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บทท่ี 1  
ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับชุมชน 

 
 

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนเป็นการศึกษาชุมชนถึงมิติและประเด็นหลักในด้านต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับชุมชน ในบทนี้จะกล่าวถึงการศึกษาชุมชนในลักษณะ ดังต่อไปนี้คือ ความหมาย 
ลักษณะชุมชน หมู่บ้านชุมชนในฐานะกระบวนการทางสังคม (Social Movement) ชุมชนตามแนวคิด
มนุษยนิยม ชุมชนในรูปแบบใหม่หรือชุมชนเสมือนจริง (Virtual Community) ชุมชนตามแนวคิดทาง
สังคมวิทยา การปกครองหมู่บ้าน  เศรษฐกิจชุมชน ระบบการศึกษาชุมชน ระบบพิธีกรรมความเชื่อและ
ศาสนา  ระบบตัวบงการอ่ืนๆ โครงสร้างชุมชน ภารกิจหน้าที่ของชุมชน และลักษณะชุมชนชนบท (Rural 
Community) และชุมชนเมือง (Urban Community)  

การศึกษาการพัฒนาชุมชน การท าความเข้าใจเรื่อง “ชุมชน” นับว่าเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญใน
การศึกษาชุมชนอย่างน้อยควรจะตอบค าถามได้ว่าชุมชนคืออะไร มีองค์ประกอบและโครงสร้างอย่างไร 
ภารกิจหน้าที่ของชุมชนมีอะไรบ้าง ตลอดทั้งลักษณะส าคัญของชุมชนทั้งในชุมชนเมืองและชนบท ทั้งนี้
เพ่ือเป็นพื้นฐานส าหรับน าความรู้เกี่ยวกับชุมชนไปใช้ให้เกิดความเหมาะสมในโอกาสในการศึกษาชุมชนอีก
ต่อไป 

โดยทั่วไปค าว่า “ชุมชน” (Community) มักไม่ค่อยมีการกล่าวถึงหรือให้ความส าคัญกันนัก 
ชุมชนเป็นศูนย์กลางของการด ารงอยู่ของชาวบ้าน ชุมชนไม่อาจถูกแบ่งแยกและอันที่จริงมันก็ถูกท าลายไป
โดยวิถีชีวิตแบบใหม่และชุมชนจะไม่มีอีกต่อไปในค าว่า“เมือง”(City) และหมู่บ้าน (Village) เคยเป็น
สถาบัน เป็นรากฐานที่ส าคัญของชุมชน แต่ในปัจจุบันหมู่บ้านมีลักษณะเป็นเมือง (Town) มากยิ่งขึ้น ใน
ชุมชนสมาชิกต่างก็มีความเกี่ยวพันซึ่งกันและกัน สามารถพ่ึงตนเอง (Self-reliant) ได้ในอดีต ทั้งนี้เพราะ
ชุมชนสามารถด ารงอยู่ได้ด้วยตนเองทีไ่ม่เคยต้องพ่ึงพิง “สังคม” (Society) ภายนอกเหมือนดังปัจจุบัน 

 

1. ความหมายของชุมชน 
มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของ “ชุมชน” หมายถึง การอยู่ร่วมกันของกลุ่มคนจ านวนหนึ่ง ใน

พ้ืนที่แห่งหนึ่ง หรือกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในอาณาเขตบริเวณเดียวกัน มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด มีฐานะและ
อาชีพที่คล้ายคลึงกัน มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพ่ืออาศัยทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณนั้นในการ
ด ารงชีวิต โดยเหตุที่มีกลุ่มคนดังกล่าวอาศัยอยู่ร่วมกัน ใช้ทรัพยากรเพ่ือการผลิต จึงมีการก าหนดรูปแบบ
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน มีองค์กรหรือสถาบันของชุมชน และกฎเกณฑ์ต่างๆ มีการด ารงรักษาคุณค่า
และมรดกทางวัฒนธรรมและศาสนา ถ่ายทอดไปยังลูกหลานอีกด้วย มีความเอ้ืออาทรต่อกัน มีความ
พยายามท าอะไรร่วมกัน มีการเรียนรู้ร่วมกันในการกระท า รวมถึงการติดต่อสื่อสารกัน (ชยันต์ วรรธนะ
ภูติ, 2536; กาญจนา แก้วเทพ, 2538; ประเวศ วะสี, 2541)  
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นอกจากนี้ กลุ่มคนในชุมชนยังมีความส าคัญที่ได้สร้างสรรค์บางสิ่งบางอย่างขึ้นด้วยตนเอง เช่น 
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน คุณลักษณะหรืออัตลักษณ์ และการท างานร่วมกัน ความเป็นชุมชนไม่ใช่สิ่งที่คงที่
อยู่ตลอดเวลา อาจเกิดขึ้นและสลายไปได้บางขณะก็มีความเข้มแข็งเพ่ือเผชิญสถานการณ์ที่ยุ่งยาก 
บางขณะอาจจะไม่มีพลัง และสูญสลายไปหรืออาจฟ้ืนตัวขึ้นมาใหม่ก็มีการปรับเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขและ
สภาวะแวดล้อมต่างๆ (ปาริชาติ วลัยเสถียร, 2543) ระบบความสัมพันธ์ของคน ความเชื่อ ศาสนา 
ประเพณี วัฒนธรรม ระบบเศรษฐกิจ อาชีพ ระบบการเมือง ระบบการปกครอง โครงสร้างอ านาจ รวมถึง
ระบบนิเวศวิทยา สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีด้านต่างๆ ซึ่งระบบเหล่านี้มีความสัมพันธ์ระหว่างกันหรือ
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า มีความเชื่อมโยงกันชนิดที่ไม่สามารถแยกออกจากกันไ ด้ในชุมชน (จิตติ มงคลชัย
อรัญญา, 2540) กลุ่มชนที่อยู่รวมกันและสมาชิกทุกคน ได้ให้ความสนใจ ในเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
ชุมชนนั้นร่วมกัน มิใช่เพียงแต่ให้ความสนใจอย่างใดอย่างหนึ่งเฉพาะ แต่ให้ความสนใจโดยทั่วไป ซึ่งมี
ขอบเขตมากพอที่จะอยู่ร่วมกันในชีวิตประจ าวัน นอกจากนี้แล้วชุมชนอาจจะหมายถึง การอยู่รวมกันอย่าง
ง่ายๆ เช่น หมู่บ้านหนึ่ง ชนเผ่าหนึ่ง หรือการอยู่ร่วมกันขนาดใหญ่ เช่น เมืองหนึ่งๆ หรือประเทศหนึ่ง ยังมี
ความหมายว่าเป็น “ชุมชน” (ไพรัตน์ เดชะรินทร์, 2544: 1–2) 

อย่างไรก็ตามยังมีความหมายของค าว่า“ชุมชน”ในอีกความหมายหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นท่ามกลางการ
ต่อสู้ เพ่ือต่อต้านกระแสการพัฒนาประเทศที่จะพยายามผลักดันประเทศให้ก้าวไปสู่ความทันสมัย 
(Modernization) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ เน้นการลงทุนอุตสาหกรรม 
(Industrial Enterprise) การเปิดเสรีทางการค้าและระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม ซึ่งกระบวนการพัฒนา
แบบนี้มักได้รับการก าหนดและตัดสินใจโดยคนจ านวนน้อย หากแต่ผลของการพัฒนาได้ส่งผลกระทบอย่าง
ใหญ่หลวงต่อชีวิตของคนจ านวนมากในสังคม จึงมีกระแสการรวมกลุ่มของประชาชนจากที่ต่างๆ โดยเปิด
กว้างให้ทุกคนที่มีแนวคิดคล้ายๆ กันมาท างานร่วมกันเพ่ือไปสู่เปูาหมายเดียวกัน เป็นการเรียกร้อง เพ่ือมี
ส่วนร่วมกับกลไกของภาคราชการและต่างชาติ ในการก าหนดและรับผิดชอบอนาคตของตัวเองและสังคม
ที่อาศัยอยู่ อาจกล่าวได้ว่า ชุมชนในความหมายนี้เรียกได้ว่าเป็น“ชุมชนในจินตนาการ”(Imagination 
Community) อันเป็นกระบวนการของภาคประชาชนที่เคลื่อนไหวในอุดมการณ์เชิงอ านาจ เพ่ือถ่วงดุลกับ
อ านาจของรัฐ ธุรกิจเอกชนและต่างชาติ 

จากความหมายต่างๆ ดังที่ได้กล่าวจึงน่าจะสรุปได้ว่า “ชุมชน” หมายถึง กลุ่มคนที่อยู่ในท้องที่ที่
มีอาณาบริเวณทางภูมิศาสตร์ที่แน่นอน มีเขตพ้ืนที่ที่มีความยึดเหนี่ยวให้อยู่ร่วมกัน สนใจในเรื่องราวที่
เกิดข้ึนในพื้นท่ีร่วมกัน ภายใต้กฎและข้อบังคับเดียวกัน มีการพบปะสังสรรค์และมีผลประโยชน์คล้ายๆ กัน 
มีความสัมพันธ์และโครงสร้างทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องและพ่ึงพาอาศัยกัน มีการอยู่ร่วมกันอย่างเป็น
ปึกแผ่นและมีการติดต่อกันและใช้ชีวิตประจ าวันที่คล้ายคลึงกัน และมีโครงสร้างตัวแปรที่โยงใยกันอยู่ 
ประกอบด้วย (1) กลุ่มคน (People) คนเป็นองค์ประกอบส าคัญยิ่งของชุมชน หากปราศจากคนเสียแล้ว
จะเป็นชุมชนไม่ได้ (2) ความสนใจร่วมกัน (Common Interest) คนที่อยู่ในชุมชนนั้นจะต้องมีความสนใจ
อย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกันและความสนใจดังกล่าวเป็นผลมาจากการอยู่ร่วมกันในอาณาเขตบริเวณเดียวกัน 
(3) พ้ืนที ่(Area) คนและสถานที่เกือบจะแยกกันไม่ได้ ต่างก็เป็นส่วนประกอบส าคัญและมีส่วนสัมพันธ์กัน
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มีคนก็ต้องมีสถานที่ แต่การจะก าหนดขอบเขตและขนาดของสถานที่ของชุมชนหนึ่งๆ เป็นเรื่องยาก (4) 
ปะทะสังสรรค์ต่อกัน ( Interaction) เมื่อมีคนมาอยู่ร่วมชุมชนเดียวกันแต่ละคนจะต้องมีการติดต่อ
แลกเปลี่ยนและปฏิบัติต่อกัน (5) ความสัมพันธ์ (Relationship) ความสัมพันธ์ต่อกันของสมาชิกในชุมชน
เป็นสิ่งที่ผูกพันให้สมาชิกอยู่ร่วมกันในชุมชนนั้น (6) กฎกติกาและข้อบังคับ (Rule and Laws) การอยู่
ร่วมกันของคนหมู่มาก จ านวนมากๆ ที่มาจากหลากหลายธรรมเนียมปฏิบัติ ต้องมีกฎกติกาหรือข้อบังคับ
ร่วมกันเพื่อความสงบสุขของชุมชน และ (7) วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี (Cultural Traditions) 
ตลอดจนแบบแผนของการด าเนินชีวิตในชุมชน (Pattern of Community Life) ซึ่งส่วนใหญ่มีลักษณะ
คล้ายคลึงและเป็นรูปแบบเดียวกัน 
 

2. ลักษณะความเป็นชุมชน  
ชุมชนเป็นลักษณะจ าเพาะในแต่ละบริบททางสังคมที่มีโครงสร้างที่หลากหลายและแตกต่างกัน

ออกไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
2.1 ชุมชนหมู่บ้าน (Village Community) 

2.1.1 ชุมชนหมู่บ้านในฐานะหน่วยพ้ืนฐานแห่งการพ่ึงตนเอง ชุมชนไม่ได้อยู่อย่างเอกเทศ
โดยไม่มีความสัมพันธ์กับหน่วยอ่ืนๆ ชุมชนจะต้องอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์ของผู้คนที่รู้จักกันอย่าง
ใกล้ชิด มีการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่นั้นร่วมกัน และมีกิจกรรมเพ่ือการด ารงชีวิต ระบบความสัมพันธ์เป็น
แบบครอบครัวเครือญาติ มีการแลกเปลี่ยน การพ่ึงพา รวมถึงความขัดแย้ง 

2.1.2 ชุมชนหมู่บ้านในฐานะหน่วยทางการปกครอง เป็นการกระจุกตัวของบ้านหลายๆ 
บ้านหรือหลายๆ ครัวเรือน ในพ้ืนที่แห่งหนึ่งหรือในระบบนิเวศหนึ่งและเป็นหน่วยทางสังคมที่เล็กที่สุด ที่
ทางราชการก าหนดให้เป็น “หมู่บ้าน” ซึ่งมีความหมายเป็นหน่วยทางปกครองของราชการ ในความจริง
ความเป็นชุมชนอาจจะไม่มีในหมู่บ้านหรือด ารงซ้อนอยู่ทั้งหมดหรทอบางส่วนของหมู่บ้านก็ได้ 

2.2 ชุมชนในฐานะขบวนการทางสังคม (Social Movement)  
เกิดจากการวิพากษ์ระบบของภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีบทบาทชี้น าหรือครอบง าความคิด

และทิศทางการพัฒนาของสังคม โดยคนส่วนใหญ่ในสังคมมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทิศทางและกิจกรรม
สาธารณะค่อนข้างน้อย จึงเกิดการเรียกร้องและต้องการอุดช่องว่าง ด้วยการส่งเสริมการมีส่วนร่วม และ
เสริมพลังอ านาจให้กับภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบาย ทิศทางการ
พัฒนาในฐานะผู้กระท าการรวมตัวของกลุ่มคน โดยการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางเพ่ือสร้างพลังในการ
ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง สาระส าคัญอยู่ที่ส านึกเชิงอุดมการณ์ และกระบวนการในการจัดการ
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน ชุมชนในฐานะกระบวนการทางสังคมนี้ เป็นอุดมการณ์เชิงอ านาจ ที่เกิด
จากความส านึกของคนในสังคมต่อปัญหาสาธารณะ หรือปัญหาที่ตนเองร่วมเผชิญอยู่โดยตรง จึงรวมกัน
เป็นกลุ่มหรือองค์กร หรือเครือข่าย ประกอบด้วยสมาชิกที่หลากหลาย โดยสมาชิกในชุมชนไม่จ าเป็นต้องมี
ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด มีคุณลักษณะที่คล้ายกัน หรือมีความเป็นแบบเดียวกัน ไม่จ าเป็นต้องพบปะ
หน้ากันโดยตรง การติดต่อสื่อสารมีหลายรูปแบบ 
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 2.3 ชุมชนตามแนวคิดมนุษยนิยม (Ethnicities Community) 
2.3.1 เป็นแนวความคิดของชุมชนในเชิงอุดมคติ ซึ่งมีความคิดว่า ชุมชนต้องก่อเกิดมิตรภาพ 

ความเอ้ืออาทร ความม่ันคงและความผูกพัน มีวัฒนธรรมประเพณีของตนเอง มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียว 
(ซึ่งเชื่อว่าเกิดโดยธรรมชาติอยู่แล้ว) โดยรัฐไม่เข้ามายุ่งเก่ียวกับสมาชิกของชุมชนมากนัก 

2.3.2 ที่มาของแนวคิดมาจากตะวันตก ที่มองว่าสังคมสมัยใหม่ ท าให้เกิดการสูญเสียความ
เป็นชุมชน (Sense of Community) เงื่อนไขของสังคมสมัยใหม่ไม่สามารถตอบสนองให้ปัจเจกบุคคลเกิด
ความมั่นคง เพราะมีขนาดใหญ่ ซับซ้อนเป็นทางการมากไป รัฐจะเคลื่อนไหวในทางของรัฐ เช่น สงคราม 
หรือการค้าระดับประเทศ 

2.3.3 ทางเลือกที่นักคิดแนวนี้เสนอ คือ เรียกร้องให้ชุมชนมีขนาดเล็ก มีโครงสร้างที่แน่น
เหนียว เพราะชุมชนขนาดเล็กเท่านั้นจะช่วยฟ้ืนฟูความสัมพันธ์ทางสังคมให้ดีขึ้น เพราะจะรับผิดชอบต่อ
หน่วยที่เล็กที่สุด ชุมชนขนาดเล็กเน้นการกระท าที่เต็มไปด้วยความร่วมมือ ร่วมใจ ความรู้สึกเป็นเจ้าของ 
เป็นสังคมที่คนรู้จักกันอย่างใกล้ชิดสนิทสนม 

 2.4 ชุมชนในรูปแบบใหม่ หรือชุมชนเสมือนจริง (Virtual Community)  
2.4.1 เกิดขึ้นพร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยี และปัญหาของสังคมสมัยใหม่ ที่ทวีความ

ซับซ้อนและรุนแรงขึ้น การพิจารณาปัญหาและแนวทางแก้ปัญหา ไม่อาจจ ากัดอยู่ในปริมณฑลของชุมชน
ที่มีอาณาเขตทางภูมิศาสตร์เล็กๆ ได้เพียงล าพง 

2.4.2 ชุมชนแบบใหม่มีลักษณะเป็นชุมชนไร้พรหมแดน สมาชิกหรือผู้สนใจสามารถเข้า
ร่วมได้โดยไม่จ ากัดแหล่งที่อยู่ ตราบที่ข่ายเทคโนโลยีทางการสื่อสารครอบคลุมถึ ง อาจจะเป็นลักษณะ
ชุมชนทางอากาศ เช่น รายการวิทยุชุมชน ชุมชนเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ต สมาชิกไม่จ าเป็นต้องอาศัยอยู่
ในพ้ืนที่เดียวกัน 

2.4.3 ลักษณะความเป็นชุมชนคือสายใยหรือเครือข่ายของความสัมพันธ์ทางสังคม (Social 
Network) มีพลังความยึดโยง สนับสนุนเกื้อกูลกัน โดยมีค่ายทางเทคโนโลยีเป็นตัวเชื่อมโยงความสัมพันธ์
และการสื่อสารของผู้คนต่างๆ โดยมีสมาชิกไม่จ ากัดเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ เพศ วัย ศาสนา ฐานะทางเศรษฐกิจ 
ฯลฯ 

2.5 ชุมชนตามแนวคิดทางสังคมวิทยา (Sociology Community) 
ชุมชนตามแนวคิดทางสังคมวิทยา หมายถึง หน่วยวิเคราะห์ทางสังคมและทางกายภาพ ที่มี

ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social Interaction-Sociological) มีความผูกพัน (Common Ties–Psycho 
Cultural) มีทุนทางสังคม (Social Capital) มีโครงสร้างและผู้กระท าการทางสังคม (ปาริชาติ วลัยเสถียร, 
2543; สังคม ศุภรัตนกุล, 2553) ซึ่งชุมชนลักษณะนี้มักพบเห็นในเขตชนบทห่างไกล  

จากค าจ ากัดความของชุมชนว่าชุมชนประกอบด้วย อาณาบริเวณทางภูมิศาสตร์ (Geographical 
Area – Territorial) อย่างไรก็ตาม มีผู้โต้แย้งวิธีการสรุปหาค าจ ากัดความในแบบของ Hillery ว่าจริงๆ 
แล้วไม่อาจหาค าจ ากัดความตายตัวมาอธิบายลักษณะชุมชนทุกชุมชน เพราะแต่ละชุมชนจะมีความ
แตกต่างกันออกไป หากพยายามจะหาลักษณะร่วมแล้ว ธาตุแท้ของชุมชนบางชุมชนจะขาดหายไปจากค า



 5 

จ ากัดความอันเป็นค ากลางๆ นั้น (Plant, 1971: p.9-18) ไพรินทร์ เดชะรินทร์ (2524: 16–17) ได้จ าแนก
องค์ประกอบของชุมชนไว้ 3 ประการคือ 1) มนุษย์ 2) สิ่งที่มนุษย์คิดค้นประดิษฐ์ขึ้น และ 3) สิ่งที่
ธรรมชาติสร้างข้ึน 

ทั้งนี้ความเป็นชุมชนที่แบ่งตามมิติต่างๆ เหล่านี้ไม่ได้เป็นกฎเกณฑ์ในการมองหรือแบ่งชุมชนที่
ตายตัว เนื่องจากชุมชนมีการเกิดข้ึน มีความเคลื่อนไหว มีการเปลี่ยนแปลง มีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา มี
เกิดขึ้น มีเจ็บปุวย มีสูญสลาย เช่นเดียวกับร่างกายมนุษย์ ดังนั้นองค์ประกอบภายในชุมชน ย่อมมีการ
เปลี่ ยนแปลงตามปัจจัยที่ มากระทบอยู่ ตลอดเวลาโดยเฉพาะ  ตั้ งแต่ประเทศไทยเริ่ ม เข้ าสู่
กระบวนการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นนโยบายการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นสมัยใหม่ การพัฒนาให้เป็น
อุตสาหกรรม การพัฒนาไปสู่ความเป็นเมือง จนส่งผลกระทบเชิงโครงสร้างต่อสังคมไทย และชุมชนไทย
ส่วนใหญ่ซึ่งมีพ้ืนฐานเป็นสังคมเกษตรกรรมจากรูปแบบการผลิตแบบพ่ึงพาธรรมชาติผลิตแบบพออยู่พอ
กิน ก็กลายมาเป็นการท าเกษตรเชิงเดี่ยว เกษตรเชิงพาณิชย์ การส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท าให้เกิด
การพ่ึงเงินลงทุนจากต่างประเทศ พ่ึงพาตลอดภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมกลไกราคาตลาด พ่ึงวัตถุดิบ
น าเข้า รวมทั้งเทคโนโลยีเพ่ือการผลิตจากต่างประเทศ ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบนิเวศต่างๆ 
ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม ภาวะมลพิษ เกิดการอพยพแรงงานจากภาคชนบทเข้าสู่เมือง ชุมชน
โดยเฉพาะชุมชนในภาคชนบทเกิดการล่มสลาย มีชาวบ้านในท้องถิ่นหลายพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจาก
โครงการพัฒนาใหญ่ๆ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นต่างๆ เป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงทิศทางการพัฒนาที่ละทิ้งภูมิ
ปัญญา ทุนทางสังคมต่างๆ ที่มีอยู่โดยเน้นเพียงความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลัก ความเคลื่อนไหว
ในแวดวงการพัฒนาและนักวิชาการหลายๆ ท่านจึงหันมาทบทวนถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกังสังคมไทย  
เริ่มเกิดกระแสชุมชนนิยม ท้องถิ่นนิยม เพ่ือดึงคุณค่าดั้งเดิมและพลังที่มีอยู่ในชุมชนกลับคืนมา เพ่ือให้
ชุมชนหลายๆชุมชนที่อ่อนแอให้กลับมาสามารถพ่ึงตนเองได้ดั้งเดิม แนวทางหนึ่งคือการลงไปศึกษา
ค าตอบของการพัฒนารวมทั้งองค์ความรู้ในเชิงวิชาการ เพ่ือน ามาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นที่มีอยู่
หลากหลาย โยใช้วิธีการศึกษาชุมชน ทั้งการศึกษาชุมชนโดยนักวิชาการ นักพัฒนารวมทั้งแนวโน้มที่
เกิดข้ึนขณะนี้คือการประชาพิจัยเพ่ือการพัฒนานั่นคือ ชาวบ้านหันมาศึกษาชุมชนด้วยตนเอง 

ดังนั้นวิชานี้ จึงเป็นการรวบรวมองค์ความรู้เรื่องชุมชนทั้งในเชิงวิชาการและเทคนิคต่างๆ ส าหรับ
การลงไปศึกษาชุมชนจนน าไปสู่การประยุกต์การศึกษาชุมชนเพ่ือนน าไปวางแผนแม่บทชมชุน ซึ่งขณะนี้ใน
หลายพ้ืนที่ผ่านกระบวนการจัดท าแม่บทชุมชน จนสามารถน าไปใช้ในการวางทิศทางวิถีชีวิตของชุมชน
ของตนเองบ้างแล้ว ทั้งการแก้ปัญหาที่ผ่านมาในประเด็นต่างๆไม่ว่ าจะเป็นปัญหาหนี้สิน ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม การละทิ้งภูมิปัญญาและวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนเอง รวมทั้งการวาง
แนวทางเพ่ือตั้งรับสถานการณ์ที่ก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคตในรูปแบบของกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
กิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์ การจัดการปุาชุมชน รื้อฟ้ืนภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิม ซึ่งกระบวนการในการศึกษา
ชุมชนจะสามารถเป็นเครื่องมือในเบื้องต้นที่จะช่วยให้ผู้ที่ต้องการศึกษาชุมชนไม่ว่าจะเพ่ือวัตถุประสงค์ใดก็
ตามได้บรรลุวัตถุประสงค์นั้นๆ  
 



6 
 

3. การปกครองหมู่บ้าน  
เป็นรูปแบบการปกครองลักษณะปกครองท้องที่ นับเป็นเขตการปกครองขนาดเล็กที่สุดของ

ประเทศไทย โดยแบ่งย่อยออกจากต าบลอีกทีหนึ่ง หมู่บ้านไม่จ าเป็นจะต้องครอบคลุมถิ่นฐานหนึ่งทั้งหมด
ก็ได้ ชุมชนขนาดใหญ่สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายหมู่บ้าน ขณะที่ชุมชนขนาดเล็กสามารถรวมเข้า
ด้วยกันเป็นหมู่บ้านหนึ่งๆ ได้ ค าว่า "หมู่บ้าน" มักจะถูกย่อเหลือเป็น "บ้าน" ในชื่อหมู่บ้าน 

ในการปกครองหมู่บ้าน จะเป็นไปตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 
โดยก าหนดให้หมู่บ้านมี “ผู้ใหญ่บ้าน” ท าหน้าที่ปกครองหมู่บ้าน และมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน โดยผู้ใหญ่บ้าน
จะถูกเลือกข้ึนมาจากประชากรในหมู่บ้านนั้น แล้วจึงได้รับแต่งตั้งจากนายอ าเภอท้องที่ ผู้ใหญ่บ้านมีผู้ช่วย
สองคน คนหนึ่งรับผิดชอบกิจการของรัฐและอีกคนหนึ่งรับผิดชอบกิจการความมั่นคง นอกจากนี้ยังมี
คณะกรรมการหมู่บ้านที่ได้รับเลือกจากสมาชิกในหมู่บ้าน ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานที่ปรึกษาของหมู่บ้านนั้น 
ซ่ึงต าแหน่งผู้ใหญ่บ้านนั้นจะยกเลิกมิได้ 

ในอดีตไม่มีการก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของผู้ใหญ่บ้าน  ต่อมาในปี พ.ศ. 2489 ได้
ก าหนดให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ และอายุไม่เกิน 60 ปี จากนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ
ของผู้ใหญ่บ้านอีกครั้ง ในปี พ.ศ. 2525 โดยก าหนดให้ผู้ใหญ่บ้านมีอายุ 25 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 60 
ปี กระทั่งในปี พ.ศ. 2535 ได้มีการก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งผู้ใหญ่บ้าน โดยก าหนดเพ่ิมเติมใน
มาตรา 6 (1 ทวิ) ให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 5 ปี แต่ในปี พ.ศ. 2551 ได้มีการ
ปรับปรุงวาระการด ารงต าแหน่งอีกครั้ง โดยยกเลิกวาระ 5 ปี แต่ปรับเปลี่ยนมาเป็นการประเมินทุก 5 ปี
แทน จนเกษียณอายุ 60 ปี  

ฐานคิดของการปกครองหมู่บ้าน การบริหารประเทศย่อมข้ึนอยู่กับการจัดรูปการปกครองอาจเป็น
แบบกระจายอ านาจ (Decentralization) หรือเป็นรูปแบบรวมอ านาจอยู่ที่ส่วนกลาง (Centralization) 
และรูปแบบการปกครองย่อมมีอิทธิพลในการก าหนดหรือบงการองค์ประกอบของชุมชนในรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่ง เช่นการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ แบบเสรีประชาธิปไตย ชุมชนที่มีระบบการปกครอง
ต่างกันย่อมมีเสรีภาพ อิสรภาพ แสดงออกต่างกันและย่อมส่งผลสะท้อนมาถึงวิถีชีวิตของบุคคลที่อยู่ใน
ชุมชนนั้นและความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อกันกับองค์ประกอบอ่ืนๆ ย่อมผิดแผกแตกต่างกันไป 

การปกครองท้องที่คือ การปกครองในต าบลและหมู่บ้าน เป็นการปกครองที่มีความใกล้ชิดกับ
ราษฎรในการปฏิบัติงานตามกฎหมายและแนวนโยบายของรัฐ เป็นผู้ช่วยเหลือนายอ าเภอซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของราชการบริหารส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะในการเป็นผู้ประสานงานระหว่างราชการส่วนภูมิภาคกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การรักษาความสงบเรียบร้อย การปูองกันและแก้ไขปัญหากรณีต่ าง ๆ 
นอกจากนี้ยังท าหน้าที่เป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ย ประนีประนอมและจัดการระงับปัญหาความขัดแย้งใน
ท้องที่ และยังมีฐานะเป็นตัวแทนของรัฐ ตัวแทนของราษฎรเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ ความเดือดร้อนของ
ราษฎรเพ่ือน าเสนอต่อส่วนราชการ 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชด ารัสกับหลวงเทศา จิตวิจารณ์ (เส็ง 
วิรยศิริ) ที่ต่อมาได้เป็นปลัดทูลฉลองกระทรวงมหาดไทย ว่า “เรามีหลักมาแต่โบราณแล้วว่า มีเจ้าบ้าน 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
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ผู้ใหญ่บ้าน ก านันแขวงตามบ้านนอกหรือหัวเมือง เวลานี้มีเป็นบ้านๆ ก านันแขวงอยู่บ้างแล้วการที่เราจะ
จัดใหม่ต่อไปนั้น เห็นว่าควรจะอนุโลมจัดท้องที่คล้ายคลึงกับที่เราจัดมีอยู่บ้างแล้วบางเมือง คือ ก าหนด
หลายๆ เจ้าบ้าน ที่อยู่ใกล้ชิดติดต่อกันเป็นกลุ่มๆหนึ่งเข้าเป็นหมู่บ้านในกลุ่มนี้เรียกว่า “หมู่บ้าน” แล้ว ให้
มีผู้ใหญ่บ้านปกครองคนหนึ่ง หลายๆ หมู่บ้านที่อยู่ในระยะใกล้เคียงกันมากน้อยพอสมควร ตั้งขึ้นเป็น 
“ต าบล” ให้มีก านันเป็นหัวหน้าต าบล หลายๆ ต าบล รวมเป็นแขวงหรืออ าเภอหนึ่ง การรวบรวมบ้านขึ้น
เป็นหมู่ เป็นต าบล เป็นอ าเภอเช่นนี้คงมีเล็กบ้างใหญ่บ้างต้องถือเอาภูมิประเทศท้องที่เป็นหลัก การจัดการ
ปกครองท้องที่ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ประกอบไปด้วย หมู่บ้าน ต าบล 
อ าเภอและก่ิงอ าเภอ 

3.1 กฎหมายลักษณะปกครองท้องท่ี 
หมู่บ้านตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่มี 2 ประเภท คือ 
3.1.1 หมู่บ้านที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ  

การจัดตั้งท าโดยประกาศจังหวัด ภายใต้หลักเกณฑ์ตาม พระราชบัญญัติลักษณะการ
ปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ได้วางหลักเกณฑ์การตั้งหมู่บ้านขึ้นไว้กว้าง ๆ 2 ประการ คือ (1) โดยจ านวน
ประชากร ถ้ามีประชากร 200 คนให้จัดเป็นหมู่บ้าน (2) ในกรณีที่ผู้คนตั้งบ้านเรือนอยู่ห่างไกลกัน ถึง
จ านวนประชากรจะน้อย แต่ถ้ามีจ านวนบ้านไม่ต่ ากว่า 5 บ้านแล้วให้จัดเป็นหมู่บ้าน ต่อมาได้มีมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2539 ได้วางหลักเกณฑ์การจัดตั้งหมู่บ้านไว้ดังนี้ 

3.1.1.1 กรณีเป็นชุมชนหนาแน่น  
1) เป็นชุมชนที่มีราษฎรไม่น้อยกว่า 1,200 คน หรือมีจ านวนหลังคาเรือนไม่

น้อยกว่า 240 หลังคาเรือน  
2) เมื่อแยกหมู่บ้านใหม่แล้ว หมู่บ้านใหม่จะต้องมีราษฎรไม่น้อยกว่า 600 

คน หรือมีจ านวนหลังคาเรือนไม่น้อยกว่า 120 หลังคาเรือน  
3) ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหมู่บ้าน สภาต าบล หรือสภา

องค์การบริหารส่วนต าบล และท่ีประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอ 
3.1.1.2 กรณีเป็นชุมชนห่างไกล 

1) เป็นชุมชนที่มีราษฎรไม่น้อยกว่า 600 คน หรือมีจ านวนหลังคาเรือนไม่
น้อยกว่า 120 หลังคาเรือน 

2) เมื่อแยกหมู่บ้านใหม่แล้ว หมู่บ้านใหม่จะต้องมีราษฎรไม่น้อยกว่า 200 
คน หรือมีจ านวนหลังคาเรือนไม่น้อยกว่า 40 หลังคาเรือน 

3) ชุมชนใหม่ห่างจากชุมชนเดิมไม่น้อยกว่า 6 กิโลเมตร 
4) ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหมู่บ้าน สภาต าบล หรือสภา

องค์การบริหารส่วนต าบล และท่ีประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอ 
 
 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
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3.1.2 หมู่บ้านที่จัดตั้งขึ้นเป็นการชั่วคราว 
หมู่บ้านชั่วคราวเป็นหมู่บ้านที่จัดตั้งขึ้นในกรณีที่ท้องที่อ าเภอใดมีราษฎรไปตั้งชุมนุม

ท าการหาเลี้ยงชีพแต่ในบางฤดูและจ านวนราษฎรซึ่งไปตั้งท าการอยู่มากพอสมควร จะจัดเป็นหมู่บ้านตาม
หลักเกณฑ์การตั้งหมู่บ้านปกติได้ เพื่อความสะดวกแก่การปกครอง ให้นายอ าเภอประชุมราษฎรในหมู่บ้าน
นั้นๆ เลือกว่าที่ผู้ใหญ่บ้าน มีอ านาจและหน้าที่เหมือนผู้ใหญ่บ้านปกติ 

3.2 การจัดระเบียบการปกครองหมู่บ้าน  
ตามกฎหมายลักษณะการปกครองท้องที่การบริหารงานของหมู่บ้านมีองค์ประกอบที่ส าคัญ

ดังนี้ 
3.2.1 ผู้ใหญ่บ้าน ในหมู่บ้านหนึ่งมีผู้ใหญ่บ้าน 1 คน ท าหน้าที่ปกครองราษฎรในเขต

หมู่บ้าน โดยมีที่มาจากการเลือกของราษฎรในหมู่บ้านนั้น  
3.2.1.1 อ านาจหน้าที่ 

1) อ านาจหน้าที่หน้าที่ในทางปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย 
2) อ านวยความเป็นธรรมและดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความ

ปลอดภัยให้แก่ราษฎรในหมู่บ้าน 
3) สร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน รวมทั้ง

ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีในท้องที่ 
4) ประสานหรืออ านวยความสะดวกแก่ราษฎรในหมู่บ้านในการติดต่อ

หรือรับบริการกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) รับฟังปัญหาและน าความเดือดร้อน ทุกข์สุขและความต้องการที่จ าเป็น

ของ ราษฎรในหมู่บ้าน แจ้งต่อส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้การแก้ไขหรือช่วยเหลือ 

6) ให้การสนับสนุน ส่งเสริม และอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่
หรือการให้บริการของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7) ควบคุมดูแลราษฎรในหมู่บ้านให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายหรือ
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดยกระท าตนให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรตามท่ีทางราชการได้แนะน า 

8) อบรมหรือชี้แจงให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในข้อราชการ กฎหมาย 
หรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ ในการนี้ สามารถเรียกราษฎรมาประชุมได้ตามสมควร 

9) แจ้งให้ราษฎรให้ความช่วยเหลือในกิจการสาธารณะ ประโยชน์เพ่ือ
บ าบัดปัดปูองภยันตรายสาธารณะอันมีมาโดยฉุกเฉิน รวมตลอดทั้งการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่
ผู้ประสบภัย 

10)  จัดให้มีการประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นประจ าอย่าง
น้อยเดือนละหนึ่งครั้ง 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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11)  ปฏิบัติตามค าสั่งของก านันหรือทางราชการและรายงานเหตุการณ์ที่
ไม่ปกตทิีเ่กิดข้ึนในหมู่บ้านให้ก านันทราบและรายงานต่อนายอ าเภอด้วย 

12)  ปฏิบัติตามภารกิจหรืองานอ่ืนตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการหรือตามที่กระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานอ่ืนของรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอ าเภอ
มอบหมาย 

3.2.1.2 อ านาจหน้าที่เก่ียวด้วยความอาญา 
1) เมื่อทราบข่าวว่ามีการกระท าผิดกฎหมาย เกิดขึ้นหรือสงสัยว่าได้เกิดขึ้น

ในหมู่บ้านของตน ต้องแจ้งความต่อก านันนายต าบลให้ทราบ 
2) เมื่อทราบข่าวว่ามีการกระท าผิดกฎหมายเกิดขึ้นหรือสงสัยว่าได้เกิดขึ้น

ในหมู่บ้านที่ใกล้เคียง ต้องแจ้งความต่อผู้ใหญ่บ้านให้ทราบ 
3) เมื่อตรวจพบของกลางที่ผู้ที่กระท าผิดกฎหมายมีอยู่ก็ดี หรือสิ่งของที่

สงสัยว่าได้มาโดยการกระท าผิดกฎหมาย หรือเป็นสิ่งของส าหรับใช้ ในการกระท าผิดกฎหมายก็ดี ให้จับ
สิ่งของนั้นไว้และรีบน าส่งต่อก านันนายต าบล 

4) เมื่อปรากฏว่าผู้ใดก าลังกระท าผิดกฎหมายก็ดี หรือมีเหตุควรสงสัยว่า 
เป็นผู้ที่ได้กระท าผิดกฎหมายก็ดี ให้จับตัวผู้นั้นไว้และรีบน าส่งต่อก านันนายต าบล 

5) ถ้ามีหมายหรือมีค าสั่งตามหน้าที่ราชการ ให้จับผู้ใดในหมู่บ้านนั้น เป็น
หน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านที่จะจับผู้นั้น และรีบส่งต่อก านัน หรือกรมการอ าเภอตามสมควร 

6) เมื่อเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ออกหมายสั่งให้ค้น หรือให้ยึด ผู้ใหญ่บ้านต้อง
จัดการให้เป็นไปตามหมาย 

3.2.2 คณะกรรมการหมู่บ้าน 
คณะกรรมการหมู่บ้าน มีหน้าที่ให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาต่อผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวกับ

กิจการที่จะปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน เป็นองค์กรหลักที่รับผิดชอบในการบูรณาการจัดท า
แผนพัฒนาหมู่บ้าน และบริหารจัดการกิจกรรมที่ด าเนินงานในหมู่บ้านร่วมกับองค์กรอ่ืน 

องค์ประกอบคณะกรรมการหมู่บ้ าน  ประกอบด้ วย  ผู้ ใหญ่บ้ านเป็นประธาน ผู้ ช่ วย
ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภูมิล าเนาในหมู่บ้าน ผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือ
องค์กรในหมู่บ้านเป็นกรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่ง และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายอ าเภอ
แต่งตั้งจากผู้ซึ่งราษฎรในหมู่บ้านเลือกเป็นกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่
เกินสิบคน 
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4.  เศรษฐกิจชุมชน   
ชุมชนจะอยู่รอดเป็นปึกแผ่น ต้องมีระบบเศรษฐกิจชุมชนที่มั่นคง สามารถหล่อเลี้ยงตนเองได้ 

สมาชิกในชุมชนมีรายได้สามารถด าเนินชีวิตอยู่ได้  
4.1 ความหมายของเศรษฐกิจชุมชน 

     เศรษฐกิจชุมชน (Community Economy) หมายถึง กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นการผลิตการบริโภค การจ าหน่ายจ่ายแจกที่คนในท้องถิ่นชุมชนได้มีส่วนร่วมคิดร่วมท าร่วมรับ
ประโยชน์ของประชาชน และร่วมกันเป็นเจ้าของ เศรษฐกิจชุมชนมีรากฐานมาจากศักยภาพของชุมชน ภูมิ
ปัญญาของชุมชน หรือทุนในชุมชน เช่น วัฒนธรรม ประเพณี สภาพภูมิประเทศ และความหลากหลาย
ทางทรัพยากรที่มีอยู่ ยิ่งกว่านั้นเศรษฐกิจชุมชนมีลักษณะส าคัญคือ ครอบครัวเป็นหน่วยการผลิต แรงงาน
ของสมาชิกในครอบครัวเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุด เป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการอยู่รอดของครอบครัวต่อความ
พอเพียง และต่อความสามารถในการพ่ึงตนเอง ตามแนวคิดเศรษฐกิจชุมชน ชุมชนเป็นตัวของตัวเอง มี
พลวัต และสามารถที่จะอยู่รอดด้วยตัวเองได้ พัฒนาเคียงคู่ไปกับพัฒนาการของระบบทุนนิยม (เอกสาร
ประกอบการสอนแนวคิดเศรษฐกิจชุมชน, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, มปป.) 

ในความหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนได้เน้นให้ความส าคัญต่อการสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ให้แก่คนในชุมชนท้องถิ่น จึงเป็นการพัฒนาที่เน้นกระบวนการมากกว่ารูปแบบ และต้องการความ
ต่อเนื่องในการปฏิบัติรวมทั้งให้ความส าคัญต่อการพัฒนาที่เริ่มจากฐานทรัพยากรในท้องถิ่น (ทุนในชุมชน) 
ตลอดจนการมีส่วนร่วมของพหุภาคี ได้แก่ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ สื่อมวลชน 
ฯลฯ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างบูรณาการ ซึ่งเป็นรากฐานที่ส าคัญของการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน (ประทีป วีรพัฒนนิรันดร์, 2541)  

จึงน่าจะสรุปได้ว่า เศรษฐกิจชุมชน หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ในชุมชนที่ก่อให้เกิดรายได้ในชุมชน
ประกอบด้วย การผลิต การบริโภค การจ าหน่ายจ่ายแจก โดยมีสมาชิกในชุมชนได้มีส่วนร่วมอย่างเต็ม
รูปแบบตั้งเริ่มต้น ภายใต้ศักยภาพของชุมชนเอง ภูมิปัญญาของชุมชนเอง ทุนทางสังคมภายในชุมชน เช่น
ทุนวัฒนธรรม ทุนประเพณี ทรัพยากรชุมชนที่มีอยู่อย่างหลากหลาย 

4.2 พัฒนาการของแนวคิดเศรษฐกิจชุมชน 

เศรษฐกิจชุมชนมีลักษณะส าคัญคือ ครอบครัวเป็นหน่วยการผลิต แรงงานของสมาชิกใน
ครอบครัวเป็นปัจจัยที่ส าคัญท่ีสุด เป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการอยู่รอดของครอบครัวต่อความพอเพียงและต่อ
ความสามารถในการพึ่งตนเอง ตามแนวคิดเศรษฐกิจชุมชน ชุมชนเป็นตัวของตัวเอง มีพลวัตรและสามารถ
ที่จะอยู่รอดด้วยตัวเองได้ ด้วยการพัฒนาแนวคิดเคียงคู่-ตอบโต้กับพัฒนาการของระบบทุนนิยม แนวคิด
เศรษฐกิจชุมชนในประเทศไทยมีมานาน โดยเริ่มจากการเป็นระบบสหกรณ์ แนวคิดเชิงวัฒนธรรม และ
ชุมชนหมู่บ้าน แนวคิดเศรษฐกิจชุมชนของนักคิดที่ส าคัญๆ ของไทยมีดังนี้ 

สด กูรมะโรหิต (2515) ได้เสนอระบบสหกรณ์ ซึ่งสดเห็นว่าเป็น “ระบอบเศรษฐกิจแรงงานของ
ประชาชนจัดโดยประชาชน และเพ่ือประชาชน ไม่อยู่ใต้การบงการของรัฐ ประชาชนจับกลุ่มประสานกัน
ในรูปพ้ืนราบ ไม่มียอด กลุ่มสหกรณ์ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านทั่วราชอาณาจักรเหล่านี้ จะไม่ยืนอยู่อย่างโดด
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เดี่ยว แต่จะเข้าสู่ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในวงจรของกิจกรรมและเกิดเป็นตาข่ายสหกรณ์” สดได้
พยายามเรียกร้องให้น าสหกรณ์มาใช้เป็นนโยบายเศรษฐกิจของชาติมาตลอดอายุของเขา เขาได้เขียน
บทความเก่ียวกับแนวคิดสหกรณ์เรื่อง เมืองสหกรณ์ และข้อคิดจากไร่แผ่นดินไทย 

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับสหกรณ์ยังคงอยู่ แต่มีฐานะเป็นเครื่องมือของรัฐในการ
ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน และเมื่อมีการพัฒนาเศรษฐกิจโดยยึดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ในช่วง พ.ศ. 2510 เป็นต้นมาแนวคิดเศรษฐกิจสหกรณ์ก็เริ่มจางหายไป ต่อมาการน าเสนอแนวคิดเรื่อง 
ชาวนา ของนักคิดไทยเริ่มปรากฏชัดอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 เป็นต้นมา เป็นแนวคิดของส านัก
วัฒนธรรมชุมชน แนวคิดนี้ศึกษาจิตส านึกของชาวนา พยายามเข้าใจชาวนาตามแบบแผนของชาวนาเอง มี
การน าเสนอทั้งแนวคิด และตัวอย่างการปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรมของนักพัฒนาเอกชน 

สาระส าคัญของแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนอาจสรุปได้จากแนวคิดของบาทหลวงนิพจน์ เทียนวิหาร 
(2490) คือชุมชนมีวัฒนธรรมของตนอยู่แล้ว มีระบบคุณค่าท่ีรวบรวมมาได้จากประวัติศาสตร์ เป็นบทสรุป
ของความคิดและการปฏิบัติของชุมชนนั้นๆ เป็นวิถีชีวิตและทิศทางของการพัฒนาชุมชนที่ชาวบ้านสรุป
ขึ้นมา แกนกลางของวัฒนธรรมชุมชนคือ การให้ความส าคัญแก่ความเป็นคน และแก่ความผสมกลมกลืน 
(harmony) กันในชุมชนการที่ชุมชนหรือหมู่บ้านอยู่มาได้เป็นเวลาช้านานเพราะว่ามีความผสมกลมกลืน
กันในชุมชน ทั้งในขณะปัจจุบันระหว่างสมาชิกด้วยกันและหากนับย้อนขึ้นไปสมาชิกก็มีบรรพบุรุษร่วมกัน
ด้วย การพัฒนาชุมชนจึงต้องเริ่มจากฐานวัฒนธรรมชุมชนซึ่งเป็นปราการที่แข็งแกร่งที่สุดของชาวบ้าน ถ้า
มีวัฒนธรรมชุมชนเข้มแข็ง การรวมกลุ่มของชาวบ้านเพ่ือท ากิจกรรมจะส าเร็จได้ไม่ยาก การต่อต้านการ 
เอารัดเอาเปรียบจากภายนอกจะกระท าได้ 

นักคิดแนววัฒนธรรมชุมชนคนส าคัญที่ท าให้แนวคิดนี้ได้รับการยอมรับในวงกว้างในสังคมไทยทั่ว
ประเทศคือ ศาสตราจารย์ประเวศ วะสี (2474 – ปัจจุบัน) ได้เสนอให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นกลุ่มและ
องค์กรย่อยๆ เพื่อช่วยเหลือและสร้างความเข้มแข็งให้สมาชิกแต่ละคน กลุ่มและองค์กรเหล่านี้อาจปรากฏ
ในรูปชุมชน หมู่บ้าน องค์กรพัฒนาเอกชน หรือกลุ่มทางปัญญา ความสัมพันธ์ภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม
เป็นแบบเท่าเทียมกัน ควรลดอ านาจและหน้าที่ของรัฐลง แล้วน าเอาอ านาจและหน้าที่นั้นกลับคืนมาที่
องค์กร ซึ่งเมื่อหน้าที่เหล่านี้กลับเป็นขององค์กรย่อยแล้ว ก็อาจไม่ต้องใช้อ านาจก็ได้  

นอกจากนี้ศาสตราจารย์ประเวศ วะสียังต้องการให้ปรับปรุงวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน โดยเพ่ิมธรรมะ
ของศาสนาพุทธ และน าเอาวัฒนธรรมโดยเฉพาะวิชาการจากสากลเข้ามาผสมด้วยขณะเดียวกันชุมชน
หมู่บ้านที่ปรับใหม่ก็จะมีภาระหน้าที่เพิ่มขึ้น เพราะจะได้มีการโยกย้ายหน้าที่ ซึ่งขณะนี้เป็นของรัฐ คือ การ
พัฒนากลับมาเป็นของชุมชน และสลาย อ านาจรัฐลง 

ส านักเศรษฐศาสตร์การเมืองของศาสตราจารย์ฉัตรทิพย์ นาถสุภา (พ.ศ.2484–ปัจจุบัน) เริ่ม
การศึกษาชุมชนหมู่บ้านโดยใช้กรอบมาร์กซิสต์ แต่ต่อมาได้เคลื่อนตัวมาใกล้แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนมาก
ขึ้น มีความพยายามที่จะผสมผสานแนวคิดมาร์กซิสต์กับแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนเข้าด้วยกัน การศึกษา
ประวัติศาสตร์ชุมชนหมู่บ้านไทยเขาได้เริ่มศึกษาชุมชนหมู่บ้านด้วยตนเองโดยใช้ทฤษฎีการผลิตแบบเอเชีย
เป็นหลัก ซึ่งการใช้ทฤษฎีดังกล่าวท าให้ได้ข้อคิด 2 ประการคือ  
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ประการแรก การที่หมู่บ้านไม่สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่ เพราะถูกรัฐดึงเอาส่วนเกินไป แต่
หมู่บ้านยังมีศักยภาพ มีเอกลักษณ์ของตนเอง ยังคงเก็บลักษณะสังคมและวัฒนธรรมแห่งการช่วยเหลือกัน
และกัน ซึ่งเป็นลักษณะของชุมชนบุพกาลเอาไว้ ซึ่งส านักเศรษฐศาสตร์การเมืองของศาสตราจารย์ ดร.ฉัตร
ทิพย์มีความเห็นว่า ลักษณะดังกล่าวนี้เป็นลักษณะพิเศษของสังคมและวัฒนธรรมไทย และเป็นเหตุผล
พ้ืนฐานในการเสนอให้ใช้วัฒนธรรมชุมชนเป็นแนวทางของการพัฒนา 

ประการที่สอง การใช้กรอบการวิเคราะห์แบบมาร์กซิสต์ท าให้ได้ความคิดว่า จะเข้าใจชุมชนได้
จะต้องรู้ความสัมพันธ์ระหว่างหมู่บ้านกับรัฐ และจะต้องปฏิเสธรัฐที่มีลักษณะเดิม การปฏิเสธรัฐจะท าให้
ชุมชนรู้จักตนเอง รู้ฐานะและบทบาทของตนเองเด่นชัดขึ้น ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ดีของชุมชนซึ่ง
ถูกท าลายโดยรัฐ มีความส าคัญสูงสุดในการรื้อฟ้ืนพลังชุมชน 

การศึกษาชุมชนโดยใช้ทฤษฎีมาร์กซิสต์ ท าให้เห็นความส าคัญของการด ารงอยู่ของชุมชนหมู่บ้าน
ผ่านข้ามระบบสังคมเศรษฐกิจแบบต่างๆ และท าให้มีความเห็นว่า ไทยไม่ควรพัฒนาในแนวทางทุนนิยม 
แต่ควรพัฒนาในแนวชุมชน ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับส านักคิดวัฒนธรรมชุมชน 

กล่าวโดยสรุป อิทธิพลของระบบเศรษฐกิจต่อองค์ประกอบนับว่ามีมากทีเดียว การที่ชุมชนใด
ชุมชนหนึ่งหรือประเทศใดประเทศหนึ่งจะเป็นประเทศอุตสาหกรรมหรือเกษตรกรรมนั้น นับได้ว่าเป็น
ตัวก าหนดการเปลี่ยนแปลงของชุมชน อย่างประเทศไทยเรามักกล่าวกันอยู่เสมอ ระบบเศรษฐกิจเป็นแบบ
เกษตรกรรม ผลผลิตและรายได้ประชาชาติในใหญ่ได้จากผลผลิตทางการเกษตร เครื่องมือที่ใช้ในชุมชนจึง
เป็นเครื่องมือเพ่ือการเกษตรเสียเป็นส่วนมากปัญหาเรื่องการตลาด การผลิต จึงเป็นปัญหาของการเกษตร 
แต่หากเป็นชุมชนที่ระบบเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมมากกว่าการเกษตร นั้นหมายความว่าชุมชนนั้น
ก็จะม ี“เครื่องไม้เครื่องมือทีใ่ช้เพ่ืออุตสาหกรรมมากกว่าการเกษตรกรรม” 

 

5. ระบบการศึกษาชุมชน   
ความเจริญของชุมชนและความล้าหลังของชุมชน เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วจะเห็นว่าระบบ

การศึกษาได้แผ่ขยายวงกว้างขวาง สมาชิกในชุมชนมีการศึกษาสูง โดยเฉลี่ยแล้วการเปลี่ยนแปลงไปในทาง
ที่เจริญย่อมมีมาก เพราะการถ่ายทอดวิชาความรู้และการคิดค้นประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ ย่อมมีมากขึ้นในที่ชุมชน
ที่สมาชิกในชุมชนนั้นยังไม่มีการศึกษาหรือโดยเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ า ระบบการศึกษาย่อมจะสร้าง
ความสัมพันธ์ของทั้งสามองค์ประกอบ ให้สับสนยิ่งขึ้น หรือแบบง่ายๆ อย่างเช่น ชุมชนในเมือง คนใน
ชุมชนมีการศึกษามากกว่าในชนบท สถาบันทางสังคม (Social Institution) หรือกลุ่มถาวร (Permanent 
Groups) มีมากว่าชนบท ซึ่งมีเพียงสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันหลัก การรวมกลุ่มเพ่ือกระท ากิจกรรม
บางอย่างร่วมกัน ก็จะท าให้รูปลักษณะง่ายๆ และกลุ่มสลายตัวไปเมื่อกิจกรรมสิ้นสุดลง ระบบการศึกษา
ชุมชนถือว่าเป็นฐานการเรียนรู้ สะท้อนถึงกระบวนการเรียนรู้แรกเริ่มในระดับชุมชน รายละเอียดดังนี้ 
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5.1 ปรัชญาแนวคิดการจัดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน 
5.1.1 มนุษย์มีศักยภาพในการเรียนรู้สูง สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ การเรียนรู้

นอกจากจะสร้างสรรค์ภูมิปัญญาให้มนุษย์สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องแล้ว ยังก่อให้เกิด
ความภาคภูมิใจและความปิติแก่ผู้เรียนรู้อีกด้วย 

5.1.2 การปฏิรูปการศึกษาควรมุ่งเน้นการแก้ปัญหาความทุกข์ยากให้แก่คนส่วนใหญ่ของ
ประเทศ โดยกระจายการเรียนรู้ออกจากสถานศึกษาไปสู่ชุมชน หรือคืนการศึกษาให้ชุมชน เพ่ือให้การ
เรียนรู้นั้นตอบสนองความต้องการของชุมชน และท าให้เกิดการสะสมองค์ความรู้ในท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นฐาน
ส าหรับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นและน าไปสู่การปฏิรูปการเรียนการสอนในสถานศึกษา ทั้งยังช่วยให้เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนและสถานศึกษา ต่างฝุายต่างช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งซึ่งกันและกัน
กล่าวคือนักเรียน ครู และชุมชน อยู่ในกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน เป็นทั้งผู้สอนและผู้เรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน 

5.1.3 บุคคลและชุมชนมีความหลากหลาย ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ การน ารูปแบบการเรียนรู้ที่ประสบความส าเร็จในชุมชนหนึ่งไป
ใช้ในอีกชุมชนหนึ่ง หรือการวางแผนจากส่วนกลางแล้วน าไปให้ชุมชนท้องถิ่นปฏิบัติ จึงมักประสบความ
ล้มเหลว นอกจากนี้ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกชุมชนยังเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงต้องพัฒนารูปแบบ
การเรียนรู้ในแต่ละชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

5.1.4 เปูาหมายการจัดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน คือ เพ่ือสร้างปัญญาให้คนในชุมชน
สามารถพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชน ได้อย่างบูรณาการ หรือเพ่ิมเสริมสร้างพลังให้คนในชุมชน
สามารถพ่ึงตนเองและพ่ึงพากันเองได้มากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้และการเชื่อมต่อ
ประสบการณ์ระหว่างบุคคลและชุมชนโดยผ่านกระบวนกลุ่มและเครือข่ายการเรียนรู้ 

5.1.5 การจัดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างบูรณา
การนั้น มีสาระและขอบเขตกว้างขวาง โดยเฉพาะการเลี้ยงชีพของคนในชุมชน ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยความ
ร่วมมือร่วมใจจากทุกส่วนของสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน อาทิ นักวิชาการ 
สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน นักธุรกิจองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน ฯลฯ การเรียนรู้ใน
ชุมชนจึงมิได้เกี่ยวข้องกับบุคลากรทางการศึกษาเท่านั้น แต่เป็นการเรียนรู้ร่วมกันของทุกฝุาย 

5.1.6 การจัดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนควรน าไปสู่วัตถุประสงค์หลายๆ ประการพร้อม
กันๆ กัน เช่น เพ่ือสืบค้นผู้น าจิตวิญาณ สร้างความเข้าใจร่วมกัน สร้างคุณค่าและจิตส านึกใหม่ ปลูกฝัง
คุณธรรมและค่านิยมที่ดีงาม เกิดความเอ้ืออาทร สร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน สร้างกระบวนทัศน์ใหม่ (วิธีคิด
และวิธีท างาน) ทราบปัญหาและความต้องการของชุมชน ได้แนวทาง วิธีการ และแผนงานการแก้ปัญหา 
ได้เริ่มทดลองปฏิบัติ ได้โจทย์วิจัย เกิดการสะสมองค์ความรู้ในท้องถิ่น ได้องค์ความรู้ใหม่ และขยายผล
ผ่านการสรุปบทเรียนร่วมกัน ได้หลักสูตรท้องถิ่นและน าไปสู่การปฏิรูปการเรียนการสอน ชุมชนมีโอกาส
เรียนรู้และจัดการร่วมกัน รวมทั้งสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
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ดังนั้น ควรเร่งท าการวิจัยและพัฒนาปรัชญาแนวคิด ยุทธศาสตร์ และยุทธวิธีการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ในชุมชนที่มีคุณภาพ เพ่ือให้ชุมชนน าไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
สภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นได้ด้วยตนเอง 

         5.2 ขั้นตอนการจัดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน 
ขั้นตอนการจัดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน มี 5 ขั้นตอน โดยเริ่มจาก “รวมคน ร่วมคิด 

ร่วมท า ร่วมสรุปบทเรียน และร่วมรับผลจากการกระท า” ถ้าวงจรแห่งการเรียนรู้ของชุมชนใดหมุนได้เร็ว
หรือมีพลวัตสูง แสดงว่าชุมชนนั้นมีพลังการเรียนรู้สูง ซึ่งในแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดดังนี้ 

5.2.1 รวมคน ถึงแม้ว่าการจัดการเรียนรู้ต้องยึดหลักว่าทุกคนในชุมชนมีความส าคัญเท่า
เทียมกันแต่ในทางปฏิบัติ การจัดการเรียนรู้ในชุมชนที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และทรงพลัง ต้อง
เริ่มต้นจากการรวมคนในชุมชนขึ้นเป็นองค์กรชุมชน เพ่ือเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเอง ความสัมพันธ์ของ
ตนเองกับครอบครัว ชุมชน และสังคม ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การจัดการ การ
ประกอบอาชีพ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย การด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ฯลฯ 
การรวมคนมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวม “พลังใจ” เป็นการเสริมใจซึ่งกันและกัน สมาชิกมีความสนใจและมี
วัตถุประสงค์ร่วมกัน ท าให้เกิดจิตส านึกร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น เกิดความรัก ความสามัคคี 
และความเอ้ืออาทร องค์กรชุมชนที่มีสมาชิกหลากหลาย ทั้งเพศ วัย และอาชีพ ถ้าปรึกษาหารืออย่าง
ต่อเนื่อง องค์กรชุมชนนั้นย่อมมีความเข้มแข็ง 

จ านวนองค์กรในชุมชนจะมีเท่าใดก็ได้ คนๆ หนึ่งอาจเป็นสมาชิกหลายองค์กร เช่น เป็นทั้งสมาชิก
กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มเกษตรปลอดสารพิษ กลุ่มปุาชุมชน ฯลฯ ถ้ามีจ านวนองค์กรในชุมชนมาก แสดงว่า
ชุมชนนั้นเข้มแข็ง เพราะมีจ านวนผู้น ามาก ท าให้เกิดกลุ่มผู้น าติดตามมา ซึ่งเป็นทุนทางสังคมที่ส าคัญที่สุด
ของชุมชน อย่างไรก็ตาม เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการระดมทุนทางสังคมจากภายในชุมชน ควรสร้างกิจกรรมที่
ทุกคนในชุมชนสามารถมีส่วนร่วมได้ เช่น การออมทรัพย์ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การฟ้ืนฟูประเพณี
พ้ืนบ้านและประวัติศาสตร์หมู่บ้าน เป็นต้น หรือท าให้เกิดการเชื่อมต่อองค์กรต่างๆ ในชุมชนเข้าด้วยกัน 
เช่น กลุ่มปุาชุมชน-กลุ่มสมุนไพร กลุ่มออมทรัพย์-กลุ่มแปรรูปอาหาร หรือกลุ่มวัฒนธรรม-วัด-โรงเรียน 
เป็นต้น 

นอกจากนี้ การเชื่อมต่อองค์กรในชุมชนกับองค์กรภายนอกเป็นการระดมทุนทางสังคมจาก
ภายนอกชุมชน ซึ่งมีความส าคัญกว่าการระดมเงินทุน เนื่องจากแต่ละองค์กรมีศักยภาพ (จุดแข็ง) ที่
แตกต่างกัน ถ้าองค์กรชุมชนใดสามารถเชื่อมต่อกับองค์กรภายนอกได้ เช่น กลุ่มปุาชุมชน-กลุ่มสมุนไพร-

คณะวนศาสตร์ กลุ่มออมทรัพย์-กลุ่มแปรรูปอาหาร-กรมส่งเสริมการเกษตร-สหกรณ์เสมือนฟาร์ม หรือ
กลุ่มวัฒนธรรม-วัด-โรงเรียน-สถาบันราชภัฎย่อมช่วยให้ทุกฝุายมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น เพราะต่างฝุายก็มี
ศักยภาพที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กันและกัน  การรวมคนเป็นกลุ่มและการเชื่อมต่อองค์กรเป็น
เครือข่ายสามารถกระท าได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในแต่ละท้องถิ่น วิธีที่ได้รับความนิยมได้แก่ การ
จัดเวที อาจเรียกว่าเวทีชาวบ้าน หรือเวทีประชาคม เป็นการเปิดพื้นท่ีทางสังคม แล้วน าประเด็นที่ชุมชนให้
ความสนใจมาเป็นเครื่องมือในการรวมคน และการสืบค้นผู้น า จิตวิญญาณ เช่น ปัญหาการเลี้ยงชีพ    
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ปัญหาสิ่ งแวดล้อม ปัญหายาเสพติด การรักษาสุขภาพ พิธีกรรมและประเพณี ดนตรี พ้ืนบ้าน 
ประวัติศาสตร์ชุมชน เป็นต้น 

เวทีหลายแห่งใช้ผู้น าในชุมชนเป็นเครื่องมือในการรวมคน อาจเป็นพระภิกษุ ครู หมอพ้ืนบ้าน 
ผู้น าจิตวิญญาณด้านพิธีกรรม หรือผู้น าภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งผู้น าเหล่านี้มักเป็นผู้น าตามธรรมชาติ ซึ่งมี
คุณธรรม ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน อดกลั้น และมีจิตใจอาสาสมัคร  ในบางกรณี องค์กรจากภายนอก 
โดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน เข้าไปกระตุ้นให้คนในชุมชนรวมตัวกัน เช่น กรมการ
พัฒนาชุมชน และกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าไปจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์และกลุ่มอาชีพ องค์กรพัฒนาเอกชน
กระตุ้นให้รวมตัวกันเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่วนภาคธุรกิจที่มีบทบาทเด่นชัด ได้แก่ บริษัทบางจากฯ ที่
ส่งเสริมให้ชาวบ้านรวมตัวกันท าธุรกิจค้าน้ ามัน เป็นต้น  การจัดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนใช้คนเป็นทั้ง
ปัจจัยและเปูาหมายการเรียนรู้ ดังนั้น การรวมคนจึงเป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สุด ถ้าใช้ความคิดเป็นเครื่องมือ
ในการรวมคนจะสามารถรวมพลังใจของผู้น าจิตวิญญาณได้เป็นอย่างดี ท าให้ได้คนที่มีคุณภาพ มีพลัง และ
รวมตัวกันอย่างยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินงานในขั้นต่อๆ ไปประสบผลส าเร็จ  ถ้าการรวมคนใช้
ผลประโยชน์เป็นตัวล่อ อาจได้คนจ านวนมากในระยะเวลาอันสั้น แต่จะได้เฉพาะกายไม่ได้ใจ และมักได้
คนที่ไม่มีคุณภาพ เป็นการรวมคนที่ไม่มีความยั่งยืน ซึ่งเป็นวิธีการที่หน่วยงานของรัฐส่วนใหญ่นิยมใช้ ซึ่ง
ท าให้ระบบคิดของชุมชนในการพ่ึงตนเองถูกท าลาย 

5.2.2 ร่วมคิด มีวัตถุประสงค์เพ่ือระดม “พลังความคิด” ให้รู้แจ้งแทงตลอด โดยผ่านกระบวนการ
มีส่วนร่วมในการระดมสมอง เพ่ือระดมความคิด สร้างความเข้าใจร่วมกัน ปรับกระบวนทัศน์ สร้าง
วิสัยทัศน์ร่วม แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ วิเคราะห์ปัญหาและโอกาสอย่างรอบด้าน จัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหา (เรียนรู้อะไร) ก าหนดแนวทาง วิธีการ และแผนงานในการแก้ปัญหา (เรียนรู้
อย่างไร เรียนรู้กับใคร เรียนรู้ที่ไหน) 
         5.2.3 ร่วมท า มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวม “พลังการจัดการ” ด าเนินงานตามแผนงานที่ก าหนด โดยใช้
หลักสหกรณ์ ใช้การฝึกฝนจากการทดลองปฏิบัติ ใช้การปฏิบัติในพ้ืนที่จริง กิจกรรมจริง สถานการณ์จริง 
เสริมด้วยหลักการ ทฤษฎี เทคโนโลยี และระบบการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งการแบ่งบทบาท หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบทางภาคีการพัฒนาต่างๆ อย่างเหมาะสม ย่อมท าให้การใช้ทรัพยากรเกิดประสิทธิผล 

         5.2.4 ร่วมสรุปบทเรียน มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง “พลังภูมิปัญญา” โดยเริ่มจากการประเมินตนเอง 
และประเมินผลงาน โดยผ่านกระบวนการกลุ่มและเครือข่ายการเรียนรู้ ท าให้เกิดการเชื่อมต่อทักษะ
ความรู้ และประสบการณ์ น าไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ขององค์กร จากนั้นเผยแพร่องค์ความรู้ผ่าน
สื่อต่างๆ (เอกสาร วิทยุ โทรทัศน์) ไปสู่องค์กรชุมชนอ่ืนๆ 

         5.2.5 ร่วมรับผลจากการกระท า มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง “พลังปิติ” โดยการยกย่อง ชื่นชม และ
ให้ก าลังใจคนท่ีเสียสละและท างานให้กับชุมชนและสังคม ท าให้เกิดความภาคภูมิใจและมีความสุขจากการ
ท างานร่วมกัน ส่วนผลจากการกระท าอาจได้รับในมิติที่แตกต่างกัน เช่นสมาชิกองค์กรชุมชนได้รับผล
ทางด้านเศรษฐกิจ นักเรียนได้เรียนรู้ศักยภาพของท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น และการ
ปฏิรูปการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
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จึงอาจจะกล่าวได้ว่าระบบการศึกษาและเรียนรู้ในชุมชน จ าเป็นต้องมีปรัชญาแนวคิดการจัด
กระบวนการเรียนรู้ในชุมชน โดยเชื่อว่ามนุษย์มีศักยภาพในการเรียนรู้สูง สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ได้ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนและสถานศึกษา เพ่ือสร้างปัญญาให้คนในชุมชนสามารถพัฒนา
ตนเอง ครอบครัว และชุมชน ได้อย่างบูรณาการทุกส่วนของสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน เพ่ือที่จะให้ชุมชนมีโอกาสเรียนรู้และจัดการร่วมกัน โดยอาศัยขั้นตอนการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ในชุมชน โดยเริ่มจาก “รวมคน ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสรุปบทเรียน และร่วมรับผลจากการกระท า” 
ถ้าวงจรแห่งการเรียนรู้ของชุมชนใดหมุนได้เร็วหรือมีพลวัตสูง แสดงว่าชุมชนนั้นมีพลังการเรียนรู้สูงนั้นเอง 

 

6. ระบบพิธีกรรมความเชื่อและศาสนา  
ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติ ชาวบ้านให้คุณค่ากับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าปุาเขา สายน้ า ทุ่ง

นา สัตว์ บ้านและสิ่งของต่างๆ โดยอธิบายออกมาเป็นผี สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่มี “เจ้าของ” ซึ่งมองไม่เห็นแต่ 
“สัมผัส” ได้ผ่านพิธีกรรม หากชาวบ้านจะใช้ท าประโยชน์ก็ต้องบอกกล่าว ชาวบ้านอธิบายคุณค่าเหล่านี้
โดยใช้ต านานปรัมปราหรือนิยายพ้ืนบ้านต่างๆ นอกจากนี้ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ 
ความเชื่อของชาวบ้านผสมผสานระหว่างความเชื่อดั้งเดิมเรื่องผีกับศาสนาพราหมณ์และพุทธศาสนา แต่
จะสังเกตได้ว่าผีมีอิทธิพลมากที่สุด ผีคือตัวแทนของอ านาจเหนือธรรมชาติ ซึ่งให้กฎเกณฑ์ทางสังคมให้
ความชอบธรรมกับการด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีระเบียบแบบแผน นอกจากนี้ตัวก าหนดความสัมพันธ์
ขององค์ประกอบภายในชุมชนหนึ่งๆ ที่มีความส าคัญไม่น้อยโดยเฉพาะในชุมชนที่ยังอยู่ในขั้นพัฒนา 
(Developing Community) คือ ศาสนาซึ่งในที่นี้ย่อมหมายความรวมถึงความเชื่อในสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์และ
การกระท าต่างๆ ทางศาสนา การศึกษาของนักมานุษยวิทยาพบว่า อิทธิพลเรื่องความเชื่อศาสนาหรือลัทธิ
ศาสนาของชุมชนนั้น มีอิทธิพลมมากที่จะสร้างความสัมพันธ์หรือเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของชุมชนหนึ่ง
ไปได้อย่างมาก เช่น ชุมชนที่เอามนุษย์มาฆ่าเพ่ือบูชายัญ โดยเชื่อว่าพระเจ้าจะบันดาลประโยชน์ให้หากได้
มีการบูชายัญแล้ว ที่ยิ่งกว่านั้นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนในชุมชนและกับชุมชนอ่ืนๆ เป็น
ความสัมพันธ์ฉันพี่น้องร่วม “ผีปูุย่า” เดียวกัน ซึ่งล้วนแต่สามารถเชื่อมโยงกันได้ มีการเคารพผู้อาวุโส พ่อ
แม่ซึ่งเป็นตัวแทนของปูุ ย่า ตา ยาย ผู้ถ่ายคุณค่าดั้งเดิมและวิถีชีวิตแบบเดิมของหมู่บ้าน ชาวบ้านให้
ความส าคัญระหว่างปัจเจกชนกับสังคมเท่ากัน จนหลายครั้งดังกับว่าไมมีความเป็นปัจเจก ถึงกระนั้นก็ตาม 
ตามทัศนะของนักคิดวัฒนธรรมชุมชน ภูมิปัญญาชาวบ้านก็มิใช่หลักทฤษฎีเลื่อนลอยหรือแน่นิ่งตายตัว
ทั้งนี้เพราะในระดับปฏิบัติการแล้ว “ชุมชน” คือค าตอบสุดท้ายในทุกค าถามการวิจัย 

ด้านความเชื่อในพิธีกรรมเป็นปฏิบัติการที่ถือได้ว่าเป็นประเพณีที่สะท้อนถึงความอ่อนน้อมของ
ครอบครัวในชุมชนชนบทอีสาน ครอบครัวส่วนหนึ่งยังคงรักษาวัฒนธรรมชุมชนความอ่อนน้อมถ่อมตนไว้
เช่น การขอขมาของรักษา (กรณีท าผิดของรักษา) ให้อยู่เย็นเป็นสุขและความเชื่อดังกล่าวได้กลายเป็น
ประเพณีพิธีกรรม ที่ถือได้ว่ามีอิทธิพลต่อความมั่นคงด้านสุขภาพของครอบครัวในมิติทางด้านจิตใจ 
ประเพณีและพิธีกรรมของชาวอีสานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและสุขภาพจะยังคงคุ้มครองลูกหลานให้อยู่ดีมีสุข 
นอกจากนี้ไม่เพียงแต่ภูมิปัญญาในแต่ละครอบครัวเท่านั้นที่เป็นทุนทางสังคมที่ผลักดันให้เกิดการสร้าง
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ความมั่นคงด้านสุขภาพ ยังมีเพ่ือนบ้านในชุมชนและเครือข่ายในชุมชนเช่น ชมรมออกก าลังกาย กลุ่ม
ผู้สูงอายุและกลุ่ม อสม. ยังมีส่วนหนุนเสริมให้เกิดการสร้างสุขภาพในมิติทางด้านร่างกาย โดยรวมกลุ่มกัน
เต้นออกก าลังกาย ที่ชาวชนบทรู้จักในนาม “เต้นแอโรบิค” และเมื่อมีการเจ็บปุวยหรือเป็นไข้เพ่ือนบ้านที่
พอมีความรู้เรื่องการใช้สมุนไพรหรือเป็นแพทย์พ้ืนบ้าน รวมทั้งอดีตทหารกองประจ าการในหน่วยทหาร
เสนารักษ์ ก็สามารถให้ค าปรึกษาและดูแลสุขภาพกันเองได้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าในอดีตนั้นการเยียวยาทาง
จิตใจก็เป็นสิ่งส าคัญ แม้ช่วงเวลาจะผ่านไปหลายช่วงอายุคน แต่การเยียวยาทางจิตใจผ่านพิธีกรรมต่างๆ 
ในชนบทยังคงมีให้เห็นจนถึงปัจจุบันเช่น การให้หญิงแม่หม้ายท าพิธีช้อนขวัญผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 
เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังมีปราชญ์ชาวบ้านที่ท าพิธีกรรม “ปัดเปุาสิ่งชั่วร้าย” ด้วยการผูกแขน ที่ถือได้ว่าเป็น
กระบวนการสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพในมิติด้านจิตใจให้ผู้ปุวยมีความรู้สึกดีขึ้น รวมทั้งการถามข่าว
ทุกข์-สุข เมื่อคราเจ็บปุวยเล็ก ๆ น้อย ๆ หรือการเยี่ยมเยือนกันทั้งตรงและทางอ้อมผ่านวัฒนธรรมชุมชน
เช่น การเยี่ยมหญิงหลังคลอดที่อยู่ไฟ (อยู่ไฟ หมายถึงหญิงหลังคลอดชาวอีสานจะต้องนอนพิงไฟประมาณ  
7 – 10 วัน ตามความเชื่อว่ามดจะลูกเข้าอู่เร็ว) หรือฝากของมาเยี่ยมหลังคลอด ที่สะท้อนถึงการมีน้ าใจ
เกื้อกูลกันในชุมชน เป็นต้น หญิงหลังคลอดมีหมอต าแยเป็นผู้ดูแลก่อนคลอดจนถึงหลังคลอด คอยดูแล
แนะน าวิธีปฏิบัติตัวหลังคลอดที่เป็นองค์ความรู้ที่ได้จากการสั่งสมประสบการณ์มายาวนาน ส่วนใหญ่หมอ
ต าแยจะได้รับถ่ายทอดมาจากผู้เป็นแม่ ซึ่งหมอต าแยจะเป็นบุตรของหมอต าแยอีกทีหนึ่ง ชี้ให้เห็นว่าภูมิ
ปัญญามีการส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่นในเครือญาติ ซึ่งชุมชนหนึ่งๆ จะมีชุมชนละตระกูลเป็นส่วนใหญ่ในที่ผ่านมา
การมาเยี่ยมหญิงคลอดท่ีอยู่ไฟก็ได้เกิดวงการเสวนาแลกเปลี่ยนพูดคุยและรับประทานอาหารร่วมกัน ชาว
ชนบทเรียกว่า “งานกรรม” ที่ถือได้ว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพในมิติทาง
สังคม เพราะการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ วิถี/แบบแผนในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพได้สร้าง
ความสัมพันธ์คุ้นเคยกันมากขึ้น น าไปสู่การเกื้อกูลกันและใช้ประโยชน์ร่วมกันเกิดสุขภาวะทางสังคมใน
ที่สุด (สังคม ศุภรัตนกุล, 2553) 

ที่มากไปกว่านั้นผู้รู้ในชุมชนกล่าวว่า “…เมื่อก่อนนี้หญิงหลังคลอดทุกคนจะอยู่ไฟและเพ่ือนบ้าน
ในละแวกบ้าน จะช่วยกันสร้างที่ส าหรับหญิงคลอดอยู่ไฟเรียกว่า ‘กี่ไฟ’ บ้างก็ไปหาไม้ฝืน บ้างก็ขุดดินตัด
ต้นกล้วยและท ารางไม้ช่วยกัน ต่อมาจะส่งข่าวหากันเกือบทั้งชุมชนว่าใครคลอด เป็นหญิงหรือชาย 
หลังจากนั้นก็มาเฝ้าชื่นชมกัน มีของมาเยี่ยมกัน กินข้าวทานปลาร่วมกัน จนมั่นใจว่าปลอดภัยจึงขอกลับ
บ้าน ญาติ พ่ีน้องต้องบังคับให้มา ถ้าไม่มาถือว่าผิดปกติมากต้องชี้แจงรายละเอียดให้ทราบ...” 
ปรากฏการณ์ดังกล่าว กลุ่มเพ่ือนบ้านได้พูดคุยเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ิมพูนความรู้ภูมิปัญญาผ่าน
วัฒนธรรมชุมชนและน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติภายในครอบครัวตนเองและปลูกฝังให้เกิดการขัดเกลาทาง
ปัญญาเช่น การน าทารกแรกเกิดใส่ในกระด้งแล้วน าเข็ม ซึ่งมีจุดมุ่งหมายให้เด็กแรกเกิดมีปัญญาเฉียบ
แหลมดั่งเข็มและสมุดดินสอหมายถึงให้เรียนหนังสือเก่ง ๆ มาวางไว้บนศีรษะ ถือได้ว่าเป็นกระบวนการ
สร้างความมั่นคงด้านสุขภาพของครอบครัวในมิติสุขภาพทางจิตใจและปัญญาทางอ้อม เพราะการกระท า
ดังกล่าวได้สร้างจินตนาการให้ครอบครัวหญิงหลังคลอดเกิดความภูมิใจที่จะมีบุตรที่เรียนเก่ง ใน
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ขณะเดียวกันก็เกิดการขัดเกลาทางอ้อมจากพ่อครู-แม่ครู (ผู้รู้ในชุมชนที่ชาวชนบทนับถือ) เป็นผู้ให้ค าอวย
พรขอให้เลี้ยงดูบุตรอย่างเอาใจใส่เพ่ือให้บุตรเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป  ซึ่งในปัจจุบันไม่มีให้เห็นแล้ว 
เนื่องจากนโยบายสุขภาพ “ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย” การคลอดต้องคลอดที่โรงพยาบาลเท่านั้น ซึ่งก่อนนี้
มีนโยบายให้คลอดกับผดุงครรภ์โบราณ (หมอต าแยที่ผ่านการอบรมโดยรัฐ) หรือคลอดที่สถานีอนามัยก็
เพียงพอแล้ว สะท้อนให้เห็นว่า การพัฒนาแนวนโยบายสุขภาพท าให้เกิดความเป็นมาตรฐานมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น ในขณะเดียวกันหลายๆ กิจกรรมในชนบทที่เป็นสุขภาพทางสังคมได้ถูกลดทอนลงเช่น 
การคลอดโดยผดุงครรภ์โบราณและกิจกรรมการอยู่ไปเป็นต้น นอกจากนี้รวมไปถึง “งานกรรม” (เป็น
กิจกรรมของชาวชนบทที่มาเยี่ยมเยือนหญิงหลังคลอดในขณะที่อยู่ไฟ) ที่ท าให้มีผลต่อความมั่นคงด้าน
สุขภาพในมิติทางจิตใจ ทางสังคมและทางปัญญาทางอ้อม 

นอกจากนี้ในพิธีกรรมทางศาสนาก็มีประเพณีพ้ืนบ้านของชาวชนบทอีสานมีบุญประเพณีเกิดขึ้น
เกือบทุกเดือน โดยส่วนหนึ่งก็ได้รับงบประมาณให้จัดงานบุญประเพณีอีสานและในการมาเยี่ยมเยือนกัน
ระหว่างชุมชนในงานพิธีกรรมบุญประเพณีนั้นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีชาวชนบทส่วนหนึ่ง
ร่วมบริจาคทานที่วัดหรือสถานที่ประกอบพิธีบุญ ถือได้ว่าเป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่ช่วยกล่อมเกลา
ทางด้านจิตใจเพราะการบริจาคทานตามความเชื่อของชนบทอีสานเป็นการท าบุญ บุคคลที่ท าบุญจะได้รับ
ผลบุญเป็นกุศล ท าให้ผ่อนคลาย เกิดกระบวนการสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพของครอบครัวในมิติ
สุขภาพทางจิตใจ ในขณะเดียวกันบุญประเพณีชาวอีสานที่หลากหลาย ท าให้สังคมชุมชนเกิดการไปมาหา
สู่กัน เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกันและมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างสุขภาวะทางปัญญา ซึ่งใน
การศึกษาทั้งสองชุมชนพบว่า การไป-มา หา-สู่ ระหว่างชุมชนในงานบุญประเพณีมีน้อยมาก 

 

7. ระบบตัวบงการอื่นๆ  
นอกจากตัวบงการใหญ่ทั้งหกประการดังกล่าวมาแล้ว ยังอาจมีตัวบงการอ่ืนๆ อีก เช่น ตัวบงการ

ที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ให้ เช่น สัตว์ การเกิดอุทกภัยหรือมีอากาศหนาวจัด ร้อนจัด มีภูเขาไฟ สิ่งเหล่านี้
ล้วนมีอิทธิพลต่อองค์ประกอบของชุมชนอยู่มาก  

อนึ่ง ในการจ าแนกองค์ประกอบของชุมชนเป็น 3 ประการ ดังได้กล่าวมาแล้วนั้น ยังมีนักวิชาการ
พัฒนาชุมชนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาในภาคสนาม น าไปใช้เป็นแนวทางในการจ าแนกองค์ประกอบ
ชุมชน โดยเฉพาะชุมชนชนบทในระดับหมู่บ้านว่ามีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ คน สิ่งแวดล้อมและ
สถานการณ์ (ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตท่ี 3, 2535: 4) โดยมีค าอธิบายประกอบดังนี้ 

7.1 คน เป็นองค์ประกอบส าคัญของชุมชน และเป็นเปูาหมายส าคัญที่ต้องได้รับการพัฒนาก่อนสิ่ง
อ่ืนๆ ถ้าเราสามารถพัฒนาคนในชุมชนได้แล้ว การพัฒนาด้านอ่ืนๆ ก็จะเกิดผลส าเร็จตามมา แต่ถ้าเราไม่
สามารถพัฒนาคนได้แล้ว การพัฒนาด้านอ่ืนๆ ก็จะประสบกับความล้มเหลว โดยสิ้นเชิง ดังนั้นในการ
พัฒนาชุมชนจึงเป็นหลักการพัฒนาคนเป็นที่ส าคัญ กลุ่มคนควรได้รับการพัฒนาในชุมชนมีหลายกลุ่ม เช่น 
เด็กเล็ก เยาวชน สตรี ผู้น าท้องถิ่นและกลุ่มผู้น ากลุ่มต่างๆ รวมทั้งประชาชนทุกเพศทุกวัย ที่มีปัญหาใน
การด ารงชีวิตด้านต่างๆ 
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7.2 สิ่งแวดล้อม หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบๆ ตัวคน ซึ่งมีผลกระทบต่อการด ารง
ชีวิตประจ าวัน เป็นสิ่งทีมีอยู่ตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น สิ่งแวดล้อมเหล่านี้จะเป็น
สมบัติร่วมกันของชุมชน เช่น ถนน สะพาน ปุาไม้ แหล่งน้ า วัด โรงเรียน ศูนย์พัฒนาหมู่บ้าน สถานีอนามัย 
ที่สาธารณะ ตลอดจนสิ่งที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาด้านต่างๆ ของชุมชน สิ่งแวดล้อมมี
ความสัมพันธ์กับตัวคนมาก เพราะถ้าสิ่งแวดล้อมไม่ดี ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนก็จะเกิดความล าบาก
ตามไปด้วย 

7.3 สถานการณ์ หมายถึง เหตุการณ์หรือความเคลื่อนไหวต่างๆในชุมชนอันเป็นผลมาจากการ
ติดต่อปะทะสังสรรค์กันระหว่างคนในชุมชน ทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ถ้าการติดต่อปะทะ
สังสรรค์กันระหว่างคนเป็นไปในแนวทางที่ดี สถานการณ์ก็จะดี แต่ถ้าการติดต่อปะทะกันระหว่างคน
เป็นไปในทางลบ เช่น การชิงดีชิงเด่น การแก่งแย่งผลประโยชน์ ขาดความร่วมมือสามัคคี สถานการณ์ใน
ปัจจุบันก็จะเลวร้ายลงไปด้วย 

ดังนั้นองค์ประกอบทั้ง 3 ประการของชุมชน ในระดับบุคคลต้องท าตัวให้เป็นคนดี สิ่งแวดล้อม
ต้องดีและสถานการณ์ก็จะดีตามไปด้วย จะท าให้ชุมชนน่าอยู่ มีความสงบสุข ประชาชนก็จะมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีในท่ีสุด 

 

8. โครงสร้างชุมชน 
โครงสร้างชุมชนเปรียบเสมือนกับต้นไม้ ซึ่งประกอบไปด้วยราก ใบ ล าต้น และส่วนประกอบ

อ่ืนๆ หรือถ้าเปรียบกับบ้านก็ได้แก่ พ้ืน เสา ขื่อ คาน เป็นต้น  ซึ่งสิ่งเหล่านี้ประกอบเข้าด้วยกันอย่างเป็น
ระเบียบ ส่วนโครงสร้างของชุมชนบทที่ส าคัญนั้น (เสถียร เหลืองอร่าม, 2549) ได้แก่                                               

8.1 บุคคล หมายถึง คนหนึ่งๆ ที่มีคุณลักษณะหรือบุคลิกแตกต่างกันไป เนื่องจากพันธุ์กรรม
และสิ่งแวดล้อมเป็นตัวก าหนด 

8.2 กลุ่มคน หมายถึง บุคคลตั้งแต่ 2 คน ที่มีความสัมพันธ์ทางสังคมด้วยการกระท าต่อกันคือ 
มีปฏิกิริยาโต้ตอบกันและเข้าใจกัน 

8.3 สถานภาพและบทบาท ได้แก่ ต าแหน่งหน้าที่ของบุคคลซึ่งผูกพันกันอยู่ในสังคมบุคลแต่ละ
คนจะมีสถานภาพและบทบาทหลายอย่างตามกลุ่มที่สังกัดอยู่ 

8.4 ระบบสังคม เป็นเครื่องมือซึ่งก าหนดและเป็นแนวทางให้สมาชิกของสังคมยึดถือปฏิบัติเพ่ือ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสงบสุขของสังคม 

8.5 สถาบันทางสังคม หมายถึง คุณธรรมและกิจกรรมบางอย่างที่มีความส าคัญต่อสังคมมนุษย์ 
เช่น สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันเศรษฐกิจ สถาบันทางการเมืองการปกครอง สถาบัน
นันทนาการ เป็นต้น 

8.6 การแบ่งชนชั้นทางสังคม ได้แก่ การแบ่งชั้นในสังคมเมือง คือ ตระกูล เจ้านาย ขุนนาง ขุน
หลวง พระ พระยา ความส าเร็จทางราชการ อ านาจทางเศรษฐกิจและการเมือง ชนิดของอาชีพและการ
แบ่งชนชั้นในสังคมชนบท คือ ชนชั้นผู้น าท้องถิ่นกับชนชั้นชาวบ้านทั่วไป 



20 
 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า โครงสร้างชุมชนเหมือนจะมีชีวิต มีส่วนประกอบที่ต่างก็มีบทบาทหน้าที่ มี
เปูาหมายที่เชื่อมโยงและสัมพันธ์กันทั้งโครงสร้าง ที่ไม่สามารถจะตัดขาดจากกันได้ ดังจะเห็นได้จากมี
บุคคล กลุ่มคน สถานภาพและบทบาทที่อยู่ในระบบสังคม โดยมีสถาบันควบคุมก ากับไว้อย่างมีชนชั้น
นั้นเอง  

 

9. ภารกิจหน้าที่ของชุมชน 
ภารกิจหน้าที่ของชุมชน ตามแนวคิดของนักสังคมวิทยาชนบทและนักสังคมมานุษยวิทยา (ไพรินทร์ 

เดชะรินทร์, 2524: 24 –30) มีดังต่อไปนี้  
9.1 ให้บริการขั้นต้นแก่สมาชิกบริการขั้นต้น หมายถึง สิ่งที่สมาชิกของชุมชนทุกเพศวัยต้องใช้

และเป็นสิ่งที่ท าให้สมาชิกในชุมชนมีความสุข สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและ
สามารถถ่ายทอดวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิ่นสืบต่อไป ตัวอย่างบริการขั้นต้นที่เห็นได้
อย่างชัดเจนคือ คือ สถานพยาบาล หรือ สถานีอนามัย เมื่อสมาชิกเจ็บปุวยต้องอาศัยสถานีอนามัย ต่อมา
โรงเรียนก็จะให้การศึกษาอบรมสั่งสอนวิชาความรู้แก่สมาชิกใหม่และถัดมาอีกคือ สถาบันศาสนา ซึ่ง
รวมถึงความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งควบคุมพฤติกรรมให้คนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขภายในชุมชน 

9.2 จัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกเบื้องต้นส าหรับสมาชิก สิ่งอ านวยความสะดวกเบื้องต้นย่อม
แล้วแต่ประเภทของชุมชน และความเจริญมากน้อยของชุมชน แต่โดยสรุปแล้วควรจะต้องมีสิ่งต่อไปนี้คือ 
ถนนภายในชุมชนและถนนติดต่อชุมชนภายนอกน้ ากิน และน้ าใช้เพ่ือการประกอบอาชีพ ไฟฟูา สถานที่
พักผ่อนหย่อนใจและสนามกีฬา ถ้าจะน ามาเปรียบเทียบกับหมู่บ้านในชนบทไทยแล้ว ในปัจจุบันดูเหมือน
จะยังวกวนอยู่เรื่องน้ ากิน น้ าใช้ที่มีไม่เพียงพอทุกฤดูกาล ถนนติดต่อทั้งภายในและภายนอกหมู่บ้าน บาง
หมู่บ้านมีพร้อมแล้วทั้งเรื่องน้ าและถนน ก าลังต้องการไฟฟูาและบางแห่งการจัดให้มีน้ ากินน้ าใช้ ยังไม่
เพียงพอก็โดดมาจัดให้มีไฟฟูาก่อนก็มี 

9.3 จัดให้มีหน่วยการปกครองท้องถิ่น หน่วยการปกครองท้องถิ่น หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะ
ท าหน้าที่เป็นผู้จัดระเบียบชุมชน เป็นตัวแทนของสมาชิกชุมชนที่จะตัดสินใจในการกระท าหรือไม่กระท า
การอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของชุมชวน ถ้าเป็นชุมชนสมัยก่อนก็เหมือนหัวหน้าเผ่าหรือ
หัวหน้าหมู่บ้านที่ชาวบ้านให้การเคารพนับถือ หน่วยการปกครองท้องถิ่นในหลายประเทศก็จัดท าใน
รูปแบบต่างๆ กันไป บางแห่งใช้วิธีการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนบางแห่งใช้การแต่งตั้งจากทาง
ราชการและบางแห่งก็ผสมกัน แม้ว่าประชาชนเลือกตั้งแล้วก็ยังต้องให้ราชการเห็นชอบด้วย จึงแต่งตั้งให้
เป็นได้ หรือมิฉะนั้นก็ส่งคนของทางราชการมาควบคุมการบริหาร 

9.4 จัดให้มีการรักษาคุ้มครองรักษาสวัสดิภาพของสมาชิก ทั้งทรัพย์สินและร่างกาย ความสงบ
สุขของชุมชนทางสวัสดิภาพ ทรัพย์สินและร่างกาย ถ้ามองในชุมชนที่เจริญมากแล้ว ก็คือ จัดให้ต ารวจเป็น
ผู้ให้การคุ้มครอง แต่ในหมู่บ้านชนบทไทยผู้ให้การคุ้มครอง เรื่องแบบนี้อาจเป็นชาวบ้านในหมู่บ้านเอง จัด
ให้มีเวรยามคอยปูองกันวัว ควาย สัตว์เลี้ยง ในบริเวณหมู่บ้านบางแห่งใช้ชายฉกรรจ์ ในหมู่บ้านบางแห่งใช้
ชายฉกรรจ์ในหมู่บ้านเป็นผู้ช่วยก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ปัจจุบันมีการคุกคามทางการเมือง บางหมู่บ้านจัดให้มี
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การักษาดินแดน นอกจากการปกปูองรักษาทรัพย์สินของชาวบ้านแล้ว ยังท าการต่อสู้ปูองกันการบุกรุก
ของบุคคลที่เข้ามาคุกคาม และก่อให้เกิดให้เกิดการปั่นปุวนภายในหมู่บ้าน ที่เรียกว่า ผู้ก่อการร้าย ในบาง
ท้องที่มี พลเรือน ต ารวจ และทหาร ที่ท าหน้าที่ เป็นชุดคอยคุ้มครองอาศัยอยู่ในบ้าน แต่ฝุายปูองกันที่มี
ประโยชน์ต่อชุมชนอย่างยิ่ง คือ หน่วยปูองกันที่ชุมชนจัดตั้งขึ้นเอง ส่วนจะท าได้เพียงไรนั้นอยู่ที่ความ
เข้มแข็งของผู้น าในหมู่บ้าน 

9.5 ด ารงไว้ซึ่งภาระหน้าที่ทางสรีรวิทยาของสมาชิกภายในชุมชน สมาชิกภายในชุมชนที่เกิดมา
แทนสมาชิที่ตายจากไปจะต้องได้รับการเลี้ยงดูเอาใจใส่ ในเรื่องปัจจัยทั้ง 4 คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม การ
รักษาโรคภัยไข้เจ็บ นอกจากเป็นภาระหน้าที่ของครอบครัวแล้ว ชุมชนต้องท าหน้าที่คอยให้ความ
ช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องบริการเหล่านี้แก่สมาชิกในชุมชน นักการศึกษาได้อธิบายต่อไปว่า การจัดบริการ
ในด้านนี้รวมไปถึงการรักษาคุ้มครองสวัสดิภาพของสมาชิกและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ในรูปวัสดุ
สิ่งก่อสร้างที่จะน ามาเพ่ือสนับสนุนปัจจัย 4 ดังกล่าวด้วย พิจารณาให้ดีก็คือ การรวมบริการและสิ่งอ านวย
ความสะดวกบางอย่างในชุมชนนั่นเอง 

9.6 จัดให้มีการบริการทางเศรษฐกิจและบริการอื่นๆ เพื่อสมาชิก ภาระหน้าที่ในข้อนี้ได้พยายาม
ถึงความต้องการของสมาชิกในชุมชนในด้านเศรษฐกิจ รวมตลอดถึงบริการในด้านเศรษฐกิจ หมายถึงใน
ด้านการตลาด การให้ความรู้ในรูปของการฝึกอบรมให้สมาชิกมีความสามรถในด้านการประกอบอาชีพที่
ตนถนัด ภายในชุมชนควรจะจัดให้มีการแบ่งผลผลิตตามสัดส่วนความเสมอภาคพอสมควรระหว่างสมาชิก
ในชุมชนทุกชุมชน ควรจะต้องมีการแบ่งการใช้แรงานให้ถูกต้องตามวัยและอายุของคนในชุมชน แบ่งแยก
ตามความถนัดและวัยที่เหมาะสม เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพที่สุด 

9.7 หน้าที่ในการผลิตสมาชิกใหม่ของชุมชน นักการศึกษาได้อธิบายถึงภาระหน้าที่ของชุมชนใน
เรื่องนี้ เป็นการเตือนให้ระวังว่าบางชุมชนไม่สนใจต่ออัตราการเกิดของคนในชุมชนไม่มีการวางแผน
ครอบครัว การเกิดเป็นเรื่องของธรรมชาติไม่ควรจะปูองกัน หากมีสมาชิกเกิดใหม่ จนชุมชนไม่สามารถ
ให้บริการและเลี้ยงดูให้เป็นผู้มีคุณภาพ ชุมชนย่อมประสบกับปัญหาสุดคณานับ ชุมชนเหล่านี้มักเป็น
ชุมชนที่อยู่ในประเทศก าลังพัฒนา 

9.8 ให้ความสนใจเป็นพิเศษในขบวนการให้การศึกษา การปลูกฝังของสมาชิกสมาชิกของชุมชน
ให้อยู่แนวทางที่ชุมชนต้องการ กล่าวโดยสรุปคือ ทุกชุมชนต้องตั้งความหวังในเรื่องความเจริญก้าวหน้าที่
อยู่ในสมาชิกรุ่นใหม่ ของชุมชน จะต้องระมัดระวังและมีการวางแผนในการศึกษาอบรมปลูกฝังชนรุ่นหลัง 
และจะเริ่มวางระบบตั้งแต่ครอบครัว เพ่ือนเล่นในโรงเรียน เลยออกมาถึงสังคมการงานที่ตนมีอาชีพใน
วงการนั้น 

9.9 รักษาความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน และจัดสวัสดิการแก่สมาชิกในชุมชน นอกจากจะ
จัดในรูปของขนบธรรมเนียมประเพณีแล้ว ยังหมายถึงข้อก าหนดกฎหมายที่ใช้ในชุมชน เกี่ยวกับหน้าที่
ของชุมชนดังกล่าว ชุมชนชนบทของไทยมีลักษณะที่เด่นและเป็นข้อดีของที่มีสถาบันทางศาสนา ตลอดจน
ความเชื่อและขนบธรรมเนียมประเพณีของหมู่บ้าน ที่มีส่วนช่วยควบคุมความประพฤติเพ่ือให้เกิดความ
สงบสุข มากทีเดียว 
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9.10 หน้าที่สร้างสรรค์ ปลูกฝังค่านิยมของสมาชิกในชุมชน การยอมรับบทบาท แนวความคิด
ริเริ่มที่ดี จะเป็นก าลังใจและความภาคภูมิใจของสมาชิกในชุมชน ก่อให้เกิดความผูกพันทางจิตใจแก่
สมาชิกในชุมชน นอกจากนี้ชุมชนจะต้องแสดงออกถึงการเอาใจใส่ต่อคนทุกรุ่นทุกวัยที่อยู่ในชุมชนเกิด
ทัศนคติที่ดีและศรัทธาต่อชุมชนของตน ซึ่งจะเป็นการให้บทบาทท่ีที่ดีแก่สมาชิกในชุมชนทางอ้ออมอีกด้วย 
ในหมู่บ้านไทยที่มีการจัดงานบุญต่างๆ ก็มีประโยชน์และเสริมสร้างคุณค่าของชีวิตของคนในชุมชน ท าให้
สมาชิกในชุมชนเกิดความภาคภูมิใจเป็นการสร้างความเป็นปึกแผ่นให้เกิดในชุมชนอีกด้วย   

กล่าวโดยสรุปคือ ชุมชนมีภารกิจหน้าที่ที่ต้องอ านวยความสะดวกเบื้องต้นจากมากไปหาน้อย 
สร้างความเข้าใจให้คนในชุมชนเข้าใจซึ่งกันและกันและสามารถถ่ายทอดวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณจีากรุ่นสู่รุ่น ท าหน้าที่จัดระเบียบชุมชน รักษาความสงบสุขของชุมชน อีกทั้งต้องท าหน้าที่คอยให้
ความช่วยเหลือสนับสนุนแก่สมาชิกในชุมชนตามสัดส่วนความเสมอภาคพอสมควร  มีการวางแผน
ครอบครัว แผนการศึกษา อบรมปลูกฝังส่งต่อสู่ชนรุ่นหลัง ให้มีส่วนช่วยควบคุมความประพฤติเพ่ือให้เกิด
ความสงบสุข และเสริมสร้างคุณค่าของชีวิตของคนในชุมชนสืบไป  
 

10.  ลักษณะของชุมชนชนบทและชุมชนเมือง  
ได้มีการจัดแบ่งประเภทของชุมชนออกเป็นเป็นประเภทต่างๆ โดยใช้หลักเกณฑ์ในการแบ่งแตกต่าง

กันอออกไป เช่นแบ่งตามจ านวนพลเมือง แบ่งตามหน่วยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ แบ่งตามความสัมพันธ์กับ
หน่วยงานของรัฐ แบ่งตามลักษณะพิเศษของประชาชน แบ่งตามลักษณะด้านนิเวศวิทยา แบ่งตาม
กิจกรรมทางสังคม แบ่งตามหน่วยการปกครองและแบ่งตามลักษณะของคนในชุมชน เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะแบ่งชุมชนอย่างไร ผู้ท าหน้าที่เป็นนักพัฒนาคงจะต้องท าในชุมชนอ่างใด
อย่างหนึ่ง หรือทั้ง 2 อย่างต่อไปนี้   

10.1 ชุมชนชนบท (Rural Community)  
ชุมชนชนบทเป็นบริเวณที่ผู้คนอาศัยอยู่กันตามภูมิประเทศ ที่อยู่นอกเขตเมืองโดยมี

บ้านเรือนกระจัดกระจายทั่วไปและรวมกันอยู่เป็นหมู่ ซึ่งใช้เป็นศูนย์กลางในการกระท ากิจกรรมร่วมกัน  
โดยคนในชุมชนมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดด้วยเหตุนี้ เมื่อกล่าวถึงชุมชนชนบทจึงเป็นที่เข้าใจตรงกัน
ว่าเป็นชุมชนที่อยู่ในบริเวณของต าบลและหมู่บ้าน ซึ่งเป็นหน่วยการปกครองท้องที่หน่วยหนึ่งของรัฐบาล
ลักษณะของชุมชนชนบทโดยทั่วไป (นาถ พันธุนาวิน, 2523: 19; ประดิษฐ์  มัชฌิมา, 2522: 43–44) มี
ดังต่อไปนี้ 

10.1.1 ชาวชนบทอยู่ร่วมกันอย่างใกล้ชิด ทุกคนรู้จักกันดี มีการติดต่อและไปมาหาสู่กันเป็น
ประจ า ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัวและเพ่ือนบ้านมีมาก ชีวิตความเป็นอยู่และการจัด
องค์การทางสังคมเป็นแบบกลุ่มปฐมภูมิ (primary group) คือมีการติดต่อและสัมพันธ์กันแบบส่วนตัวและ
อย่างเป็นกันเอง 

10.1.2 มีการติดต่อและคบค้าสมาคมกับเพ่ือนบ้านใกล้เคียงเป็นส่วนใหญ่ 
10.1.3 มีการติดต่อสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดและยาวนาน 
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10.1.4 ชาวชนบทมีลักษณะคล้ายคลึงกัน (Homogeneous) คือ มีชีวิตความเป็นอยู่
คล้ายกัน มีฐานะทางเศรษฐกิจ การศึกษา และสังคมคล้ายกันหรือเท่าเทียมกัน นับถือศาสนาเดียวกัน มี
ทัศนคติหรือความเชื่อคล้ายกัน 

10.1.5 การเลื่อนชั้นทางสังคม การอพยพโยกย้ายและการเปลี่ยนแปลงอาชีพ มีน้อย 
โดยมากมักประกอบอาชีพเดิม ซึ่งส่วนมากเป็นอาชีพเกษตรกรรม รักถ่ินฐาน ไม่ชอบอพยพโยกย้ายไปไหน
ง่ายๆ และการเลื่อนฐานะทางสังคม (Social Family) คือ สมาชิกในครอบครัวมีมาก นอกจากพ่อแม่และ
ลูกแล้ว อาจจะมีพ่อแม่ ยาย ญาติและครอบครัวอ่ืน ๆ รวมอยู่ด้วย   

10.1.6 มีอัตราการเกิดสูง (Height Birth Rates) มีเวลาอยู่ด้วยกันนานจึงท าให้เกิดลูกมาก
อีกประการหนึ่งเป็นเพราะชาวชนบทมีการศึกษาน้อย ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการคุมก าเนิดและ
วิธีการคุมก าเนิด ตลอดจนมีรายได้น้อย ไม่เพียงพอที่จะซื้อยาหรือจ้างท าหมันผ่าตัดได้ 

10.1.7 มีระดับการศึกษาและอาชีพต่ า เพราะขาดสถาบันการศึกษา ขาดสิ่งจูงใจ ขาดรายได้ 
ขาดอุปกรณ์เครื่องมือการศึกษาและขาดสถาบันฝึกฝนอาชีพที่อยู่ใกล้เคียง ท าให้ชาวชนบทมีชีวิตความ
เป็นอยู่ตามมีตามเกิด 

10.1.8 เป็นคนหัวโบราณ (Conservative) เชื่อโชคลาง มีความคิดคับแคบ ยากต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

10.1.9 มีความเชื่อตามประเพณี ท้อแท้ ไม่กระตือรือร้น เคยเชื่ออย่างไรก็เชื่ออย่างนั้น   
10.1.10 มีอายุเฉลี่ยแล้วน้อยกว่าชาวเมือง เพราะขาดอาหารและสิ่งบ ารุงร่างกายอย่าง

เพียงพอ ขาดแพทย์และพยาบาลที่จะให้บริการแก่ประชาชน   ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องความ
สะอาดและอนามัย 

10.1.11 ขาดการวางแผนชีวิตและครอบครัวที่ถูกต้อง ทั้งนี้ เพราะขาดความรู้และประสบ 
การณ์ ท าให้ด าเนินชีวิตไปวันๆ อย่างตามมีตามเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ เป็นเรื่องของภายนอกหรือมา
จากภายนอก ไม่ใช่เกิดจากความรู้ความเข้าใจของตนเอง 

10.1.12 ใช้จ่ายฟุุมเฟือยในสิ่งที่ไม่จ าเป็น เช่น ในงานแต่งงงาน บวชนาค งานศพ ท าบุญ 
หรืองานฉลองอ่ืนๆ มีการใช้จ่ายเงินเป็นจ านวนมาก  

10.1.13 ขาดสถาบันและบริการสาธารณะอ่ืนๆ ที่จะอ านวยความสะดวกแก่ชุมชน เช่น 
โรงเรียน พยาบาล ไฟฟูา ประปา ถนน ตลาด เป็นต้น  

10.1.14 มักจะท างานเป็นฤดูกาล และมีการว่างงานเป็นประจ า 
10.1.15 มีการช่วยเหลือกันโดยไม่คิดมูลค่า หรือต้องการสิ่งตอบแทน 
10.1.16 การควบคุมสังคม (Social Control) ขึ้นอยู่กับกลุ่มปฐมภูมิเป็นส่วนใหญ่ 

10.2 ชุมชนเมือง (Urban Community)  
ชุมชนเมือง หมายถึง อาณาบริเวณที่มีประชากรอยู่ร่วมกันจ านวนหนึ่งและต้องมีความ

หนาแน่นมากพอสมควร เป็นบริเวณที่มีอาคารบ้านเรือนหนาแน่นอยู่ในเขตการปกครองแบบใดแบบหนึ่ง 
ประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนมีการประกอบอาชีพทีแตกต่างกันออกไป มีความเจริญเป็นศูนย์กลางต่างๆ 
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และรวมทั้งความเสื่อมโทรมต่างๆ อยู่ด้วย เช่น สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ เป็นต้น ลักษณะของชุมชนเมือง
โดยทั่วไป (นาถ พันธุมนาวิน, 2533: 19–23: ประดิษฐ์ มัชฌิมา, 2522: 48) มีดังนี ้

10.2.1 ประชาชนอยู่กันอย่างแออัด หนาแน่น ทั้งนี่เนื่องจากสังคมเมืองมักเป็นศูนย์กลาง
ของการติดต่อค้าขาย การศึกษา การคมนาคม ท าให้ประชากรมุ่งมาอาศัยอยู่ที่นี่มาก จึงท าให้เกิดสภาวะ
การแออัดเกิดข้ึน 

10.2.2 ชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนมีลักษณะเป็นแบบตัวใครตัวมัน การติดต่อระหว่างกัน
ของบุคคลมักจะเป็นทางการ และมีพิธีการ ความสัมพันธ์ส่วนตัวมีน้อย แม่บ้านใกล้กันก็จะไม่ค่อยรู้จักกัน 
การติดต่อและคบค้าสมาคมกับบุคคลทั่วไปเป็นแบบทุติยภูมิ (Secondary Group) ขาดความใกล้ชิดและ
ความเป็นกันเอง การพบปะติดต่อขึ้นอยู่กับผลประโยชน์มากกว่าความใกล้ชิดสนิทสนม ซึ่งส่วนมากเป็น
เพราะมีผลประโยชน์ร่วมกันหรืออย่างเดียวกัน 

10.2.3 ชุมชนเมืองมักจะเน้นด้านวัตถุนิยม ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ต้องดิ้นรน
ขวนขวายหาเลี้ยงชีพ มีการแข่งขันกันตลอดเวลา ท าให้ไม่ค่อยเห็นความส าคัญของความสัมพันธ์ทางจิตใจ 
ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกเข้ามามาก  การที่สังคมเมืองไทย มีลักษณะเป็นศูนย์กลางของความเจริญใน
ด้านต่างๆ  จึงสามารถเป็น เป็นแหล่งรับอารยธรรมและขนบธรรมเนียมของต่างประเทศ ได้ง่าย 
โดยเฉพาะอารยธรรมตะวันตก 

10.2.4 การควบคุมทางสังคมใช้รูปแบบที่เป็นทางการ คือ ใช้เจ้าหน้าที่ควบคุมและใช้
กฎหมายบังคับลงโทษผู้ที่ปฏิบัติผิดต่อกฎระเบียบวินัยของสังคม   

10.2.5 ลักษณะการตั้งบ้านเรือน เนื่องจากที่ดินในเมืองมีราคาแพงมาก  การปลูกสร้าง
บ้านเรือนในเขตเมืองจึงจะสร้างเป็นตึกหลายชั้นขยายในแนวดิ่ง  

10.2.6 มีช่องว่างระหว่างประชากรมากทั้งนี้เพราะเมืองเป็นที่รวมของคนหลากหลายอาชีพ 
(Heterogeneous) เช่นในกรุงเทพ มีคนหลายชาติ หลายภาษา หลายศาสนา ดังนั้นจึงมีวิถีชีวิตที่แตกต่าง
กันไปแล้วแต่เชื้อชาติ ศาสนา การศึกษาและสิ่งแวดล้อมที่คนนอกจากนั้นระดับรายได้ การศึกษาและ
มาตรฐานความเป็นอยู่ของชาวเมืองก็แตกต่างกันมากด้วย   

10.2.7 การเลื่อนฐานะทางสังคม (Social Mobility) เช่น การปรับอาชีพ หรือฐานะทาง
สังคมมีมาก 

10.2.8 มีการแบ่งงานกันท าและท างานกันตามความถนัดเฉพาะอย่าง (Specialization) 
เช่น กรรมกรตามโรงงาน เสมียน ข้าราชการ ช่างฝีมือ ทนายความ หมอ ครู คนต่างด้าว ต่างก็ท างานตาม
ความถนัดของตนเอง   

10.2.9 มีสินค้าบริการ สถาบันทางสังคม และเครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ  มากมาย
มายหลายชนิดให้เลือก มีโรงเรียน โรงหนังหรือโรงละคร พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุดโรงภาพยนตร์ ไฟฟูาและ
น้ าประปา ส าหรับบริการแก่ประชาชนโดยทั่วไป 

10.2.10 ขาดธรรมชาติและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจตามธรรมชาติ ทุกอย่างต้องสร้างขึ้นเอง
ให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติ เช่น สระว่ายน้ า น้ าพุ หรือสวนสาธารณะ เป็นต้น  
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10.2.11 มีครอบครัวขนาดเล็ก โดยมากมีเพียงพ่อแม่ลูกเท่านั้น  
10.2.12 มีอัตราการเกิดต่ า เพราะชาวเมืองรู้และเข้าใจถึงวิธีการคุมก าเนิด   และมี

โรงพยาบาลและสถานนบริการในเรื่องนี้ที่เพียงพอ 
10.2.13 การเปลี่ยนแปลงของสังคมเป็นไปอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีความเจริญก้าวหน้าทาง

วิทยาการต่างๆ ความใกล้ชิดกับวัฒนธรรมตะวันตกท าให้ชาวเมืองคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ขึ้นท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

10.2.14 มีการศึกษาและอาชีพสูง เพราะมีรายได้มาก มีมหาวิทยาลัยมากมาย สถาบัน 
การศึกษาและสถาบันฝึกอาชีพมีอยู่ทั่วไป 

10.2.15 มีความคิดก้าวหน้า ไม่เชื่องมงาย เพราะได้รับการศึกษา มีเหตุผล 
10.2.16 ความบีบคั้นทางเศรษฐกิจและสังคมมีมากและรุนแรง เมื่อเปรียบเทียบกับชุมชน

ชนบท ท าให้มีความเห็นแก่ตัว  ทุกคนต้องต่อสู้เพื่อตนเองและครอบครัว การช่วยเหลือระหว่างเพ่ือนบ้าน
มีน้อย 

10.2.17 ที่อยู่อาศัยคับแคบ แออัด ขาดสถานที่เล่นและพักผ่อนส าหรับเด็ก  
10.2.18 ชาวเมืองส่วนใหญ่ไม่มีที่ดินและบ้านเป็นของตัวเอง 
10.2.19 ชาวเมืองมีระดับรายได้ระหว่างคนรวยและคนจนแตกต่างกันมาก 

กล่าวโดยสรุปคือ ชุมชนชนบทเป็นพ้ืนที่บริเวณที่ผู้คนอาศัยอยู่กันตามภูมิประเทศที่อยู่นอกเขต
เทศบาล โดยมีบ้านเรือนกระจัดกระจายทั่วไปและรวมกันอยู่เป็นหมู่ ซึ่งใช้ศาลาประชาคม ศาลากลาง
หมู่บ้านเป็นศูนย์กลางในการกระท ากิจกรรมร่วมกัน จากประสบการณ์ของผู้เขียนเป็นที่น่าสังเกตว่า คนใน
ชุมชนชนบทจะมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด มีทุนทางสังคมสูง เรียบง่าย และเมื่อกล่าวถึงชุมชนชนบท
มักจะมองเห็นเขตการปกครองเป็นต าบลและหมู่บ้าน ซึ่งเป็นหน่วยการปกครองท้องที่หน่วยหนึ่งของ
ระบบการปกครองนั้นเอง ส่วนชุมชนเมืองจะมีอาณาบริเวณที่มีประชากรอยู่หนาแน่น เป็นบริเวณที่มี
อาคารบ้านเรือนอยู่ในเขตเทศบาล ปกครองแบบส่วนท้องถิ่นไม่มีก านันและผู้ใหญ่บ้าน แต่จะมีประธาน
ชุมชนและกรรมการชุมชนแทน ประชาชนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพที่แตกต่างกันไป เน้นเศรษฐกิจทุน
นิยมเป็นหลัก มีความเจริญเป็นศูนย์กลางต่างๆ และมีทุนทางสังคมต่ า อยู่แบบต่างคนต่างอยู่ สังคมและ
สิ่งแวดล้อมมักจะไม่ค่อยดีนัก 

 

11. บทสรุป 
การที่จะเข้าไปศึกษาชุมชนนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนในมิติ

และประเด็นหลักในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับชุมชน ไม่ว่าจะเป็นความหมายของชุมชน 
ลักษณะของชุมชน หมู่บ้านชุมชนในฐานะกระบวนการทางสังคม (Social Movement) ชุมชนตาม
แนวคิดมนุษยนิยม ชุมชนในรูปแบบใหม่ หรือชุมชนเสมือนจริง (Virtual Community) ชุมชนตาม
แนวคิดทางสังคมวิทยา การปกครองหมู่บ้าน  เศรษฐกิจชุมชน ระบบการศึกษาชุมชน  ระบบพิธีกรรม
ความเชื่อและศาสนา  ระบบตัวบงการอ่ืนๆ โครงสร้างชุมชน  ภารกิจหน้าที่ของชุมชน และลักษณะชุมชน
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ชนบท (Rural Community) และชุมชนเมือง (Urban Community) ซ่ึงโดยภาพรวมแล้ว การท าความ
เข้าใจเรื่อง “ชุมชน” นับว่าเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญในการศึกษาชุมชน ท าให้เราทราบว่าชุมชนคืออะไร มี
องค์ประกอบและโครงสร้างอย่างไร ภารกิจหน้าที่ของชุมชนมีอะไรบ้าง ตลอดทั้งลักษณะส าคัญของชุมชน
ทั้งในชุมชนเมืองและชนบท ทั้งนี้เพ่ือเป็นพ้ืนฐานส าหรับน าความรู้เกี่ยวกับชุมชนไปใช้ให้เกิดความ
เหมาะสมในโอกาสในการศึกษาชุมชนต่อไป 
 
12. ค าถามทบทวน 

12.1 จงอธิบายความหมายของชุมชนในฐานะกระบวนการทางสังคม (Social Movement)  
12.2 จงอธิบายความหมายของชุมชนตามแนวคิดมนุษยนิยม (Ethnicity Community)  
12.3 จงอธิบายความหมายของชุมชนตามแนวคิดทางสังคมวิทยา (Sociology Community)   
12.4 จงอธิบายความหมายของชุมชนเสมือนจริง (Virtual Community)  
12.5 จงอธิบายเปรียบเทียบความแตกต่างของชุมชนชนบท (Rural Community) และชุมชน

เมือง (Urban Community)  
12.6 จงอธิบายความหมายของปัจจัยที่ท าให้เกิดการก่อตั้งชุมชนและลักษณะโครงสร้างของ

ชุมชน มาพอสังเขป  
12.7 จงอธิบายพัฒนาการของชุมชนชนบทที่ก าลังกลายเป็นชุมชนเมือง 
12.8 จงบอกลักษณะของปัจจัยที่ท าให้ชุมชนชนบทกลายเป็นชุมชนเมือง 
12.9 จงอธิบายลักษณะความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับสมาชิกของชุมชน เมื่อชุมชนชนบทกลายเป็น

ชุมชนเมือง 
12.10  จงอธิบายถึงความแตกต่างของโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชนชนบทกับชุมชนเมือง มาพอ

สังเขป 



 

 

บทท่ี 2  

ชุมชนกับงานด้านสาธารณสุข 
 

 

ในชุมชนหรือในหมู่บ้านจะมีโครงสร้างแตกต่างกันตามลักษณะของแต่ละท้องถิ่น และ
แตกต่างตามความสัมพันธ์ของแต่ละชุมชน หรือหมู่บ้าน แต่ลักษณะของหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอและ
จังหวัด มีโครงสร้างหลักๆที่เหมือนกัน เช่น มีครอบครัว (หลังคาเรือน) มีการแบ่งเป็นกลุ่มๆ ละแวก
บ้านหรือตัวบ้าน มีผู้น าเป็นทางการ เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านและผู้น าที่ไม่เป็น
ทางการ เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้สูงอายุ ข้าราชการเกษียณ เป็นต้น แต่ในที่นี้จะน าโครงสร้างในชุมชน
หรือในหมู่บ้านในส่วนที่เกี่ยวกับการด าเนินงานสาธารณสุขมาพิจารณา ดังต่อไปนี้ 

 

1. ครอบครัว 

“ครอบครัว” (Family) เป็นสถาบันทางสังคมที่มีหน้าที่ครอบคลุมในทุกขั้นตอนการด าเนิน
ชีวิตของบุคคล ในอดีตครอบครัวได้ชื่อว่าเป็นสถาบันเบ็ดเสร็จ เพราะแต่เดิมกิจกรรมของบุคคลมี
ศูนย์กลางอยู่ที่ครอบครัวทั้งสิ้น ครอบครัวมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเด็กและเยาวชนที่สุด มีอิทธิพล
อย่างมากต่อพฤติกรรมในทุกด้านส าหรับด้านสุขภาพแล้ว ความครัวถือเป็นจุดก าเนิดที่ส าคัญของ
พฤติกรรมสุขภาพทั้งในด้านการส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมและการดูแลป้องกันพฤติกรรมที่อาจ
น าไปสู่การเจ็บป่วย ดังนั้นหากมองถึงสุขภาพแบบองค์รวม เป็นสุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย 
จิตใจ สังคมและทางจิตวิญญาณแล้ว สถาบันครองครัวเป็นจุดส าคัญที่วางรากฐานการพัฒนาสุขภาพ
ของบุคคลไว้อย่างเป็นรูปธรรม 

แต่เนื่องจากสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมได้มีการเปลี่ยนแปลงไป ครอบครัวได้รับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ความส าเร็จในการด าเนินงานวางแผนครอบครัวที่ผ่านมา ท าให้อัตรา
เพ่ิมของประชากรลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยลดลงจากร้อยละ 3.2 เมื่อปี พ.ศ. 2513 เป็นร้อยละ 1.2 ใน
ปี พ.ศ. 2540 การลดลงของอัตราเพ่ิมประชากรดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างประชากร โดย
การประมาณว่าประชากรไทยใน พ.ศ. 2563 จะมีประมาณ 72.5 ล้านคนและสัดส่วนของประชากร 
0–14 ปี มีแนวโน้มลดลงในขณะที่ประชากรวัยท างานหรือผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ท าให้
อัตราส่วนการพ่ึงพิงในภาพรวมมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ จนถึง พ .ศ. 2553 และหลังจากนั้นจะกลับ
เพ่ิมขึ้นอีกเนื่องจากสัดส่วนของผู้สูงอายุมีเพ่ิมขึ้น ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อ
ครอบครัวอย่างแน่นอน 

นอกจากนี้การพัฒนาประเทศที่ผ่านมา ได้มุ่งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ แบบทุนนิยม ท า
ให้เกิดการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมอย่างมากมายท าให้ครอบครัวไทยในชนบทที่เคยประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร และถือครองที่ดินเพ่ือการเกษตร ได้ขายที่ดินท ากินและอพยพเข้าสู่เมืองใหญ่เพ่ือหา
งานท าเปลี่ยนแปลงสถานะอาชีพจากเกษตรกรสู่การเป็นลูกจ้าบริษัทหรือท างานในโรงงาน
อุตสาหกรรมมากขึ้นประกอบกับการรับวัฒนธรรมการบริโภคแบบตะวันตก ที่มีแนวคิดว่าความสุข
ของคนอยู่ที่การบริโภค ยิ่งบริโภคมากยิ่งมีความสุขมาก ท าให้คนไทยเปลี่ยนแปลงค่านิยมในการ
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บริโภค เป็นแบบวัตถุนิยมหรือบริโภคนิยม ทั้งนี้ส่วนหนึ่งอาจเนื่องมาจาดอิทธิพลของสื่อ การโฆษณา 
และระบบการตลาด ท าให้คนไทยบริโภคเกินก าลังฐานะเศรษฐกิจของตนเอง บริโภคในสิ่งที่ไม่จ าเป็น 
และส่งผลให้ครอบครัวอยู่ในสภาพที่ยากจนและมีหนี้สิน ดังจะเห็นได้จากครอบครัวไทยมีภาระหนี้สิน 
โดยเฉลี่ยสูงถึงครัวเรือนละประมาณ 100,000 บาท (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2553) การอพยพ
แรงงานจากชนบทเข้าสู่เมือง ท าให้โครงสร้างของครอบครัวเปลี่ยนจากครอบครัวขยายเป็นครอบครัว
เดี่ยวมากขึ้น ขนาดครอบครัวเล็กลงจากจ านวนเฉลี่ย 5.6 คนต่อครอบครัวเมื่อ พ.ศ. 2503 เป็น 4.4 
คนต่อครอบครัวในปี พ.ศ. 2541 และคาดว่าจะเหลือเพียง 3.4 คนต่อ ครอบครัวในปี พ.ศ. 2558 
และส่งผลให้จ านวนครอบครัวเพ่ิมข้ึนจาก 8 ล้านครอบครัวในปี พ.ศ. 2527 เป็น 15.8 ล้านครอบครัว
ในปี พ.ศ. 2543 และ 22 ล้านครอบครัวในปี พ.ศ. 2557 

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีผู้สูงอายุและประชากรวัยแรงงานเพ่ิมมากขึ้น มี
ผลกระทบในด้านสุขภาพของอนามัย การเพ่ิมขึ้นของประชากรผู้สูงอายุส่งผลกระทบต่อแบบแผนการ
เจ็บป่วย การเกิดโรคเรื้อรังและโรคที่ เกี่ยวกับผู้สูงอายุมากขึ้น เช่น ภาวะความดันโรหิตสูง 
โรคเบาหวาน โรคหัวใจ การเพิ่มขึ้นของประชากรกลุ่มวัยแรงงาน ส่งผลกระทบตออัตราการเกิดโรคที่
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ เช่น อุบัติเหตุทั้งยานพาหนะ และจากเครื่องจักรในโรงงาน โรคที่เกิดจาก
ความเครียด พฤติกรรมการบริโภค การออกก าลังกาย และโรคที่เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์มีแนวโน้มสูงขึ้น 
การอพยพย้ายถิ่นฐานจากชนบทเข้าสู่เมือง ท าให้ครอบครัวต้องมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต บางครั้งเกิด
ปัญหาในการปรับตัว เช่น ปัญหาสุขภาพจิต โรคกระเพาะอาหาร และความดันโลหิตสูง ครอบครัวที่มี
ฐานะยากจนบางครั้งต้องอาศัยอยู่ในชุมชนแออัด อาจมีปัญหาภาวะทุพโภชนาในเด็ก โรคท้องร่วงและ
วัณโรค การเปลี่ยนแปลงค่านิยมในการบริโภคของครอบครัวไทย ท าให้บริโภคในสิ่งที่ไม่จ าเป็นและไม่
มีประโยชน์ต่อร่างกาย และเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น อาหารจารด่วน บุหรี่ สุรา การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างครอบครัวจากครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเดี่ยว ท าให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวลดลง 
เกิดความเหินห่างรุ่นปู่ย่า ตายาย กับลูกหลาน สายสัมพันธ์ในครอบครัวที่ท าให้เกิดการเลี้ยงดูสมาชิก
ในครอบครัวได้พัฒนาไปตามบทบาทของการเป็นสมาชิกของสังคมลดลง กระบวนการเรียนรู้ในการ
ดูแลสุขภาพจากวัฒนธรรมที่เคยได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นปู่ย่า ตายาย ไม่ถูกถ่ายทอดไปสู่รุ่นหลาน 
เด็กได้รับการเอาใจใส่น้อยลง เนื่องจากพ่อแม่ไม่มีเวลาเลี้ยงดู ต้องน าไปฝากเลี้ยงกับสถานเลี้ยงเด็ก
หรือผู้สูงอายุในชนบท ท าให้พ่อแม่มีความผูกพันกับลูกน้อยลง ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการเด็ก ท าให้
เกิดปัญหาตามมา เช่น ลักเพศ โรคเอดส์ การมั่วสุมเสพยา/สารเสพติด เด็กเร่ร่อน และปัญหา
สุขภาพจิต เป็นต้น นอกจากกลุ่มเด็กแล้ว กลุ่มผู้สูงอายุก็ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัวน้อยลง
ด้วย มีแนวโน้มที่ผู้สูงอายุจะถูกทอดทิ้งและไม่ได้รับการดูแลจากครอบครัวมากขึ้น ส่งผลกระทบทั้ง
โดยตรงและทางอ้อม ต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ 

ความอ่อนแอของครอบครัวท าให้ครอบครัวอยู่ในภาวะเสี่ยง มีครอบครัวจ านวนมากที่เกิด
ปัญหาครอบครัวแตกแยก เกิดการหย่าร้าง ผลที่ตามมาคือ ท าให้เกิดครอบครัวที่มีแม่คนเดียวสูง 
ส่งผลกับถาวะด้านเศรษฐกิจในการเลี้ยงดูแลเกิดสถานการณ์ของครอบครัว ที่มีพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยง 
ครอบครัวขาดแรงยึดเหนี่ยว และหลายกรณีก่อให้เกิดการใช้ความรุนแรงในครอบครัว มีเด็กจ านวน
มากที่ถูกทารุณ ซึ่งสวนหนึ่งเป็นผลมาจากความยากจนของครอบครัว ครอบครัวแตกแยก มารดามี
การศึกษาต่ า ติดยาเสพติด ติดสุราเรื้อรัง (สถานะสุขภาพคนไทย, 2553) วัยรุ่นที่ขาดความอบอุ่นมักมี
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พฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมมีเพศสัมพันธ์ก่อนอายุ 18 ปี โดยเฉพาะวัยรุ่นนอกระบบโรงเรียน 
และมักเป็นประสบการณ์ทางเพศท่ีขาดความรับผิดชอบและไม่ปลอดภัย การใช้ถุงยางอนามัยในการมี
เพศสัมพันธ์ครั้งแรกมีน้อยกว่า ร้อยละ 50 (พรรณพิมล หล่อตระกูล, 2545) อันเป็นสาเหตุของการ
ตั้งครรภ์ การท าแท้ง การติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ นอกจากนี้ยังพบว่าชายร้อยละ 26.3 หญิงร้อยละ 
5.9 ในกรุงเทพมหานครให้ประวัติว่ามีคู่นอนหลายคนในระยะเวลา 1 ปี สูงกว่าภาคอ่ืนๆอันเป็น
พฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงต่อการเกิด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะโรคเอดส์ (สถานะสุขภาพ
คนไทย, 2543) 

ปัจจุบันนี้ทุกครอบครัวท างานหนักมากขึ้น พ่อแม่ผู้ปกครองมุ่งท างานเพ่ือหาเงินมากขึ้น ท า
ให้การใส่ใจในการดูแลบุตรหลานลดลง ในขณะที่สมาชิกในชุมชนก็ต่างคนต่างอยู่ เนื่องจากต้อง
แข่งขันในการท ามาหากินหาเงินมาเลี้ยงครอบครัว เพราะว่าแต่ละครอบครัวก็มีภาระหนี้สินเพ่ิมมาก
ขึ้น หลายครอบครัวต้องอพยพไปท างานต่างถิ่น ส่งผลให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวลดลง บุตรหลาน
เริ่มมีปัญหาการเรียน ติดยาเสพติด แรงงานประกอบอาชีพมากขึ้น มีการจ้างแรงงานจากคนต่างถิ่น 
รวมถึงแรงงานคนต่างด้าว (พม่า, ลาว, เขรม) มากขึ้นและการควบคุมสมาชิกให้ในชุมชนล าบากขึ้น 
กฎกตกิาของชุมชนถูกละเลยจากสมาชิกในชุมชน โดยเฉพาะคนต่างถ่ิน  

อย่างไรก็ดีชุมชนก็มีแนวทางเลือกในการด าเนินชีวิตคือ ต้องพ่ึงพิงการบริหารจัดการจาก
การเมืองท้องถิ่นเกิดการเปลี่ยนแปลงคือ ครอบครัวเดี่ยวมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น พ่อแม่วัยรุ่นเพ่ิมมาก
ขึ้น การหย่าร้างมีมากขึ้นกับพ่อแม่วัยรุ่น อย่างไรก็ตามสิ่งที่ตามมาทั้งในระยะสั้นและระยะยาวคือ ปู่ 
ย่า ตายาย มีภาระต้องดูแลบุตรหลาน แทนพ่อแม่ที่อพยพไปท างานต่างถิ่น  เด็กและเยาวชนมีปัญหา
ด้านร่างกาย และจิตใจ ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าว  แนวทางเลือกในการด าเนินชีวิตคือ กลุ่ม
แม่บ้าน กลุ่ม อสม.ร่วมกันรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงดูแก่พ่อแม่วัยรุ่นหรือการดูแลลูกหลานในยุค
ปัจจุบันให้แก่ปู่ย่า ตายาย โรงเรียนเปิดสอนเรื่องเพศศึกษาให้จริงจัง 

จากข้อมูลดังกล่าวจึงอาจกล่าวได้ว่าสาเหตุของปัญหาสุขภาพในระดับครอบครัว ได้แก่ 
1. การเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มีผลมาจากการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่ งมีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
2. การประกอบอาชีพของประชาชนที่มีผลต่อสุขภาพ ทั้งในทางตรงและในทางอ้อม 
3. การบริการสุขภาพยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ยังมีบริการสุขภาพที่ดีเฉพาะในเมือง

ใหญ่ๆ เท่านั้น 
4. ประชาชนยังไม่ตระหนักต่อการดูแลสุขภาพมากนัก 
5. ความยากจนที่เกิดขึ้นท าให้ประชาชนส่วนหนึ่งละเลยการดูแลสุขภาพ 
6. ประชาชนยังคงมีพฤติกรรมสุขภาพที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคได้ง่าย เช่น การดื่มสุรา สูบบุหรี่ 

เป็นต้น 
7. ภาครัฐยังทุ่มเทงบประมาณในการรักษาพยาบาลมากกว่าด้านการส่งเสริมสุขภาพและการ

ป้องกันโรค 
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2. ชุมชน 

ผู้ที่ท างานเกี่ยวกับสาธารณสุข คุ้นเคยและชื่นชมกับสัจพจน์ที่ใช้กันมานาน (จนกลายเป็น
ธรรมดา) แต่ดูยิ่งใหญ่ว่า “ชุมชนคือผู้ป่วยของเรา” (Community is the Patient) ซึ่งมีความหมาย
ว่า แทนที่จะให้ความสนใจไปที่ผู้ป่วยเป็นรายๆ แต่แพทย์ควรมุ่งความสนใจไปที่สุขภาพของประชาชน
ทั้งหมด ภายใต้บริบทของแต่ละสังคมนั้นๆ  

ค ากล่าวที่กว้างขวาง ครอบคลุมมากเช่นนี้ รวมทั้งค าเปรียบเทียบที่ว่า ร่างการเปรียบเสมือน
ชุมชน เช่นกัน ท าให้มีค าถามที่ตอบยากมายหลายค าถาม ถึงแม้ว่าชุมชนจะมีลักษณะคล้ายร่างกาย 
เพราะประกอบได้ด้วยระบบพ่ึงพิงกันหลายๆส่วน เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นกับระบบหนึ่งก็ ก่อ
ผลกระทบไปอีกระบบหนึ่งเสมอ แต่ก็ต้องระลึกไว้ว่า ความเชื่อมโยงของระบบในชุมชน มีความ
ละเอียดลึกซ้ึงน้อยกว่าความเชื่อมโยงของระบบต่างๆ ในร่างกายหลายร้อยเท่า  

นอกจากนั้นในชุมชนยังขาดจุดศูนย์กลางของการเชื่อมโยงที่เข้มแข็งที่เทียบได้กับระบบ
ประสาทส่วนกลางของมนุษย์ (Central Nervous System) ทั้งในแง่ของความเป็นหนึ่งเดียวกันของ
วัตถุประสงค์หรือกลไกการควบคุมท่ีเป็นเอกภาพที่ชัดเจน เป็นต้น 

อย่างไรก็ดีการที่จินตนาการว่า ผู้ป่วยก็คล้ายกับชุมชนท าให้เกิดการจุดประกายที่น่าตื่นเต้น
และน่าสนใจยิ่งและอาจเป็นจุดเชื่อมต่อให้เราวิเคราะห์ลงไปในบริบทของเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพได้
ง่ายขึ้น จากข้อความเชิงอุปมาอุปมัยว่า ร่างกายผู้ป่วยเสมือนชุมชน ท าให้เราอาจตั้งค าถาม 3 ค าถาม 
และค าถามเหล่านี้ มีความชัดเจนในตัวเองแต่ไม่ค่อยมีการค้นคว้าหาค าตอบกันเท่าใด คือ  (1) หาก
ชุมชนเป็นเสมือนผู้ป่วย เป็นผู้ป่วยชนิดใด? (2) หากชุมชนเป็นเสมือนผู้ป่วย เป็นผู้ป่วยของใคร? และ 
(3) หากชุมชนเป็นเสมือนผู้ป่วย จะให้การดูแลผู้ป่วยอย่างไร จึงจะมีประสิทธิผลสูงสุด 

ความพยายามที่จะให้ค าจ ากัดความ “ชุมชน” มีมานาน นับแต่สมัยของพลาโตและ
อริสโตเติล ที่ตั้งข้อเสนอว่า ท าอย่างไรคนจึงจะอยู่ร่วมกันในชุมชนอย่างสุขสงบ โดยมีการตกลง
ประเด็นต่างๆได้อย่าง “ยุติธรรม” (How Men Can Live in Concert) ตามหลักของระเบียบสังคม
อุดมคติของพลาโต และทฤษฏีการเมืองของอริสโตเติล ความสนใจที่จะให้ค าจ ากัดความ ค าว่าชุมชน
อย่างถูกต้องตรงกับความเป็นจริงมีอยู่ตลอดเวลา ตราบจนปัจจุบัน และทันสมัยพอๆกับความ
พยายามที่จะรณรงค์ให้ “ชุมชนคนยากไร้” ต่อสู้กับสงครามความยากจน หากจะกล่าวอย่างกว้างๆ
ตามลักษณะธรรมชาติของชุมชน ชุมชนอาจแบ่งได้ตามลักษณะนิเวศวิทยาทางภูมิศาสตร์ และตาม
ลักษณะสังคมจิตวิทยา 

2.1 การแบ่งชุมชนตามลักษณะนิเวศวิทยาภูมิศาสตร์ จะท าให้ความสนใจที่ความหนาแน่น
ของประชากร การพ่ึงพิงกับและกันทางเศรษฐกิจ การมีระบบขนส่งส่วนรวม และสถานที่ซื้อขาย
แลกเปลี่ยนสินค้า ตลอดจนสภาพทางธรรมชาติต่างๆ ในชุมชน โดยให้ค าจ ากัดความว่าชุมชน 
หมายถึง “การรวมกลุ่มของประชาชนซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกันบ่อยครั้งกว่ากับคนภายนอก และ
ต้องพ่ึงพาซึ่งกันและกันในด้านสินค้าและบริการ ส าหรับการด ารงชีวิตประจ าวัน” 

2.2 การแบ่งชุมชนตามลักษณะสังคมจิตวิทยา นักวิชาการจะให้ความสนใจกับความถี่ของ
การมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันระหว่างคนในชุมชน ลักษณะการพ่ึงพาซึ่งกันและกันของคนในการปฏิบัติ
ภาระหน้าที่ในสังคมซึ่งอาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การจัดให้ความคาดหวัง
ของสมาชิกในชุมชนที่มีต่อกันและกัน ได้รับการตอบสนอง ซึ่งเป็นระบบรากฐานของสังคม มิได้จ ากัด
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อยู่เฉพาะที่ระบบเศรษฐกิจ หรือการเมืองเท่านั้น แต่ยังขยายออกไปถึงเรื่องของสุขภาพ นันทนาการ 
และเรื่องราวทั้งมวลที่เกี่ยวกับมนุษย์ทั้งหมดด้วย ส่วนที่เห็นชัดเจนที่สุดในระบบสังคมจิตวิทยาก็คือ 
การสันนิษฐานว่าสมาชิกของชุมชนจะมีค่านิยมทางสังคมคล้ายคลึงกันในบางเรื่อง และมีความรู้สึก
ร่วมเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกของชุมชนหรือมีเอกลักษณ์ คล้ายคลึงกับประชากรกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็น
การเฉพาะ 

วิธีที่จะท าความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนได้ค่อนข้างดี (และใช้กับวัตถุประสงค์อ่ืนๆได้อีกมาก) ก็
คือ การศึกษาการเมืองการปกครองของชุมชนนั้นๆ ถึงแม้ว่า การปกครองและการใช้อ านาจหน้าที่ใน
บางครั้ง อาจไม่สอดคล้องกับแนวทางข้างต้น แต่ก็จ าเป็นต้องท าความเข้าใจช่องทางอย่างเป็นทางการ
เหล่านี้ เพื่อจะได้ภาพผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในชุมชนได้หลายเรื่อง ทั้งในด้านสุขภาพ และเรื่องอ่ืนๆ การ
จ ากัดความของการเมืองการปกครองในที่นี้ก็คือ การเมืองเป็นเรื่องของ “อ านาจ” ที่มีกฎหมายรองรับ 
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของท้องถิ่น นอกจากนั้นการเมืองยังเป็นส่วนหนึ่งที่มีความส าคัญมาก
เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรของสังคมลงไปสู่กลุ่มต่างๆ เพ่ือใช้จ่ายเงินของสาธารณะ ส าหรับ
กิจกรรมที่ชุมชนเห็นพ้องต้องกันว่าสมควรด าเนินการ อย่างไรก็ตามในบางครั้ง (หรือบ่อยครั้ง) ที่การ
ด าเนินงานของทางการอาจไม่สอดคล้องกับการวินิจฉัย หรือการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของชุมชน 
หรือการแบ่งกลุ่มประชากรตามลักษณะทางการเมืองการปกครอง อาจไม่ตรงกับลักษณะการแบ่งกลุ่ม
ประชากรตามความจ าเป็นทางสุขภาพ หรืออุปนิสัยของคนในชุมชน ตัวอย่างเช่น ในการวางแผน
สาธารณสุขให้ เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่จะต้องท าการวิเคราะห์ “พ้ืนที่ที่มีความจ าเป็นทาง
สาธารณสุข” เพราะพ้ืนที่ดังกล่าว จะแสดงกลุ่มปัญหาสาธารณสุข และสถานบริการสาธารณสุข แต่
พ้ืนที่เหล่านี้มักจะครอบคลุมข้ามเขตปกครองตามที่ทางราชการก าหนด ในบางครั้งข้ามอ าเภอ ข้าม
จังหวัด เมื่อเป็นเช่นนี้ ตามสภาพกฎหมายแล้ว การก าหนดแผนหรือกลยุทธ์ในการด าเนินการให้มี
ประสิทธิภาพจะท าได้ยาก หรือในกรณีที่มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือในบางเรื่อง เป็นความ
รับผิดชอบของการปกครองส่วนท้องถิ่น บางเรื่องเป็นความรับผิดชอบของส่วนกลาง ก็ท าให้การ
แก้ปัญหาสาธารณสุข มีความยุ่งยากมากขึ้น ดังนั้น การแก้ปัญหาสาธารณสุขของชุมชนจึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องเน้นไปที่การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆภายในกระทรวงเดียวกันในแต่ละระดับ 
และการประสานงานระหว่างกระทรวง ทบวงกรมต่างๆเนื่องจากการแพทย์และการสาธารณสุข มิใช่มี
เพียงประเด็นใดประเด็นเดียวที่เป็นเอกภาพ ดังนั้น การที่จะจัดท าแผนงานรวมเพ่ือการพัฒนาจึง
เป็นไปได้ยาก 

โดยสรุป สะท้อนให้เห็นความจริงได้มากขึ้นว่าเรื่องของชุมชนเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนมาก 
อย่างไรก็ดี เนื่องจากค าจ ากัดความช่วยชี้น าให้การท างานได้สะดวกขึ้น ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
ชุมชน จึงควรก าหนดขอบข่ายงานของตนให้ชัดเจนก่อนการด าเนินงาน อย่างน้อยก็ควรก าหนดได้ว่า
เราก าลังจะท างานกับผู้ป่วยชนิดใดในชุมชน อย่างไรก็ตามการก าหนดขอบข่ายงานใดๆ ไม่มีความ
สมบูรณ์ในตัวเองทั้งสิ้น ไม่มีใครจะรู้จักประชากรกลุ่มเป้าหมายได้ลึกซึ้งพอเพียง หรือจะสามารถ
ร่วมงานกับองค์กรในชุมชนจนได้ผลสัมฤทธิ์เต็มร้อย ประเด็นที่ควรพิจารณาให้ความส าคัญคือ ชุมชน
เป็นระบบของความสัมพันธ์ และแต่ละชุมชนมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง เราต้องมองชุมชนในฐานะ
เป็นระบบ (System) เพ่ือจะได้ประมาณการอิทธิพลของสิ่งหนึ่งที่มีต่อสิ่งหนึ่ง และท าความเข้าใจว่า
ความจ าเป็นทางสาธารณสุข และการตอบสนองความจ าเป็นเหล่านั้น ล้วนแล้วแต่ถูกก าหนด       
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จากหลายทิศทางในระบบ ซึ่งก ากับกันอยู่ภายในระบบนั้นๆ นอกจากนั้นยังต้องระลึกถึงตลอดเวลาว่า 
แต่ละชุมชนมีความจ าเป็นเฉพาะเรื่องของแต่ละชุมชน ซึ่งแตกต่างจากชุมชนหนึ่ง กับชมชนหนึ่งๆ
เสมอ ทั้งนี้เพ่ือป้องกันข้อผิดพลาดอันใหญ่หลวงที่หลงไปว่า หากจะถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิค
จากแหล่งหนึ่งไปสู่อีกแหล่งหนึ่ง จะสามารถท าได้อย่างสะดวกเพียงแต่อาศัยโครงสร้างองค์กรชุมชน 
ซึ่งคล้ายคลึงกันเท่านั้น เมื่อเรายอมรับว่าชุมชนคือระบบความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชน ก็จะท าให้
เราใส่ใจกับส่วนต่างๆ ของโครงสร้างในชุมชน และศึกษาว่าส่วนต่างๆเหล่านี้มีอิทธิพลต่อกันอย่างไร
บ้าง แนวคิดในลักษณะนี้ท าให้เราเกิดการตั้งค าถามว่า 

“สถาบันใดในชุมชนที่มีบทบาทเด่นในด้านการเมือง เศรษฐกิจ การแพทย์และการ
สาธารณสุข และด้านอื่นๆ?” 

“ใครเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในสถาบันต่างๆ เหล่านี้” 
“ประชากรในชุมชนเมื่อแบ่งตามอายุ เพศ เชื้อชาติ ชนเผ่า และเศรษฐกิจสังคมมี

ลักษณะอย่างไร?”  
“ความจ าเป็นส าคัญด้านสุขภาพของชุมชนเป็นอย่างไร” 
“ความจ าเป็นเหล่านี้กระจายไปในประชากรในลักษณะใด” 

 การยอมรับว่าแต่ละชุมชนมีคุณลักษณะเฉพาะที่ไม่เหมือนกัน ท าให้เราต้องให้ความสนใจกับ
ประวัติศาสตร์ของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่ว่าชุมชนเหล่านั้น เคยมีการด า เนินการ
อย่างไรมาก่อนบ้าง ในการเผชิญกับปัญหาวิกฤตต่างๆ รวมทั้งปัญหาสุขภาพอนามัยที่ส าคัญยิ่งกว่านั้น
ก็คือ การที่เราให้ความสนใจกับคุณลักษณะ หรือบุคลิกภาพของแต่ละชุมชนเป็นการเฉพาะแต่ละแห่ง 
ท าให้เราได้ใส่ใจกับวิถีด ารงชีวิตของแต่ละชุมชนมากขึ้น จนเข้าใจถึงวัฒนธรรมชุมชน ซึ่งจ าเป็นต้อง
ทราบอย่างลึกซึ้ง ก่อนที่เราจะสามารถเชื่อมโยง “เหตุและผล” ว่าการเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้อย่างไร หรือ
พฤติกรรมของประชาชนเมื่อตนเอง หรือญาติพ่ีน้อง หรือเพ่ือนเจ็บป่วยเป็นอย่างไร 

ดังนั้นข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับลักษณะส าคัญต่างๆ ของชุมชน จึงเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นอย่าง
มาก ส าหรับการท าความเข้าใจชุมชนให้เพียงพอ การส ารวจชุมชนอย่างลึกซึ้งให้มากที่สุดเท่าที่จะท า
ได้ เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยส าหรับการด าเนินงานสาธารณสุข และโดยการกระท าเช่นนี้เท่านี้จึงจะได้
ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนอย่างเพียงพอ เช่นเดียวกับแพทย์ ต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยเฉพาะรายเพียงพอ
เท่านั้น จึงจะสามารถสรุปภาพของชุมชนออกมาได้ และเมื่อได้ข้อมูลพ้ืนฐานแล้ว จึงจะสามารถวัดผล
ของการด าเนินงานด้านสาธารณสุขได้ 

ท้ายสุดแม้ว่าจะให้ความส าคัญและเน้นย้ าที่คุณลักษณะต่างๆของชุมชน แต่เราก็ต้องระลึก
เสมอว่าไม่มีชุมชนใดในประเทศไทยที่เป็นเอกเทศของตนเองอย่างเด็ดขาด ผู้ปฏิบัติงานในชุมชนต้อง
ระลึกอยู่เสมอว่า แต่ละชุมชนจะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันและกัน และเชื่อมโยงกับสังคมใหม่รอบ
ข้าง ภาพรวมของปัญหาและทรัพยากรในชุมชนต่างล้วนเชื่อมโยงกันและกันทั้งหมด เช่น ปัญหา
มลภาวะทางน้ า ทางอากาศ โรคหัวใจ โรคจิตประสาท หาได้เกิดขึ้นภายในชุมชนใดชุมชนหนึ่งชุมชน
เดียว ในขณะเดียวกันความช านาญและงบประมาณในการแก้ไขปัญหาก็ต้องหามาจากในชุมชนและ
จากนอกชุมชน จากการพ่ึงพาซึ่งกันและกันนอกจากนั้นแล้ว ยังพบว่าความแตกต่างเฉพาะ เรื่อง    
ของแต่ละชุมชนก็เริ่มลดลง เนื่องจากอิทธิพลของวัฒนธรรมชุมชนคนชั้นกลางที่แพร่หลายไปทั่วท าให้
ประชาชนมีความกล้ากันมากขึ้น 
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3. การด าเนินงานด้านสุขภาพในชุมชน 

 ในช่วงระยะเวลาก่อน พ.ศ. 2520 เมื่อกล่าวถึงการด าเนินงานด้านสุขภาพในชุมชน เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขผู้รับผิดชอบ จะคิดว่าเป็นภารกิจหรืองานของคน ที่จะต้องด าเนินงานในชุมชนและรวมทั้ง
สังคม หรือประชาชนก็เข้าใจเช่นเดียวกัน ว่าเป็นงานหรือภาระเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในความหมายนี้ 
จึงหมายความว่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในชุมชนทั้งหมด และเป็นผู้บริการจัดการด้านสุขภาพของ
ประชาชน โดยที่ประชาชนมิได้มีส่วนร่วมประการใด แต่ภายหลังที่กระทรวงสาธารณสุข น านโยบาย
การมีสุขภาพดีถ้วนหน้า และการสาธารณสุขมูลฐานมาเป็นกลยุทธ์ในการด าเนินงาน ก็เริ่มท าให้
ประชาชน มีส่วนร่วมมากข้ึน ประชาชนหันมาดูแลสุขภาพด้วยตนเองมากยิ่งข้ึน  

จากการพัฒนาตามแนวนโยบายปรากฏชัดเจนขึ้นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 8 (2540-2544) ที่ก าหนดให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9-11 ได้น้อมน าเอาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน า
ทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องมาก จนถึงปัจจุบันแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 (2560-2564) เป้าหมายคือ การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ โดย 
ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค 
และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือที่จะร่วมกันก าหนด
วิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ 
“ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” เพ่ือการมีสุขภาวะหมายถึง การมีความสัมพันธ์กับปัจจัยต่างๆ 
มากมาย เช่น การประกอบอาชีพ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เป็นต้น 

กล่าวโดยสรุป แนวคิดและหลักการด าเนินงานด้านสุขภาพในชุมชนมุ่งเน้นที่คน (ประชาชน) 
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา และชุมชนเป็นฐานของการพัฒนาสุขภาพ เนื่องจากประชาชนในสังคม 
จะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน จนไม่สามารถแยกส่วนในการพัฒนาสุขภาพประชาชนในชุมชนได้ 

3.1 ความหมายของสุขภาพ 

ค าจ ากัดความหรือแนวคิดเกี่ยวกับค าว่า “สุขภาพ” ในปัจจุบันมีความหมายแตกต่างกับ
ความหมายของค าว่าสุขภาพในอดีต เพราะในแต่ละช่วงเวลาที่ผ่านไปของสังคมไทย มีการวิวัฒนาการ
ของระบบสุขภาพไทยอยู่ตลอดเวลา จากในอดีตที่ประชาชนพ่ึงพาอาศัยภูมิปัญญาพ้ืนบ้านในการ
รักษาโรคภัยไข้เจ็บและดูแลสุขภาพอนามัยด้วยตนเอง แต่เมื่อมิชชันนารีชาวฝรั่งเศสเข้ามาเผยแพร่
การแพทย์แผนตะวันตกขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2219 ในรัชสมัยของสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช ระบบสุขภาพไทยจึงเริ่มมีการผสมผสานการแพทย์แผนตะวันตก จึงท าให้ประชาชน
หันมานิยมและยอมรับการแพทย์แผนตะวันตกมากขึ้น ตลอดจนนโยบายของรัฐที่ให้การสนับสนุน
การแพทย์แผนตะวันตก ก็ยิ่งท าให้การแพทย์แผนตะวันตกมีความเจริญและแพร่หลายมากยิ่งขึ้นจน
ละเลยการแพทย์แผนไทยในที่สุดระบบสุขภาพของไทยจึงท าให้ประชาชนลดความสามารถในการ
พ่ึงพาด้านสุขภาพของตนเอง และหันไปพ่ึงพาผู้ที่ท าหน้าที่ด้านสุขภาพจึงเกิดการแบ่งแยกที่ชัดเจน
เป็น 2 ฝ่ายได้แก่ ฝ่ายเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ให้บริการและฝ่ายประชาชนซึ่งเป็นผู้รับบริการ 

ในที่นี้ สุขภาพชุมชนจึงมีความหมายสุขภาพที่ชุมชนเป็นศูนย์กลาง หรือคนเป็นศูนย์กลาง 
เพราะคนเป็นจุดรวมของการบูรณาการด้านสุขภาพ เนื่องจากสุขภาพจะดีได้ต้องเริ่มที่คนหรือเริ่มต้นที่
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บ้าน เพราะสุขภาพดีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับวิถีการด าเนินชีวิตของประชาชนด้วยเช่นกัน การเริ่มต้นหรือวิธี
คิด หรือวิธีการด าเนินงานจะเริ่มต้นจากชุมชนหรือระดับฐานรากข้ึนมา จึงจะมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีแนว
ความติดที่ส าคัญๆ ดังนี้ 

3.2 สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับสุขภาพ 
สุขภาพดีเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมวลมนุษยชาติตามปฏิญาณสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

ที่สหประชาชาติได้ก าหนดไว้ ประกอบกับสุขภาพเป็นเรื่องของแต่ละบุคคล ผู้อ่ืนจะหยิบยื่นหรือท าแต่
ฝ่ายเดียวไม่ได้ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนที่ต้องรับผิดชอบดูแลสุขภาพตนเองไม่ให้เกิด
การเจ็บป่วย และไม่ท าอะไรที่เป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อ่ืน พร้อมทั้งขวนขวายหาความรู้และ
แนวทางท่ีเหมาะสม เพ่ือให้มีชีวิตอย่างมีความสุขในทางสาธารณสุขถือว่าคนเป็นทั้งผู้มีสิทธิที่จะได้รับ
ประโยชน์จากการจัดการของรัฐ และเป็นผู้มีหน้าที่ในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และ
ชุมชน ดังนั้น ภาครัฐจึงจ าเป็นต้องมีการจัดระบบบริหารจัดการสุขภาพที่คนในชาติจะได้ประโยชน์
สูงสุด รวมทั้งส่งเสริมการกระจายอ านาจให้ประชาชน เอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจก าหนดทิศทางและบริการจัดการสุขภาพด้วยตนเอง 
 ในช่วงที่ระบบการแพทย์แผนปัจจุบันและยารักษาโรคแผนใหม่ที่มีประสิทธิภาพเข้ามาครอง
ใจคนส่วนใหญ่ อุปสงค์และอุปทานด้านการรักษาพยาบาลก็ตื่นตัวสูงขึ้น ประชาชนไว้วางใจระบบ
แพทย์และการรักษา พร้อมทั้งฝากสุขภาพไว้กับระบบบริการ โดยละเลยการดูแลสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน
ของตนเองและประชาชน ประกอบกับการแข่งขันทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศที่มีผลต่อการ
แบ่งเวลาคนและโอกาสการช่วยเหลือกันและกัน ท าให้คนไม่สนใจที่จะดูแลสุขภาพตนเอง ปล่อยให้
หมดและคนอ่ืนๆดูแลแทน แทนที่จะยอมดูแลตัวเองและยอมเสียเงินเสียทองมากมาย ท าให้เกิด
ค่านิยมใหม่และทัศนคติของคนส่วนใหญ่ว่า “สุขภาพดี คือ หน้าที่ของหมอ” 
 อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยได้มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจและสังคมที่สูงมาก 
ภายในเวลาไม่นานต่อมาภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ าอย่างรุนแรง ได้มีผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและการด าเนินชีวิตที่ทรุดโทรมลง คุณภาพชีวิตของประชาชนจ านวนมหาศาลต้องปรับตัวให้เกิด
การอยู่รอดและในกระบวนการปรับตัวนี้เองที่มีผลต่อสุขภาพของคนโดยไม่รู้ตัว ซึ่งในภาวะเช่นนี้การ
เจ็บป่วยแต่ละครั้ง คือ ความสูญเสียของเวลาและรายได้ที่สะสมหามา ถึงแม้ว่าค่ารักษาพยาบาลจะมี
ราคาถูกมากก็ตาม การดูแลสุขภาพที่เจ็บป่วยให้กลับฟ้ืนคืนมาสู่สภาพเดิม ยังอาศัยการกินอาหาร 
การมีกิจกรรมต่างๆที่ต้องปฏิบัติและเหล่านี้ก็คือ ค่าใช้จ่ายที่ตัวเองสูญเสียโดยที่รัฐมิได้ตามมาจ่ายให้ 
การดูแลตนเองมิให้เจ็บป่วยจึงเป็นหน้าที่ของทุกๆคน เพ่ือมิให้เป็นภาระแก่ตนเอง ครอบครัว สังคม 
และประเทศชาติ 

3.3 สุขภาพเป็นของประชาชน  
ระบบสุขภาพภาคประชาชน หมายถึง กระบวนการที่สมาชิกของสังคมหรือชุมชน นั้นมี

ความรู้ ความเข้าใจ ร่วมมือกันดูแล และบริหารจัดการให้เกิดสุขภาวะที่ดีขั้นพ้ืนฐานด้วนตนเองด้วย
ความเป็นเจ้าของสุขภาพโดยการสนับสนุนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และทรัพยากรที่จ าเป็นจากภาครัฐ 
ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบสุขภาพภาคประชาชนเป็นวัฒนธรรมการดูแล
ความสุขสมบูรณ์ทางสุขภาพภาคประชาชนจึงเป็นระบบสุขภาวะทุกมิติในลักษณะองค์รวม ซึ่งรวมถึง
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ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบอาหาร ระบบยา ระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา วิถี
ชุมชน และวัฒนธรรม 
 แนวคิดระบบสุขภาพภาคประชาชนที่กล่าวในข้างต้นเป็นภาพของระบบสุขภาพภาค
ประชาชนที่เกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่น จึงเป็นภาพการท างานของประชนชนที่เป็นเครือข่ายมีกระบาน
การด าเนินงานที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย มีนโยบาย เป้าหมาย ตัวชี้วั ดและกลวิธีที่ประชาชน
เป็นผู้ก าหนด ภายใต้ความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริงตามสภาวะแวดล้อมบริบทที่เชื่อมโยง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ท้องถิ่น และครอบครัวใช้ทุนทางสังคมที่เป็นของตน มีรูปแบบ
การท างานแบบองค์รวม ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาสากล มีนโยบายและกลไกลการ
สนับสนุนจากภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกระตุ้นจากองค์กรภายนอกและภายใน ช่วง
ขับเคลื่อนกระบวนการระบบสุขภาพประชาชนเป็นส่วนหนึ่งของระบบการด าเนินงานเพ่ือการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นนั้นๆ การด าเนินงานส่งเสริมและการสนับสนุนการพัฒนาระบบ
สุขภาพภาคประชาชน จึงมิได้หมายความว่าจะต้องสร้างระบบการด าเนินงานที่มาท างานด้านสุขภาพ 
แยกจากการท างานด้านอ่ืนๆ สาขา ทั้งด้านสุขภาพ เกษตรอาชีพ การศึกษาและอ่ืนๆ เพ่ือการบูรณา
การของชุมชนท้องถิ่นเป็นประการส าคัญ 
 เมื่อมองเหนือขึ้นมาจากระดับชุมชนก็คือ ภาพของสังคมและประเทศสภาพของปัญหาที่
เกิดข้ึนมีความสลับซับซ้อนกว่าแต่ก่อนมาก ปัญหาด้านสุขภาพเองก็มิได้เกิดขึ้นเป็นปัญหาเดี่ยวๆ แต่มี
ความเชื่อมโยงเป็นเหตุเป็นผลกับปัญหาอ่ืนๆ ทีมีความสลับซับซ้อนมากเกินกว่าที่จะแก้ไขด้วยกลยุทธ์ 
ทางด้านสุขภาพเพียงประการเดียว รวมทั้งบางปัญหาก็เกินก าลังที่ชุมชนท้องถิ่นจะสามารถจัดการได้
เพียงล าพังในชุมชนท้องถิ่นเดียวได้ ดังนั้น ระบบสุขภาพ ภาคประชาชนแตะละชุมชนท้องถิ่นจึงต้องมี
การถักทอเชื่อมโยงกันเป็นกลไกที่เชื่อมต่อกับระบบสุขภาพในระดับต่างๆ รวมถึงระบบการพัฒนาด้าน
อ่ืนๆ ที่มีบทบาทก าหนดทิศทางและนโยบายการพัฒนาสุขภาพในระดับต่างๆ จนถึงระดับประเทศ
อันมีพ้ืนฐานมาจากสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนที่ส่งผลต่อกันมาเป็นล าดับ ใน
ขณะเดียวกันก็เป็นเครือข่ายที่มีขุมพลังอันมหาศาลในการจัดการปัญหาด้านสุขภาพและปัญหาด้าน
อ่ืนๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาพ ความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตที่ต้องอาศัยความร่วมมือการผนึกก าลังอย่างมี
เป้าหมาย 
 ระบบสุขภาพของประเทศมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาสุขภาพของประชาชนมุ่งสู่เป้าหมาย
ท าให้ประชาชนมีสุขภาพดี ในฐานะที่ระบบสุขภาพภาคประชาชนเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพของ
ประเทศที่มีความเชื่อมต่อกับสุขภาพภาครัฐ จึงมีเป้าหมายเดียวกัน คือ การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง 
และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน  
 หัวใจส าคัญของระบบสุขภาพประชาชน คือ การที่บุคคล ครอบครัว ชุมชนท้องถิ่น เป็นผู้
ขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาพตามความต้องการของประชาชนท้องถิ่นนั้นๆ องค์กรภายนอกเป็นเพียง
ผู้สนับสนุน กระตุ้น และสร้างปัจจัยแวดล้อมให้เอื้ออ านวยต่อการด าเนินงานของชุมชนได้อย่างแม้จริง 
นอกจากนี้ระบบสุขภาพภาคประชาชนเป็นระบบสุขภาพอีกระบบหนึ่ง ที่เชื่อมต่อและผสานกับ
สุขภาพภาครัฐท าให้ระบบสุขภาพของชาติมีประสิทธิภาพ สามารถครอบคลุม เข้าถึง เป็นธรรม และ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
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 สุขภาพภาคประชาชนไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมาย แต่เป็นการเพ่ิมโอกาสให้บุคคล
สามารถจะตรวจวัดสุขภาพใดๆ ก็ได้ในชุมชน เพ่ือเฝ้าระวังและป้องกันสิ่งที่จะเป็นพิษเป็นภัยต่อ
สุขภาพ สุขภาพของประชาชนไม่ใช่เรื่องของการเจ็บป่วย แต่เป็นการบ ารุงความสุขในชีวิต ในภาพ
ของพ้ืนที่ นโยบายสร้างเสริมสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข และนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้า ท าให้โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ต้องพิจารณาให้ความส าคัญกับการ
ป้องกันและเสริมสร้างสุขภาพให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพมากยิ่งกว่าเดิม ที่เน้นการรักษาพยาบาลต้อง
อาศัยการสร้างกระแส และการสร้างแรงผลักดัน ทั้งทางสังคมและการเมืองให้เกิดการตลอดจนองค์กร 
ผู้น าท้องถิ่น ให้ยอมรับว่า การดูแลสุขภาพโดยตนเองขั้นพ้ืนฐานนั้นเป็นหน้าที่ส าคัญของบุคคล 
ครอบครัว และชุมชน แต่ก็อาจที่จะพ่ึงพาระบบการบริการของแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญบ้างเมื่อยาม
จ าเป็น อย่างไรก็ตามครอบครัวและชุมชนต้องพยายามช่วยตนเองให้พ้นจากการเจ็บป่วยให้ได้ ซึ่งการ
เจ็บป่วยนับว่าเป็นเรื่องส าคัญต่อค่าใช้จ่ายในครอบครัว ตลอดจนการเจ็บป่วยมีผลต่อการแสวงหา
โอกาสในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ และต่อความสุขของคนในครอบครัว หากไม่มีใครป่วย ใคร
พิการ หรือใครสูญเสียชีวิต แม้ว่ารัฐจะให้บริการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าแล้วก็ตาม แต่ค่าใช้จ่าย
จริงเมื่อเจ็บป่วยย่อมสูงกว่าการนั้นแน่นอน ซึ่งรัฐจะเป็นผู้รับผิดชอบ เป็นการช่วยเหลือประชาชน แต่
หากพิจารณาให้ดีก็จะเห็นว่าเงินที่รัฐน ามาจ่ายชดเชย ก็เป็นเงินจากภาษีราษฎรอยู่ดี ดังนั้นการป่วยที่
ป้องกันได้ของใครคนหนึ่งในสังคมที่ไปรับการรักษาก็คือ ผู้สร้างภาระให้ผู้ อ่ืนในสังคมเป็นผู้ร่วม
รับผิดชอบที่เกิดขึ้นโดยไม่เป็นธรรม ด้วยเหตุนี้จึงน่าจะถือว่าภาระการดูแลส่งเสริมสุขภาพจาก
นักวิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุข สามารถมอบกลับไปสู่ประชาชนได้ และให้เขาสามารถ
บริหารจัดการในขั้นพ้ืนฐานเองอย่างมีประสิทธิภาพและมาตรฐานด้วยตนเองต่อไป 

3.4 สุขภาพเป็นความต้องการของประชาชน  
สุขภาพดี เป็นความต้องการของประชาชนทุกคน แม้ทุกคนจะยอมรับว่า เกิด แก่ เจ็บ 

ตาย เป็นเรื่องปกติของมนุษย์ แต่ อโรคายาปรมาราภา ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ ประชาชน
ก็ยอมรับเช่นเดียวกันแต่การที่จะมีสุขภาพดีได้นั้น ประชาชนจะต้องมีความสามารถในการดูแลสุขภาพ
ด้วยตนเองในระดับหนึ่ง จนเมื่อเกินความสามารถยามเมื่อเกิดการเจ็บป่วยก็ควรไปปรึกษาหรือพบ
แพทย์เพ่ือท าการรักษาพยาบาล ความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนที่แท้จริงคือ การไม่เจ็บป่วย 
และมีสุขภาพแข็งแรงนั่นเอง มิใช่ต้องการโรงพยาบาลมาก หรือต้องการแพทย์ พยาบาล มากๆซึ่งเป็น
การชี้น าของผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ที่มักจะครอบง าประชาชนอยู่เสมอๆ จนประชาชนหลงเชื่อ
และคล้อยตามไปโดยไม่รู้ตัว และละเลยการที่จะดูแลตนเองให้มีสุขภาพดีแข็งแรง ดังจะเห็นได้ชัดจาก
ระบบการแพทย์แผนตะวันตกที่ครอบง าระบบการแพทย์ของไทยมาตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี จน
ระบบการแพทย์แผนไทย หรือภูมิปัญญาพ้ืนบ้านถูกละเลยไปจนหมดสิ้น และเกิดการแนะน าง่ายๆ ว่า 
ไม่สบายให้ไปหาหมอ แทนที่จะพูดถึงการดูแลสุขภาพด้วยตนเองก่อน แต่อย่างไรก็ตามกระทรวง
สาธารณสุขปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การสาธารณสุขมูลฐาน ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม
ของประชาชนขึ้นจนประชาชนจะสามารถจะกล่าวได้ว่า แม้เราเป็นชาวบ้าน พวกเราก็สามารถดูแล
สุขภาพของพวกเราได้ ซึ่งเป็นการดูแลสุขภาพของตนเองและเป็นการดูแลสุขภาพเบื้องต้นของมนุษย์
โดยเชื่อมต่อกับระบบการแพทย์ การบริการสาธารณสุขที่ด าเนินการโดยภาครัฐหรือ อาจกล่าวได้ว่า 
การดูแลสุขภาพด้วยตนเองของประชาชนเป็นสุขภาพของประชาชนนั่นเอง 
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ปัจจุบันประชาชนถูกโน้มน้าวจากสื่อมวลชน จากการโฆษณาชวนเชื่อในระบบทุนนิยมซึ่ง
ครอบง าจากวัฒนธรรมและความเจริญจากตะวันตก ที่มุ่งเน้นไปสู่ระบบการรักษาพยาบาลที่ทันสมัย 
เช่น กาทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านต่างๆ จนประชาชนคนไทยชื่นชม ยอมรับ และ
ยินดีที่จะปฏิบัติตาม แม้ว่าจะสูญเสียเงินทองมากมายเพียงใดก็ตาม ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือ การผลิต
วัคซีนหรือยารักษาโรคเอดส์ที่นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ก าลังทดลองด าเนินการอย่างจริงจัง เพ่ือหา
หนทางในการแก้ไขโรคเอดส์ให้จงได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีในการพัฒนาการด้านแพทย์ แม้ว่าค่าใช้จ่ายด้าน
ยาจะมีราคาแพงขึ้นตลอดเวลาก็ตาม แต่สิ่งที่จะต้องพิจารณาควบคู่ไปด้วยกันก็คือต้องให้ประชาชน
สนใจและตระหนักและรับแก้ไขก่อนที่จะป่วยเป็นโรคเอดส์ ซึ่งก็คือการป้องกัน หรือหลีกเลี่ยงจาก
พฤติกรรมเสี่ยงต่างๆทางเพศ หรือสิ่งเสพติด เพ่ือมิให้ป่วยเป็นโรคเอดส์ 

การโฆษณาได้น ามาจากสื่อด้วยความคิดเช่นนี้ ท าให้ประชาชนมุ่งหวังที่จะมียาแก้ไขโรค
เอดส์ได้เร็ววัน แต่มิได้มีความคิดที่จะป้องกันตนเสียมากกว่า ดังนั้น การที่จะพูดถึงความต้องการด้าน
สุขภาพของประชาชนจึงควรที่จะมองให้ลึกซึ้งกว่าปรากฏการณ์ที่ประจักษ์อยู่ในปัจจุบันนี้และอีก
ประการหนึ่งก็คือ ความรู้ความเข้าใจของประชาชนในด้านสุขภาพจากข้อมูล พบว่า ประชาชนมีความ
สนใจในการดูแลสุขภาพน้อยกว่าความสนใจในการประกอบอาชีพและการสาธารณูปโภค ทั้งๆที่
สุขภาพมีส่วนเกี่ยวข้องในการด ารงชีวิตอย่างชัดเจนจนแยกออกไม่ได้  

ดังนั้นเมื่อพูดถึงสุขภาพประชาชนจึงมุ่งให้ความสนใจด้านการรักษาพยาบาลมากกว่าด้าน
ดารส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค นอกจากในส่วนของประชาชนที่มีความเข้า ใจผิดในเรื่องความ
ต้องการสุขภาพของประชาชนแล้ว นโยบายของรัฐก็มีส่วนท าให้เกิดความเข้าใจผิดของประชาชนได้
เช่นเดียวกัน เพราะนโยบายของรัฐที่มีรากฐานจากนักการเมืองที่มุ่งเน้นสร้างความนิยมและการ
ยอมรับจากประชาชน หากสามารถหยิบยื่นสวัสดิการบางอย่างให้ เช่น การก่อสร้างโรคพยาบาลต่างๆ 
เป็นต้น ซึ่งท าให้ประชาชนนิยมและคิดว่าเมื่อมีสถานบริการหรือโรคพยาบาลแล้ว สุขภาพจะดีขึ้น 
ความจริงแล้ว เพียงแต่สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็วเท่านั้นยามเมื่อเจ็บป่วย คุณภาพของ
บริการยังจะต้องพิจารณาอีกระบบหนึ่ง และหากสถานบริการนั้นมีระบบการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคอย่างจริงจัง ประโยชน์ก็จะตกแก่ประชาชนมากขึ้น ซึ่งเป็นส่วนน้อยที่เน้นจุดนี้แม้จะเป็น
หลักการส าคัญก็ตาม 
 แนวนโยบายของรัฐเป็นสิ่งส าคัญต่อการสร้างความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน และ
เมื่อเทียบกัน ระบบงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขในแต่ละปี จะพบว่าการใช้จ่ายงบประมาณ
ด้านการรักษาพยาบาลจะมากกว่าการส่งเสริมและป้องกันโรคเสมอๆ จนเป็นเหตุหนึ่งที่ระบบสุขภาพ
ประชาชนในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง มีความอ่อนแอ และยังไม่สามรถเสริมสร้างความ เข้มแข็งได้
ดั่งในปัจจุบันหากแนวนโยบายของรัฐยังเป็นอยู่เช่นนี้  
 

4. บทสรุป 

การท างานกับชุมชนหรือในหมู่บ้านต้องให้ความส าคัญกับระดับครอบครัวและชุมชน รวมทั้ง
ระบบสุขภาพชุมชน ซึ่งแต่ละชุมชนจะมีโครงสร้างแตกต่างกันตามลักษณะของแต่ละท้องถิ่น และ
แตกต่างตามความสัมพันธ์ของแต่ละชุมชน หรือหมู่บ้าน แต่ลักษณะของหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอและ
จังหวัด มีโครงสร้างหลักๆ ที่เหมือนกัน เช่น มีครอบครัว (หลังคาเรือน) มีการแบ่งเป็นกลุ่มๆ ละแวก



38 
 

บ้านหรือตัวบ้าน มีผู้น าเป็นทางการ เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านและผู้น าที่ไม่เป็น
ทางการ เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้สูงอายุ ข้าราชการเกษียณ เป็นต้น แต่ในที่นี้จะน าโครงสร้างในชุมชน
หรือในหมู่บ้านในส่วนที่เกี่ยวกับการด าเนินงานสาธารณสุขมาพิจารณา 

 

6. ค าถามทบทวน 

6.1 จงอธิบายความหมายและองค์ประกอบของ “ครอบครัว”   
6.2 จงอธิบายความหมายและโครงสร้างของ “ชุมชน” 
6.3 จงอธิบายความหมายของการดูแลสุขภาพ 
6.4 จงอธิบายรูปแบบของการดูแลสุขภาพในครอบครัว  
6.5 จงบอกลักษณะของการจัดการระบบสุขภาพชุมชน 
6.6 จงอธิบายรูปแบบการด าเนินงานสุขภาพของประชาชน 
6.7 จงบอกถึงหัวใจส าคัญของระบบสุขภาพประชาชน 
6.8 จงอธิบายเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่สุขภาพของประชาชน  
6.9 จงอธิบายความหมายของค าว่า “สุขภาพเป็นของประชาชน”  
6.10 จากค าว่า “สุขภาพเป็นความต้องการของประชาชน” จงชี้แจงรายละเอียด  

 



 

 

 บทท่ี 3 
แนวความคิดและทฤษฎีการพัฒนา 

  
 

นับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมา การก าหนดแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาได้รับ
อิทธิพลทางความคิดจากส านักต่างๆ มากมาย จนเป็นผลให้ทฤษฎีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว ดั้งนั้นสิ่งที่จ าเป็นที่ต้องท าความเข้าในเบื้องต้นก็คือ กรอบแนวคิกคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการ
พัฒนาที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ทศวรรษ 1959 จนถึงทศวรรษ 1980 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสังคม 
หรือประเทศใดๆ ให้บรรลุตามแผนและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนาจึงได้
เริ่มต้นขึ้นเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 18 เมื่อนักวิชาการต่างพากันค้นคิด เพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับการ
พัฒนาสังคมมนุษย์หลังจากนั้น ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขปรับปรุงให้มีอ านาจในการอธิบายสูงขึ้น
มาตามล าดับ การจ าแนกทฤษฎีพัฒนานั้น สามารถท าได้หลายวิธี เช่น จ าแนกตามยุคสมัย จ าแนก
ตามสาขาท่ีเกี่ยวข้อง จ าแนกตามส านักความคิดของผู้สร้างทฤษฎี จ าแนกตามอุดมการณ์อ านาจ หรือ
จ าแนกตามวิถีทัศน์ในด้านต่างๆ 
 จุดมุ่งหมายของการจ าแนกก็เพ่ือที่จะให้ผู้ศึกษาท าความเข้าใจในเรื่องการพัฒนา รวมทั้ง
วิวัฒนาการอย่างเป็นระบบ การที่ผู้ศึกษาจะใช้ระบบจ าแนกแบบใดเพ่ือที่จะส่งผลให้การท าความ
เข้าใจละเอียดอ่อนลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ทฤษฎีการพัฒนา สามารถจ าแนกออกได้ 2 กลุ่มใหญ่ๆ 
ตามเงื่อนไขของเวลา คือ กลุ่มทฤษฎียุคก่อนสมัยใหม่ (Pre-Modernization Era) และ กลุ่มทฤษฎียุค
สมัยใหม่ (Modernization Era) ทฤษฎีทั้ง 2 กลุ่ม มีวิวัฒนาการต่อเนื่องกันตามธรรมชาติของสังคม 
ลักษณะที่ส าคัญหระการหนึ่งของทฤษฎีทางด้านสังคมศาสตร์ ก็คือ การที่จะต้องได้รับการพิสูจน์ความ
ถูกต้องได้ (Falsify) ทุกเมื่อ ตามลักษณะที่เปลี่ยนแปลงตามสังคม นั้นคือ ไม่มีทฤษฎีทางสังคมศาสตร์
ใดที่ยิ่งใหญ่จนสามารถให้ค าอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมได้อย่างลึกซึ้งรอบด้าน (Grand Theory) 
ดังนั้น จึงเป็นภารกิจ รวมทั้งความจ าเป็นที่ผู้ศึกษาจะต้องคิดตามรื้อสร้าง (Deconstruct) ท าให้เป็น
ปัจจุบัน (Update) แนวคิดรวมทั้งทฤษฎีต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทาง
สังคมให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

อย่างไรก็ตามทฤษฎีบางทฤษฎีก็ยังคงมีอ านาจในการท าความเข้าใจและอ านาจในการอธิบาย
ไว้ได้เป็นอย่างดี ถึงแม้ว่าจะถูกสร้างข้ึนและผ่านอดีตอันยาวนานมาแล้ว ดังจะเห็นได้ดังต่อไปนี้ 
 

1. กลุ่มทฤษฎียุคก่อนสมัยใหม่ (Pre-Modernization Era) 
1.1 ทฤษฎีแรกของการพัฒนา (The first development theory) 

ทฤษฎีแรกของการพัฒนา เกิดขึ้นจากต้นแบบเก่าดั้งเดิมของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม 
ซึ่งก าหนดขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 โดย Adam Smiith, Adam Ferguson, and John Millar 
ซึ่งเป็นที่ยอมรับของนักวิชาการรุ่นใหม่เช่น John Toye, Groffery Howthron, Dudllley Seers, 
and Peter Preston ถือเป็นจุดเริ่มต้นของแนวความคิดเกี่ยวกับความก้าวหน้าในปัจจุบัน ทฤษฎีแรก
ของการพัฒนาดังกล่าวนี้ ถือว่าวิถีของการยังชีพ (Mode of subsistence) ในสังคมมนุษย์เป็นสิ่ง
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ส าคัญที่ต้องน ามาพิจารณาเพ่ือก าหนดเงื่อนไขของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยอาศัยพ้ืนฐาน
สังคมของภาษาอังกฤษและสก๊อตแลนด์ในศตวรรษที่ 18 นักวิชาการสามคนแรก คือ Smiith, 
Ferguson and Millar มีความเห็นร่วมกันว่า การเปลี่ยนแปลงในวิถีการยังชีพมีอยู่ 4 ขั้นตอนคือ 1) 
การล่าสัตว์และการรวมกลุ่ม (Hunting and gathering) 2) วิถีชีวิตเรียบง่ายในชนบทและสงบแบบ
ชาวนาหรือพวกเลี้ยงแกะ (Pastoralism) 3) ตั้งหลักแหล่งท าการเกษตรเป็นอาชีพ (Settled 
agriculture) และ 4) การค้าขาย (Commerce) 

ตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา ต้นแบบเก่าดั้งเดิมนี้ ได้แตกแขนงออกเป็นทฤษฎีการ
พัฒนา 3 ประการ คือ 1) ทฤษฎีวิวัฒนาการ (Evolutionary theory) 2) ทฤษฎีเทคโนแครท 
(Technocratic theory) 3) ทฤษฎีมาร์กซิสต์ (Marist theory) 

1.2 ทฤษฎีในสมัยอาณานิคม (Colonialism Theory) 
ตั้งแต่ก่อนจนถึงระยะหลังสงครามโลกครั้งที่สอง นักสังคมศาสตร์ให้ความสนใจกับ

ปัญหาทางสังคมแล้เศรษฐกิจของประเทศด้อยพัฒนาน้อยมาก ทั้งๆ ที่สภาพการณ์ต่างๆ ของประเทศ
เหล่านั้นยังด้อยการพัฒนา ซึ่งแตกต่างกับประเทศพัฒนาอย่างมากมาย ผู้ที่สนใจและท าการศึกษาการ
ด ารงชีวิตของคนในประเทศด้อยพัฒนาล้าหลังที่ส่วนใหญ่เป็นอาณานิคมนั้น มักจะเป็นพวก
มานุษยวิทยาและนักชาติวงศ์วิทยา (Ethnologist) ที่สนใจในการท างานต่างๆ ของสังคมดั้งเดิมที่อยู่
เป็นป่าบนภูเขา 

แนวความคิดหนึ่งที่น่าสนใจ ก็คือ ความเห็นพ้ืนฐานอันหนึ่งที่ยอมรับกันแล้วว่าเป็นสาเหตุ
ของการด้อยพัฒนา คือ ความด้อยพัฒนามีสาเหตุมาจากความเข้าใจว่าปัจจัยธรรมชาติจ านวนหนึ่งที่มี
อยู่ตลอดเวลา โดยมิสามารเอาชนะได้ แม้โอยมาตรการทางการเมืองก็ตาม ดังนั้น วิธีการทางทฤษฎีที่
อธิบายตามแนวคิดอันนี้ จึงถือว่าเป็นทฤษฎีด้อยพัฒนา ไมใช่ทฤษฎีการพัฒนา ทั้งนั้น เพราะเป็น
ทฤษฎีที่ไม่มีแนวทางหรือกลยุทธ์ที่จะเอาชนะความด้อยพัฒนาได้ 

ลักษณะส าคัญยิ่งของความเห็นพ้ืนฐานอันนี้ ก็คือ ทัศนคติทางอารมณ์ที่ว่าเชื้อชาติของตัว
ดีกว่าพวกอ่ืน (Ethnocentrism) ความสูงเด่นทางด้านร่างกายและความเฉลียวฉลาดของคนผิวขาวใน
ประเทศอุตสาหกรรมทั้งหลายถือว่ามีสิทธิที่จะปกครองดูแลประเทศของคนผิวอ่ืนๆ เหตุผลอันนี้ดู
เหมือนจะเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์มาก เพราะคนผิวอ่ืนไม่อาจเปลี่ยนแปลงผิวของตัวเองให้ขาวได้ พวก
ผิวขาวจึงใช้เหตุผลนี้เสริมสร้างอ านาจเพ่ือปกครองอาณานิคมได้ละยังใช้อ้างอิงว่าพวกขาวไม่จ าต้อง
รับผิดชอบทางศีลธรรมและทางการเมืองต่อความยากจนและความด้อยพัฒนาของคนผิวอ่ืนใน
ประเทศอาณานิคม ทั้งยังอ้างต่อไปด้วยว่าเป้นภาระหน้าที่ของคนผิวขาวที่จะคอยปกครองดูแลคน
เหล่านั้น ซึ่งไม่สามารถปกครองตัวเองได้ 
 

2. กลุ่มทฤษฎียุคสมัยใหม่ (Modernization Era) 
 ในยุคสมัยใหม่ มีทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาเกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก กลุ่มทฤษฎีที่ส าคัญ
ประกอบด้วย ทฤษฎีการท าให้ทันสมัย (Modernization Theory) ทฤษฎีจักรวรรดินิยม 
(Imperialism Theory) ทฤษฎีการพัฒนาอย่างยืน (Sustainable Development Theory) ดังนั้น 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการแบ่งโลกออกเป็นสองค่ายทางอุดมการณ์ความคิดเห็นที่มีเหตุผลใหม่ที่
พัฒนาขึ้นมาอย่างตรงข้ามและเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน จึงอธิบายในเชิงทฤษฎีได้ ดังนี้  
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2.1 ทฤษฎีการท าให้ทันสมัย (Modernization Theory) 
ทฤษฎีภาวะทันสมัย เป็นทฤษฎีการพัฒนาที่รุ่งโรจน์มาก และถูกน าไปประยุกต์ใช้ใน

ประเทศด้อยพัฒนาอย่างกว้างขวางในราวปลายทศวรรษที่ 1950-1960 จุดก าเนิดของทฤษฎีมาจาก
ความส าเร็จในการพัฒนาของกลุ่มยุโรปตะวันตกหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งยึดแนวทางการพัฒนา
แบบทุนนิยม (Capitalism) หรือเน้นการด าเนินการทางเศรษฐกิจแบบเสรี ซึ่งกลายเป็นแนวความคิด
กระแสหลักท่ีส าคัญมากในยุคนั้น ทฤษฎีการท าให้ทันสมัย (Modernization Theory) โดยมีทฤษฎีใน
กลุ่มนี้ดังต่อไปนี้ 

 2.1.1 ทฤษฎีโครงสร้าง (Structural Theory)  
นักวิทยาศาสตร์ในสมัยก่อนมักจะกล่าวอ้างว่า วัฒนธรรม สังคมวิทยา และ

ดินฟ้าอากาศเป็นเงื่อนไขส าคัญท่ีท าให้เกิดความด้อยพัฒนา ท าให้ประชาชนในประเทศด้อยพัฒนาที่มี
ดินฟ้าอากาศแปรปรวน จะไม่มีความกระตือรือร้นในการท างานและไม่สนองตอบสิ่งจูงใจทางด้าน
การเงิน จึงท าให้ระบบเศรษฐกิจมีลักษณะเป็นทวิภาค กล่าวคือ มีภาคเศรษฐกิจสมัยใหม่และภาค
เศรษฐกิจดั้งเดิมอยู่ควบคู่กันไปโดยไม่มีความเกี่ยวข้องกัน การพัฒนาเศรษฐกิจจะไม่แผ่กระจาย
ออกไปจากภาคสมัยใหม่ที่ก้าวหน้าเพราะสภาพของท้องถิ่นไม่เหมาะสม โครงสร้างทวิภาคดังกล่าวมี
ลักษณะหลายๆ ด้านประกอบกัน คือ 

2.2.2.1 สภาวะที่แตกต่างกันระหว่างความเด่น (Superior) กับความด้อย 
(Inferior) อยู่ด้วยกันในพ้ืนที่หนึ่งพ้ืนที่ใดในเวลาเดียวกัน เช่น มีวิธีการผลิตที่ทันสมัยในเมืองกับ
วิธีการผลิตที่เก่าแก่โบราณในชนบทหรือมีผู้น าที่มีการศึกษาสูงและร่ ารวยกับมวลชนที่ไม่รู้หนังสือที่
ยากจนหรือมีประเทศอุตสาหกรรมที่มั่งคั่งร่ ารวยกับประเทศเกษตรกรรมที่ยากจนและด้อยพัฒนาอยู่
ด้วยกัน 

2.1.1.2 การมีลักษณะตรงกันข้ามของประเทศดังกล่าวในข้อแรกอยู่ด้วยกัน
นั้น จะต้องเป็นเรื่องท่ียืดเยื้อยาวนาน ไม่ใช่อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงหรืออยู่ในขั้นของการพัฒนา
หรือเป็นปรากฏการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่จะสามารถท าให้ดีขึ้นได้ภายในเวลาช่วงหนึ่ง แต่เป็นสิ่งที่มี
อยู่ด้วยกันอันยาวนานอย่างไม่เท่าเทียมกันหรือไม่มีความเสมอภาคกันอย่างยากที่จะท าให้หมดสิ้นไป
ได้ 

2.1.1.3 องศาแห่งความเด่นกับความด้อยที่มีอยู่นั้น นอกจากจะยังไม่มีวี่แววที่
จะท าให้หมดไปได้อย่างง่ายๆ และรวดเร็วได้แล้ว ยังท าท่าว่าจะเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ด้วย เช่น คน
รวยก็ดูเหมือนจะยิ่งร่ ารวยขึ้นในขณะที่คนจนก็ยิ่งจนลงทุกวัน 

2.1.1.4 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแห่งความเด่นกับปัจจัยของความด้อยมี
ลักษณะทีอ่ธิบายได้ว่า ปัจจัยแห่งความเด่นมิได้ท าให้ปัจจัยของความด้อยดีขึ้นเลย หากจะมีอยู่บ้างก็มี
เพียงเล็กน้อยมาก ในทางตรงกันข้ามมีแต่จะท าให้เลวลงยิ่งขึ้น กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ปัจจัยทั้งหลายที่
ท าให้ประเทศพัฒนาแล้วหรือคนร่ ารวยแล้วยิ่งพัฒนาและร่ ารวยยิ่งขึ้นนี้ มิได้มีส่วนท าให้ประเทศด้อย
พัฒนาหรือคนจนมีสภาพหรือฐานะดีขึ้นแต่ประการใดเลย แต่กลับท าให้ด้อยพัฒนาหรือยากจนลงไป
อีก 
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2.1.2 ทฤษฎีการแปลงรูป (Transformation Theory) 
ทฤษฎีเกี่ยวกับการแปลงรูปเหล่านี้อ้างอิงถึงวิธีการอนุมานและการท านายใน

เรื่องเก่ียวกับช่วงของการเปลี่ยนแปลงซึ่งโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมที่ด้อยพัฒนา โดยพิจารณา
จากการวิเคราะห์โครงสร้างและสาเหตุต่างๆ ของความด้อยพัฒนาที่กล่าวมาแล้ว แนวความคิด
พ้ืนฐานเกี่ยวกับวิธีการเหล่านี้ก็คือ ความมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่พัฒนาขึ้นมาด้วย
แนวทางของตัวเองเป็นโครงสร้างแบบหนึ่งโดยเฉพาะ และถือว่าประเทศด้อยพัฒนาไม่มีหลักแหล่ง
ของตัวเอง จะต้องด าเนินรอยามกระบวนการพัฒนาที่เคยเกิดขึ้นแล้วในสมัยหนึ่งของประเทศ
อุตสาหกรรม  

ทฤษฎีการแปลงรูปก็เช่นกันมีปัจจัยในลักษณะดังกล่าวอยู่ไม่น้อย เพราะในการก าหนด
วัตถุประสงค์ก็ดีหรือการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ในการพัฒนาก็ดี มักจะมีแบบแผนหรือมาตรฐานอยู่ใน
หัวใจเป็นแนวทางหรือเป็นหลักอยู่แล้ว 

2.1.3 ทฤษฎีการแผ่กระจาย (Diffusion Theory) 
ในสาระเกี่ยวกับทฤษฎีการแผ่กระจายการพัฒนากล่าวถึง กระบวนการ

พัฒนาการอุตสาหกรรมมีลักษณะส าคัญประการแรก คือ เมื่อมีการอุตสาหกรรมเกิดขึ้น ณ ประเทศใด
หรือพ้ืนที่แห่งไหนย่อมมีแนวโน้มที่จะท าให้การอุตสาหกรรมมีมากยิ่งขึ้น มีรายได้สูงขึ้น มีความเชียว
ชาญเฉพาะด้าน มีการแบ่งงานกันท า และมีระบบเศรษฐกิจที่แสวงผลประโยชน์อันน าไปสู่การดึง
เงินทุนและแรงงานเข้าไปยังตลาด ท าให้เกิดปัจจัยการผลิตและวงจรความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อันเป็นลักษณะส าคัญของระบบอุตสาหกรรมและท าให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ระหว่าง
พ้ืนที่ๆ พัฒนาหรือเรียกว่า ศูนย์กลาง (Center) กับพ้ืนที่ห่างไกลออกไปเรียกว่า พ้ืนที่ขอบนอก 
(Periphery) ส าคัญกว่าความไม่เท่าเทียมกันดังกล่าว ก็คือ วงจรของความเป็นเหตุ เป็นผล 
(Cumulative Circle of Causation) ที่เสริมสร้างแรงดันทางเศรษฐกิจหลายๆ ประการ และท าให้
กระบวนการพัฒนาแผ่กระจายไปสู่ พ้ืนที่ขอบนอก โดยระบบเศรษฐกิจของศูนย์กลางต้องการ
ทรัพยากรธรรมชาติ วัตถุดิบ ทรัพยากรแร่ ทรัพยากรที่หายาก อาหารและราคาของสิ่งต่างๆ มี
แนวโน้มสูงขึ้น จึงต้องแสวงหาของราคาถูกกว่าในพ้ืนที่ขอบนอก นอกจากนี้ยังมีความต้องการทุนและ
แรงงานที่มีลักษณะเพ่ือที่จะท าให้พ้ืนที่ขอบนอกเป็นแหล่งผลิตต่อไป คนที่อยู่ในพ้ืนที่ขอบนอกจึง
คุ้นเคยกับความรู้เฉพาะด้าน การแบ่งงานกันท า มีรายได้สูงขึ้น มีการสั่งสินค้ามากขึ้น และการมี
รายได้สูงขึ้น ท าให้สามารถผลิตสินค้าได้และส่งออกขายกับประเทศเพ่ือนบ้านซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ขอบนอก
ด้วยกันและส่งขายให้ประเทศศูนย์กลางด้วย 

กลไกอีกอย่างหนึ่งของการแผ่กระจายการพัฒนาได้แก่ การเคลื่อนไหวของแรงงานระหว่าง
ประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับทุนและเทคโนโลยี รวมทั้งความก้าวหน้าทางเทคนิคทั่วๆ ไป เพ่ือเพ่ิม
ค่าจ้างแรงงานความก้าวหน้าทางเทคนิคในประเทศศูนย์กลางจะค่อยๆ เพ่ิมค่าจ้างที่นั่นเมื่อเทียบกับ
ประเทศขอบนอกปรากฏการณ์ดังกล่าวจะท าให้มีการผลิตเกิดขึ้นในประเทศขอบนอกโดยใช้ทุนและ
เทคโนโลยีจากประเทศศูนย์กลางและใช้แรงงานราคาต่ ากว่าในประเทศขอบนอก การผลิตก็มักจะท า
เพ่ือขายในประเทศขอบนอกนั่นเองซึ่งก่อนหน้านั้นซื้อจากประเทศศูนย์กลาง และต่อมาถ้าค่าขนส่งไม่
แพงเกินไปอาจส่งสินค้านั้นไปขายในประเทศศูนย์กลางจะมุ่งผลิตสินค้าท่ีมีขนาดใหญ่ ใช้ความรู้เฉพาะ
ด้านและคนที่มีความรู้สูง 
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2.1.4 ทฤษฎีโครงสร้าง-หน้าที่นิยม (Structural-Functionalism Theory) 
เป็นทฤษฎีทางด้านสังคมวิทยาและรัฐศาสตร์ เฟรด ดับเบิลยู ริกส์ (Fred w. 

Riggs) ได้อธิบายความหมายของโครงสร้างว่า เป็นแบบแผนของพฤติกรรมซึ่งได้กลายเป็นลักษณะ
มาตรฐานของระบบสังคม เช่น พฤติกรรมของข้าราชการในองค์การหนึ่ง ดังนั้น โครงสร้างจึงมี
ความหมายรวมไปถึงตัวบุคคล สิ่งของและการกระท าของคนในองค์การ รวมทั้งของคนที่มาติดต่อรับ
บริการจากองค์การนั้นด้วย ส่วนความหมายของหน้าที่นั้น หมายถึง ผลที่ตามมาของโครงสร้างซึ่งอาจมี
ส่วนท าให้เกิดผลกระทบต่อโครงสร้างอ่ืน ๆ หรือระบบใหญ่ด้วย เช่น หน้าที่ของหน่วยงานเกี่ยวกับ
การศึกษาที่เป็นผู้ก าหนดอัตราค่าเล่าเรียน ก าหนดหลักสูตร และหลักเกณฑ์การเรียนการสอน เป็นต้น 
สิ่งเหล่านี้ย่อมมีส่วนกระทบไปถึงรายได้รายจ่ายของผู้ปกครองนักเรียน รายได้ของโรงเรียน และของ
รัฐบาล รวมทั้งมาตรฐานความรู้ของผู้ส าเร็จการศึกษาด้วย ดังนั้น หน้าที่จึงเป็นแบบแผนของการขึ้นต่อ
กัน (interdependence) ระหว่างโครงสร้างตั้งแต่สองแห่งขึ้นไปและเป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ผันต่างๆ ด้วย  

การศึกษาในเรื่องโครงสร้างหน้าที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎีการท าให้ทันสมัย ซึ่งมีกระบวนการ
ของการพัฒนาจากความด้อยพัฒนาหรือสังคมดั้งเดิม (Traditional Society) ไปสู่สังคมก าลังพัฒนา 
(Transitional Society) โดย ริกส์ ก าหนดชื่อให้เองว่า จากสังคมเกษตรกรรม (Agrarian Society) ไปสู่
สังคมก าลังพัฒนา (Prismatic Society) และถึงสังคมอุตสาหกรรม (Industrial Society) สังคมดั้งเดิมมี
ลักษณะเป็นสังคมเกษตรกรรมที่ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลง ไม่มีการแบ่งงานกันท าตามความรู้เฉพาะด้าน 
ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงพัฒนาแล้วจะเป็นสังคมอุตสาหกรรมที่มีการแบ่งงานกันท าตามความรู้
เฉพาะด้านอย่างชัดเจน 

2.1.5 ทฤษฎีการแก้ปัญหา (Solution Theory)  
ตามทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์แล้วได้มีการคิดค้นถึงกลยุทธ์ของการพัฒนาขึ้นมา

หลาย ๆ อย่าง โดยเน้นในด้านการลงทุน การเงิน การคลัง และการค้าระหว่างประเทศ กลยุทธ์ที่กล่าวถึง
กันมาก ก็คือ กลยุทธ์คอขวด (Bottleneck Strategies) ซึ่งมีสาระส าคัญอยู่ที่การวิเคราะห์ถึงปัจจัยต่าง 
ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาและการเอาชนะปัญหาหรือปัจจัยเหล่านั้น อย่างไรก็ตามมีความเห็น
แตกต่างกันอย่างมากในเรื่องของการแก้ปัญหาและแนวคิดในเรื่องกลยุทธ์ดังกล่าว 

ทฤษฎีเกี่ยวกับการลงทุน (Investment Theory) คงยังมีความคิดความเห็นที่แตกต่างกันใน
เรื่องของการลงทุนว่าควรจะท าในลักษณะใด และจะให้ความส าคัญกับปัจจัยอะไรก่อนหรือระหว่าง
การเกษตรและการอุตสาหกรรม โครงการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หรือจะพัฒนาอุสาหกรรมขนาดย่อม 
เป็นต้น  
 

3. ทฤษฎีจักรวรรดินิยม (Theory of Imperialism) 
3.1 ทฤษฎีพึ่งพา (Dependency Theory) 

เงื่อนไขโดยสภาพทั่ว ๆ ไป และใช้แนวคิดนี้ก าหนดลักษณะที่แตกต่างกันของการพ่ึงพา 
ซึ่งเกิดขึ้นจากกระบวนการขยายตัวของระบบทันนิยมโลก (ลักษณะการพ่ึงพาเป็นสภาพเฉพาะ ส่วน
กระบวนการขายตัวของระบบทุนนิยมโลกเป็นสภาพทั่วไป) เนื่องจากทฤษฎีพ่ึงพานี้มีผู้ให้ความหมาย
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ไว้แตกต่างกันเป็นกลุ่ม ๆ ยังไม่เป็นทฤษฎีที่เป็นแนวเดียวกันในหลายๆ ประเด็น แต่ก็พอจะกล่าวถึง
แนวคิดร่วมได้ว่ามีลักษณะส าคัญอะไรบ้าง ดังนี้ 

 ประการแรก ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจของประเทศบริวารอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
หรือเป็นส่วนหนึ่งของทุนนิยมโลก การวิเคราะห์และท าความเข้าใจเศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้ จึง
จ าเป็นต้องพิจารณาถึงความสัมพันธ์ที่มีกับประเทศศูนย์กลางด้วย ซึ่งมักจะเป็นความสัมพันธ์ที่
เสียเปรียบ 
 ประการทีส่อง ความสัมพันธ์ของชนชั้นน าในประเทศบริวารกับประเทศศูนย์กลางนอกจากจะ
มีลักษณะในการกอบโกยผลประโยชน์จากประเทศบริวารแล้ว ชนชั้นน ายังมีประโยชน์ร่วมกัน และมี
การเลียนแบบการด ารงชีวิตจากกันด้วย 
 ประการที่สาม ความไม่เท่าเทียมกันของประเทศสองกลุ่มจะมีขนาดมากขึ้น ทั้งในระดับ
ระหว่างประเทศ ชนชั้น ภาค และกลุ่มชน คนรวยก็ยิ่งรวย คนจนจะจนมากขึ้น มีความแตกแยกและ
ขัดแย้งกันภายในสังคม 
 แต่ทฤษฎีพ่ึงพานี้นักวิชาการมิได้เสนอแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน หรือเป็นรูปธรรมนัก จึง
ท าให้มีการปฏิเสธแนวทางการพัฒนาแบบดั้งเดิม และน าไปสู่แนวทางการพัฒนาทฤษฎีใหม่ที่เน้นการ
ตอบสนองความจ าเป็นพื้นฐาน ต่อไป 

3.2 ทฤษฎีความด้อยพัฒนา (Underdevelopment Theory) 
แนวความคิดเก่ียวกับความด้อยพัฒนามีพ้ืนฐานเริ่มต้นคล้ายคลึงกับแนวความคิด

เกี่ยวกับการพ่ึงพา นักวิชาการบางคนถือว่า ทั้งสองแนวความคิดมีความหมายเหมือนกัน แต่อีกกลุ่ม
หนึ่งถือว่า ทั้งสองแนวความคิดควรแยกการอธิบายออกจากกัน ส่วนโรนัล เอช ชิลโคท กล่าวว่า 
ทฤษฎีความด้อยพัฒนามีแนวโน้มแตกต่างกันหลายอย่างเช่น ลาอุล พลีบิช (Raul Prebisch) และนัก
เศรษฐศาสตร์อ่ืนๆ ที่ท างานเกี่ยวข้องกับคณะกรรมาธิการทางเศรษฐกิจส าหรับอเมริกาใต้ในองค์การ
สหประชาชาติ ครั้งหนึ่งได้อธิบายว่า การพัฒนาทุนนิยมของประเทศอาจท าได้โดยการผลิตสินค้า
ขึ้นมาแทนการสั่งเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งจะท าให้มีชนชั้นกลาง การค้าและการอุตสาหกรรมขึ้นมาใหม่ 

อังเดร กุนเดอร์ แฟรงค์ (Andre  Gunder  Frank) กล่าวเมื่อปี ค.ศ.1966 ว่า ความสัมพันธ์
ระหว่างศูนย์กลางที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจกับประเทศล้าหลังขอบนอกเป็นผลสะท้อนมาจากการ
แผ่ขยายของลัทธิสินค้าและทุนนิยมตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 และเขาเชื่อว่า ความด้อยพัฒนาเป็น
ผลกระทบมาจากลัทธิทุนนิยม 

ส่วน ที เซสเตส (T. Szentes) กล่าวไว้คล้ายกับ แฟรงค์ ว่า ช่องว่างของการพัฒนาระหว่าง
ประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศก าลังพัฒนานั้นเป็นผลมาจากลัทธิอาณานิคมและการแสวงหา
ประโยชน์ของประเทศท่ีพัฒนาแล้วทั้งหลาย (ค.ศ.1971) 

ฮาร์กฮิรี เอมมานูเอล (Arghiri  Emmanuel) และซาเมอร์ อามิน (Samir Amin) กล่าวไว้
เมื่อ ค.ศ. 1972 และ 1976 ตามล าดับว่า ปัญหาการแลกเปลี่ยนที่ไม่เสมอภาคเท่าเทียมกัน มีการ
ถ่ายเทของที่มีคุณค่าจากประเทศรอบนอกไปยังประเทศศูนย์กลาง ประเทศรอบนอกมีความรู้จ ากัดจึง
ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดเบาเป็นสินค้าส่งออกเท่านั้น และการที่ต้องเข้าไปร่วมอยู่ในตลาดโลก
ทุนนิยม จึงไม่ต่อสู้กับการผูกขาดของต่างชาติได้ และไม่สามารถพัฒนาขึ้นมาได้ด้วยตนเอง 



45 
 

แนวความคิดของทฤษฎีพึ่งพาและทฤษฎีด้อยพัฒนา ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาและอุปสรรคของ
ประเทศโลกที่สามที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแบบทุนนิยมโดยมิได้กล่าวถึงแนวทางการ
แก้ไขปัญหาแต่อย่างใด คาร์โดโซ ซังเกล และ ซานโตส เสนอแนวทางแก้ปัญหาการพ่ึงพาโดยการ
เปลี่ยนแปลงหรือปฏิรูปโครงสร้างภายในของประเทศโลกที่สามเสียใหม่ ซึ่งจะเป็นกระบวนการที่
น าไปสู่การเผชิญหน้ากับโครงสร้างของความสัมพันธ์ที่มีอยู่เดิมแบบพ่ึงพาระหว่างประเทศทั้งสอง คาร์
โดโซ ยังเสนอต่อไปอย่างมีเหตุผลว่า ควรจะท าการวิเคราะห์อย่างละเอียดถึงปัจจัยหรือเงื่อนไข
ภายในประเทศโลกที่สามว่ามีอะไรที่เกื้อกูลให้ประเทศศูนย์กลางเข้าไปครอบง าอันน าไปสู่การพ่ึงพา
ดังกล่าวบ้าง และเขาได้กล่าวต่อไปว่า ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้อยพัฒนากับระบบทุนนิยมโลก
ในปัจจุบันนี้ไม่ได้มีลักษณะเป็นฝ่ายหนึ่งได้อีกฝ่ายหนึ่งต้องเสีย (Zero Sum Game) เหมือนอย่างที่ 
เลนิน เคยวิเคราะห์ไว้ แต่เป็นการพัฒนาอย่างพ่ึงพาควบคู่กับพัฒนาการของประเทศที่พัฒนาแล้ว 
(Associated Dependent Development) กล่าวคือ ประเทศด้อยพัฒนาสามารถพัฒนาตนเองได้
ระดับหนึ่ง คือ ผลิตสินค้าที่ประเทศพัฒนาเลิกผลิตแล้ว เช่น ประเทศอุตสาหกรรมใหม่  การพัฒนา
ลักษณะนี้เป็นผลมาจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ  ดังนั้นจึงต้องมีการศึกษาท้ังสองปัจจัย 

ส าหรับปัจจัยภายใน ควรจะศึกษาถึงบทบาทของรัฐและการเคลื่อนไหวทางชนชั้น  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงทางอ านาจการปกครองครั้งส าคัญๆในประวัติศาสตร์ จึงต้องศึกษา
ถึงโครงสร้างทางสังคมอุดมการณ์ของกลุ่มของกลุ่มทางสังคมต่างๆ รวมทั้งความสัมพันธ์และการ
ปะทะสังสรรค์ระหว่างกลุ่มพลังดังกล่าวเพ่ือรักษาหรือเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์และสถานภาพของ
คนในสังคม ผลของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวย่อมถือได้ว่าเป็นการพัฒนา 

ส่วนปัจจัยภายนอกซึ่งต้องพิจารณาควบคู่กันไปด้วย ก็คือบทบาทของประเทศพัฒนาแล้ว
ทั้งหลาย ซึ่งได้พัฒนาไปสู่ระดับการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีสูงมากจึงเลิกผลิตสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีไม่สู ง
มากนัก โดยโอนการผลิตมาให้ประเทศก าลังพัฒนาผ่านทางบริษัทลงทุนข้ามชาติและส่งผลก าไรกลับ
บริษัทแม่ต่อไป 

ปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างสอดคล้องกัน เพราะประเทศก าลังพัฒนาต้องการพัฒนา
ขีดความสามารถของตน  ส่วนประเทศพัฒนาแล้วก็ต้องการก็ต้องการโอนการผลิตสินค้าบางอย่าง ให้
จึงท าให้เกิดการพัฒนาอย่างพ่ึงพากันและแสดงให้เห็นว่าระบบทุนนิยมโลกได้พัฒนาไปสู่ระดับที่มีการ
จัดสรรงานแบบใหม่ (New international division labor) 

 

4. ทฤษฏีอื่นๆ 
4.1  ทฤษฎีความพอใจในความต้องการพื้นฐาน (Theory of Satisfaction of Basic 

Needs) 
แนวความคิดในเรื่องความต้องการพ้ืนฐานนี้ ถือว่าเป็นกลยุทธ์มากกว่าที่จะเป็นวิธีการ

วิเคราะห์ แนวความคิดนี้จะตีความหมายข้อมูลที่หามาได้ในแนวทางที่แตกต่างไปจากวิธีที่เคยท ามา
ก่อนและเป็นแนวคิดที่เกิดวิพากษ์ตัวเอง (Self-Criticism) ขององค์การสหประชาชาติโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งองค์การแรงงานระหว่างประเทศและธนาคารโลก  แนวความคิดนี้เป็นรูปร่างขึ้นมาได้โดย
ความพยายามของผู้รู้กลุ่มหนึ่ง ซึ่งประชุมกันที่เมืองโคโคยอด (Cocoyoc) ในประเทศเม็กซิโก ในปี 
ค.ศ. 1974 โดยถือว่าเป็นโครงการหนึ่งของกลยุทธ์ในการพัฒนาแบบดั้งเดิม จากประสบการณ์หลาย
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ปีในการท างานตามโครงการดังกล่าว ท าให้เกิดความแน่ใจว่ากระบวนการทางเศรษฐกิจที่ใช้อยู่นี้นั้น 
มิอาจท าให้ประเทศโลกที่สามารถพัฒนาให้ทันประเทศอุตสาหกรรมทั้งหลายได้ จากความไม่แน่ใจ
ดังกล่าวขององค์การระหว่างประเทศได้น าไปสู่การยอมรับว่าไม่มีทางที่จะอุดช่องว่างระหว่างความ
ร่ ารวยกับความยากจนได้จึงควรลดวัตถุประสงค์ลงมาสู่ระดับที่ท าให้ประชากรส่วนใหญ่ที่ยากจนพอมี
ปัจจัยทางวัตถุที่จ าเป็นเพ่ือการด ารงชีวิตก่อน ดั้งนั้นกลยุทธ์ใหม่จึงมุ่งสู่ความพอใจในความต้องการ
พ้ืนฐาน ทั้งนี้เพราะกลไกการตลาดที่มีอยู่นั้นตอบสนองเฉพาะความต้องการที่ ได้มาจากการมีอ านาจ
ซื้อเท่านั้น ไม่ได้ตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วๆ ไปว่า
ประกอบด้วย อาหาร สุขภาพอนามัย ที่อยู่อาศัย การศึกษา สภาพการท างานและความมั่นคงทาง
สังคม 

กลยุทธ์ของการพัฒนาดังกล่าวช่วยให้เรามีความส านึกถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์อัน
สอดคล้องกับหลักแห่งความมีศักดิ์ศรีของมนุษย์และช่วยท าให้มีผลในแง่สร้างสรรค์อีกหลายๆอย่างที่
ถูกมองข้ามไปบ่อยๆ ตามความเห็นของผู้สนับสนุนแล้ว  กลยุทธ์นี้ไม่จ ากัดตัวเองอยู่ที่การแก้ไข
บางส่วนเท่านั้น เช่น ถ้ามาตรการการช่วยเหลือเพ่ือพัฒนามุ่งอยู่ที่โครงการช่วยเหลือประชากรส่วนที่
ยากจนที่สุด  การช่วยเหลือควรจะต้องค านึงถึงความต้องการของประชากรที่เกี่ยวข้องด้วย โดยให้เขา
ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินด้วย ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่มุ่งถึงความพอใจในความต้องการพ้ืนฐาน 

ผู้รู้ส่วนหนึ่งมีความเห็นว่า กลยุทธ์แห่งความต้องการพ้ืนฐานนี้จะต้องไม่เป็นที่เข้าใจอย่าง
อิสระแยกจากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแบบพ่ึงพา หากจะมีการ าเอาไปใช้จริงๆหรือกล่าวอีกนัย
หนึ่ง ก็คือ ถ้าใช้กลยุทธ์ใหม่นี้เป็นทางเลือกเพ่ือใช้แทนระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศใหม่ (New 
International Economic -Order) ซึ่งเรียกร้องให้มีโดยประเทศก าลังพัฒนาทั้งหลายนั้น หรืออาจ
เปลี่ยนเป็นศูนย์บริการระหว่างประเทศของผู้ยากจน (International Care Service for  the Poor) 
การกระท าดังกล่าวอาจแก้ปัญหาความยากจนไปได้ แต่จะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเพียงใดนั้น ยัง
เป็นปัญหาที่ยากจะบอกได้ เพราะกลยุทธ์อันนี้มิได้กล่าวถึงปัญหาหรือสาเหตุ ตลอดจนแนวทางแก้ไข
ในเรื่องเกี่ยวกับความทุกข์ยาก  การแสวงหาประโยชน์และความแปลกแยก (Alienation) ต่างๆ
ทั้งหลายทั้งมวลที่มีอยู่ ดังนั้นกลยุทธ์ความต้องการพื้นฐานจึงอาจเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทั้งหมดที่จะ
น ามาใช้ในการพัฒนาเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันและความเป็นธรรมระหว่างมนุษย์ในประเทศต่างๆ 
ในโลกนี้ในด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในแง่ของการแบ่งปันทรัพยากร เทคโนโลยี และผลผลิต
ทั้งหมด 

นอกจากนี้แนวคิดนี้ที่ได้พัฒนามาในช่วงกลางทศวรรษที่ 197 เป็นแนวคิดใหม่ที่เปลี่ยนจาก
การพัฒนาทางด้านสังคมเศรษฐกิจมาเป็นการพัฒนาที่ตัวคนเป็นหลัก ในลักษณะของการปรับปรุง
คุณภาพชีวิตของประชาชน และการการพัฒนาสังคมซึ่งแนวคิดนี้ถือว่าเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดของ
โลกและเชื่อว่าความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวไม่อาจแก้หรือขจัดปัญหาความยากจน
ได้เสมอไป มีคนอีกเป็นจ านวนมากที่ยังไม่อาจได้สิ่งซึ่งตนต้องการเป็นพ้ืนฐาน ในขณะที่เศรษฐกิจของ
ประเทศเติบโตไป 

ดัชนีบ่งชี้คุณภาพชีวิตของประชากรที่ใช้กันมาก ได้แก่ ความยืนยาวของชีวิต สุขภาพ
พลานามัยที่ดี การศึกษา ความเสมอภาคทางเพศ  รวมทั้งเสรีภาพทางสังคมและการเมือง เป็นต้น  
ถึงแม้ว่าดัชนีเชิงปริมาณเหล่านี้จะไม่สามารถครอบคลุมแนวคิดว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรได้ทั้งหมด
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แต่ก็นับว่ามีความส าคัญในทัศนะที่สองเช่นกัน เพราะการขยายทางเลือกในด้านวัตถุ ก็เป็นส่วนหนึ่ง
ของเป้าหมายในด้านทัศนะที่สอง ซึ่งมุ่งเพ่ิมพูนสมรรถนะของมนุษย์ควบคุมไปกับการขยายในด้าน
ต่างๆ                                                                                           

4.2 ทฤษฎีโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (Structural Theory of 
International Relation) 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสองประเทศสามารถแสดงให้เห็นได้ในลักษณะการพ่ึงพาซึ่ง
กันและกัน องศาของความพ่ึงพานั้นมีมากน้อยต่างๆ กัน โดยอยู่ระหว่างความสมดุลสูงสุดไปจนถึงการ
พ่ึงพาเต็มที่ ในกรณีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอุตสาหกรรมกับประเทศก าลังพัฒนาลักษณะการ
พ่ึงพาแบบไม่ได้สัดส่วนนี้ เกิดจากความไม่เท่าเทียมกันในต าแหน่งหรือฐานะทางการเมือง เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรม และเทคโนโลยีของประเทศทั้งสอง และความพ่ึงพานี้อยู่ต่อไปได้โดยอาศัยกลไกโครงสร้าง
อ านาจ  โครงสร้างอ านาจนี้เกิดจากความไม่เท่าเทียมกันของต าแหน่งหรือฐานะแห่งอ านาจเช่นกัน 
ตามความเกี่ยวข้องกันดังกล่าวนี้ ศูนย์กลางของประเทศในศูนย์กลาง (Centers of the Central 
Nation) สามารถอาศัยความสนับสนุนจากศูนย์กลางของประเทศรอบนอก (Centers of the 
Peripheral Nations) เปรียบเทียบกับขอสะพานที่เชื่อมไว้ด้วยผลประโยชน์ร่วมกัน ผลที่ตามมาของ
ความสัมพันธ์ดังกล่าว ท าให้เกิดการกระจายผลประโยชน์ที่ไม่เสมอภาค ความสูญเสียที่เกิดจาก
กระบวนการดังกล่าวมักจะเป็นประเทศที่อ่อนแอกว่าและท าให้ศักยภาพในการพัฒนาของฝ่ายนั้น
ต่ าลง ทั้งยิ่งท าให้ความสัมพันธ์นั้นต้องพ่ึงพาอาศัยประเทศศูนย์กลางมากยิ่งขึ้นต่อไป   

กัลตุง กล่าวต่อไปอีกว่า การแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยการกลยุทธ์แห่งการร่วมมือกัน 
(Integration Strategy) นั้นจะเป็นไปได้ก็แต่เฉพาะกรณีที่มีความสัมพันธ์พ่ึงพาซึ่งกันและกันใน
ลักษณะสมดุลโดยประมาณเท่านั้น ในทางตรงกันข้าม เพ่ือที่จะแก้ไขความสัมพันธ์แบบพ่ึงพาที่ไม่ได้
สัดส่วนนี้ประการหนึ่งที่พอท าได้ก็คือ การเปลี่ยนโครงสร้างแบบพ่ึงพาระดับชาติและระดับระหว่าง
ประเทศ เมื่อเป็นเช่นนี้การแก้ไขหรือกลยุทธ์ของการพัฒนาก็ย่อมท าได้โดยมีขั้นตอน 2 ระยะ 
ระยะแรกเป็นระยะของการไม่คบหาสมาคมระหว่างประเทศคู่กรณีที่มีความขัดแย้งกัน การไม่
เกี่ยวข้องกันนี้จะช่วยลดองศาของความขัดแย้งและยอมให้คู่กรณีได้เสริมสร้างตัวเอง ทั้งในแง่ของ
ชื่อเสียงเกียรติภูมิ ความพอเพียงในการช่วยตนเองจนกระทั่งความขัดแย้งนั้นกลับเข้าสู่สภาวะสมดุล 
กล่าวคือ มีอ านาจต่อรองเท่าเทียมกัน ระยะที่สอง ควรเริ่มต้นได้ซึ่งเป็นระยะคบหาสมาคม มีการ
ติดต่อเจรจา ซื้อขายแลกเปลี่ยนกันระหว่างประเทศดังกล่าว 

เดเตอร์ สิงหาด และผู้รู้อ่ืนๆ อีกหลายคน ถือว่าขั้นตอนส่วนแรกของวิธีดังกล่าวนี้ คือ ระยะที่
หนึ่งสามารถรวมกันได้กับทฤษฎีความพอใจในความต้องการพ้ืนฐาน และเมื่อร่วมมือกันได้แล้ว
สามารถที่จะขยายออกไปเป็นทฤษฎีการพัฒนาออโตเซนเตรด ซึ่งบางครั้งอาจจะเรียกร้องให้ประเทศ
ก าลังพัฒนาปิดตัวเองโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับตลาดโลก กล่าวคือ ไม่ส่งสินค้าไปขายและไม่ซื้อสินค้าใด ๆ 
จากประเทศอ่ืนในตลาดระหว่างประเทศเหมือนบางประเทศที่ก าลังท าอยู่ อันเป็นการเผชิญหน้ากับ
ความคิดในการดึงดูดทุกประเทศให้เข้าร่วมในตลาดโลกซึ่งเป็นวิธีการส าคัญอันหนึ่งในทฤษฎีสมัยเก่า
และท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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5. บทสรุป 
จากที่กล่าวมาในส่วนที่เกี่ยวกับแนวความคิดและทฤษฎีการพัฒนาพอสรุป ได้ว่า มีการ

เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญๆ คือ จากทฤษฎีอาณานิคมสู่แนวความคิดใหม่ของการพัฒนานั้นไม่สามารถ
แสดงให้เห็นได้อย่างมีเหตุผล แต่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางผลประโยชน์และการรวมกลุ่มของ
ประเทศต่างๆ เริ่มจากสหรัฐอเมริกาได้ก าหนดแผนเพ่ือนให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาประเทศ
ต่างๆ และองค์กรระหว่างประเทศให้เงินสมทบอีกจ านวนหนึ่ง ในปี ค.ศ. 1950 

ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมา มีการต่อต้านการเป็นอาณานิคมของประเทศ
เมืองขึ้นทั้งหลายและประเทศอุตสาหกรรมก็ยินยอมผ่อนปรนประเทศที่ได้รับเอกราชใหม่ ๆ เพ่ือผล
ทางการเมือง ดังนั้น ทฤษฎีการพัฒนาสมัยอาณานิคมที่ว่า “ไม่สามารถเอาชนะความด้อยพัฒนาได้” 
จึงหมดไปและมีความคิดเห็นในแง่ดีเกิดขึ้น กล่าวคือ “ปัญหาของการพัฒนามีอยู่ทั้งในประเทศที่
พัฒนาแล้วและด้อยพัฒนา” และเชื่อว่าความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรมไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไป จึง
ท าให้ต้องมีการก าหนดนโยบายการพัฒนาที่แตกต่างไปจากเดิม โดยเข้าไปสู่แนวทางที่เชื่อว่าจะ
เอาชนะความด้อยพัฒนาได้ตามกลุ่มของประเทศที่แบ่งกันอยู่สองฝ่าย คือ ประเทศโลกที่หนึ่ง ซึ่งมี
ประเทศอุตสาหกรรมตะวันตกเป็นตัวแบบ น าโดยประเทศสหรัฐอเมริกา เรียกว่า ทฤษฎีการท าให้
ทันสมัย และ ประเทศโลกที่สอง ซึ่งอาศัยประเทศสังคมนิยมเป็นตัวแบบ น าโดยประเทศสหภาพโซ
เวียต ซึ่งเรียกว่า ทฤษฎีจักรวรรดินิยม 

ภายหลังจากการขัดแย้งกันระหว่างตะวันตกกับตะวันออกทางด้านอุดมการณ์ทางการเมือง
และแบ่งเป็นกลุ่มประเทศทุนนิยมตะวันตกเป็นโลกหนึ่งและสังคมนิยมเป็นอีกโลกที่สอง จึงท าให้เกิด
กลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด  ซึ่งมีการประชุมกันเป็นครั้งแรก เมื่อ ค.ศ. 1955 ที่เมืองบันดุง ประเทศ
อินโดนีเซียมีความมุ่งหมายท่ีจะเป็นอิสระไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด จึงเป็นจุดเริ่มต้นของค าว่า “โลกที่สาม”  เข้า
มามีบทบาทอยู่ในแนวความคิดและทฤษฎีการพัฒนาในกระบวนการแสวงหาอาณานิคมอีกยังคง
ด าเนินต่อปิ่มขึ้นเป็นในช่วงปี ค.ศ.1960 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจรจาระหว่างฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้  
นโยบายการผูกขาดของกลุ่มประเทศขายน้ ามันโอเปก และการเจรจากันในเรื่องการจัดระเบียบทาง
เศรษฐกิจของโลกเสียใหม่ ท าให้กลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดเพ่ิมขึ้นเป็น 77 ประเทศ และมีอ านาจ
ต่อรองทางการเมืองสูงขึ้น  มีวิธีการแก้ปัญหาที่พอเป็นไปได้มากขึ้นและมีบทบาทต่อแนวความคิด 
และทฤษฎีการพัฒนาดังกล่าวมา แต่ก็ยังไม่มีพลังต่อรองอย่างแท้จริงคงเป็นการรวมกลุ่มกันเพ่ือยก
ร้องขอความช่วยเหลือจากประเทศอุตสาหกรรมตลอดมา โดยมิได้มีความเข้าใจในเหตุผลของการ
เปลี่ยนแปลงของทางสังคมภายในประเทศของตัวเองเท่าไหร่  อย่างไรก็ตาม เป็นที่ยอมรับว่าทฤษฎี
การท าให้ทันสมัยล้มเหลวตามที่เห็นกันอยู่ในประเทศโลกที่สามว่า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้าน
เศรษฐกิจการเมืองและทางสังคมไปสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมแม้จะมีการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจเกิดขึ้น แต่ก็ส่งผลประโยชน์ให้กับคนส่วนน้อยในสังคมเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
เช่นการเป็นประชาธิปไตยก็คงยังมีปัญหามากมายในทางเศรษฐกิจก็เช่นกันยังไม่เป็นไปตามนักทฤษฎี
ได้กล่าวไว้  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การไม่กระจายผลการพัฒนาไปสู่ประชาชนผู้ยากจนทั้งหลายในชาติ  
ทฤษฎีการท าให้ทันสมัยมีอิทธิพลอย่างมากในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองถึงประมาณปี ค.ศ.1970  
ซึ่งได้ลดความนิยมลงตลอดมา แต่ปัจจุบันกลับได้รับความสนใจมากข้ึนอีกครั้งหนึ่งในรูปของการศึกษา
นโยบายสาธารณะ การตัดสินใจและการเลือกอย่างมีเหตุผลหรือการเลือกสาธารณะและมีการเพ่ิม   
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กลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น การกระจายรายได้และการช่วยเหลือให้ประชาชนได้รับ
สิ่งจ าเป็นพ้ืนฐาน รวมทั้งการแก้ปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นยังคงยึดแนวทางหลักของทฤษฎีการท าให้
ทันสมัยอยู่ต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอาศัยความช่วยเหลือจากประเทศพัฒนาแล้วเช่นเดิม  

การต่อต้านและการวิพากษ์วิจารณ์แนวความคิดและทฤษฎีการท าให้ทันสมัยมีมากมาย มีทั้ง
นักวิชาการสายยุโรป สายลาตินอเมริกา และกลุ่มนักวิชาการด้านความด้อยพัฒนา นักวิชาการเหล่านี้
เห็นว่า ทฤษฎีการท าให้ทันสมัยมีปัญหามากมายหลายอย่างดังได้กล่าวมาแล้ว เช่น แทนที่จะท าให้เกิด
การพัฒนาแต่กลับท าให้คนยากจนยิ่งขึ้น จึงได้เสนอให้ เปลี่ยนกรอบแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ เช่น 
ทฤษฎีพ่ึงพา ทฤษฎีความด้อยพัฒนา ทฤษฎีระบบโลก ทฤษฎีมาร์กซิสต์แนวใหม่ และทฤษฎีการค้า
กับต่างประเทศ เป็นต้น นักวิชาการที่ต่อต้านเหล่านี้ส่วนใหญ่เห็นว่าการปฏิบัติตามทฤษฎีควรจะ
ศึกษาให้รู้ถึงการพัฒนาการของประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยว่ามีลักษณะและกระบวนการขั้นตอน
อย่างไร เพ่ือจะเลียนแบบได้อย่างถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้น 

นอกจากนั้นยังมีการถกเถียงและเรียกร้องให้ทบทวนแนวคิดเก่าเพ่ือปฏิเสธแนวความคิดที่ล้า
หลังมีการวิจารณ์โครงการให้มีความช่วยเหลือต่างๆในขณะเดียวกัน  นักวิชาการบางคนก็ยังยืนยัน
แนวความคิดและกระบวนทัศน์เดิมอยู่อย่างเหนี่ยวแน่นและกล่าวด้วยว่าตัวแบบของประเทศโลกที่
หนึ่งจะได้รับความสนใจแผ่ขยายมากขึ้นประกอบกับการล่มสลายของประเทศสหภาพโซเวียตจึงท าให้
ประเทศต่างๆในกลุ่มผันแปรตามไปด้วย  ทั้งยังหันมาสู่แนวทางการพัฒนาที่เป็นแบบโลกที่หนึ่งมาก
ขึ้น แต่ก็มีนักวิชาการจ านวนหนึ่งพยายามเสนอกระบวนทัศน์ใหม่ๆ เป็นต้นว่า การใช้ใช้แนวทาง
วิเคราะห์รัฐศาสตร์เศรษฐกิจและแนวทางพัฒนาความคิดและทฤษฎีการพัฒนาจากนโยบายทางสังคม
สาขาต่างๆเช่น  แนวความคิดที่จะให้สตรีมีสิทธิและบทบาทเท่าเทียมกับบุรุษ และแนวความคิด
เกี่ยวกับนิเวศวิทยา เป็นต้น เรื่องเหล่านี้ย่อมมีความเกี่ยวข้องกับทฤษฎีการพัฒนา 
 อย่างไรก็ตาม การถกเถียงในเรื่องทฤษฎีการพัฒนาหรือการที่จะปฏิเสธไม่ยอมรับทฤษฎี
บางอย่างหรือที่เก่ากว่าว่าล้าสมัยใช้ไม่ได้นั้น ควรจะต้องพิจารณาให้รอบคอบทุกด้านทุกมุมอย่างเป็น
ระบบและมองทั้งในด้านจุลภาคและมหภาค เพ่ือจะได้วิเคราะห์อย่างถูกต้องเฉพาะเป็นเรื่องทาง
สังคมศาสตร์ซึ่งมีตัวแปรทั้งภายในและภายนอกระบบเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงมีความลึกซึ้งไปในขอบเขต
ความสัมพันธ์ของระบบมากกว่าวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ 
 

6. ค าถามทบทวน 
ให้นักศึกษาอธิบายประเด็นต่อไปนี้ มาพอสังเขปในกลุ่มทฤษฎีแต่ละยุคสมัย ดังต่อไปนี้ 
1. กลุ่มทฤษฎียุคก่อนสมัยใหม่ (Pre-Modernization Era) 
2. กลุ่มทฤษฎียุคสมัยใหม่ (Modernization Era) 
3. กลุ่มทฤษฎีจักรวรรดินิยม (Theory of Imperialism) 
 



 

บทท่ี 4 

รูปแบบการท างานชุมชนด้านสาธารณสุข 
 
 

การจัดการในการท างานชุมชนด้านสาธารณสุขโดยชุมชน ถ้าเป็นการดูแลสุขภาพในระดับ
ครอบครัว จะเน้นการจัดการที่สนับสนุนศักยภาพของแกนน าสุขภาพครอบครัวให้สามารถดูแล 
สุขภาพของตนเองและครอบครัวได้ ถ้าเป็นระดับชุมชนจะเน้นการจัดการที่สนับสนุนศักยภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และแกนน าชุมชนให้สามารถพัฒนาสุขภาพและแก้ไข
ปัญหาสุขภาพของชุมชนได้ โดยเกี่ยวข้องกับการวางแผน การจัดองค์กรการท างาน การคัดเลือกคนที่
เหมาะสมและการพัฒนาทักษะที่จ าเป็น การค้นหาผู้น าและใช้วิธีการน าที่เหมาะสม ตลอดจนมีการ
ติดตาม ควบคุมก ากับ และประเมินผลเพ่ือการพัฒนางาน 

การจัดการในการท างานชุมชนด้านสาธารณสุขโดยเจ้าหน้าที่ทีท างานหน่วยบริการปฐมภูมิ
จะเน้นการวางแผนแบบมีส่วนร่วมโดยยึดความต้องการของชุมชนเป็นหลัก ให้มีการประสานเชื่อมโยง
ระหว่างการท างานของกลุ่มต่างๆ มีการจัดองคก์ารท างานที่ค านึงถึงงานและความเชี่ยวชาญ การเลือก
คนท างานให้เหมาะกับงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างแรงจูงใจให้แก่คนท างานในชุมชน รวมทั้งมี
การควบคุมก ากับและประเมินผลการท างานโดยควรให้ทุกฝุายเข้ามามีส่วนร่วม ปัจจุบันมีการ
สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่หน่วยบริการปฐมภูมิเป็นนักสุขภาพครอบครัวที่ให้การดูแลสุขภาพบุคคลและ
ครอบครัวแบบครบวงจร 

การจัดการในการท างานชุมชนด้านสาธารณสุขโดยพหุภาคีควรใช้การวางแผนแบบมีส่วน
ร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนและทุกฝุายทีเกี่ยวข้องมาร่วมตัดสินใจ มีการจัดองค์กรการท างานที่
เน้นความเสมอภาคการสร้างความเข้าใจและข้อตกลงในเปูาหมายและวิธีการท างานร่วมกันระหว่าง
ภาคีต่างๆ มีการบริหารโดยคณะกรรมการอ านวยการที่ประกอบด้วยตัวแทนภาคีต่างๆ ซึ่งมีการ
ท างานและการตรวจสอบที่โปร่งใส และประชาสัมพันธ์ให้ประชาคมทราบ  

ต าราเล่มนี้สามารถที่จะท าให้ผู้เรียนอธิบายแนวทางการจัดการในการท างานชุมชนด้าน
สาธารณสุขโดยชุมชนได้และอธิบายแนวทางการจัดการใน   การท างานชุมชนด้านสาธารณสุขโดย
เจ้าหน้าที่ได้ ตลอดจนสามารถอธิบายแนวทางการจัดการในการท างานชุมชนด้านสาธารณสุขโดยพหุ
ภาคีได้ 

 

1. การจัดการท างานชุมชนด้านสาธารณสุขโดยชุมชน 

 การท างานชุมชนด้านสาธารณสุขโดยชุมชน จะเน้นการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนโดย
ประชาชนในชุมชนนั้นเอง ซึ่งสามารถท าได้ตั้งแต่การดูแลสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว และการ
ดูแลสุขภาพของเพ่ือนบ้านใกล้เคียง รวมถึงขยายไปสู่การดูแลสุขภาพของชุมชน การจัดการในการ
ท างานชุมชนด้านสาธารณสุขโดยชุมชน จึงสามารถพิจารณาได้ใน 2 ระดับ คือ การจัดการให้เกิดการ
ท างานชุมชนด้านสาธารณสุขในระดับครอบครัว และการจัดการให้เกิดการท างานชุมชนด้าน
สาธารณสุขในระดับชุมชน ดังรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไป 
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1.1 การจัดการท างานในระดับครอบครัว 

การดูแลสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวโดยคนในครอบครัวนับเป็นการท างานชุมชน
ด้านสาธารณสุขโดยประชาชนอย่างหนึ่ง ซึ่งการที่คนในครอบครัวจะมีความสามารถในการดูแล
สุขภาพของตนเองและของสมาชิกในครอบครัวได้ ตลอดจนมีการดูแลสุขภาพได้อย่างต่อเนื่องและ
สามารถส่งต่อเพ่ือขอความช่วยเหลือในการดูแลสุขภาพที่สูงขึ้นจากบุคคลหรือหน่วยงานได้เหมาะสม
และทันเวลานั้น จ าเป็นต้องมีการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกในครอบครัว เพ่ือให้สามารถท าหน้าที่
แกนน าสุขภาพประจ าครอบครัว (กสค.) ได้อย่างน้อยครอบครัวละ 1 คน โดยแกนน าสุขภาพประจ า
ครอบครัวนับเป็นรูปแบบหนึ่งของการมีส่วนร่วมของประชาชนระดับครอบครัว และถูกก าหนดเป็น
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขให้มีการจัดอบรมแกนน าสุขภาพประจ าครอบครัว ตั้งแต่ปี พ .ศ. 
2541-2542 (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา, 2550) และให้แกนน าสุขภาพประจ า
ครอบครัว มีบทบาทในการดูแลสุขภาพของประชาชนในครอบครัวต่อเนื่องในระยะต่อมา โดยเหตุที่ว่า
ครอบครัวเป็นแหล่งสนับสนุนทางสังคมที่มีความสัมพันธ์และใกล้ชิดของบุคคลมากที่สุด มีหน้าที่
พ้ืนฐานในการตอบสนองความต้องการของสมาชิก และมีหน้าที่ในการพัฒนาสมาชิกครอบครัวให้
สามารถมีพัฒนาการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้  โดยเฉพาะในการเจ็บปุวย   
(พัชราพร ชัยศรีสวัสดิ์สุข, 2540) และเม่ือสมาชิกในครอบครัวเกิดเจ็บปุวยจะต้องการพ่ึงพาครอบครัว
ในการดูแล (รุจา ภู่ไพบูลย์, 2541) แกนน าสุขภาพประจ าครอบครัวจึงมีบทบาทส าคัญท้ังด้านการดูแล 
ให้การรักษาพยาบาลให้ค าแนะน าความรู้ และส่งเสริมสุขภาพแก่สมาชิกในครอบครัว เพ่ือให้สมาชิก
ในครอบครัวมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกต้องเหมาะสม  

คุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นแกนน าสุขภาพประจ าครอบครัวจะต้องเป็นผู้ที่อายุ 15 ปี ขึ้นไป 
อ่านออกเขียนได้ ไม่เจ็บปุวยหรือพิการ สมัครใจและเป็นแบบ อย่างที่ดีด้านสุขภาพ โดยบทบาทหน้าที่
ของแกนน าสุขภาพประจ าครอบครัวดังนี้ (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่, 2542) 

1. เป็นแกนหลักของครอบครัว ในการดูแลสุขภาพคนในครอบครัว ตั้งแต่การปูองกันการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น และการตัดสินใจส่งต่อไปรักษาได้อย่างทันท่วงที 

2. เป็นแกนน าในการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องของคนในครอบครัว ได้แก่ การเลือกซื้ออาหารที่
ปลอดภัย และได้มาตรฐานมาบริโภค การปูองกันตัวไม่ให้เสี่ยงต่อการเจ็บปุวย การจัดสิ่งแวดล้อมใน
ชีวิตประจ าวันให้สะอาด ปลอดภัยจากการเจ็บปุวย รวมถึงเป็นตัวอย่างที่ดีด้านสุขภาพอนามัย 

3. เป็นตัวแทนของครอบครัวในการประสานงาน เพื่อรับสิ่งสนับสนุนการปูองกันการเจ็บปุวย 
การแก้ไขปัญหาสาธารณสุข พัฒนาสุขภาพอนามัยของครอบครัวและประชาชนในหมู่บ้าน  

4. เครือข่ายความร่วมมือกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข ในการดูแลสุขภาพสมาชิกในครอบครัว รวมทั้งการพัฒนางานสาธารณสุขในหมู่บ้าน 

 
 ดังนั้น การที่จะจัดการให้มี กสค. ที่มีศักยภาพในการดูแลศักยภาพของสมาชิกครอบครัวตาม
บทบาทดังกล่าว จ าเป็นต้องมีกระบวนการจัดการในการวางแผน การจัดองค์กร การจัดคน การน า
และการควบคุม โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ อสม. ในเรื่องต่อไปนี้ 

1. การวางแผนได้แก่การก าหนดพ้ืนที่เปูาหมายและวิธีการด าเนินการให้มี กสค. ในกรณีที่
เป็นการเริ่มต้นโครงการใหม่ในชุมชน แต่ถ้าเป็นการด าเนินการโครงการที่ต่อเนื่องจากเดิม ต้องมีการ
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วางแผนการสนับสนุนและกระตุ้นให้ กสค. มีการด าเนินงานดูแลสุขภาพครอบครัวอย่างถูกต้องและ
ต่อเนื่อง รวมทั้งวางแผนการจัดหาทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกชุมชนที่จะสนับสนุนการ
ด าเนินงานดังกล่าว 

2. การจัดองค์กรการท างาน ได้แก่ การก าหนดทีมงาน ทีมฝึกอบรม ทีมนิเทศ ติดตาม
สนับสนุนและประเมินผลการท างาน ซึ่งทีมการท างานดังกล่าวควรประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
อสม. และแกนน าในชุมชนอ่ืนๆ ที่มีบทบาทช่วยสนับสนุน การด าเนินงานของ กสค . ในการดูแล
สุขภาพครอบครัว 

3. การจัดคน นับเป็นเรื่องส าคัญที่จะต้องค้นหาว่าใครคือผู้ที่เหมาะสมและมีศักยภาพในการ
ท าหน้าที่ดูแลสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว ซึ่งได้มีการก าหนดเกณฑ์ทั่วไปไว้ แต่ในพ้ืนที่สามารถ
ระบุเกณฑ์ท่ีเหมาะสมเพ่ิมเติมได้ เช่น การคัดเลือกผู้ที่จะมาเป็น กสค. โดยก าหนดคุณสมบัติด้านอายุ
ที่เหมาะสม สามารถอ่านออกเขียนได้ มีเวลาอยู่กับครอบครัว และเป็นแบบอย่างการดูแลสุขภาพที่ดี
ของครอบครัว เป็นต้น การเลือกคนที่เหมาะสมจะเป็นจุดเริ่มที่ท าให้การด าเนินงานต่อ ไปบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

เมื่อได้คนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็น กสค. แล้วต้องมีการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
และทักษะในการดูแลสุขภาพของครอบครัว รวมทั้งเพ่ิมความสามารถในการตัดสินในกรณีพบสิ่ง
ผิดปกติของสุขภาพของคนในครอบครัว ด้วยการให้ข้อมูล ข้อบ่งชี้ต่างๆ ในการที่จะตัดสินใจว่าควรจะ
ให้การดูแลอย่างไรต่อไปจึงจะเหมาะสม หรือควรรีบส่งต่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพ่ือให้การวินิจฉัย
และให้การช่วยเหลือที่เหมาะสมต่อไป นอกจากนี้ยังต้องมีการจัดหาสิ่งสนับสนุนในการดูแลสุขภาพ
ครอบครัว เช่น การมีคู่มือหรือแนวทางในการดูแลสุขภาพครอบครัว การให้อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เป็นผู้ให้ค าปรึกษานิเทศติดตามช่วยเหลือ กสค. เป็นต้น เพ่ือให้ กสค. สามารถ
ดูแลสุขภาพของครอบครัวได้อย่างถูกต้องและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

1. การน า จ าเป็นต้องฝึกให้ กสค. มีภาวะผู้น าในการด าเนินงาน มีความมั่นใจในการสื่อสาร 
สามารถจูงใจและให้ค าแนะน าสมาชิกในครอบครัวให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ตลอดจน
สามารถเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องแก่สมาชิกในครอบครัว เช่น ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบ
บุหรี่ ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 

2. การควบคุม จ าเป็นต้องสนับสนุนให้ กสค. มีการเฝูาระวังพฤติกรรมสุขภาพของสมาชิก
ในครอบครัวอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งจะท าให้ทราบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดูแลสุขภาพว่าเป็นไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้นหรือแย่ลง เพ่ือที่จะหากลวิธีในการสนับสนุนพฤติกรรมที่ดีให้คงอยู่ต่อไป และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งนี้อาจต้องสนับสนุนเครื่องมือในการบันทึกผลการเฝูาระวัง 
เช่น ปฏิทินหรือสมุดบันทึกการเฝูาระวัง และแนวทางการแปลผลการเฝูาระวังดังกล่าว เพ่ือให้ทราบ
ถึงผลกระทบด้านสุขภาพที่จะเกิดขึ้นตามมากับสมาชิกครอบครัวในขณะเดียวกัน อสม . ควรมีการ
ติดตามการด าเนินงานของ กสค. แต่ละครอบครัว และเจ้าหน้าที่ควรมีการติดตามการด าเนินงานของ 
กสค. ในแต่ละชุมชน เพ่ือที่จะสามารถให้การกระตุ้นและสนับสนุนได้อย่างเหมาะสม 

การจัดการโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ/หรือ อสม. ให้เกิดการท างานด้านสาธารณสุขใน
ระดับครอบครัวดังกล่าว เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพของประชาชนในระดับบุคคลให้
สามารถดูแลสุขภาพของคนเองและครอบครัว ซึ่งเน้นการคัดเลือกคนที่เหมาะสมและมีพัฒนาทักษะที่
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จ าเป็น ตลอดจนมีการติดตามให้การสนับสนุนอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ซึ่งนับเป็นการท างานในระดับ
รากหญ้าของชุมชนอย่างแท้จริง อันจะก่อให้เกิดความครอบคลุมในการส่งเสริมสุขภาพและการดูแล
สุขภาพขั้นพ้ืนฐานในแต่ละครอบครัวได้สูง และส่งผลกระทบในด้านดีต่อการดูแลสุขภาพของชุมชน
และสังคมต่อไป 

1.2 การจัดการท างานในระดับชุมชน 

การพัฒนาสุขภาพของประชาชนโยชุมชน บทบาทส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับ อสม. ซึ่งเป็น
อาสาสมัครจากประชาชนที่ผ่านการฝึกอบรมให้มาท าหน้าที่ในการดูแลสุขภาพของประชาชนใน
ครอบครัวที่อยู่ใกล้เคียง ประมาณ 10 ครัวเรือนต่อ อสม. 1 คน เพ่ือให้การดูแลเป็นไปอย่างใกล้ชิด
และทั่วถึง และการท างานชุมชนโดยแกนน าชุมชนอ่ืนๆ เช่น อบต . ประชาคมหมู่บ้าน กลุ่มผู้น าสตรี 
เป็นต้น ที่เข้ามาท างานพัฒนาสุขภาพในเรื่องที่เป็นปัญหาของชุมชนหรือกลุ่มต่างๆ ในชุมชน ซึ่งการ
จัดการที่ควรค านึงถึงสามารถแบ่งเป็น 2 กรณี คือ การท างานชุมชนด้านสาธารณสุขโดย อสม. และ
การท างานชุมชนด้านสาธารณสุขโดยแกนน าชุมชนอื่นๆ ดังต่อไปนี้ 

1.2.1 โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  อสม. นับเป็นบุคคลส าคัญที่
ท าหน้าที่สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนที่ส าคัญมากกว่า 30 ปีแล้ว โดย อสม. จะผ่านการ
ฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้สามารถดูแลสุขภาพของประชาชนในครัวเรือนที่รับผิดชอบ
ประมาณ 10 ครัวเรือน และจัดบริการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานในชุมชนที่ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน 
(ศสมช.) รวมทั้งมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ วางแผน ด าเนินการและประเมินผลการแก้ไขปัญหา
สุขภาพในระดับชุมชนอีกด้วย  

ในอดีต อสม.ท างานในลักษณะอาสาสมัคร ไม่มีเงินเดือน ไม่มีค่าตอบแทนใดๆ มีเพียง
สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลกับหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งต่อมาประชาชน รวมทั้ง 
อสม. ต่างได้สิทธิด้านการรักษาพยาบาลตามหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ต่อมาในปี 2552 รัฐบาลได้
จัดสรรงบประมาณให้ค่าตอบแทนแก่ อสม. คนละ 600 บาท ต่อเดือน เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจต่อ 
อสม.ที่มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในชุมชน อย่างไรก็ตามค่าตอบแทนที่ได้
นับว่าน้อยมาก เมื่อเทียบกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเวลาที่ อสม. ต้องอุทิศตนในการท างาน
อาสาสมัครนี้ ดังนั้นการที่จะจูงใจให้ อสม. มีการอุทิศตนท างานชุมชนด้านสาธารณสุขอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง เป็นสิ่งที่ต้องอาศัยการจัดการที่ดี ซึ่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขควรเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนให้ 
อสม. มีกระบวนการจัดการในเรื่องการวางแผน การจัดองค์กร การจัดคน การน าและการควบคุม ที่
จะส่งผลให้การท างานชุมชนด้านสาธารณสุขมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังต่อไปนี้ 

1.2.1.1 การวางแผน การด าเนินงานของ อสม. ในแต่ละพ้ืนที่ล้วนแต่เป็นการ
ด าเนินงานต่อเนื่องมาเป็นเวลายาวนานจนกลายเป็นงานประจ า ดังนั้นจึงควรสนับสนุนให้ อสม. แต่
ละคนมีการวางแผนและปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานของตนในแต่ละปี โดยน าผลการประเมินที่ผ่าน
มาเป็นข้อมูลประกอบ ในขณะเดียวกันก็ต้องวางแผนร่วมกัน ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชนที่
เป็นปัญหาร่วมกันในหลายๆครัวเรือน ซึ่งในการวางแผนจะต้องมีการน าข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมาใช้ใน
การวางแผน การก าหนดจุดมุ่งหมายในการด าเนินงาน มีการก าหนดวิธีด าเนินงานที่มีประสิทธิผลและ
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ที่ได้จากการจัดการความรู้จากการด าเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้งก าหนด
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วิธีการกับประเมินผล ซึ่งจะเป็นกรอบในการท างานของ อสม. ให้เป็นไปตามบทบาทหน้าที่และบรรลุ
เปูาประสงค์ท่ีต้องการให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า 

 ส าหรับเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการวางแผนเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพ อสม . ในรูปแบบต่าง การ
สนับสนุนวิชาการ การก ากับ นิเทศ ติดตาม การจัดหาและพัฒนา อสม . คนใหม่ทดแทนคนเดิมที่
ลาออกหรือไม่มีเวลาท างานหรือเสียชีวิตไป เป็นต้น เพ่ือให้มี อสม . ที่มีศักยภาพท างานได้อย่าง
ต่อเนื่องและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

1.2.1.2 การจัดองค์กรการท างาน ในแต่ละหมู่บ้านจะมีจ านวน อสม. แตกต่างกัน
ตามจ านวนครัวเรือน ซึ่งการท างานสาธารณสุขระดับชุมชนจ าเป็นที่ อสม . จะต้องมาท างานร่วมกัน 
เช่น การจัดท าโครงการสาธารณสุขในหมู่บ้าน หรือการร่วมกันจัดบริการที่ ศสมช. จึงจ าเป็นต้องมีการ
จัดองค์กรการท างาน โดยมีการแบ่งบทบาทหน้าที่ ขอบเขตความรับผิดชอบ มีการเลื อกผู้น าเป็น
ประธาน อสม. รองประธาร อสม. ประจ าหมู่บ้าน รวมทั้งการจัดเวรกันท างานที่ ศสมช . เป็นต้น ใน
ระดับต าบล อ าเภอ จังหวัด ก็มีการเลือกประธาน และรองประธาน อสม. ระดับต าบล อ าเภอ จังหวัด 
ตามล าดับ เพ่ือการติดต่อประสานงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน เป็นต้น 

1.2.1.3 การจัดคน นับเป็นเรื่องส าคัญท่ีจะต้องค้นหาว่าใครคือผู้ที่เหมาะสมและมี
ศักยภาพในการท าหน้าที่เป็น อสม. ตัวอย่างเช่น ต้องเป็นผู้ที่เสียสละ มีเวลาที่จะท างานในการดูแล
สุขภาพของเพ่ือนบ้านและชุมชน มีภาวะผู้น า อ่านออกเขียนได้ เป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน และ
เป็นแบบอย่างการดูแลสุขภาพที่ดีของครอบครัวและชุมชน เป็นต้น นอกจากนี้ยังต้องมีการฝึกอบรม
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการดูแลสุขภาพของชุมชนทั้งในการส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค การเฝูาระวังและ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง มีการฝึกทักษะการจัดท าแผนด้านสุขภาพ การจัดการงบประมาณ การจัด
กิจกรรม การสื่อสารสุขภาพ การประเมินผลแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งมีการจัดหาสิ่งสนับสนุนในการ
ท างาน เช่น การมีคู่มือ วัสดุ อุปกรณ์ให้ คลอดจนการจัดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นผู้ให้ค าปรึกษาและ
นิเทศติดตามช่วยเหลือ เป็นต้น  

1.2.1.4 การน า อสม. จ าเป็นต้องมีภาวะผู้น า สามารถให้ค าแนะน า สื่อสาร และ
สามารถจัดการด าเนินงานในชุมชนได้ รวมทั้งเสนอแนะปัญหารวมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหาแก่ผู้น าอ่ืนๆ 
ในชุมชน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน อบต. รวมทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ จึงจ าเป็นต้องฝึกให้ อสม. มีภาวะ
ผู้น า สามารถน าชุมชนในการท างานพัฒนาสุขภาพได้ รวมทั้งเป็นแกนน าริเริ่มและสนับสนุนให้มี
มาตรการทางสังคมท่ีส่งผลดีต่อสุขภาพชุมชน  

1.2.1.5 การควบคุม อสม. จ าเป็นต้องมีทักษะในการควบคุมก ากับกิจกรรม และ
ระยะเวลาในการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน ควบคุมก ากับการใช้งบประมาณให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและโปร่งใสตรวจสอบได้ โดยการจัดท าบัญชีและมีคณะกรรมการบริหารเงินกองทุน
พัฒนาสุขภาพของชุมชน เพ่ือให้มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ไม่รั่วไหล และมี
ทักษะในการประเมินผลการท างานชุมชน แบบมีส่วนร่วม เพ่ือสามารถควบคุมพัฒนางานในครั้งต่อไป 
เป็นต้น 

 โดยสรุปรูปแบบการจัดการในการท างานชุมชนโดย อสม . ดังกล่าว เป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนศักยภาพของ อสม. ให้สามารถดูแลสุขภาพและจัดการปัญหาสุขภาพของชุมชนได้ ซึ่งเน้นให้ 
อสม. มีการวางแผนการพัฒนาสุขภาพของชุมชน มีการจัดองค์กรการท างานของ อสม. เพ่ือให้เกิดการ
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ประสานงานที่ดี มีการพัฒนาศักยภาพ อสม.และจูงใจให้ อสม.ท างานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุน
ให้ อสม. มีการควบคุม ก ากับและประเมินผลงาน ตลอดจนพัฒนางานอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งจ าท าให้    
อสม.เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญและมีประสิทธิภาพในการท างานชุมชนด้านสาธารณสุข ช่วยแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนเจ้าหน้าที่ในการให้บริการสุขภาพและช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขมูลฐานได้อย่างทั่วถึง ครอบคลุม และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ อสม. ยังมีบทบาทส าคัญ ได้แก่ เป็นผู้ปฏิบัติตนและน าพาบุคคลในครอบครัว
ปฏิบัติตามหลัก 3อ. 2ส. (อาหาร ออกก าลังกาย อารมณ์ ไม่ดื่มสุรา ไม่สูบบุหรี่) และ เป็นผู้ร่วม
ด าเนินการสั่งการ ควบคุมก ากับ ให้ค าชี้แนะในกระบวนการจัดการด้านสุขภาพ 4 ด้าน ประกอบด้วย 
(1) การจัดท าแผนด้านสุขภาพ ระดมพลังความคิดเพ่ือขับเคลื่อนที่เกิดแผนสร้างเริมสุขภาพสู่การ
ปฏิบัติและแผนการแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ (2) การจัดการงบประมาณเป็นแกนน า
ในการระดมทุนงบประมาณ และทรัพยากรที่จ าเป็นในการขับเคลื่อนแผนการสร้างเสริมสุขภาพ  (3) 
การจัดกิจกรรมด้านสุขภาพ เป็นแกนน าจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน เช่น การเฝูาระวังโรค
ที่เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ และเป็นบุคคลตัวอย่างในการน าออกก าลังกายด้วยรูปแบบที่
เหมาะสมตามวัยสัปดาห์ละอย่างน้อย 5 วัน เป็นต้น  (4) การประเมินผลการด าเนินงานแบบมีส่วน
ร่วม เป็นแกนน าในการสร้างเสริมสุขภาพให้คนในชุมชนตื่นตัวและรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว 
ชุมชน และสภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี เป็นแกนน าในการริเริ่มและสนับสนุนให้เกิด
มาตรการทางสังคมด้านสุขภาพ 

1.2.2 โดยแกนน าชุมชนอ่ืนๆ แกนน าในชุมชนในที่นี้อาจเป็นสมาชิก อบต. เทศบาล 
แกนน ากลุ่มแมบ่้าน อสม. พระ หรือประชาคมสุขภาพของต าบล ที่มารวมตัวกันท างานชุมชน เพ่ือการ
พัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งการท างานชุมชนในลักษณะดังกล่าว อาจเกิดขึ้นโดย
ธรรมชาติ ที่ทุกฝุายเห็นปัญหาร่วมกันและเกิดการรวมตัวกันเพ่ือที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว หรืออาจ
เกิดจากการสนับสนุนของเจ้าหน้าที่ให้เกิดการรวมตัวกันของแกนน าฝุายต่างๆ ด้วยก็ได้ ประเด็นการ
จัดการท างานชุมชนในรูปแบบประชาคมสุขภาพโดยแกนน าของชุมชนที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขควร
ค านึงถึงและสนับสนุนให้แกนน าในชุมชนมีกระบวนการจัดการในเรื่องการวางแผน การจัดองค์กร 
การจัดคน การน า และการควบคุม ที่จะส่งผลให้การท างานชุมชนด้านสาธารณสุขมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมีดังต่อไปนี้ 

1.2.2.1 การวางแผน การท างานชุมชนด้านสาธารณสุขที่เกิดจากการสนับสนุน
ให้แกนน าชุมชนมารวมตัวกันเพ่ือที่จะแก้ไขปัญหาชุมชนร่วมกัน ควรเริ่มต้นด้วยการวางแผนว่า
ประเด็นที่จะดึงแกนน าให้เข้ามาพูดคุยกันควรเป็นเรื่องใด ทั้งนี้ควรเป็นประเด็นที่แกนน าทุกฝุายให้
ความสนใจ การก าหนดผู้ที่เกี่ยวข้องในการพูดคุยว่าใครบ้างควรเข้ามาร่วมก าหนดสถานที่ ว่าจะพูดคุย
กันที่ไหน เมื่อไร ด้วยกระบวนการใด จะต้องใช้งบประมาณอะไรบ้าง และได้มาจากไหน จะ
ประเมินผลความส าเร็จที่อะไร ซึ่งจะช่วยให้เกิดความราบรื่นในการเริ่มต้นของการมาพูดคุยกันใน
ลักษณะของประชาคม 
 เมื่อเกิดการรวมตัวและเห็นพ้องต้องกันในปัญหาของชุมชนและมีความต้องการที่จะแก้ไข
ร่วมกันแล้ว การวางแผนในการด าเนินงานและขับเคลื่อนในกิจกรรมต่างๆ นับเป็นสิ่งส าคัญอีกเช่นกัน 
การมีแกนน าหลายฝุายมาท างานร่วมกันย่อมมีความคิดเห็ นและวิธีการท างานที่แตกต่างกัน         
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การวางแผนแบบมีส่วนร่วมจะเป็นการสร้างข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับเปูาประสงค์ในการท างานว่าจะ
แก้ไขปัญหาอะไร ในกลุ่มใด พ้ืนที่ใด ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้นคืออะไร มีกลวิธีการท างานอย่างไร มี
กิจกรรมอะไรบ้าง จะท าเมื่อไหร่ โดยใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใช้ทรัพยากรจากแหล่งใด มากน้อยเพียงใด 
และการก ากับ ติดตามประเมินผลท าด้วยวิธีใด ซึ่งจะช่วยลดปัญหาอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในการท างาน
ได้มาก เพราะการวางแผนดังกล่าวจะช่วยสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน เกิดการแบ่งงานและการ
ประสานงานที่ดีในขั้นด าเนินงานต่อไป  

 ส าหรับกระบวนการตัดสินใจในการวางแผนควรให้มีฝุายต่างๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา
มีส่วนร่วม อย่างไรก็ตามการตัดสินใจควรอยู่บนพ้ืนฐานของประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ในชุมชน ซึ่ง
ต้องใช้เทคนิคการประสานประโยชน์จากฝุายต่างๆ เข้าด้วยกัน การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสม
จะขึ้นอยู่กับการจัดการข้อมูลที่ดี ตั้งแต่การแสวงหาข้อมูล การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญ 
เป็นจริง และครอบคลุม มาใช้ประกอบการตัดสินใจ รวมทั้งมีเทคนิคการไกล่เกลี่ยประสานประโยชน์
ของฝุายต่างๆ ในกระบวนการวางแผนด้วย 

 1.2.2.2 การจัดองค์กรการท างาน การท างานชุมชนด้านสาธารณสุขในลักษณะแกน
น าชุมชนมาร่วมกันท างานเป็นประชาคม ซึ่งมีแกนน าจ านวนมากจากหลายฝุาย ท าให้จ าเป็นต้องมี
การจัดองค์กรการท างานในรูปของการแบ่งฝุายงานและความสัมพันธ์ของฝุายต่างๆ ตลอดจน
โครงสร้างของการติดต่อสื่อสารและวิธีการท างานให้ชัดเจนและเข้าใจตรงกัน เพ่ือลดความสับสน 
ซ้ าซ้อนของการท างาน และปูองกันความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งในระยะแรกการจัดองค์กรอาจ
เป็นแบบไม่เป็นทางการ เช่น มีเพียงหัวหน้ากลุ่มที่จะน ากิจกรรมที่ท าแบบเฉพาะกิจร่วมกัน เช่น การ
ประท้วงการน าขยะมาทิ้งในชุมชน แต่ถ้ามีการด าเนินการและพบปะกันอย่างต่อเนื่องจะท าให้เกิดกลุ่ม
ที่เป็นทางการและมีความมั่นคงขึ้น เช่น พัฒนาเป็นกลุ่มดูแลสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน มีการ
ก่อตั้งประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ และที่ปรึกษาฝุายสงฆ์ ฝุายฆราวาส 
เป็นต้น รวมทั้งมีก าหนดการพบปะและด าเนินกิจกรรมเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง 

 1.2.2.3 การจัดคน การจัดคนมีความสัมพันธ์กับการจัดองค์กร เนื่องจากการจัด
องค์กรจะมีการจัดแบ่งงานและหน้าที่รับผิดชอบของฝุายต่างๆ การจัดคนว่าใครเหมาะสมกับงานใน
หน้าที่ไหนจึงเป็นเรื่องที่ต้องการจัดการให้สอดคล้องกับงานด้วย โดยทั่วไปการจัดคนควรให้เป็นมติ
ของประชาคม เพ่ือให้เกิดการยอมรับในการที่จะน าและประสานงานในการท างานต่อไปได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งควรมีการวิเคราะห์งานและคุณสมบัติของบุคคลที่เหมาะสมกับงานในแต่ละหน้าที่ 
เช่น คนที่เป็นเหรัญญิก ควรเป็นคนที่ซื่อสัตย์ เสียสละ ละเอียดรอบคอบ เป็นที่ยอมรับของคนใน
ชุมชน ไม่มีปัญหาการเงินและอบายมุข เป็นต้น จากนั้นจึงให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการเลือก
บุคคลที่เหมาะสมกับต าแหน่งดังกล่าว ซึ่งในปกติคนในชุมชนจะรู้จักและทราบประวัติของกันและกัน 
ท าให้สามารถเลือกคนที่เหมาะสมและคนส่วนใหญ่ให้การยอมรับ อย่างไรก็ตามควรมีการวิเคราะห์
ส่วนขาดและมีการพัฒนาศักยภาพของคนท างานในแต่ละด้าน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการท างานให้มากขึ้น โดยสามารถพัฒนาศักยภาพในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดหาคู่มือการท างาน
ให้ การฝึกอบรม การให้ไปศึกษาดูงานและแกลเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มอ่ืนๆ ที่ประสบความส าเร็จในการ
ท างานชุมชน 
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1.2.2.4 การน า ภาวะผู้น าของคนท างานชุมชนในลักษณะประชาคมเป็นสิ่งส าคัญ 
เพราะจะต้องสามารถน าคนจ านวนมากและหลากหลายฝุายได้ ซึ่งผู้น าจะต้องมีทักษะการคิด ทักษะ
การท างาน และทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน ท าให้สามารถคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา 
ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น และเป็นตัวแทนในการเจรจาต่อรองต่างๆ ได้ สมาชิกจึงจะเกิดการยอมรับนับถือ 
ศรัทธา และให้ความร่วมมือร่วมใจในการท างานชุมชนด้านสาธารณสุข ดังนั้นจึงต้องมีการค้นหาผู้ที่มี
ภาวะผู้น าในชุมชนและได้รับการยอมรับจากชุมชน ซึ่งผู้น าเหล่านี้มักเป็นผู้น าตามธรรมชาติโดยไม่
จ าเป็นต้องเป็นผู้น าที่ถูกจัดตั้งอย่างเป็นทางการ การจัดการด้านการน ายังรวมถึงการเปิดโอกาสให้
แกนน าได้ฝึกฝนการใช้ภาวะผู้น าและพัฒนาภาวะผู้น าในรูปแบบต่างๆ 

 1.2.2.5 การควบคุม การท างานที่มีคนจ านวนมากมาจากหลายฝุาย และมีการแบ่ง
งานกันท า จ าเป็นต้องมีการควบคุม ก ากับและประเมินผลการด าเนินงานเป็นระยะๆ เพ่ือการปรับปรุง
พัฒนางาน เช่น มีการประชุมติดตามงานเพ่ือปูองกันมิให้งานฝุายใดฝุายหนึ่งล่าช้าและส่งผลกระทบ
ต่องานในภาพรวม ซึ่งจะช่วยให้ทราบปัญหาการท างานได้เร็วและสามารถแก้ไขปัญหาการท างาน
ชุมชนได้อย่างทันการณ์ นอกจากนี้การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการจะท าให้ทราบผลการด าเนินงาน
ในภาพรวมและข้อบกพร่องที่จะน าไปประกอบการตัดสินใจในการปรับปรุงและพัฒนางานในครั้ง
ต่อไป 

กล่าวโดยสรุป รูปแบบการจัดการท างานชุมชนโดยแกนน าชุมชนอ่ืนๆ ในลักษณะประชาคม 
จะเน้นที่การวางแผนและตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการประสานประโยชน์และการร่วมมือที่ดี
ของแกนน าฝุายต่างๆ ให้มีการจัดการองค์กรการท างานโดยเน้นการแบ่งงานและการประสานงานที่ดี 
การเลือกคนใหเ้หมาะสมกับงานและสามารถใช้ภาวะผู้น าในการน าคนให้เข้ามามีส่วนร่วม ตลอดจนมี
การควบคุม ก ากับ และการประเมินผลการด าเนินงานเป็นระยะๆ เพ่ือการปรับปรุงพัฒนางาน การ
จัดการเหล่านี้จะก่อให้เกิดพลังของชุมชนในการรวมกลุ่มกันจัดการแก้ไขปัญหาสุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตด้านอ่ืนๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล และน าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนต่อไป และในปัจจุบัน อสม. 
ได้รับการพัฒนาให้เป็น“นักจัดการสุขภาพประชาชน” มีบทบาทเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ด้านสุขภาพอนามัย เป็นต้นแบบในการสร้างสุขภาพ โดยการสื่อสาร สร้างสุขภาพ เฝูาระวังปูองกัน
และควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชน น าไปสู่การพัฒนาการดูแลสุขภาพของตนเอง ของประชาชน 
ครอบครัวและชุมชนที่พ่ึงตนเองได้ (กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน, 2556)  
 

2. การสนับสนุนการท างานด้านสาธารณสุขในชุมชนโดยเจ้าหน้าที่ 
การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีบทบาทในการเสริมพลังหรือสนับสนุนความสามารถในการดูแล

สุขภาพตนเองด้านสุขภาพของประชาชนในชุมชน เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้จัดการด้านการสนับสนุนให้แกน
น าและประชาชนในชุมชนมีศักยภาพในการดูแลตนเองเพ่ิมขึ้นในส่วนที่อยู่ในวิสัยที่ชุมชนจะ
ด าเนินการเองได้ โดยเจ้าหน้าที่มิได้เป็นผู้เข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาแก่ชุมชนด้วยตนเองโดยตรง 
การจัดการของเจ้าหน้าที่ในเรื่องนี้จะเน้นที่การจัดการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของประชาชนและแกนน า
ในการดูแลสุขภาพของชุมชนเป็นหลัก ซึ่งเป็นงานที่เกินจากความสามารถที่ชุมชนจะกระท าได้เอง 
ส าหรับประเด็นในกระบวนการจัดการ โดยเจ้าหน้าที่เพ่ือสนับสนุนให้แกนน าและประชาชนในชุมชนมี
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ศักยภาพในการดูแลตนเอง ซึ่งการจัดการในการท างานชุมชนด้านสาธารณสุขโดยเจ้าหน้าที่ มีประเด็น
ที่เก่ียวข้องกับการวางแผน การจัดองค์กร การจัดคน การน า และการควบคุม รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 

2.1 การวางแผน ลักษณะการวางแผนการท างานชุมชนด้านสาธารณสุขในรูปแบบที่
เจ้าหน้าที่ไปสนับสนุนศักยภาพของชุมชนในการดูแลตัวเอง จะเป็นแผนงาน/โครงการพัฒนาศักยภาพ
ของแกนน าหรือประชาชนในชุมชนในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ เพ่ือให้แกนน าหรือประชาชน
กลุ่มเปูาหมายมีทักษะที่จะเป็นในการแก้ไขปัญหา ซึ่งวัตถุประสงค์ของแผนงานควรวัดที่ศักยภาพที่
เพ่ิมข้ึน เช่น แกนน าหรือประชาชนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน สามารถสื่อสาร ระบุปัญหา วิเคราะห์
ปัญหาและวางแผนในการดูแลสุขภาพของตนได้ เป็นต้น ตลอดจนมีการวางแผนการสนับสนุน นิเทศ 
และติดตามการท างานของแกนน าหรือประชาชนเหล่านี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาศักยภาพหลัง
การฝึกอบรมให้สามารถด าเนินการได้จริง 

2.2 การจัดองค์กรการท างาน การท างานชุมชนด้านสาธารณสุขของเจ้าหน้าที่ใน
ลักษณะการเป็นผู้สนับสนุน (Facilitator) ด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้แก่แกน
น าหรือประชาชนนั้น จ าเป็นที่จะต้องมีการท างานเป็นทีม เพราะกิจกรรมแต่ละขั้นตอนจะเน้น
กระบวนการกลุ่ม ที่ให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมคิด แสดงออก และฝึกปฏิบัติในลักษณะต่างๆ จึงต้องมีการ
แบ่งกลุ่มย่อยและมีผู้สนับสนุนการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มย่อย ซึ่งสมาชิกในทีมจะต้องมีการแบ่งงาน
ก าหนดว่าแต่ละกิจกรรมในกระบวนการเรียนรู้ ใครจะเป็นผู้น ากิจกรรม ใครจะเป็นผู้ช่วยกิจกรรม มี
การตกลงวิธีการท างานและการติดต่อสื่อสารกันระหว่างสมาชิกทีม เพ่ือให้ทุกๆกิจกรรมในการจัด
ฝึกอบรมและติดตามสนับสนุนมีความเชื่อมโยงและส่งเสริมให้ผลลัพธ์ของกระบวนการเป็นไปใน
ทิศทางที่ช่วยเพิ่มศักยภาพของแกนน าชุมชนหรือประชาชนอย่างแท้จริง 

2.3 การจัดคน การจัดเจ้าหน้าที่ท่ีมาเป็นผู้ให้การสนับสนุนชุมชนให้สามารถดูแลตนเอง
ด้านสุขภาพได้ จ าเป็นต้องจัดผู้ที่มีทัศนคติที่ดีกับรูปแบบการดูแลสุขภาพของประชาชนโดยประชาชน 
มีความเชื่อในศักยภาพของประชาชน และให้เกียรติประชาชนว่าเป็นภาคีหนึ่ง ในการพัฒนาสุขภาพ 
มิใช่เป็นลูกน้องหรือต่ าต้อยกว่าเจ้าหน้าที่ รวมทั้งควรได้รับการฝึกอบรมทักษะการจัดกระบวนการ
เรียนรู้แบบเสริมพลังที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของประชาชน เช่น เทคนิคการเสริมพลังชุมชน 
(Empowerment) เทคนิคการระดมพลังสร้างสรรค์ (AIC) เป็นต้น เพ่ือให้สามารถจัดกระบวนการ
เรียนรู้ได้สอดคล้องกับแนวคิดและหลักการสร้างศักยภาพให้แก่ชุมชน 

2.4 ในการพัฒนาศักยภาพของชุมชน เจ้าหน้าที่ต้องมีการกระจายอ านาจ (share 
power) ให้กับแกนน าหรือประชาชนที่ต้องการเพ่ิมศักยภาพ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ว่าเขาสามารถที่จะ
น ากลุ่มได้ และน าไปสู้การเชื่อมั่นในการจัดการในการดูแลสุขภาพของตนเองและชุมชนต่อไป ซึ่ง
กระท าได้โดยการฝึกให้สมาชิกเป็นผู้น ากลุ่ม การออกมาแสดง การน าเสนอผลงานกลุ่ม รวมทั้งการให้
สมาชิกชุมชนเป็นผู้ก าหนดว่าสนใจจะเรียนรู้และแก้ไขปัญหาใด ฯลฯ คือทั้งเจ้าหน้าที่และแกนน าหรือ
ประชาชนต่างเป็นผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยเจ้าหน้าที่มิใช่เป็นผู้ชี้น าเหมือนการเรียนการ
สอนตามรูปแบบทั่วไป นอกจากนี้ยังต้องฝึกทักษะให้แกนน าและ/หรือประชาชนให้การตัดสินใจที่เป็น
เหตุเป็นผล และเป็นการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม คือมีการฝึกการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุของปัญหาที่
เกิดขึ้นในชุมชน และเลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับชุมชนและตรงกับต้นตอของปัญหาที่ได้วิเคราะห์ 
โดยให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาและก าหนดทางเลือก ซึ่งเป็นการเรียนรู้วิธีการ
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ตัดสินใจก าหนดทางเลือกในการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมและสร้างการยอมรับและความร่วมมือในการ
ท างานตามทางเลือกท่ีก าหนดต่อไป 

2.5 การควบคุม ในกระบวนการพัฒนาศักยภาพชุมชน การควบคุมต่างๆ มักจะให้
สมาชิกของชุมชนเป็นผู้ก าหนดเกณฑ์และกฎกติกา และช่วยกันตรวจสอบและควบคุมกันเอง เช่น การ
ควบคุมให้สมาชิกเข้าท ากิจกรรมตรงเวลา การให้สามารถก าหนดวิธีการควบคุมปัญหาของชุมชนเอง
ภายหลังเข้าใจปัจจัยสาเหตุของปัญหา การให้สมาชิกท าหน้าที่ประเมินกระบวนการด าเนินงานและชี้
จุดที่ควรแก้ไข เป็นต้น ซึ่งจะท าให้สมาชิกเกิดการยอมรับและเต็มใจที่จะปฏิบัติตามกฎ กติกาและการ
เรียนรู้การควบคุมคนเองและกลุ่ม  

การจัดการโดยเจ้าหน้าที่เพ่ือสนับสนุนความสามารถในการดูแลตนเองด้านสุขภาพของ
ประชาชนในชุมชนดังกล่าว เน้นการวางแผนที่มีเปูาหมายพัฒนาศักยภาพของประชาชนและแกนน า
ชุมชน โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วม มีการจัดทีมการท างานของเจ้าหน้าที่ในการท ากิจกรรมการ
พัฒนาและติดตามสนับสนุนประชาชนและแกนน าชุมชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเป็นไปตาม
หลักการพัฒนาศักยภาพชุมชน การพัฒนาคนให้มีทักษะการท างานร่วมกัน การเป็นผู้น า การวางแผน
แก้ไขปัญหา และการควบคุมก ากับในเรื่องต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้เกิดศักยภาพในการดูแลสุขภาพของ
ตนเองและชุมชน ตลอดจนมีทักษะในการจัดการให้การท างานชุมชนด้านสาธารณสุขมีประสิทธิภาพ
ดังที่มุ่งหวัง 

 

3 การท างานชุมชนด้านสาธารณสุขโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
ส าหรับการท างานชุมชนด้านสาธารณสุขโดยเจ้าหน้าที่ จะสามารถจัดบริการสาธารสุขใน

ชุมชนในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ 1) การจัดบริการรักษาพยาบาลปูองกันโรค ส่งเสริมสุขภาพและฟ้ืนฟู
สภาพในสถานบริการที่ตั้งอยู่ในชุมชน เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 2) การจัดบริการเยี่ยม
บ้านในกรณีหญิงหลังคลอด ผู้ปุวยโรคเรื้อรัง กลุ่มผู้ด้อยโอกาสต่างๆ 3) การจัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพ ปูองกันโรคในชุมชน เช่น การรณรงค์ปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก การสนับสนุนการ
รวมตัวของผู้สูงอายุเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ การพัฒนาศักยภาพแกนน าในการพัฒนาสุขภาพชุมชน 
เป็นต้น  

ตั้งแต่มีการด าเนินงานภายใต้ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติได้มีการก าหนดให้มีหน่วย
บริการระดับต้นหรือหน่วยบริการปฐมภูมิ (Primary Care Unit: PCU) ที่ให้บริการในลักษณะใกล้
บ้านใกล้ใจ คือ เป็นสถานบริการที่ตั้งอยู่ในชุมชน โดยประชาชนในชุมชนสามารถเข้าถึงได้สะดวก ท า
หน้าที่ให้บริการแบบผสมผสาน ทั้งการรักษายาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมปูองกันโรค และ
การฟ้ืนฟูสภาพ ทั้งบริการภายในสถานพยาบาลและในชุมชนโดยการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิ
จะต้องเป็นไปตามาตรฐานที่ก าหนด ในเรื่องของขีดความสามารถ บุคลากร เครื่องมือ สถานที่และการ
จัดการต่างๆ ดังนั้นการจัดการหน่วยบริการปฐมภูมิไม่ว่าโรงพยาบาลที่เป็นคู่สัญญา (โรงพยาบาล
ชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์) จะจัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพชุมชนขึ้นเองในลักษณะศูนย์
สุขภาพชุมชนเมือง หรือการพัฒนาให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเป็นจุดให้บริการปฐมภูมิที่
ครอบคลุมภารกิจข้างต้น จ าเป็นต้องมีการจัดการในเรื่องต่อไปนี้คือ 
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2.1 การวางแผน เจ้าหน้าที่จะต้องมีการวางแผนพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิมิให้ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ ทั้งในด้านอาคารสถานที่ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ การจัดบริการ และการ
จัดการอ่ืนๆ ซึ่งในปีแรกยังมีการผ่อนผันในบางประเด็น แต่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้นภายใน 3 ปี และพัฒนา
ให้ได้มาตรฐานใน 5 ปี จึงต้องมีแผนพัฒนาหน่วยงานทั้งแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว นอกจากนี้
การท างานชุมชนด้านสาธารณสุขของหน่วยบริการปฐมภูมิที่มี 3 กลุ่มหลักๆคือ 1) การจัดบริการ
รักษาพยาบาล ปูองกันโรค ส่งเสริมสุขภาพและฟ้ืนฟูสภาพในสถานบริการที่ตั้งอยู่ในชุมชน 2) การ
จัดบริการเยี่ยมบ้าน และ 3) การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรคในชุมชน ซึ่งจ าเป็นต้องมีการ
วางแผนการท างานชุมชนร่วมกัน โดยยึดการพัฒนาสุขภาพของชุมชนเป็นหลัก ในขณะเดียวกัน
จะต้องมีการวางแผนการท างานระหว่างหน่วยงานที่ให้บริการต่างระดับ เพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยง
ระหว่างการจัดบริการของหน่วยบริการปฐมภูมิกับการจัดบริการของหน่วยบริการทุติยภูมิหรือหน่วย
บริการตติยภูมิด้วย ทั้งนี้ในกระบวนการวางแผนควรใช้การตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม และมีการใช้ข้อมูล
ข่าวสารประกอบการตัดสินใจ ซึ่งข้อมูลข่าวสารอาจได้จากการส ารวจข้อมูลของครอบครัวและชุมชน
ในรูปแบบต่างๆ ร่วมกับการให้ผู้น าและผู้แทนประชาชนในพ้ืนที่ มาให้ข้อมูลความต้องการและร่วมใน
การตัดสินใจด้วยจะช่วยให้การตัดสินใจดังกล่าวสอดคล้องกับความต้องการและได้รับการสนับสนุน
จากชุมชนเพิ่มมากขึ้น 

2.2 การจัดองค์กรการท างาน กรณีที่ใช้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเป็นหน่วยบริการ
ปฐมภูมิของโรงพยาบาลคู่สัญญา องค์กรการท างานชุมชนจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ที่มีผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท างานขึ้นตรงต่อสาธารณสุขอ าเภอ แต่
เมื่อมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคู่สัญญา ซึ่งประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกร ฯลฯ มา
เป็นทีมท างานด้วย จ าเป็นต้องมีการจัดองค์กรการท างานใหม่ ให้มีความชัดเจน ว่าจะแบ่งงาน ความ
รับผิดชอบ ความสัมพันธ์และการเชื่อมโยงของฝุายต่างๆ อย่างไร เช่น งานบริการหลักด้านการ
รักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพปูองกันโรค และฟ้ืนฟูสภาพในสถานบริการให้เป็นบทบาทของที ม
โรงพยาบาลโดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเป็นผู้ช่วยในฐานะเจ้าของสถานที่ ส่วน
งานเชิงรุกในชุมชนให้เป็นบทบาทของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลซึ่งมีทักษะในการ
ท างานเชิงรุก ส่วนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคู่สัญญาเป็นผู้ช่วยเพ่ือให้เกิดความเข้าใจและสามารถ
เชื่อมโยงกับงานบริการในภาพรวม ส าหรับงานเยี่ยมบ้านอาจให้เป็นบทบาทของทั้งฝุายโรงพยาบาลที่
จะดูแลรักษาและฟ้ืนฟูสุขภาพของผู้ปุวยเรื้อรัง ส่วนฝุายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจะช่วยดูแล
เรื่องสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคของครับครัว เป็นต้น 

2.3 การจัดคน กรณีที่โรงพยาบาลคู่สัญญาจะต้องจัดหาคนมาท างานที่หน่วยบริการปฐมภูมิ
ซึ่งเป็นการท างานแบบผสมผสานทั้งส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค รักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสภาพ 
รวมทั้งการท างานเชิงรุกในชุมชน มีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ดังนั้น ผู้ที่จะท างานได้ดี ควร
มีคุณลักษณะที่เหมาะสม เช่น ด้านพฤติกรรมการบริการ การมีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถปรับตัวเข้ากับ
ชุมชนและเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ มีความรู้ทางด้านเวชปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ สุขศึกษา เป็นต้น ทั้งนี้
ควรมีการวิเคราะห์ส่วนขาดและจัดการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้สามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดคนยังรวมถึงการให้แรงจูงใจแก่บุคคลที่ท างานชุมชน เช่น การ
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พิจารณาความดีความชอบ การสนับสนุนเบี้ยเลี้ยงในการท างานนอกเวลา การให้เงินค่าวิชาชีพในการ
ท างานชุมชนเช่นเดียวกับผู้ที่ท างานในโรงพยาบาล เป็นต้น 

2.4 การน า การท างานของหน่วยปฐมภูมิที่มีทีมโรงพยาบาลคู่สัญญาและทีมโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลมาท างานร่วมกัน จ าเป็นที่จะต้องสร้างข้อตกลงให้ชัด เจนว่าใครเป็นผู้น าใน
กิจกรรมใด สายการบังคับบัญชาเป็นอย่างไร เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ บางครั้งเจ้าหน้าที่
ของโรงพยาบาลคู่สัญญามีคุณวุฒิสูงกว่า เช่น เป็นแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ แต่วัยวุฒิและประสบการณ์
การท างานในชุมชนน้อยกว่าหัวหน้าสถานีอนามัย จึงต้องมีการพิจารณาร่วมกันทั้งสองฝุาย ว่าใครควร
จะเป็นผู้น าในด้านใด และพิจารณาหาทางเลือกที่เหมาะสม ควรใช้วิธีการให้ทุกฝุายมีส่วนร่วมในการ
วางแผนโดยมุ่งเปูาหมายที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการพัฒนาสุขภาพของประชาชน 

2.5 การควบคุม การก ากับ ตรวจสอบและประเมินผลการท างานของหน่วยบริการปฐมภูมิ
นับเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้ทราบว่าการท างานที่ผ่านมาเป็นไปตามหลักการของการดูแลสุขภาพ
ชุมชนแบบผสมผสาน และการสนับสนุนให้ประชาชน องค์กรประชาชน และชุมชนพ่ึงตนเองด้าน
สุขภาพ หรือไม่ โดยฝุายต่างๆ ควรมาร่วมประชุมและประเมิลผลการท างานร่วมกัน เพ่ือให้ทราบจุด
แข็งจุดอ่อนของการด าเนินงานที่ผ่านมา พิจารณาสัดส่วนของการให้บริการที่ผ่านมาว่าได้ให้
ความส าคัญกับการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันก่อนเกิดโรคหรือไม่ และเน้นการสนับสนุนการพ่ึงพา
ตนเองของชุมชนหรือไม่ ถ้าพบว่ามีการด าเนินงานผิดทิศทางและหลักการจะได้มีการปรับปรุงการ
ท างานในครั้งต่อไป 

การจัดการโดยเจ้าหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณสุขในชุมชน จะเน้นการวางแผนแบบมีส่วน
ร่วมโดยยึดชุมชนเป็นหลัก เพ่ือให้มีการประสานเชื่อมโยงในการท างานระหว่างงานกลุ่มต่างๆ ภายใน
หน่วยบริการปฐมภูมิกับหน่วยบริการที่สูงขึ้นไป และที่ส าคัญแผนงานนั้นต้องสอดคล้องกับความ
ต้องการชุมชน มีการจัดองค์กรการท างานที่ค านึงถึงงานและความเชี่ยวชาญ การเลือกคนท างานให้
เหมาะสมกับงานการพัฒนาบุคลากรที่ขาดทักษะและประสบการณ์ และการสร้างแรงจูงใจให้แก่
คนท างานในชุมชน รวมทั้งมีการควบคุมก ากับ และประเมินผลการท างาน โดยควรให้ทุกฝุายมีส่วน
ร่วม ซึ่งจะช่วยให้มีการปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป 

 

4. การท างานชุมชนด้านสาธารณสุขโดยนักสุขภาพครอบครัว 
 นอกจากการท างานชุมชนโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการจัดบริการสาธารณสุขชุมชนที่กล่าว

มาแล้ว ในปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เป็น “นัก
สุขภาพครอบครัว” (นสค.) โดยให้นิยามว่า เป็นบุคคลที่รับเลือกการจัดการระบบบริการสุขภาพ 
เพ่ือให้การดูแลประชาชนถึงบ้านทุกครัวเรือน ซึ่งประกอบด้วย พยาบาลเวชปฏิบัติ พยาบาลวิชาชีพ 
นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชน เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข ทันตาภิบาล 
แพทย์แผนไทย ฯลฯ โดยทีมนักสุขภาพครอบครัวเหล่านี้ร่วมท างานในหน่วยเดียวกัน ที่เรียกว่า
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) หรือศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (ศสม.) นักสุขภาพครอบครัว 
1 คน จะดูแลประชาชน 1 กลุ่ม ประมาณ 300 หลังคาเรือน หรือ 1,250 คน ภารกิจหลักของนัก
สุขภาพครอบครัว คือ ส่งเสริม ปูองกัน รักษา ฟ้ืนฟู และคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือให้เกิดความมั่นใจใน
คุณภาพ บริการ และความอุ่นใจในการประสานบริการต่อยอดครบวงจร นักสุขภาพครอบครัวเหล่านี้
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จะมีแพทย์ (Family Medicine: FM) เป็นที่ปรึกษา ช่วยดูแลบริการทุกประเภทเสมือนหนึ่งเป็นญาติ
ประชาชน อันจะน าไปสู่ “การเข้าถึงบริการครบวงจรที่มีคุณภาพ” (คู่มือนักสุขภาพครอบครัว พ้ืนที่
เครือข่ายบริการที่ 9 เขตนครชัยบุรินทร์, 2556) บทบาทหน้าที่ของนักสุขภาพครอบครัว มีดังนี ้

1. มีการส ารวจข้อมูล (ประชากร เด็ก 0-5 ปี วัยเรียน วัยรุ่น วัยเจริญพันธ์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ผู้ปุวยเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ วัยแรงงาน) 

2. มีการวิเคราะห์และมีข้อมูลในมือที่เป็นปัจจุบัน 
3. มีการลงเยี่ยมบ้าน ดูแลให้ค าปรึกษาประชากรในความรับผิดชอบ 
4. ส่งต่อเม่ือประชาชนในหลังคาเรือนเจ็บปุวยไปโรงพยาบาล 
5. สนับสนุนการท างานของ อสม. และท างานเป็นทีมร่วมกับ อสม. 
โดยมีแนวทางการพัฒนานักสุขภาพครอบครัวให้มีคุณภาพควรค านึงถึงองค์ประกอบต่างๆ 

ดังนี้ 
1. การพัฒนา นสค. ให้มีภาวะผู้น า นสค. จะต้องเป็นผู้ที่กล้ารับผิดชอบ กล้าตัดสินใจและ

กล้าเปลี่ยนแปลง 
2. เป็นหุ้นส่วนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ครบวงจร และบริหารจัดการ

กองทุนสุขภาพ 
3. เป็นมิตรกับ อสม. เพ่ือเป็นเจ้าภาพร่วมในปัญหาสุขภาพ และด าเนินการจัดกิจกรรมสร้าง

สุขภาพ 
4. พัฒนา นสค. ให้มี 5 ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน เช่น ประสานงาน รักษา

เบื้องต้น (NP) ที่ปรึกษา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และร่วมทีมเฝูาระวังเคลื่อนเร็วทางระบาดวิทยา 
(SRRT) 

5. สนับสนุน 3 ตัวช่วยเพ่ืออ านวยความสะดวกในการท างาน ได้แก่ มอเตอร์ไซค์ Netbook 
โทรศัพท์ 

6. จัดให้มีแพทย์เป็นที่ปรึกษาในสัดส่วน แพทย์ 1 คนต่อ นสค. 12 คน 
7. จัด นสค. เป็นญาติกับประชาชนในสัดส่วน 1: 1250 คน เพื่อแนะน า ดูแล รักษา ส่งต่อ 
8. เสริมก าลังใจในหารปฏิบัติงานของ นสค. ทั้งเรื่องที่พัก ต าแหน่ง ค่าตอบแทนที่เหมาะสม 
 
กล่าวโดยสรุปในส่วนของการจัดการท างานชุมชนด้านสาธารณสุขโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่

เป็นนักสุขภาพครอบครัว คือ จะต้องมีการจัดการดังนี้ 
1) การวางแผนการด าเนินงาน ว่าจะด าเนินการในพ้ืนที่ใดให้เป็นตัวอย่างการน าร่อง 

ประสานการท างานกับท้องถิ่น และกรรมการกองทุนสุขภาพ มีการวางแผนแบบมีส่วนร่วมถึงขั้นตอน
การด าเนินงานต่างๆ 

2) การจัดองค์กร จะต้องมีการจัดทีม นสค. ใน รพ.สต. หรือ คสม. มีการจัดองค์กรแบบ
หุ้นส่วนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น โรงเรียน จังองค์กรที่แบ่งการดูแล
ประชาชนโดย นสค. 1 คน ต่อประชาชน 1,250 คน มีรูปแบบการติดต่อประสานงานกับ อสม. และ
แพทย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้การด าเนินงานติดต่อประสานงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุ



64 
 

วัตถุประสงค์ของการบริการสุขภาพแบบครบวงจร และหนุนเสริมการท างานให้เข้มแข็ง ครอบคลุม
พ้ืนที ่

3) การจัดคน จะต้องมีการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ หรือพัฒนาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้มี
คุณสมบัติของการเป็น นสค. ที่ดี คือ มีความรู้ด้านสุขภาพ มีความกระตือรือร้นช่วยเหลือผู้อ่ืน มีความ
พยายามทุกวิถีทาง มีความอดทนประสานงาน และท างานอย่างต่อเนื่องยาวนาน ทั้งนี้ต้องมีการ
ฝึกอบรมทักษะที่จ าเป็นในการท างาน มีพ่ีเลี้ยงให้ค าปรึกษา รวมถึงต้องมีการจัดคนให้เพียงพอกับงาน 

4) การน า ต้องมีการฝึกทักษะภาวะผู้น าให้แก่ นสค . ในการกล้าคิด กล้าตัดสินใจ ใน
ขณะเดียวกันก็ก าหนดสายการบังคับบัญชาให้ชัดเจน ว่าแต่ละทีมมีใครเป็นผู้น า ใครเป็นสมาชิกทีม 
ใครเป็นที่ปรึกษา และแต่ละทีมเชื่อมประสานงานกันอย่างไร รวมถึงต้องมีการสร้างแรงจูงใจด้วยการ
จัดหาสิ่งสนับสนุนในการท างาน เช่น โทรศัพท์ netbook รถมอเตอร์ไซค์ งบประมาณในการ
ด าเนินงาน รวมทั้งการยกย่องชมเชย เป็นต้น 

5) การควบคุม จ าเป็นต้องมีแผนและเปูาหมายในการด าเนินงานที่ชัดเจน มีการติดตาม
ก ากับ ประเมินผลการด าเนินงานเป็นระยะๆ โดยเฉพาะการด าเนินงานในพ้ืนที่น าร่องย่อมมีอุปสรรคที่
ไม่คาดคิด ที่จ าเป็นต้องปรับแผนการด าเนินงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับแต่ละพ้ืนที่ มีการพบปะ
พูดคุยกันเป็นระยะๆ มีการจัดการความรู้หรือถอดบทเรียนจากการท างานของแต่ละทีม เพ่ือปรับปรุง
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

 

5.  การท างานชุมชนด้านสาธารณสุขโดยโดยพหุภาคี 

การท างานชุมชนแบบพหุภาคีในงานสาธารณสุข เป็นการท างานชุมชนที่ประกอบด้วยหลายๆ
ฝุาย หลายๆหน่วยงานในสังคม ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน มาท างานร่วมกันในลักษณะหุ้นส่วน 
เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานพัฒนาสุขภาพในลักษณะที่เป็นเครือข่ายการท างานที่กว้างขวาง ครอบคลุม
ประเด็นสาเหตุของปัญหา และสามารถมีแรงขับเคลื่อนในการด าเนินงานได้มาก มีความยั่งยืนถาวร 
และส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในประเด็นที่ต้องการได้ดีกว่าการท างานโดยฝุายใดฝุายหนึ่ง
ตามล าพัง ซึ่งการท างานชุมชนแบบพหุภาคีอาจริเริ่มโดยฝุายรัฐที่เป็นผู้ก าหนดนโยบายและจัด
กระบวนให้ทุกฝุายรับรู้ เห็นความส าคัญและมาร่วมแรงร่วมใจกันด าเนินงานอย่างเป็นระบบ เช่น 
โครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรค มีส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้ริเริ่มตามนโยบาย
ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้เกิดการท างานแบบพหุภาคีในทุกระดับ ตั้งแต่ส่วนกลาง และส่วน
ภูมิภาค ในระดับต าบลจะเกิดการท างานแบบพหุภาคี ที่ประกอบด้วย นายอ าเภอ สาธารณสุขอ าเภอ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนากร เกษตรต าบล โรงเรียน ผู้น าศาสนา ผู้น าชุมชน อสม . กลุ่ม
สายใยรักครอบครัว เป็นต้น หรืออาจเกิดจากการริเริ่มของฝุายอ่ืนๆ ที่มิใช่ภาครัฐ เช่น โครงการตา
วิเศษ ที่ถูกริเริ่มโดยองค์กรสาธารณประโยชน์ ด้วยการรวบรวมความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน นักวิชาการ องค์กรประชาชน ตลอดจนนักเรียนและประชาชนทั่วไปในการท างานชุมชนด้าน
ความสะอาด เป็นต้น การที่มีบุคคลหลายฝุาย หลายองค์กรมาร่วมกันท างานชุมชนในรูปแบบของพหุ
ภาคี มีประเด็นการจัดการที่ควรค านึงถึงในเรื่องการวางแผน การจัดองค์กร การจัดคน การน า และ
การควบคุม มีดังต่อไปนี้ 
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5.1 การวางแผน ในการท างานพหุภาคีต้องมีการก าหนดข้อตกลงร่วมกันว่าเปูาหมายที่
ต้องการร่วมกันของแต่ละภาคีคืออะไร โดยเน้นการเกิดผลประโยชน์ร่วมกัน การท างานแบบพหุภาคี
จะต้องมีการวางแผน และมีการประสานแผนของแต่ละภาคีให้เกิดความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน ซึ่ง
จ าเป็นต้องใช้เวลาและขั้นตอนมากในการสร้างความเข้าใจ มีการประสานกิจกรรม ประสานคน 
ประสานทรัพยากร ดังนั้นจึงต้องมีการเตรียมการที่ดี โดยในการวางแผนควรใช้กระบวนการตัดสินใจ
แบบมีส่วนร่วมมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนและทุกฝุายที่เกี่ยวข้องมาร่วมตัดสินใจเพ่ือให้ประเด็น
พัฒนาเป็นเรื่องสาธารณะที่ทุกฝุายต้องมาร่วมมือกัน ทั้งนี้การตัดสินใจต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการใช้
ข้อมูลที่จ าเป็นและเหมาะสม ตลอดจนมีการแบ่งผลประโยชน์และความเสี่ยงร่วมกัน ทั้งนี้การเห็นพ้อง
และการยอมรับของภาคีต่างๆ ต่อประเด็นการตัดสินใจ จะน ามาสู่การร่วมมือและการประสานงานที่ดี
ของภาคีในการท างานร่วมกันอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 

5.2 การจัดองค์กรการท างาน การท างานแบบพหุภาคีต้องมีการจัดองค์กรการท างานที่มีการ
แบ่งบทบาทหน้าที่และมีรูปแบบเป็นองค์กรประสานงานเครือข่ายภาคีต่างๆ เพ่ือกระจายภาระงาน
พัฒนาไปสู่กลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นความเป็นธรรมและเสมอภาคของแต่ละ
ภาคีที่มาร่วมงานกัน มีการยอมรับในทักษะ ค่านิยม และมีการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน ซึ่งองค์กร
ประสานงานเครือข่ายนี้ต้องมีการสร้างข้อตกลงล่วงหน้าเกี่ยวกับพันธะและความคาดหวัง ตลอดจนมี
การทบทวนความสัมพันธ์ของเครือข่ายต่างๆ กันอยู่เสมอ และมีการแก้ไขข้อตกลงใหม่เมื่อมีความ
จ าเป็น 

5.3 การจัดคน เนื่องจากแต่ละภาคีจะมีเปูาหมายที่แตกต่างกัน มีความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกต่างกันในจุดเริ่มต้น ดังนั้นการมาท างานร่วมกันจึงต้องมีการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่คนงาน 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและตระหนักในปัญหาร่วมกัน และน าไปสู่การสร้างข้อตกลงในเปูาหมายและ
วิธีการท างานร่วมกัน โดยใช้กระบวนการรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท า 

5.4 การน า การน าในการท างานแบบพหุภาคีควรอู่ในรูปของคณะกรรมการอ านวยการ ที่มี
ตัวแทนของฝุายต่างๆ เข้ามาร่วมคิดและก าหนดทิศทางการท างาน และมีการแบ่งทีมการท างานซึ่งมี
หัวหน้าทีมรับผิดชอบการน าทีมในการท างาน ซึ่งหัวหน้าของแต่ละทีมควรได้มีการพบปะพูดคุยเพ่ือ
สร้างข้อตกลงในการท างานและมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ในการท างานซึ่งกันและกัน
ด้วย ตลอดจนรายงานความก้าวหน้าให้คณะกรรมการอ านวยการทราบด้วย ซึ่งจะมีการกระจายความ
รับผิดชอบให้แก่หัวหน้า ในแต่ละระดับในการน าและควบคุมงานในลักษณะของแขนงเครือข่าย ทั้งนี้
ผู้น าในระดับต่างๆ ควรเป็นผู้น าตามธรรมชาติ คือเป็นผู้น าที่ไม่ได้ถูกจัดตั้งและถูกครอบง าโดยทาง
การเมืองหรือผู้มีอิทธิพลต่าง มีภาวะผู้น าอย่างแท้จริงและได้รับการยอมรับจากสมาชิก 

5.5 การควบคุม การท างานในรูปแบบพหุภาคีจะมีปัญหาความยากล าบากในการควบคุม 
โดยเฉพาะเรื่องเวลาและงบประมาณ เพราะกระบวนการท างานต้องใช้เวลาและขั้นตอนมากในการ
ประชุม การประสานงานระหว่างภาคีต่างๆ นอกจากนี้แต่ละภาคีมักมีจุดประสงค์เดิมที่แตกต่างกันท า
ให้การด าเนินงานอาจเบี่ยงเบนไปจากที่ตกลงไว้ จึงควรมีระบบการนิเทศและติดตามผลการ
ด าเนินงานเป็นระยะๆ นอกจากนี้การท างานชุมชนแบบพหุภาคีมักเน้นผลที่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน ซึ่งเป็นเปูาหมายที่เป็นนามธรรมและต้องใช้เวลาในการด าเนินงานมากกว่าจะเห็นผล
เป็นรูปธรรม การประเมินผลในระยะสั้นจึงมักยังไม่เห็นความส าเร็จ การควบคุมจึงจ าเป็นต้องประเมิน



66 
 

ว่าได้บรรลุเปูาหมายในระยะสั้นหรือไม่ และติดตามประเมินผลในระยะยาวด้วย อย่างไรก็ตามการ
ควบคุมและตรวจสอบที่ดีจะท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความเชื่อถือศรัทธาและให้การสนับสนุนทรัพยากร
ในการด าเนินงาน ซึ่งการตรวจสอบควรอยู่ในรูปของคณะกรรมการที่เป็นกลางและโปร่งใส ตลอดจนมี
การรายงานผลการตรวจสอบและประเมินให้ประชาคมได้รับทราบด้วย 

การจัดการในการท างานพหุภาคีจ าเป็นต้องใช้วิธีการวางแผนแบบมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาส
ให้ประชาชนและทุกฝุายที่เก่ียวข้องมาร่วมตัดสินใจ เพ่ือให้ประเด็นการพัฒนาเป็นเรื่องสาธารณะที่ทุก
ฝุายต้องมาร่วมมือกัน มีการจัดองค์กรการท างานที่เน้นความเสมอภาค การสร้างความเข้าใจและ
ข้อตกลงในเปูาหมายและวิธีการท างานร่วมกันระหว่างภาคีต่างๆ มีการบริหารโดยคณะกรรมการ
อ านวยการที่ประกอบด้วยตัวแทนภาคีต่างๆ ซึ่งมีการท างานและตรวจสอบที่โปร่งใส แล ะ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาคมทราบ อันจะน าไปสู่การร่วมมือและการประสานงานที่ดีของภาคีในการ
ท างานร่วมกันอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนและได้รับการยอมรับจากสังคม 

 

6. บทสรุป 

รูปแบบการจัดการในการท างานชุมชนด้านสาธารณสุขโดยชุมชน ถ้าเป็นการดูแลสุขภาพใน
ระดับครอบครัว จะเน้นการจัดการที่สนับสนุนศักยภาพของแกนน าสุขภาพครอบครัวให้สามารถดูแล 
สุขภาพของตนเองและครอบครัวได้ ถ้าเป็นระดับชุมชนจะเน้นการจัดการที่สนับสนุนศักยภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และแกนน าชุมชนให้สามารถพัฒนาสุขภาพและแก้ไข
ปัญหาสุขภาพของชุมชนได้ โดยเกี่ยวข้องกับการวางแผน การจัดองค์กรการท างาน การคัดเลือกคนที่
เหมาะสมและการพัฒนาทักษะที่จ าเป็น การค้นหาผู้น าและใช้วิธีการน าที่เหมาะสม ตลอดจนมีการ
ติดตาม ควบคุมก ากับ และประเมินผลเพ่ือการพัฒนางาน เปูาหมายการท างานชุมชนด้านสาธารณสุข
โดยชุมชน จะเน้นการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนโดยประชาชนในชุมชนนั้นเอง ซึ่งสามารถท าได้
ตั้งแต่การจัดการท างานในระดับครอบครัว การดูแลสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว และการจัดการ
ท างานในระดับชุมชน การดูแลสุขภาพของเพ่ือนบ้านใกล้เคียง รวมถึงขยายไปสู่การดูแลสุขภาพของ
ชุมชน ขั้นตอนการจัดการท างานในระดับชุมชน จะโดยการสนับสนุนการท างานด้านสาธารณสุขใน
ชุมชนโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดยนักสุขภาพครอบครัว โดยโดยพหุภาคี ก็มีขั้นตอนการจัดการ
ท างานในระดับชุมชน ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์กรการท างาน การจัดคน ในการพัฒนา
ศักยภาพของชุมชน และการควบคุม  

 

7. ค าถามทบทวน 

จงอธิบายขั้นตอนการจัดการท างานในระดับชุมชน ในประเด็นต่อไปนี้ 
7.1 โดยการสนับสนุนการท างานด้านสาธารณสุขในชุมชนจากเจ้าหน้าที่ 
7.2 โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  
7.3 โดยนักสุขภาพครอบครัว  
7.4 โดยโดยพหุภาคี 



 

 

 บทท่ี 5 

เครื่องมือในการศึกษาชุมชนด้านสาธารณสุข 
 
 

 เครื่องมือศึกษาชุมชนเหล่านี้พัฒนามาจากเครื่องมือของนักมานุษวิทยาที่ใช้ในการศึกษา
ชุมชนเชิงลึก แต่ปรับประยุกต์ให้เหมาะกับงานด้านสาธารณสุข มีทั้งหมด 7 ชิ้นด้วยกันคือ ผังเครือ
ญาติ โครงสร้างองค์กรชุมชน ผังปฏิทินชุมชน ประวัติศาสตร์ชุมชน แผนที่เดินดิน ระบบสุขภาพชุมชน
และประวัติชีวิตบุคคลที่น่าสนใจโดยจัดหมวดหมู่และพัฒนารูปแบบจนได้มาตรฐาน และน าไปทดลอง
ใช้อย่างแพร่หลาย เครื่องมือศึกษาชุมชนเหล่านี้ นอกจากสามารถแก้โจทย์ที่ว่า “ลงชุมชนแล้วไม่รู้ว่า
จะท าอะไร” ได้แล้ว ยังมีคุณลักษณะที่ส าคัญคือ เป็นเครื่องมือที่ท าให้งานชุมชน “ง่ายได้ผลและ
สนุก” ท าให้งานศึกษาชุมชนไม่ต้องผ่านกระบวนการที่ยุ่งยาก ซับซ้อนและใช้เวลานานเหมือนที่ผ่าน
มา และท่ีส าคัญที่สุดเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่มีความละเอียดอ่อนต่อมิติทางสังคมและความ
เป็นมนุษย์ 
 แม้ว่าบางคนจะเป็นคนพื้นที่ หลายคนแต่งงานอยู่กินกับภรรยา ซึ่งเป็นคนในชุมชนมาเป็นสิบ
ปี อาจรู้สึกว่าเครื่องมือเหล่านี้ไม่จ าเป็น ดังเช่น เจ้าหน้าที่ประจ าต าบลหลายคนซึ่งเคยปฏิเสธการน า
เครื่องมือเหล่านี้ไปใช้ เพราะใช้เหตุผลว่า ตนเป็นคนในพ้ืนที่อยู่แล้ว แต่หลังจากน าเครื่องมือเหล่านี้ไป
ทดลองใช้ ความคดิที่เปลี่ยนไป เพราะเริ่มเห็นประโยชน์ของเครื่องมือและเข้าใจมากขึ้นว่า ความรู้เดิม
ที่มาจากประสบการณ์และการใช้ชีวิตตามปกติในชุมชนยังขาดความเป็นระบบและไม่มีความลึกซึ้ง
มากพอที่จะน ามาประมวลให้เห็นภาพชุมชนอย่างชัดเจน 

 

1. แผนที่เดินดิน 
แผนที่ทางกายภาพ แผนที่ทั่วไปหรือแผนที่นั่งโต๊ะเป็นแผนที่ ที่จัดท าขึ้นเพ่ือแสดงที่ตังและ

ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ท าให้ทราบ เส้นทาง ทิศที่ตั้ง ของพ้ืนที่หรือสถานที่นั้นๆ เช่น แหล่งน้ า 
ภูเขา ทะเล ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่นแหล่งที่ตั้งวัด มัสยิด โบสถ์ ซึ่งผู้ศึกษา
อาจไม่จ าเป็นต้องไปเดินส ารวจด้วยตนเอง เพียงแต่ขอแผนที่ดังกล่าวจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ
ค้นจากรายงานการศึกษาชุมชนที่มีผู้ท าการศึกษาไว้แล้ว ข้อดีก็คือ สะดวก และประหยัดเวลา แต่
ข้อเสียที่ตามมาก็คือ ผู้ศึกษาจะมองไม่เห็นชีวิต เรื่องราว และรายละเอียดต่างๆ ที่ส าคัญของชุมชน สิ่ง
ต่างๆ ที่ปรากฏอยู่บนแผนที่นั่งโต๊ะจะเป็นเหมือนภาพลวงตา ที่หลอกให้เราเข้าใจผิดและคิดว่ารู้จัก
ชุมชนดีแล้ว จึงท าให้เรามองไม่เห็นมิติทางสังคมของชุมชน 

แผนที่เดินดินเป็นแผนที่ที่เกิดจากการส ารวจลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
ที่เรียกว่า แผนที่เดินดินนั้น เพราะการหาข้อมูลต้องกระท าโดยการลงไปเดินดู ไปสัมผัสไปเห็น
รูปลักษณะบ้านแต่ละหลังทุกหลังทั้งชุมชน ด้วยสายตาของตนเองเท่านั้น ซึ่งต่างจากแผนที่นั่งโต๊ะที่
มักคัดลอกหรือหยิบยืมมาจากที่มีอยู่แล้ว การท าแผนที่เดินดินมีความส าคัญมาก และเป็นสิ่งแรกที่ต้อง
ท าเสมอ เพราะเป็นวิธีที่จะท าให้เราเห็นภาพรวมของชุมชน ได้ดีที่สุด เร็วที่สุด และได้ข้อมูลมากที่สุด
ในระยะเวลาที่สั้นที่สุดรู้จักชุมชนอย่างทั่วถึง ท าให้การศึกษาชุมชนมีความละเอียด และครอบคลุม
พ้ืนที่มากขึ้น ไม่จ ากัดอยู่แต่ในส่วนพ้ืนที่ที่เจ้าหน้าที่เคยชิน หรือเข้าถึงได้ง่าย สิ่งที่เน้นมากก็คือ เรา
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ต้องเข้าไปให้ทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านคนทุกข์คนยากที่อยู่ชายขอบของหมู่บ้าน หรือบ้านที่
แยกตัวโดดเดี่ยวอยู่ตามล าพังท้ายหมู่บ้าน ดังตัวอย่าง 

 

 
 
ในการท าแผนที่เดินดินนั้น ความส าคัญไม่ได้อยู่ที่การท าแผนที่ทางกายภาพให้สมบูรณ์

ครบถ้วน แต่ส าคัญที่การมองเห็นและเข้าใจ ความหมายและหน้าที่ทางสังคม (Social Meaning และ 
Social Function) ของพ้ืนที่ทางกายภาพเหล่านั้น การเข้าใจความหมายทางสังคมของลักษณะทาง
กายภาพนี้ จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อไปเดินดู เช่น บ่อน้ า หากดูในแผนที่นั่งโต๊ะก็จะทราบเพียงแต่ว่าเป็นบ่อ
น้ า แต่จะรู้ว่าบ่อน้ านี้มีคนมาซักผ้ามากหรือน้อยเพียงไร การไปเห็นผู้หญิงหรือแม่บ้านมาซักผ้าที่บ่อน้ า
เป็นการเข้าใจหน้าที่ทางสังคมของบ่อน้ า ซึ่งเป็นจุดที่มาแลกเปลี่ยนข้อมูลของหมู่บ้าน เพราะฉะนั้น
การเดินดูจะช่วยให้เห็นพ้ืนที่ทางสังคม (Social Space) และเข้าใจหน้าที่ทางสังคม (Social 
Function) ที่อยู่บนลักษณะทางกายภาพ (Physical Space) ซึ่งจะท าให้เราเข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นในชุมชนมากขึ้น 

1.1 หลักการส าคัญท่ีต้องจดจ าในการท าแผนที่เดินดิน 

1.1.1 เดินให้ทั่วดูให้เห็นบ้านทุกหลังด้วยตาเราเอง 
1.1.2 มองพ้ืนที่ทางกายภาพเห็นพื้นที่ทางสังคม 
1.1.3 แผนที่เดินดินท าไม่มีวันเสร็จ 

1.1.4 หาบ้านคนจน คนทุกข์ยาก คนพิการและผู้ป่วยให้พบ 

1.1.5 แผนที่เดินดินใช้ท างานไม่ใช้ใช้ประดับส านักงาน 
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1.2 เงื่อนไขและข้อแนะน าในการท าแผนที่เดินดิน 

ข้อมูลบางอย่างไม่สามารถสอบถามจากการสังเกตด้วยตาเพียงอย่างเดียว จ าเป็นต้อง
สอบถามเจ้าของบ้าน ญาติ เพื่อนบ้านหรือบุคคลอ่ืนในชุมชนประกอบการพิจารณา  

ข้อมูลบางอย่างไม่สามารถสอบถามเจ้าของบ้านได้โดยตรง เช่น บ้านบางหลังมีขนาดใหญ่
ผิดปกติ เมื่อสอบถามถึงอาชีพของสมาชิกในครอบครัวอาจได้ข้อมูลไม่ชัดเจนเนื่องจากเกี่ยวข้องกับ
การค้าขายยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย หรือ บ้านบางหลังมีลักษณะลึกลับน่ากลัว เจ้าของบ้านเก็บ
ตัวเงียบไม่ยอมคุยกับใคร จ าเป็นต้องสอบถามคนในชุมชนเพ่ิมเติมหรืออาศัยการสังเกตเพ่ิมเติมด้วย
ตนเอง  

 

2. ประวัติศาสตร์ชุมชน 

 ความรู้ความเข้าใจเชิงประวัติศาสตร์เป็นส่วนส าคัญที่ท าให้เราเข้าใจถึงความเป็นมาของ
ชุมชน ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้เราเข้าใจโลกของชาวบ้านมากยิ่งขึ้น โดยทั่วไปเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขมักไม่สนใจประวัติศาสตร์ของชุมชนท าให้ไม่ทราบถึงประสบการณ์ร่วมกันของชุมชนที่มี
ส่วนก าหนดความรู้สึกนึกคิดของชาวบ้านได้ ดังเช่น เคยมีการเกิดโรคระบาดชนิดหนึ่งขึ้นไปในชุมชน
แห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเม่ือสืบสวนจนถึงที่สุดก็พบว่าโรคที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากสารเคมีบางอย่างที่
ถูกฝังอยู่ใต้ดินในบริเวณ ซึ่งเดิมเป็นที่ตั้งของโรงงานเคมี  การมีข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์จึงอาจท าให้
เราเข้าใจเหตุปัจจัยต่างๆ ที่ท าให้เกิดปรากฏการณ์ในชุมชนได้ดี 
 นอกจากนี้ประวัติศาสตร์ชุมชนยังช่วยให้เราเข้าใจความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆในชุมชนได้ 
ชุมชนบางแห่งมีประวัติศาสตร์ที่ขัดแย้งและต้องต่อสู้กับอ านาจรัฐ บางแห่งมีประสบการณ์ที่ เจ็บปวด
จากหน่วยงานราชการที่ไม่สามารถแก้ปัญหาให้เขาได้ ในขณะที่ชุมชนบางแห่งมีความประทับใจกับ
เจ้าหน้าที่ท่ีเคยมาท างานกับชุมชน หรือชุมชนบางแห่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพราะมีโรงงาน
มาตั้ง ประวัติศาสตร์เหล่านี้จะช่วยให้เราเข้าใจโลกของชาวบ้านมากขึ้น ซึ่งการไม่เข้าใจประวัติศาสตร์
อาจท าให้การตีความปรากฏการณ์ชุมชนบางอย่างคลาดเคลื่อน ไม่ตรงกับความเป็นจริง และ
คลาดเคลื่อนจากประสบการณ์ในอดีตของชุมชน เป็นอุปสรรคในการวางแผนท างานร่วมกับชุมชน
เจ้าหน้าที่จึงควรท าการศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชน เพ่ือให้รู้จักชุมชนมากยิ่งขึ้นและถ้ าได้ศึกษา
ประวัติศาสตร์ชุมชนอย่างละเอียด ลึกซึ้งและตรงกับความเป็นจริงแล้ว จะสามารถมองชุมชนอย่าง
เห็นความเปลี่ยนแปลงและความประเมินปัญหาของชุมชนจากประวัติศาสตร์ชุมชนที่เราศึกษาได้ 

2.1 เป้าหมายส าคัญของเครื่องมือ 

2.1.1 เข้าใจความเป็นมาของเรื่องราวต่างๆ ในชุมชนได้ดีขึ้น 
2.1.2 ลดอคติส่วนตัวที่จะเข้าไปตัดสินเรื่องราวต่างๆ ในชุมชน 
2.1.3 ลดช่องว่างในการติดต่อสัมพันธ์กับชุมชน 

 การศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนคือการศึกษาถึงเรื่องราวความเป็นมาของชุมชนในด้านต่างๆ 
ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง ซึ่งมีความส าคัญมากขึ้นการท างานชุมชน เพราะจะ
ช่วยท าให้เราเข้าใจถึงที่มาที่ไปของปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน เกิดความรู้สึกร่วมกับชุมชน
ได้ รวมทั้งลดอคติส่วนตัวที่จะเข้าไปตัดสินเรื่องราวหรือปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชน 
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 เมื่อได้ศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนอย่างลึกซึ้ง เราจะได้เห็นภาพรวมของชุมชนชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น ได้เข้าใจเรื่องมิติเวลาของชุมชน ว่าเหตุการณ์แต่ละช่วงมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง โดยเฉพาะความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนเหล่านั้นได้ส่งผลกระทบต่อคน และสิ่งแวดล้อมจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
อย่างไร และเม่ือใดก็ตามท่ีเรามีความเข้าใจสภาพความเป็นชุมชนอย่างที่เป็นอยู่ ได้เห็นวิถีชีวิตของเขา
ว่ามีความเป็นมาอย่างไร ความรู้สึกของเราต่อชุมชนก็จะเปลี่ยนไป เข้าใจเรื่องราวต่างๆ ในชุมชน
ชัดเจนมากกว่าเดิม รวมทั้งเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของชาวบ้านมากข้ึนเช่นเดียวกัน 
 การเข้าใจมิติทางประวัติศาสตร์เช่นนี้เองที่ช่วยท าให้เรามองเห็นว่า จุดไหนเป็นสาระที่ควรใส่
ใจ จุดไหนเป็นลักษณะเฉพาะซึ่งแก้ไขอะไรไม่ได้ และต้องหันไปแสวงหาวิธีการอ่ืนๆที่จะได้ผลมากกว่า
แทน  นี่คือการท าความเข้าใจประวัติศาสตร์ชุมชน ซึ่งไม่เพียงแต่ท าให้เราได้รู้ว่าปัญหาของชุมชนเป็น
อย่างไรเท่านั้น ยังท าให้เข้าใจว่าปัญหาต่างๆ เหล่านั้นมีที่มาอย่างไร 

ประวัติศาสตร์ชุมชนจะท าให้เราเห็นภาพชุมชนได้ชัดเจนขึ้น ว่าชุมชนเป็นผลผลิตของ
ระยะเวลา ในการเข้าใจเรื่องมิติเวลาของชุมชนจะช่วยให้เรารู้จักชุมชนและเข้าใจชุมชนในสภาพที่
เป็นอยู่มากยิ่งขึ้น และเมื่อใดที่เราได้เห็นชุมชนอย่างที่เป็นอยู่ เราก็จะเปลี่ยนความรู้สึกของเรากับ
ชุมชนได้ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราไปชุมชนสลัมในครั้งแรกเราอาจเบื่อและร าคาญเพราะมีสภาพไม่น่าดู 
แต่ถ้าเราไปศึกษาถึงประวัติศาสตร์ของชุมชนแบบนี้ ความรู้สึกของเราจะเปลี่ยนไป เพราะเมื่อเราได้รู้
ประวัติศาสตร์ของชุมชน เราจะมองอะไรกว้างขึ้ง เข้าใจเรื่องราวต่างๆ ได้ชัดเจนมากกว่าเดิมและที่
ส าคัญเราจะเกิดความเข้าใจและเข้าไปนั่งในโลกของชาวบ้านมากขึ้น 

2.2 แนวทางการศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชน 
ในการศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนเพ่ือสร้างความเข้าใจให้รอบด้าน เราควรที่จะศึกษา

ข้อมูลในหลายมิติ ทั้งมิติทางประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์การเมือง ประวัติศาสตร์สังคม 
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์สาธารณะสุข ซึ่งมีแนวทางในการหาข้อมูลในด้านต่างๆ 
ดังต่อไปนี้ 

2.2.1 ประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรม 
2.2.1.1 ประวัติความเป็นมาของชุมชนเป็นอย่างไร ใครเป็นผู้ก่อตั้งชุมชน การ

ขยายตัวของชุมชนมีลักษณะใด มีการอพยพเคลื่อนย้ายประชากรในชุมชนหรือไม่ อย่างไร 
2.2.1.2 ชุมชนมีประเพณีประวัติในอดีตอย่างไร 
2.2.1.3 เหตุการณ์ส าคัญๆ ในชุมชนที่ผ่านมามีอะไรบ้าง มีรายละเอียดอย่างไร 

อาทเิช่น วัดและโรงเรียนสร้างตั้งแต่เม่ือไหร่ ถนน ไฟฟ้า น้ าประปา เริ่มเข้ามาในหมู่บ้านตั้งแต่เมื่อไหร่ 
หรือที่นาของหมู่บ้านถูกกว้านซื้อไปท าสนามกอล์ฟตั้งแต่เมื่อไหร่ หลังจากสร้างสนามกอล์ฟเกิดความ
เปลี่ยนแปลงอย่างไรต่อจ านวนประชากรและอาชีพของคนในชุมชนบ้างเป็นต้น 

2.2.1.4 ประสบการณ์งานพัฒนาที่ผ่านมาเป็นอย่างไร ทั้งงานพัฒนาในภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน (มีต้นก าเนิดมาอย่างไร เป้าหมาย กลุ่มอะไร กิจกรรม การด าเนินงาน 
มีกระบวนการอย่างไร ผลการพัฒนาในด้านคุณภาพและปริมาณ) 

2.2.1.5 การสร้างความสัมพันธ์และการแก้ไขความขัดแย้งของคนภายในชุมชน
เป็นอย่างไร ท าอย่างไร 
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2.2.1.6 ที่ผ่านมามีการจัดตั้งองค์กรชุมชนหรือไม่  การสร้างองค์กรชุมชนมี
องค์ประกอบอะไร มีบทบาทและพัฒนาการทางสังคมอย่างไร เช่น การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 

2.2.1.7 ประสบการณ์ในการเรียนรู้ ของชุมชนเป็นอย่างไร  หรือมีการ
แลกเปลี่ยนระหว่างชุมชนอย่างไรบ้างในอดีต (เช่น การไปมาหาสู่กัน) 

2.2.1.8 ใครเป็นผู้มีบทบาทต่อชุมชนหรือบุคคลที่น่าสนใจ เขามีบทบาทอย่างไร 
(เล่าพัฒนาการ) และสมาชิกในชุมชนเองมีความผกพันกันแบบไหม อย่างไร มีอะไรยึดเหนี่ยว 

2.2.2 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ 
2.2.2.1 อาชีพของชุมชนในอดีตเป็นอย่างไร ภายในชุมชนมีการผลิตอะไรบ้าง 

เช่น ผลิตเครื่องจักรสาน ผ้าทอพ้ืนบ้าน เก็บของป่าขาย เป็นต้น 
2.2.2.2 ปัจจัยการด ารงชีพที่ส าคัญ (ปัจจัยสี่) มาจากแหล่งใด ความสัมพันธ์

ทางการผลิต (การซ้อขายแลกเปลี่ยนหรือช่วยเหลือกัน) ในชุมชนเดิมเป็นอย่างไร 
2.2.2.3 รูปแบบการผลิตและความสัมพันธ์ทางการผลิตที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเป็น

อย่างไรบ้างและมีวิวัฒนาการความเป็นอย่างไร 
2.2.2.4 ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าชุมชน ที่ดิน ฯลฯ) ต้นทุนทางสังคมมี

ความส าคัญต่อการพ่ึงตนเองของชุมชนอย่างไรบ้าง มีการครอบครองในลักษณะใด หรือผูกพันใน
ลักษณะใด ที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง 

2.2.2.5 มีกติกา กฎเกณฑ์อย่างไร (ทั้งที่เป็นประเพณีปฏิบัติเดิมและที่มีการ
จัดตั้งขึ้น) ต่อการจัดความสัมพันธ์ในการจัดสรรหรือใช้ประโยชน์และการแลกเปลี่ยนในชุมชนอย่างไร 

2.2.3 ประวัติศาสตร์การเมือง 
2.2.3.1 ผู้น าชุมชนทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

มีใครบ้างท าอะไรกับชุมชนบ้าง 
2.2.3.2 ในอดีตชาวบ้านมีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรกับรัฐ/ราชการ และต่อ

นักการเมือง 
2.2.3.3 ที่ผ่านมามีหน่วยงานรัฐเข้ามาท างานกับชาวบ้านในด้านใดบ้าง 
2.2.3.4 เคยมีปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับกลไกของภาครัฐหรือไม่ 

อย่างไร  
2.2.3.5 มีกลุ่มหรือองค์กรภายนอกอะไรบ้างที่เข้ามาท างานกับชุมชน มีรูปแบบ

และเนื้อหาการท างานอย่างไร 
2.2.3.6 ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับสถาบัน องค์กรภายนอก องค์กรรัฐหรือ

อ่ืนๆ ที่เข้ามาเก่ียวข้อง  
2.2.4 ประวัติศาสตร์สาธารณสุข 

2.2.4.1 สุขภาพของชาวบ้านในอดีตเป็นอย่างไร มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรบ้างที่มัก
พบบ่อยในอดีตและชาวบ้านใช้วิธีการใดในการแก้ปัญหา 

2.2.4.2 การแพทย์สมัยใหม่เริ่มเข้ามาในชุมชนเมื่อใด ในรูปแบบใด ชาวบ้าน
รู้สึกอย่างไรต่อการแพทย์สมัยใหม่ 

2.2.4.3 ระบบบริการสาธารณสุขที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมีความเป็นมาอย่างไร 
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3. ประวัติชีวิตบุคคลที่น่าสนใจ 

ประวัติชีวิตบุคคลที่น่าสนใจ การศึกษาประวัติชีวิตจะช่วยให้เห็นรายละเอียดชีวิตของผู้คน 
สร้างความเข้าใจในเรื่องราวของชีวิตและเกิดมุมมองในมุมมองในมิติของความเป็นมนุษย์มากขึ้น 
การศึกษาชีวิตของผู้คนอย่างละเอียดลึกซึ้งจะท าให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจคนและชีวิตมากขึ้น 
หลักการตั้งค าถามเพ่ือถามประวัติชีวิต ควรเป็นค าถามปลายเปิดที่เน้นอารมณ์และความรู้สึก ความ
คิดเห็น เพื่อจะได้เข้าใจชีวิตอย่างลึกซึ้ง 
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4. ผังเครือญาต ิ
 ปัญหาที่ส าคัญประการหนึ่งที่มักพบในการท างานกับชาวบ้านในชุมชน คือ การขาดทักษะใน

การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคนในชุมชน หลายคนต้องประสบปัญหาว่าถึงแม้จะลงไปท างานกับ
ชุมชนเป็นระยะเวลานาน แต่ก็ยังไม่เกิดความรู้สึกคุ้นเคยเหมือนตนเองเป็นสมาชิกของชุมชนคนหนึ่ง 
ความจริงแล้วแนวคิดเรื่องระบบบริการปฐมภูมินั้นได้มีการเสนอไว้ในต าราด้านการจัดระบบบริการ
ระดับปฐมภูมิว่า ผู้ให้บริการควรเป็นสมาชิกของชุมชนที่ตนบริการ เพราะจะท าให้เกิดความคุ้นเคย
และรู้จักชุมชนในระดับลึกได้ดี ปัญหาจึงอยู่ตรงที่จะท าให้เจ้าหน้าที่รู้จักคุ้นเคยจนเสมือนหนึ่ งเป็น
สมาชิกของชุมชนได้อย่างไร การสร้างความรู้จักคุ้นเคยต้องอาศัยระยะเวลานาน แม้ว่าเจ้าหน้าที่บาง
คนอาจสร้างความสนิทสนมและรู้จักคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี จนรู้ว่าใครเป็นใครในชุมชน มีบทบาท 
หน้าที่และมีความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวและคนอ่ืนๆ ในชุมชนเช่นไร แต่ปัญหาที่พบก็คือ กว่าจะ
พัฒนาจนมาถึงจุดนี้ ต้องอาศัยระยะเวลาท าความรู้จักคุ้นเคยกับชาวบ้านเป็นแรมปี ซึ่งนับว่าเป็น
ระยะเวลาที่ยาวนานเกินไป 

ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นนี้นับว่าเป็นปัญหาที่ส าคัญในการท างานชุมชนแต่ก็มีเครื่องมือทาง
มานุษยวิทยาบางอย่างที่ช่วยให้เราสามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในโลกของชุมชน โดยการรู้ จักและ
เข้าใจความสัมพันธ์ทางสังคมขั้นพ้ืนฐานของสมาชิกในชุมชน เครื่องมือที่ว่านี้คือ  การศึกษาผังเครือ
ญาติ ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชนในเวลาอันรวดเร็ว 

4.1 เป้าหมายส าคัญของเครื่องมือ 

4.1.1 เข้าใจโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเครือญาติอันเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นรากฐาน
ของครอบครัวและชุมชน 

4.1.2 รู้จักตัวบุคคลและความสัมพันธ์ทางสังคมของเขาได้ในระยะเวลาสั้น 
4.1.3 ช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีและความสนิทสนมคุ้นเคยระหว่างเจ้าหน้าที่กับ

ชาวบ้านได้อย่างรวดเร็ว 
 ผังเครือญาติ คือ การถอดความสัมพันธ์ในเชิงเครือญาติหรือเชิงสายเลือดในชุมชนยังเครือ

ญาติมีความส าคัญต่อการท าความเข้าใจชุมชนและสังคม ไม่ว่าจะเป็นสังคมเมืองหรือสังคมชนบท 
เพราะเครือญาติเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นรากฐานที่สุดของชีวิตครอบครัว และจะมีความเกี่ยวข้องกันไป
ตลอดชีวิต โดยเฉพาะเมื่อเกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว การท าผังเครือญาติจึงมี
ส่วนส าคัญในการท าความเข้าใจระบบความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชน  

อาจจะกล่าวได้ว่า การศึกษาชุมชนเปรียบเสมือนกับการไปดูภาพยนตร์ ตัวละครจะค่อยๆ 
เผยออกมาทีละตัวสองตัว ตอนเปิดตัวเริ่มแรก เรายังไม่ทราบเบื้องหน้าเบื้องหลังว่าใครเป็นใคร ท าให้
เรายังไม่เขา้ใจเรื่องราวของภาพยนตร์ได้ดีพอ ตราบจนกระทั่งเรารู้ว่าตัวละครแต่ละตัวเป็นใคร เราจึง
เข้าใจภาพยนตร์เรื่องนั้น ในการศึกษาชุมชนก็เช่นกันการท าผังเครือญาติจะท าให้เราเห็นและเข้าใจ
เรื่องราวต่างๆ ในครอบครัวและชุมชนได้ชัดขึ้น  

ดังนั้นในการลงศึกษาชุมชน จึงจ าเป็นต้องไปรู้จักคนหรือตัวผู้เล่น (actor) ในชุมชนที่เราก าลัง
ศึกษาให้เร็วที่สุด เพราะยิ่งรู้จักตัวผู้เล่นมากเท่าไหร่ ความเข้าใจชุมชนจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและ
ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น แต่ถ้าเราเดินเข้าไปในหมู่บ้านแล้วมองเห็นทุกคนเป็นชาวบ้านเหมือนกันหมด เราจะ
ไม่สามารถคุ้นเคยกับผู้คนในชุมชนได้ แต่ถ้าเราเห็นว่าชาวบ้านแต่ละคนเป็นใคร มีญาติพ่ีน้องเป็นใคร
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บ้าง รวมทั้งเห็นรายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตทางสังคมของเขาได้มากขึ้น เราก็จะรู้จักตัวละครในชุมชน
มากขึ้นและเริ่มมองเห็นว่าตัวละครแต่ละตัวนั้นสัมพันธ์กับตัวละครอ่ืนอย่างไร เกี่ยวข้องกับคนอ่ืนที่
เรารู้จัก หรือไม่รู้จักอย่างไร การถอดผังเครือญาติ จึงเป็นวิธีการที่ช่วยให้เราจดจ าและรู้จักคุ้นเคยกับ
คนในชุมชนเป็นจ านวนมากในระยะเวลาสั้นๆ 

4.2 วิธีการท าผังเครือญาติ 
สิ่งที่ต้องเรียนรู้คือสัญลักษณ์มาตรฐานที่ใช้เป็นอย่างไร เนื่องจากเวลาเราท าผังเครือญาติ

แล้วน าไปใส่ในระบบข้อมูล ทุกคนในระบบงานควรต้องอ่านสัญลักษณ์เหล่านี้ได้เหมือนกันเข้าใจ
ตรงกัน และสามารถเพ่ิมเติมข้อมูลโดยใช้สัญลักษณ์มาตรฐานเหล่านี้ได้เราจึงจ าเป็นต้องรู้ว่าสัญลักษณ์
ที่ใช้นั้นมีอะไรบ้าง 

 

4.3 ประสบการณ์จากการท าผังเครือญาติ 
การรู้ว่าใครเป็นใครในชุมชน และสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ถึงกันได้จะท าให้เกิด

ความคุ้นเคย (rapport) กับชุมชนอย่างรวดเร็ว ความคุ้นเคยนี้ไม่ได้เกิดจากการตีสนิทหรือสร้างความ
สนิทสนมแบบฉาบฉวยแวะไปกินน้ าบ้านโน้นที บ้านนี้ที แล้วกลับออกมาโดยไม่รู้จักคุ้นเคยกับเจ้าของ
บ้านมากขึ้นเลย แต่ความคุ้นเคยที่แท้จริงคือการรู้ว่าใครเป็นใครแล้วเกิดความรู้สึกว่าเราเป็นสมาชิก
หนึ่งของชุมชน เดินเข้าหมู่บ้านเหมือนเดิมเข้าบ้านของเราเอง เชื่อมโยงปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
และสามารถเข้าใจความหมายของท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็วเพราะว่ารู้จักตัวเล่นหรือตัวบุคคลและ
ความสัมพันธ์ทางสังคมท่ีรายรอบตัวเขาอยู่ 

4.4 ประโยชน์การน าไปใช้ 
ร้อยละ 80 ของความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นมักจะถูกเยียวยารักษาในครอบครัวหรือในระบบ

เครือญาติ เพราะฉะนั้นเราจ าเป็นต้องรู้และเข้าใจความสัมพันธ์ที่เป็นรากฐานของชีวิตจากการถอดผัง
เครือญาติ เพราะเครือญาติเป็นปัจจัยที่เอ้ือต่อการดูแลรักษาเมื่อคนในครอบครัวเกิดการเจ็บป่วย 
นอกจากนี้โรคบางโรคยังเป็นโรคทางพันธุกรรม หรือเป็นโรคที่ติดต่อกันระหว่างคนใกล้ชิดการถอดผัง
เครือญาติจะช่วยให้เราเห็นความเสี่ยงของโรคได้การท าผังเครือญาตินอกจากจะท าให้คาดการณ์ความ
เสี่ยงได้แล้ว ยังมีประโยชน์อย่างมากต่องานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ เราสามารถคัดเอาผังเครือ
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ญาติของครอบครัวมาใส่ในแฟ้มครอบครัว (Family Folder) และเพ่ิมเติมข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพเข้าไป
ในผังเครือญาติ เมื่อเราเปิด Family Folder ดูหน้านี้หน้าเดียวเราก็จะคุยเรื่องสุขภาพของทั้ง
ครอบครัว ผังเครือญาติในแฟ้มครอบครัวจึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ท าให้เราดูแลคนทั้งครอบครัวแทนที่
จะดูแลเฉพาะคนเหมือนในกรณีการเก็บข้อมูลในระบบ OPD CARD  

การมีข้อมูลลักษณะนี้รวบรวมไว้อยู่ในแผนผังอันเดียวจะบังคับให้เราเลิกดูแลผู้ป่วยแบบ
ปัจเจกบุคคลอีกต่อไป เพราะข้อมูลความเจ็บป่วยของสมาชิกครอบครัวคนอ่ืนๆ จะช่วยให้เราใส่ใจกับ
ปัญหาสุขภาพในครอบครัวและเครือญาติของผู้ป่วยโดยอัตโนมัติ เมื่อเราเริ่มคุยเรื่องคนในเครือญาติ
ของเขาได้ เขาก็จะรู้จักว่าเขาในแง่ที่เขาเป็นเขาเองและรู้จักแม้แต่ความเจ็บป่วยของคนในเครือญาติ 
ข้อมูลเหล่านี้เราสามารถรู้ได้ง่ายๆ จากแฟ้มครอบครัวที่บันทึกเรื่องราวและสุขภาพของคนใน
ครอบครัวเอาไว้ 
 ความเอาใจใส่และรู้จักชาวบ้านในบริบทของความสัมพันธ์ทางสังคมที่เขามีอยู่เป็นจุดแข็งของ
บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ เพราะความสัมพันธ์ที่ดีจะเป็นพ้ืนฐานของความสนิทสนม ไว้วางใจซึ่ง
เป็นเงื่อนไขที่ส าคัญที่สุดของการดูแลอย่างเป็นองค์รวม เมื่อเกิดความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจขึ้นแล้ว แม้
คนไข้จะรู้ว่าเราไม่สามารถผ่าตัดมะเร็งในสมองของเขาได้ แต่เขาก็จะมาหา มาขอค าปรึกษาจากเรา
ก่อนที่จะไปหาหมอเฉพาะทางเพราะเขารู้สึกว่าเรารู้จักและเข้าใจเงื่อนไขต่างๆ ในชีวิตของเขาว่ามีชีวิต
ความเป็นอยู่อย่างไร มีความทุกข์ยากอย่างไรบ้าง เขารู้ว่าถ้ามาหาเราเขาจะได้ข้อมูลอะไรบางอย่าง
เพ่ือจะไปคุยกับหมอเฉพาะทางได้ดีขึ้น ตรงนี้เองที่เป็นจุดแข็งและเสน่ห์ของบริการสุขภาพระดับปฐม
ภูมิ คือเป็นบริการที่มีความเข้าใจและละเอียดอ่อนกับมิติทางสังคมและใส่ใจในความเป็นมนุษย์ของ
ผู้ป่วย เป็นบริการที่เข้าถึงจิตใจและเข้าใจถึงชุมชนโดยไม่จ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูงมาหลอกล่อ 
นอกจากจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้รู้จักคุ้นเคยกับชุมชนอย่างลึกและรวดเร็วแล้ว ผังเครือญาติยังอาจ
เป็นประโยชน์ในการดูแลรักษาหรือควบคุมป้องกันโรคได้ด้วย  
 

5. โครงสร้างและองค์กรชุมชน 
 ปัญหาที่พบบ่อยในการท างานชุมชน คือเรามักให้ความสนใจแต่เฉพาะโครงสร้างหรือองค์กร

ชุมชนที่เป็นทางการเท่านั้น เช่น ไปหาเฉพาะก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) เพ่ือให้ช่วยส ารวจข้อมูลด้านต่างๆ เกี่ยวกับประชากรในชุมชน เช่น บ้านไหนมีหรือไม่
มีส้วมใช้ หรือให้ประชาสัมพันธ์เรื่องการก าจัดยุงลาย เป็นต้น ส่วนองค์กรชุมชนและโครงสร้างที่ไม่เป็น
ทางการนั้น เรามักไม่รู้จักและไม่ค่อยให้ความสนใจ ซึ่งแท้ที่จริงองค์กรเหล่านี้เป็นโครงสร้างที่เกิดขึ้น
เองโดยธรรมชาติและอาจมีความหมายต่อชีวิตจริงของชาวบ้านมากกว่าโครงสร้างเป็นทางการที่
หน่วยงานของรัฐจัดตั้งขึ้น 

 ในชุมชนแต่ละแห่งมักมีกลุ่มผู้น าแบบไม่เป็นทางการหรือผู้น าธรรมชาติ เช่น มัคนายก ผู้น า
ด้านศาสนา ผู้ประกอบพิธีกรรม ผู้น าทางวัฒนธรรมหรือผู้น าภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่ชาวบ้านให้ความ
เคารพนับถือ ซึ่งเราไม่ค่อยให้ความสนใจกลุ่มผู้น าเหล่านี้เท่าที่ควร องค์กรที่ไม่เป็นทางการเหล่านี้มี
ส่วนส าคัญในการเสริมให้การท างานชุมชนมีความยืดหยุ่น องค์กรที่มีอยู่ในชุมชนถือได้ว่าเป็นทุนทาง
สังคมที่ชุมชนมีอยู่ก่อนการรู้จักและเข้าใจโครงสร้างและองค์กรชุมชนทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการจะช่วยเราเข้าใจได้ดีขึ้นว่ามีปัญหาอะไรในชุมชนที่เราควรระวัง เช่น ความสัมพันธ์เชิงอ านาจ
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ภายในชุมชนเป็นอย่างไร คนกลุ่มไหน หรือตระกูลไหนมีบทบาทต่อชุมชนเชิงการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคมและมีความสัมพันธ์เชิงมิตรภาพและขัดแย้งกับคนกลุ่มไหนบ้าง เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้
เรารู้จักชุมชนและสามารถจัดความสัมพันธ์ของเรากับชุมชนได้ดีข้ึน 

5.1 เป้าหมายส าคัญของเครื่องมือ 

ช่วยให้เข้าใจโครงสร้างองค์กรชุมชนได้รอบด้านทั้งโครงสร้างและองค์กรที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ และช่วยให้เข้าใจความสัมพันธ์ทางสังคมในแง่มุมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนนั้นๆ 

การศึกษาโครงสร้างด้านต่างๆ ในชุมชน เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ทางสังคมในแง่มุมต่างๆ 
นอกเหนือจากความสัมพันธ์ทางเครือญาติซึ่งเราได้ศึกษามาแล้วด้วยการใช้ผังเครือญาติ ซึ่งหมายถึง
การศึกษาโครงสร้างด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของชุมชนจึงมีความจ าเป็นต้องศึกษาโครงสร้าง
ชุมชนด้านต่างๆ คือสถาบัน องค์กร และบุคคลทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการเพราะจะช่วย
ท าให้เราทราบ บทบาท อ านาจ หน้าที่และความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างหน่วยต่างๆ ในชุมชน และ
ยังท าให้เราสามารถสังเกตบทบาทของสถาบัน องค์กรและบุคคลต่างๆ ซึ่งท าหน้าที่ขับเคลื่อนชุมชนได้
อย่างมีพลวัตยิ่งขึ้น และที่ส าคัญการท าความเข้าใจโครงสร้างเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองจะท า ให้ผู้
เก็บข้อมูลจัดความสัมพันธ์ของตนเองกับชุมชนได้อย่างเหมาะสม ไม่เกิดอุปสรรคต่อการเข้าถึงชุมชน
และสามารถน าข้อมูลเหล่านี้มาประกอบภาพของชุมชนให้มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

 5.2 แนวทางการศึกษาโครงสร้างองค์กรชุมชน 

การศึกษาโครงสร้างองค์กรชุมชน ก็คือการท าความเข้าใจกับระบบความสัมพันธ์ต่างๆที่
มีอยู่ในชุมชน แนวทางในการศึกษาโครงสร้างองค์กรชุมชนอาจแยกออกเป็นสองขั้นตอนคือ การท า
ความเข้าใจแบบแผนความสัมพันธ์ขององค์กรชุมชน และการจัดท าผังโครงสร้างองค์กรชุมชน โดย
จะต้องท าความเข้าใจแบบแผนความสัมพันธ์ในชุมชนก่อนแล้วจึงน ามาเขียนเป็นผังโครงสร้างองค์
ชุมชน 

5.3 การศึกษาแบบแผนความสัมพันธ์ขององค์กรชุมชน 

การท าความเข้าใจแบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคมของชุมชนเป็นกระบวนการที่ต้องท า
อย่างต่อเนื่องเพราะความสัมพันธ์ในชุมชนเป็นสิ่งที่ซับซ้อนและมีอยู่หลายมิติ ทั้งความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ทางสังคม และความสัมพันธ์ทางการเมือง การได้มาซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์นี้จะต้องอาศัยทั้งการพูดคุย การสัมภาษณ์ และการสังเกตอาจใช้ประเด็นต่อไปนี้เป็น
แนวทางในการศึกษาแบบแผนความสัมพันธ์ด้านต่างๆขององค์กรชุมชน 

5.3.1 ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ 

5.3.1.1 ดูการแบ่งหน้าที่ อาชีพในชุมชนมีอะไรบ้าง สัดส่วนอาชีพต่างๆ เป็น
อย่างไร 

5.3.1.2 ปัจจัยการผลิตของชุมชน การตัดสินใจในการผลิตของชุมชน ถูกก าหนด
จากอะไร 

5.3.1.3 รวบรวมรายชื่ออาชีพ สัดส่วนของครอบครัวที่ประกอบอาชีพแต่ละ
ประเภทว่าเป็นอย่างไร 

5.3.1.4 ฐานะทางเศรษฐกิจภายในชุมชนมีความแตกต่างกันมากหรือน้อย
อย่างไร ลักษณะการใช้ชีวิต การแบ่งหน้าที่ การหารายได้ และการแบ่งระดับรายได้ จ านวนครอบครัว
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ที่มีฐานะร่ ารวย ปานกลาง พออยู่ได้ ทุกข์ยากจ านวนครอบครัวที่มีรายได้ประจ าแน่นอน  จ านวน
ครอบครัวที่ต้องเช่าที่ดินท ากินจ านวนครอบครัวที่รับจ้างท ารายวัน จ านวนครอบครัวกับภาระหนี้สิน 
มีกองทุนหมุนเวียนหรือไม่ ด าเนินการอย่างไร แหล่งให้เงินกู้เป็นใคร ก าหนดเงื่อนไขการช าระคืน
อย่างไร และอ่ืนๆ  

 5.3.2 ความสัมพันธ์ทางสังคม 

5.3.2.1 กลุ่มทางสังคมต่างๆ ทั้งจัดตั้งโดยรัฐหรือชุมชนเอง กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผู้ปกครอง กลุ่มอิทธิพล ฯลฯ 

5.3.2.2 ระบบและระดับการศึกษาในชุมชน 
5.3.2.3 องค์กรศาสนาและความเชื่อต่างๆรวมทั้งระบบอาวุโส 
5.3.2.4 บทบาทหญิงชายต่อโครงสร้างสังคม 
5.3.2.5 ต้นทุนทางสังคมของชุมชนมีอะไรบ้างเช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้น าไม่เป็น

ทางการ ระบบความสัมพันธ์และค่านิยมที่ท าให้ชุมชนสามารถแก้ปัญหาที่มีอยู่ได้ ฯลฯ 
5.3.2.6 ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างทางสังคม ทางตรง ทางอ้อม มีอะไรบ้าง อย่างไร 

เช่น ระหว่างสามี ภรรยา พ่อแม่กับลูก ผู้น ากับลูกบ้าน ภูมิปัญญากับชุมชน ชาวบ้านกับการรับสื่อ 
ฯลฯ 

5.3.3 ความสัมพันธ์ทางการเมือง 
5.3.3.1 โครงสร้างการปกครองท้องถิ่นประกอบด้วย องค์กร ผู้น า รายชื่อกรรมการ 

ฯลฯ) 
5.3.3.2 ลักษณะทั่วไปของการเมืองในท้องถิ่น (กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ และความ

ขัดแย้ง) 
5.3.3.3 ความสัมพันธ์ระหว่างนักการเมืองระดับชาติกับการเมืองท้องถิ่น 
5.3.3.4 รูปแบบการมีส่วนร่วมในชุมชนทางการเมืองท้องถิ่นการมีส่วนร่วมในการ

ประชุม การแสดงความคิดเห็น การเกิดมติ การตัดสินใจเกี่ยวกับกิจการสาธารณะต่างๆ ในชุมชน 
5.3.3.5 เวทีสาธารณะในชุมชน มีหรือไม่ เป็นอย่างไร ใครมีบทบาทส าคัญในเวที

ต่างๆ เช่น ร้านกาแฟ ตอนเข้ากลุ่มผู้ชายมักจะมากินกาแฟร่วมกันและคุยกันเรื่องการเมือง ฯลฯ  
การศึกษาข้อมูลโครงสร้างและองค์กรชุมชนทั้ง 3 ส่วนในเบื้องต้นนั้นนอกจากที่เราจะทราบ

และรับรู้มาแล้วว่าภายในชุมชนนั้นมีองค์ประกอบของโครงสร้างเป็นอย่างไร เช่น โครงสร้างทาง
การเมืองมีองค์กรที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการอยู่ที่องค์กร ผู้น ามีใครบ้างในด้านเศรษฐกิจ 
ชาวบ้านในชุมชนประกอบอาชีพอะไรกันบ้าง แหล่งเงินกู้มีกี่แหล่ง และในด้านโครงสร้างวัฒนธรรม มี
วัฒนธรรมความเชื่ออย่างไรบ้าง ประเพณีที่ส าคัญๆ ของหมู่บ้านมีอะไรบ้าง เป็นต้น เรายังจะต้องหา
ข้อมูลองค์กรในระดับปฏิบัติการ (Organizations in  Action) ยกตัวอย่าง ในด้านโครงสร้างทาง
การเมือง เราควรจะต้องรู้ให้ได้ว่าภายในแต่ละองค์กรมีใครเป็นผู้น าที่ส าคัญ ใครมีบทบาทส าคัญใน
กิจกรรมส่วนรวมของชุมชน ใครที่ลูกบ้านให้การยอมรับ เพราะอะไร ซึ่งการได้มาซึ่งข้อมูลระดับลึกนี้ 
นอกจากจะได้จากการสัมภาษณ์โดยตรงแล้ว ยังต้องอาศัยการฟัง การพูดคุยของชาวบ้านรวมทั้งการ
สังเกตกิจกรรมส่วนรวมที่บุคคลหรือผู้น าเหล่านี้ได้แสดง บทบาททางสังคมจริงๆ ด้วย 
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ความส าคัญของการเข้าใจโครงสร้างองค์กรชุมชนไม่ได้อยู่ที่การคัดลอกรายชื่อคณะกรรมกา
หรือกลุ่มต่างๆจากบ้านผู้น าชุมชนหรือศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) แต่อยู่ที่การเข้าใจ
ความสัมพันธ์ของผู้คนในชุมชน รายชื่อกรรมการหรือกลุ่มต่างๆ นั้นอาจเป็นองค์กรชุมชนแต่ในนาม
เทา่นั้น ที่ส าคัญยิ่งกว่าคือ องค์กรที่มีปฏิบัติการ (Organization in Action) 

5.4 ผังโครงสร้างองค์กรชุมชน 

เมื่อศึกษาข้อมูลโครงสร้างความสัมพันธ์ต่างๆ ในชุมชนจนเกิดความเข้าใจ การท าผัง
โครงสร้างองค์กรชุมชนจะช่วยประมวลความเข้าใจให้เป็นระบบ และช่วยให้จดจ าโครงสร้างองค์กร
ชุมชนได้ดีขึ้น 

 
ขั้นตอนการท าผังโครงสร้างองค์กรชุมชน 

ขั้นที่ 1 เริ่มจากผู้น าที่มีบทบาทส าคัญในชุมชน ซึ่งอาจเป็นผู้น าที่เป็นทางการหรือไม่เป็น
ทางการก็ได้ เขียนเส้นแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้น าไปยังบุคคลที่มีความสัมพันธ์หรือมีบทบาท
เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับผู้น า เช่น ผู้ใหญ่แดงเป็นผู้น าที่เป็นทางการของหมู่บ้านซึ่งมีบทบาทส าคัญ เมื่อท า
ผังโครงสร้างองค์กรชุมชน ให้รวบรวมชุมชนให้รวบรวมบุคคลที่ใกล้ชิดหรือไปมาหาสู่กับผู้ใหญ่แดงอยู่
เป็นประจ า ซึ่งอาจได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยสอบถามในประเด็นต่างๆ เช่น ผู้ใหญ่แดงมี การ
ท างานร่วมกับใครบ้างหรือในชุมชนมีการตั้งกลุ่มองค์กรไหมและผู้ใหญ่เข้าไปมีส่วนร่วมอย่างไร หรือ
การท างานร่วมกับสมาชิกในกลุ่มประสบกับปัญหาหรืออุปสรรคบ้างหรือไม่ อย่างไร ฯลฯ เมื่อได้ข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ประกอบกับการสังเกต จึงน ามาเขียนเป็นผังโครงสร้างดังนี้ 

ขั้นที่ 2: เขียนเส้นแสดงความสัมพันธ์ของคนทุกๆ คนที่อยู่ในแวดวงของผู้ใหญ่แดงในลักษณะ
เดียวกัน จะได้ผังแสดงความสัมพันธ์ที่เป็นเครือข่ายมากข้ึนดังนี้ 

ขั้นที่ 3: ท าเช่นเดียวกันกับผู้น าหรือบุคคลที่มีบทบาทส าคัญในชุมชน เช่น ผู้น าด้วย พิธีกรรม
ความเชื่อมประธานกลุ่มแม่บ้าน หรือแม้แต่คนที่ไม่มีต าแหน่งทางการแต่มีบทบาทในชุมชน โดยเขียน
เป็นเครือข่ายของแต่ละบุคคล จากนั้นจึงน าเอาเครือข่ายต่างๆมาโยงกัน เป็นผังโครงสร้างองค์กร
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ชุมชน ซึ่งการที่จะได้ผังโครงสร้างที่สมบูรณ์นั้น อาจต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร จึงไม่ควรเน้นที่การ
ได้มาซึ่งผังโครงสร้างนี้แต่ควรเน้นการพูดคุยสังเกตและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เพ่ือเรียนรู้
ความสัมพันธ์ของผู้คนในชุมชนก่อน ตัวอย่างผังโครงสร้างองค์กรชุมชนต่อไปนี้เป็นสิ่งที่เขียนขึ้นมา
ภายหลังจากที่ได้ลงศึกษาชุมชนเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือน จนสามารถเข้าใจระบบความสัมพันธ์ ทาง
สังคมของผู้น าชุมชนที่เกาะน้อย แล้วจึงรวบรวมเป็นผังโครงสร้างองค์กรชุมชนดังนี้ 

5.5 ประโยชน์การน าไปใช้ 
การศึกษาโครงสร้างชุมชนนั้นเราจะไม่สามารถศึกษาแยกแต่ละด้านตัดขาดจากกันได้ 

เนื่องจากโครงสร้างด้านต่างๆ มีความสัมพันธ์กันอย่างสลับซับซ้อนและแยกจากกันไม่ออก เช่น คนที่
เป็นก านันมักจะมีฐานะทางเศรษฐกิจและมีบารมีทางสังคมควบคู่ไปด้วยเพราะมีเครือญาติขนาดใหญ่
ท าให้ฐานอ านาจการเมืองในชุมชนมีมากขึ้นตามไปด้วยเป็นต้น เพราะฉะนั้นการศึกษาทางด้าน
โครงสร้างเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง จึงจ าเป็นต้องท าเป็นภาพรวมใหญ่และมีความรอบด้านให้
มากที่สุด 
 ลักษณะการจัดโครงสร้างทางสังคมที่ผ่านมา เรามักจะเน้นแต่โครงสร้างที่เป็นทางการและ
สนใจเฉพาะโครงสร้างที่เป็นพีระมิดเดียว คือ องค์กรทางการที่มีตัวย่อ เช่น กม. อบต. อสม. อบจ. ถ้า
ไม่มีตัวย่อแล้วเรามักจะไม่รู้จักหรือรู้จักแต่ต าบล หมู่บ้าน คุ้มบ้าน แต่โครงสร้างที่ทับซ้อนกันอยู่อาจจะ
เป็นโครงสร้างที่ไม่เป็นทางการ ซึ่งโครงสร้างที่เกิดขึ้นเองนี้มีความหมายต่อชีวิตจริงของชาวบ้าน  
เจ้าหน้าที่หลายคนอาจไม่เคยรู้ว่าภายในชุมชนมีกลุ่มผู้น าที่ไม่เป็นทางการหรือผู้น าทางธรรมชาติเหล่า
นนี้อยู่ ดังนั้นเครื่องมือชิ้นนี้จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยให้เรามองความหลากหลายของโครงสร้าง
องค์กรในชุมชนและวางแผนการท างานชุมชนอย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  

เมื่อเราเข้าใจและเห็นความหลากหลายของโครงสร้างในชุมชน เราก็จะไม่เห็นว่าชุมชนนั้นว่าง
เปล่าและมีแค่โครงสร้างเดียวอีกต่อไป การท างานของเราต่อไปก็จะง่ายขึ้นเพราะเมื่อเห็นความ
หลากหลายของโครงสร้างองค์กรชุมชนเราก็สามารถจัดกิจกรรมาด้านสุขภาพให้เข้าถึงกลุ่มต่างๆ โดย
ใช้ประโยชน์จากศักยภาพของชุมชนได้มากกว่าเดิม 

 

6. ปฏิทินชุมชน 
 ปัญหาส าคัญประการหนึ่งของการท างานชุมชน เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่ยึดเอาเวลาการ
ท างานของระบบราชการเป็นตัวตั้ง ท าให้หลายครั้งการก าหนดเวลาของกิจกรรมต่างๆจะไม่สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของชุมชน บางครั้งไปถึงชุมชนแล้วเจอแต่คนแก่และเด็กอยู่บ้านหรือเจอชาวบ้านแต่ไม่ว่าง
คุยด้วยเพราะง่วนอยู่กับการท างาน การลงไปเก็บข้อมูลในชุมชน จึงไม่ได้อะไรคืบหน้า หรือไม่สามารถ
ด าเนินการตามแผนการที่ท างานหรือวางเอาไว้ได้ การเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนจะช่วยให้เรารู้จังหวะ
และวงจรการท างานของชาวบ้านและช่วยให้เราจัดท าแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ชาวบ้าน เครื่องมือส าคัญในการเรียนรู้จังหวะของชีวิตและวิถีชุมชนหรือการท าปฏิทินชุมชน 

6.1 เป้าหมายส าคัญของเครื่องมือ 
6.1.1 สร้างความเข้าใจในวิถีชีวิตของชาวบ้าน เครื่องมือที่จะท าให้เรารู้ว่าในแต่ละรอบ

ปี รอบเดือนหรือในแต่ละวัน ชาวบ้านท าอะไร อย่างไร และเม่ือไรบ้าง การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้จะ
ช่วยให้เรารู้จังหวะชีวิต 
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6.1.2 เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน เพราะการรู้จักจังหวะ
และวิถีชุมชนคือ การรู้จักกาลเทศะในชีวิตชาวบ้าน เมื่อเราเข้าหาชาวบ้านได้ถูกจังหวะชาวบ้านจะเกิด
ความรู้สึกท่ีดีและมีความไว้วางใจต่อกันมากขึ้น 

6.1.3 ช่วยให้การวางแผนงานชุมชนดีขึ้น เพราะจะท าให้เราสามารถจัดตารางการ
ท างานที่จะสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวบ้านได้ และเมื่อเข้าไปหมู่บ้านก็สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
เหมาะสมและถูกจังหวะเวลา ซึ่งจะช่วยส่งผลระยะยาวให้การท างานในระบบบริการสาธารณสุขมี
ประสิทธิภาพและเข้าถึงประชาชนเพิ่มยิ่งขึ้นด้วย 

 การเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านว่า ในแต่ละปี แต่ละเดือน หรือในแต่ละวัน ชุมชนมีกิจกรรม
อะไรกันบ้าง อะไรที่เกิดข้ึนและเก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวันของชาวบ้านอย่างไร ทั้งการประกอบอาชีพ
ต่างๆ ซึ่งในแต่ละชุมชนก็จะมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันออกไป หากชุมชนที่ประกอบอาชีพท านาย วิถีชีวิต
หลักก็จะผูกพันอยู่กับการท านา ซึ่งเริ่มตั้งแต่ต้นฤดูฝน จนสิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว พอหมดช่วงการท านา
ชาวบ้านก็จะมีกิจกรรมต่างๆ ท าต่อ ซึ่งเราจะต้องศึกษาให้ทราบว่าเขาท าอะไรบ้างในช่วงนั้น เช่น 
บางส่วนของคนในหมู่บ้านอาจจะเดินทางไปรับจ้างที่ต่างจังหวัด เช่น ไปรับจ้างเป็นลูกกุลีท าสวนยางที่
ปักษ์ใต้ พอถึงช่วงสงกรานต์ก็จะกลับมารวมญาติกันอีกครั้ง งานบุญงานประเพณีต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
เกิดขึ้นในวันเวลาใดบ้าง ต้องเก็บรายละเอียดข้อมูลเหล่านี้มาได้หมด เพ่ือจะได้น ามาช่วยวางแผนใน
การท างานต่อไป 

6.2 แนวทางการศึกษาวิถีชุมชน 
ในการศึกษาวิถชีุมชน สามารถศึกษาชุมชนได้ใน 2 ลักษณะคือ 
6.2.1 วิถีทางเศรษฐกิจ 

เมื่อเราเข้าไปในหมู่บ้าน สามารถใช้วิธีสังเกตและพูดคุยกับชาวบ้านบ่อยๆ แล้ว
เขียนรายละเอียดแจกแจงออกมาได้ว่า อาชีพในหมู่บ้านมีกี่แบบ เดือนไหน ชาวบ้านลงนา ถึง
ประมาณเดือนไหนที่เริ่มเก็บเกี่ยว เดือนไหวเดินทางไปท างานต่างถิ่น หรือพวกที่ไปลงเรือประมงที่
ภาคใต้ ไปเมื่อไร จะกลับช่วงไหนจากการศึกษาและเก็บข้อมูลในลักษณะนี้จะท าให้เราเห็นชีวิตชุมชน
ว่ามีหลายแบบหลายลักษณะ  หลังจากได้ข้อมูลชุดนี้มาจะวิเคราะห์เรื่องอะไรก็จะง่ายขึ้นมาก เพราะ
เรารู้เวลา จังหวะชีวิตของเขาเป็นภาพรวม เช่น มองเห็นแง่มุมทางระบาดวิทยาของปัญหาสุขภาพ
เพราะรู้ว่าตัวแปรที่เก่ียวข้องกับเวลา สถานที่ คน แสดงเป็นแบบแผนออกมาให้เห็น 
 6.2.2 วิถีทางวัฒนธรรม/สังคม 

เป็นการเก็บข้อมูลทีเก่ียวกับขนบธรรมเนียมประเพณี หรือพิธีกรรมส าคัญที่เป็นส่วน
หนึ่งของวิถีชีวิตคนในชุมชนนั้นๆ และมีอิทธิพลต่อความคิดความเชื่อที่ส่งต่อกันมา ตั้งแต่อดีตสู่
ปัจจุบัน เช่น ชาวบ้านอีสานมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นจารีต 12 เดือน ซึ่งเราต้องไปดูว่าเกิดขึ้นช่วงไหนบ้าง 
อย่างไร เช่น วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา งานบุญเผวส แห่บั้งไฟ กิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมทาง
สังคม ซึ่งเราสามารถสังเกตการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของผู้คนอย่างเข้าใจและชัดเจนยิ่งขึ้น 
 นอกเหนือจากการท าวิถีชุมชนโดยใช้วงจรของปีแล้ว เรายังสามารถท าโดยใช้ “วงจรของ
ชีวิต” ได้อีกด้วย ซึ่งจะช่วยให้เราได้รายละเอียดและเข้าใจชีวิตของชาวบ้านมากขึ้น นอกจาก
การศึกษาปฏิทินชีวิตในรอบปีของคนแล้ว เรายังอาจศึกษาวงจรชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายว่ามีกิจกรรม
หรือแบบแผนการปฏิบัติตนในแต่ละช่วยอย่างไร เช่น ประเพณีการเกิด ศึกษาให้เห็นว่าเขาท าอะไร 
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หมอต าแยมีกิจกรรมอะไรบ้าง หรือจะเป็นงานแต่งงาน งานบวชนาคหรืองานอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นใน
วงจรชีวิตของผู้คน การได้เห็นวงจรชีวิตเหล่านี้จะช่วยท าให้เราได้เห็นและรู้จักโลกของชาวบ้านเพ่ิมขึ้น
อีกมากมาย ได้รู้ว่าเราจะเข้าพบปะพูดคุยในเวลาใดจึงเหมาะสม เช่น ถ้ารู้ว่าช่วงเวลานี้ในชุมชนมีงาน
บุญ หรืองานเทศกาล แล้วหาเวลาไปร่วมงานกับเขาบ่อยๆ ชาวบ้านก็จะรู้สึกคุ้นเคยกับเราจะยอมรับ
เราเป็นสมาชิกคนหนึ่งของชุมชน รวมทั้งช่วยท าให้รู้สึกอ่อนไหวและเข้าใจเรื่องราวของชาวบ้าน
เพ่ิมข้ึน 
 นอกจากนี้การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนอาจช่วยให้เราสังเกตภาวะความเป็นผู้น าของ
ชุมชนง่ายขึ้น หรืออาจมองเห็นความสัมพันธ์เชิงอ านาจในชุมชนว่าเป็นอย่างไร ผู้น าคนไหนได้รับการ
ยอมรับมากหรือน้อย ซึ่งสิ่งเหล่านี้มักแสดงออกผ่านกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชน เพราะฉะนั้น
การเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนจ าเป็นต้องรู้จักปฏิทินชุมชนและเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวใน
กาลเทศะที่เหมาะสม เพราะหากเราไม่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะของเขา ไม่มีชีวิตสาธารณะ
ร่วมกันกับเขา ความสัมพันธ์ที่จะช่วยเกื้อกูลการท างานหรือการวางแผนท างานก็จะเกิดข้ึนได้ยาก 

6.3 ประโยชน์การน าไปใช้ 
ประโยชน์สูงสุดของการศึกษาปฏิทินชุมชนคือการท างานสุขภาพเชิงรุก แม้ว่าการท างาน

สุขภาพเชิงรุกจะถูกระบุว่าเป็นภารกิจส าคัญของบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ แต่การท างานเชิงรุกจะ
เกิดไม่ได้เลย หากเราไม่รู้ปฏิทินชุมชน ซึ่งจากตัวอย่างข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า การรู้จักจังหวะชีวิต
ของชาวบ้าน ท าให้เรารู้ว่าจะท างานสุขภาพเชิงรุกอย่างไร การมีความเชื่อมโยงระหว่างระบาดวิทยา
กับปฏิทินชุมชนจะช่วยให้เราเข้าใจมิติของเวลาในเรื่องสุขภาพได้ดีและท างานเชิงรุกได้ง่ายขึ้น  
 การรู้จักปฏิทินชุมชนยังอาจจะใช้ในเชิงป้องกันควบคุมโรค ที่เกิดจากการเคลื่อนย้าย
ประชากรในบางพ้ืนที่ ซึ่งอาจมีแรงงานผิดกฎหมายเข้ามาท างานอยู่นอกจากนั้นกิจกรรมสาธารณะ
ต่างๆ เช่น งานบุญ งานบวชก็จะเป็นโอกาสให้เราเข้าไปใช้ประโยชน์กับการรวมกลุ่มกิจกรรมที่มีผู้มา
เข้ามาร่วมกันมาก เพ่ือจะให้ประโยชน์ส าหรับการรณรงค์ต่างๆ ทั้งยังเป็นโอกาสในการศึกษาองค์กร
ชุมชนหรือองค์กรในระดับปฏิบัติการ (Organizations in Action) อีกด้วย 

 

7. ระบบสุขภาพชุมชน 
ความหมาย“สุขภาพ” ตามความหมายที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 

หมายถึง ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางปัญญา เชื่อมโยงกันเป็น
องค์รวมอย่างสมดุล  

ระบบสุขภาพชุมชน หมายถึง ระบบที่สัมพันธ์กันอย่างเป็นเหตุเป็นผลที่ท าให้เกิดสุขภาวะ
ของประชาชนในชุมชน โดยความร่วมมือกันของสมาชิกกลุ่มต่างๆ ในชุมชน ได้แก่  

7.1 องค์กรในชุมชน ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาสังคม ผู้น าชุมชน (ทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ) องค์กรของชุมชน ครอบครัวและปัจเจก (ร้านช า แผงลอย)  

7.2 องค์กรด้านสุขภาพ ได้แก่ หน่วยบริการปฐมภูมิ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) แพทย์
พ้ืนบ้าน แพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก เป็นต้น 

7.3 หน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ โรงเรียน วัด กองทุนสุขภาพต าบล 
7.4 อ่ืน ๆ ได้แก่ ภาคเอกชน องค์กรเอกชน  เป็นต้น 
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ที่มา: การจัดการใหม่เพ่ือพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ประเวศ วะสี, ม.ป.ป.) 

  

8. บทสรุป 
 เครื่องมือศึกษาชุมชนพัฒนามาจากเครื่องมือของนักมานุษวิทยาที่ใช้ในการศึกษาชุมชนเชิง

ลึก แต่ปรับประยุกต์ให้เหมาะกับงานด้านสาธารณสุข มีทั้งหมด 7 ชิ้นด้วยกันคือ ผังเครือญาติ 
โครงสร้างองค์กรชุมชน ผังปฏิทินชุมชน ประวัติศาสตร์ชุมชน แผนที่เดินดิน ระบบสุขภาพชุมชนและ
ประวัติชีวิตบุคคลที่น่าสนใจ โดยจัดหมวดหมู่และพัฒนารูปแบบจนได้มาตรฐาน และน าไปทดลองใช้
อย่างแพร่หลาย เครื่องมือศึกษาชุมชนเหล่านี้ สามารถแก้ไขปัญหาที่ว่า “ลงชุมชนแล้วไม่รู้ว่าจะท า
อะไร” เพราะมีกิจกรรมชัดเจน คือ เป็นเครื่องมือที่ท าให้งานชุมชน “ง่ายได้ผลและสนุก” ท าให้งาน
ศึกษาชุมชนไม่ต้องผ่านกระบวนการที่ยุ่งยาก ซับซ้อนและใช้เวลานานเหมือนที่ผ่านมา และที่ส าคัญ
ที่สุดเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่มีความละเอียดอ่อนต่อมิติทางสังคมและความเป็นมนุษย์ท าให้
เข้าใจมากขึ้นว่า สามารถบอกได้ว่าในชุมชนยังขาดเหลืออะไร มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องปรับปรุง
ส่วนใด  

 

9. ค าถามทบทวน 

จงให้ความหมาย “เครื่องมือในการศึกษาชุมชน” พร้อมทั้งอธิบายขั้นตอนและประโยชน์
การน ามาใช้ของเครื่องมือแต่ละชนิด มาพอสังเขป  
 
  



 

 

 บทท่ี 6 

กระบวนการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข  
 
 
กระบวนการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการตัดสินใจ เป็นกระบวนการจัดการในการ

ท างานชุมชนด้านสาธารณสุขที่ส าคัญ ทั้งนี้นอกจากจ าเป็นต้องใช้ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาสุขภาพ
ชุมชนที่กล่าวมาแล้ว ในการจัดการการท างานชุมชนในทุกๆ เรื่องของกระบวนการจัดการจ าเป็นต้องมี
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและต้องอาศัยการตัดสินใจที่เหมาะสม 

“ทรัพยากรมนุษย์” ที่เกี่ยวข้องกับการท างานชุมชน มีทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้น าท้องที่ 
(ก านัน, ผู้ใหญ่บ้าน) ผู้น าท้องถิ่น (นายก,สมาชิกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น) บุคลากรทางการศึกษา 
เจ้าอาวาสวัด เจ้าหน้าที่องค์กรอื่นๆ ในชุมชน และภาคประชาชน  

“การจัดการบุคคลที่ดี” จะท าให้สามารถแสวงหาคนดีมีศักยภาพและมีความสามารถเข้ามา
ท างาน สามารถพัฒนางานและดูแลรักษาให้คนท างานได้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และถ้า
หากจ าเป็นต้องให้ออกจากงาน ก็มีการเตรียมการ การจัดบุคคลแต่ละกลุ่มเข้าท างานชุมชนแทนได้ 
โดยมีแนวทางในการคัดเลือกคนที่แตกต่างกันไป  

“เงิน” เป็นทรัพยากรที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการท างานชุมชน จึงจ าเป็นต้องอาศัยการจัดการ
ที่ดี โดยมีการวางแผนด้านการเงิน การแสวงหาหรือระดมเงิน และการควบคุมการใช้เงินให้มีการใช้
อย่างถูกต้องเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

“ข้อมูลข่าวสาร” มีความส าคัญในการใช้ด าเนินงานใช้ประโยชน์ในการจัดการควบคุมและ
ประเมินผลการด าเนินงาน รวมทั้งใช้ข้อมูลข่าวสารประกอบในการตัดสินใจและการวางแผนการ
ท างานชุมชนได้ การจัดการด้านข้อมูลข่าวสารท าได้โดย 1) การจัดท าแผนและเตรียมการพัฒนาระบบ
ข้อมูลข่าวสาร 2) การด าเนินงานจัดตั้งระบบข้อมูลข่าวสาร 3) การจัดเก็บและรายงานข้อมูลข่าวสาร 
4) การสนับสนุนให้มีการน าข้อมูลข่าวสารมาใช้ในการท างานชุมชน และ 5) การบ ารุงรักษาระบบให้
สามารถท างานและใช้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ สิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งแวดล้อมนับเป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการปฏิบัติงาน
ชุมชนด้านสาธารณสุขให้เกิดประสิทธิผล ดังนั้นจึงต้องมีการจัดการให้มีการสนับสนุนสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่จ าเป็นให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ในขณะเดียวกันต้องจัดการควบคุมสิ่งแวดล้อมในการท างานให้
เป็นไปในทิศทางที่เอ้ือให้เกิดความส าเร็จและเป็นอุปสรรคต่อการท างานน้อยที่สุด 

 

1. การวินิจฉัยชุมชน 

แนวคิดการวินิจฉัยชุมชนเป็นจุดเริ่มต้นที่จะน าไปสู่กระบวนการในการแก้ไขปัญหา
สาธารณสุขโดยรวมของชุมชน กล่าวคือ จะท าให้ทราบสถานการณ์หรือระดับของปัญหาสุขภาพ
อนามัยของชุมชนและการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็นและสนองความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง  

นอกจากนี้การวินิจฉัยชุมชนก่อให้เกิดผลดีและประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ
ประชาชนในชุมชน ในการที่จะร่วมกันก าหนดทิศทางการพัฒนาสุขภาพอนามัยและด้านอ่ืนๆ ให้
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เป็นไปทางทิศทางท่ีถูกต้องและเหมาะสม หรืออาจกล่าวได้ว่า การวินิจฉัยชุมชนเปรียบเสมือนกับการ
รักษาผู้ปุวย ที่จะต้องมีการวินิจฉัยโรคให้ได้ก่อนที่จะมีการรักษา ซึ่งต้องผ่านกระบวนการซักประวัติ 
ตรวจร่างกาย แต่กรณี “ชุมชน” มีการเจ็บปุวยของชุมชนหรือไม่ ก็ต้องมีการการวินิจฉัยชุมชน
เช่นเดียวกัน โดยผ่านกระบวนการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่มากพอ และประเมินปัญหาใน
ชุมชนในรูปของอัตรา (Rate) เป็นตัวชี้วัด (Indicators) เพ่ืออธิบายสภาวะทางสุขภาพของชุมชน 
ตลอดจนค้นหาสาเหตุของปัญหาเช่น สถานะสุขภาพ สภาพสิ่งแวดล้อม พฤติกรรมอนามัย ความเชื่อ
ด้านสุขภาพ เป็นต้น 

1.1. ความหมายการวินิจฉัยชุมชน 

การวินิจฉัยชุมชน หมายถึง การประเมินสภาวะทางสุขภาพของชุมชน (Community 
Health Status) และการบริการสาธารณสุข (Health Service) ต่างๆ ในชุมชน ตลอดจนปัจจัยที่มี
ผลต่อสุขภาพอนามัยของชุมชน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้ได้ผลที่บ่งชี้ว่า
ประชากรในชุมชนนั้นมีสถานะสุขภาพอนามัยอยู่ในระดับใด ปัญหาสาธารณสุขในชุมชนมีอะไรบ้าง 
ซึ่งต้องอาศัยความรู้ด้านระบาดวิทยาและด้านอ่ืนๆ โดยบรรยายลักษณะของโรคหรือปัญหาสุขภาพ
อนามัยตามลักษณะต่างๆ ได้แก่ การกระจายตาม บุคคล (People) เวลา (Time) สถานที่ (Place) 
แสดงออกในรูปของดัชนีอนามัย (Health Indicators) เช่น อัตราอุบัติการณ์ (Incidence rate) 
อัตราความชุก (Prevalence Rate) และสถิติชีพ (Vital Statistics) ต่างๆ เช่น อัตราเกิดอัตราตาย 
เป็นต้น  

1.2 วัตถุประสงค์ในการวินิจฉัยชุมชน 

วัตถุประสงค์ในการวินิจฉัยชุมชน สามารถแบ่งเป็นหัวข้อใหญ่ได้ 2 ข้อคือ 
1.2.1 เพ่ือวัดสภาวะสุขภาพของประชาชนในชุมชน  
1.2.2 เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพที่ส าคัญของประชาชน แนวโน้มของปัญหา กลุ่ม

เสี่ยง รวมทั้งการก าหนดวิธีการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ 
กระบวนการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน ปัญหาสาธารณสุขนอกจากเป็นปัญหาที่เกิดจาก

การเจ็บปุวยของประชาชนแล้ว ยังเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะโครงสร้างประชากร เศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม การเมืองและนโยบายของประเทศ ดังนั้นการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่แท้จริงนั้น  
ต้องวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา และน ามาด าเนินการแก้ไข ปูองกันและควบคุม ด้วย
วิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับ
ชุมชน ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน จะต้องรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล วินิจฉัยปัญหา
ตัดสินใจ ตลอดจนการวางแผนงาน เพ่ือด าเนินการให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ
ชุมชนอยู่ตลอดเวลา  

1.3 ขั้นตอนการวินิจฉัยชุมชน 

การวินิจฉัยชุมชนเป็นกระบวนการเพ่ือการแก้ปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชน 
ประกอบด้วยขั้นตอนการด าเนินการ 3 ขั้นตอนใหญ่ที่ส าคัญ ดังนี้ 

1.3.1 การเตรียมชุมชน (Preparation) การเตรียมการด าเนินงานอนามัยชุมชน มี
ความจ าเป็นต้องให้ทุกฝุายเกิดความพร้อมในการท างาน เป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์และรายละเอียดต่างๆ ในการด าเนินงานให้แก่ ตนเองและทีมงาน ตลอดจนประชาชนใน
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ชุมชน รวมทั้งการวางแผน เตรียมการด าเนินงานให้ชัดเจน เหมาะสมกับระยะเวลาที่ก าหนด และ
ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน การเตรียมความพร้อมชุมชน ควรเตรียมในเรื่องต่อไปนี้  

1.3.2 การเตรียมพ้ืนที่ ที่จะออกไปส ารวจ ทั้งสภาพภูมิประเทศ และความร่วมมือของ
ประชาชน โดยการท าความคุ้นเคย/รู้จัก ลักษณะทั่วไปของชุมชนจากข้อมูลทุติยภูมิหรือการลงไป
ศึกษาชุมชนเบื้องต้น จากการส ารวจด้วยเครื่องมือที่สร้างขึ้นเอง หรืออาจจะประยุกต์ใช้เครื่องมือเชิง
สังคม เช่น เครื่องมือ 7 ชิ้น ซึ่งประกอบด้วย แผนที่เดินดิน ผังเครือญาติ โครงสร้างองค์กรชุมชน 
ระบบสุขภาพชุมชน ปฏิทินชุมชน ประวัติศาสตร์ชุมชนและประวัติชีวิตบุคคลที่น่าสนใจ จะเห็นได้ว่า 
“เครื่องมือ 7 ชิ้น” เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการเตรียมชุมชนเท่านั้น 

1.3.3 การเตรียมผู้ปฏิบัติงาน โดยการปฐมนิเทศ การแบ่งหน้าที่การท างาน  การ
เตรียมความรู้ หนังสือ/ต าราที่เกี่ยวข้อง งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย รวม ทั้งวัสดุอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ 
รวมทั้งการเตรียมสุขภาพร่างกายด้วย 

1.3.4 การเตรียมแบบสอบถามและเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ได้แก่ เครื่องมือ 7 ชิ้น แบบสัมภาษณ์ เครื่องบันทึกภาพ บันทึกเสียง แนวทางการสังเกต แนวทางการ
สนทนากลุ่ม เป็นต้น   

1.4 การประเมินภาวะอนามัยชุมชน 

ในการแก้ปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของชุมชน จ าเป็นต้องทราบสภาพการณ์หรือระดับ
ของภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนให้ชัดเจนก่อน จึงจะสามารถร่วมมือกับชุมชนในการวางแผน 
แก้ไขและพัฒนาชุมชนตามที่ต้องการได้ ซึ่งวิธีการที่จะได้มาของปัญหาสุขภาพนั้น ต้องอาศัยการ
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ในชุมชนมาวิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหา การประเมินภาวะอนามัย
ชุมชน ประกอบด้วย ขั้นตอนดังนี้ 1) การเก็บรวบรวมและน าเสนอข้อมูล (Data Collection and 
Presentation) 2) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) 3) การระบุปัญหาอนามัยชุมชน (Identity 
Problem) 4) การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา (Priority Setting) 5) การศึกษาสาเหตุของปัญหา
อนามัยชุมชน (Identified Cause of Problem) มีรายละเอียดดังนี้ 

1.4.1 การเก็บรวบรวมและน าเสนอข้อมูล (Data Collection and Presentation) 
เป็นการส ารวจเพ่ือหาหลักฐานหรือสิ่งที่จะยืนยันปัญหาสุขภาพของชุมชน และน าข้อมูลนั้นไป
วิเคราะห์เพ่ือหาปัญหาอนามัยชุมชนต่อไป ซึ่งจะต้องมีความชัดเจนว่าจะเก็บข้อมู ลอะไร จากใคร 
ช่วงเวลาใด และจะน าข้อมูลนั้นมาท าอะไรแหล่งข้อมูล ปัจจุบันการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ มีการ
ด าเนินการในหลายรูปแบบ ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและระบบข้อมูลข่าวสารมี
ประสิทธิภาพมาก ดังนั้นจึงสามารถน าข้อมูลจากแหล่งที่มีการเก็บรวบรวมไว้แล้วนั้นมาท าการศึกษา
ได้ เรียกว่า “ข้อมูลทุติยภูมิ” (Secondary Data) 

“ข้อมูลทุติยภูมิ” หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากแหล่งที่มีการบันทึกข้อมูลไว้แล้ว เช่น ข้อมูล
ทะเบียนราษฎร์ ข้อมูลจากแฟูมผู้ปุวย ข้อมูลจากโรงพยาบาล ข้อมูลจากระเบียนรายงานของ
หน่วยงานสาธารณสุขในระดับพ้ืนที่ และหากข้อมูลที่มีอยู่แล้วนั้นยังไม่ครอบคลุมเพียงพอจะต้องมีการ
ส ารวจเพิ่มเติมจากพ้ืนที่ เรียกข้อมูลลักษณะนี้ว่า “ข้อมูลปฐมภูมิ” (Primary Data)  

“ข้อมูลปฐมภูมิ” หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลโดยตรง โดยการเดินส ารวจ การ
สอบถามการสังเกตหรือการตรวจทางห้องปฏิบัติการเช่น ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ เป็นต้น 
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1.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลมีอยู่หลายวิธีการหรือเทคนิค ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ 
งบประมาณ ก าลังคน ระยะเวลาหรือความเหมาะสมตามสภาพการณ์ต่างๆ วิธีการที่นิยมใช้ในปัจจุบัน 
ได้แก่ 

1.5.1 การสังเกต   
การสังเกต คือ การเฝูาดูสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างใส่ใจและมีระเบียบวิธี เพ่ือวิเคราะห์ 

หรือหาความสัมพันธ์ของสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นกับสิ่งอื่น (สุภางค์ จันทวานิช, 2549: 45)  
1.5.1.1 ประเภทของการสังเกต ที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพมี 2 แบบ คือ  

1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) คือการ
สังเกตที่ผู้สังเกตเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับกลุ่มคนที่ถูกศึกษา มีการท ากิจกรรมร่วมกัน จนผู้ถูกศึกษา
ยอมรับว่าผู้สังเกตมีสถานภาพบทบาทเช่นเดียวกับตน ผู้สังเกตจะต้องปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนที่ศึกษา 
โดยอาจเข้าไปฝังตัวอยู่ในเหตุการณ์ เข้าไปอาศัยอยู่ในชุมชนเป็นเวลานาน จนคนในชุมชนรู้สึกว่าเป็น
เรื่องธรรมดาที่มีนักวิจัยมาอาศัยอยู่  ข้อดี ของวิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม ท าให้ผู้วิจัยได้รับการ
ยอมรับและสนิทสนมกับกลุ่มที่จะศึกษา โดยที่ผู้ถูกสังเกตไม่รู้ตัวว่าถูกสังเกตหรือเฝูาดู จึงมีพฤติกรรม
ที่เป็นไปตามธรรมชาติ ท าให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง และท าให้เห็นภาพรวมของเหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็น
ธรรมชาติมากที่สุด ท าให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ซ้ าๆ ข้อจ ากัด ของวิธีการ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม คือ มักใช้ได้กับการศึกษากลุ่มเล็กๆ และนักวิจัยต้องระวังมิให้ตนเองเข้าไปมี
ความรู้สึกร่วมและผูกพันทางอารมณ์จนขาดความเที่ยงตรง อาจเป็นเหตุให้มีอคติหรือเข้าข้างกลุ่มที่
ก าลังศึกษาได้ ข้อมูลก็จะขาดความเที่ยงตรง การจดบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ท าได้ล าบาก ขณะอยู่ร่วม
กิจกรรมกับกลุ่ม 

2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) คือ 
การสังเกตท่ีผู้วิจัยเฝูาสังเกตอยู่วงนอก ไม่เข้าไปร่วมในกิจกรรมที่ท าอยู่  ข้อดีของวิธีการสังเกตแบบไม่
มีส่วนร่วม คือ มักใช้ในการเริ่มต้นเก็บข้อมูล ท าได้ง่าย ไม่ต้องเสียเวลาให้ได้รับการยอมรับจากกลุ่ม
ศึกษา เพราะมีบทบาทเป็นคนนอก ท าให้มีโอกาสเกิดอารมณ์ร่วมน้อย เก็บข้อมูลในระยะเวลาสั้นและ
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยกว่าวิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม ข้อจ ากัดของวิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
คือ ถ้าผู้สังเกตรู้ว่าถูกสังเกต อาจท าให้ไม่แสดงพฤติกรรมที่เป็นธรรมชาติออกมา และข้อมูลที่ได้ไม่
ละเอียดหรือสมบูรณ์เท่าวิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 

กล่าวโดยสรุป ทั้งการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมนั้น ต่างมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือสังเกตพฤติกรรมและเหตุการณ์ เพ่ือน ามาหาความสัมพันธ์และความหมายของ
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ในภาพรวมการสังเกตมีข้อดีและข้อจ ากัด  

สรุปข้อดีของวิธีการสังเกตคือ (1) เหมาะกับการศึกษาพฤติกรรมที่ค่อนข้างลึกซึ้งและไม่
สามารถแสดงออกมาได้ด้วยค าพูด (2) ช่วยเก็บข้อมูลที่ผู้ถูกสังเกตไม่สนใจ หรือเห็นเป็นเรื่องธรรมดา
ที่เคยชิน (3) เป็นการช่วยเก็บข้อมูลที่ผู้ถูกสังเกตไม่เต็มใจบอก เพราะไม่มีเวลาหรือกลัวมีภัยแก่ตัว 
หรืออาจท าให้เสื่อมเสียต่อตนเอง (4) ช่วยในการเก็บข้อมูลเพ่ิมเติม เพ่ือสนับสนุนหรือขัดแย้งกับ
ข้อมูลที่ได้มาจากการบอกเล่า หรือเป็นข้อมูลที่เสริมความเข้าใจให้ชัดเจนถูกต้องยิ่ง ขึ้น (5) เป็น
การศึกษาเหตุการณ์ท่ีเกิดค้นจริงๆ ได้ทันที แทนที่จะต้องคอยให้คนอ่ืนบอกเล่า (6) เป็นการเก็บข้อมูล
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ได้กับบุคคลทุกระดับ หรือบุคคลที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือคนพิการ (7) เป็นวิธีการที่เก็บข้อมูลได้อย่าง
ละเอียด สามารถน าเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องอ่ืนๆ มาอธิบายเหตุการณ์ที่ตนเองต้องการอธิบายได้ และ
สามารถอธิบายได้ลึกซึ้งมากกว่า (8) การสังเกตเป็นวิธีการที่มีลักษณะต่อเนื่อง จึงพอที่จะกล่าวได้ว่า
อะไรมาก่อน/มาหลัง สามารถศึกษาแนวโน้มได้ 

สรุปข้อจ ากัดของวิธีการสังเกต (1) การมีอารมณ์ร่วม มีอคติหรือเข้าข้างกลุ่มที่ศึกษา จะส่งผล
ต่อความเที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือของข้อมูลได้  (2) ไม่สามารถเก็บข้อมูลที่ต้องการได้ หาก
เหตุการณ์นั้นไม่เกิดขึ้นในเวลาที่ต้องการเก็บข้อมูล นับว่ายังถูกจ ากัดเนื่องจากระยะเวลาของ
เหตุการณ ์(3) ไม่สามารถเก็บข้อมูลบางอย่างที่ผู้ถูกศึกษาไม่อนุญาตให้เข้าไปสังเกตได้ (4) ความคลาด
เคลื่อนของเหตุการณ์ เหตุการณ์ที่ผู้สังเกตคาดว่าจะเกิดขึ้นแต่ก็ไม่เกิด  (5) ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้
ครบถ้วนทุกแง่ทุกมุมของเหตุการณ์ เพราะผู้สังเกตไม่สามารถกระท าพร้อมกันได้ในเวลาเดียวกัน  (6) 
กรณีที่ผู้ถูกสังเกตรู้ตัวว่าถูกสังเกต อาจท าให้ไม่กล้าแสดงพฤติกรรมที่เป็นจริงหรือเป็นธรรมชาติ
ออกมา (7) ใช้เวลานาน และต้องลงทุนมาก (8) ผลของการสังเกตมักมีลักษณะเป็นการพรรณนาที่
ค่อนข้างละเอียดลึกซ้ึง ยากแก่การประเมินเป็นตัวเลขและแปลความหมาย 

1.5.1.2 สิ่งที่ต้องสังเกต (สุภางค์ จันทวานิช, 2549: 50 -55) 
ก่อนที่จะท าการสังเกตผู้วิจัยควรก าหนดกรอบที่ใช้ในการสังเกตดังนี้ คือ 
1) การกระท าของแต่ละบุคคล (Acts) คือการสังเกตวิถีการด าเนินชีวิต

ของผู้ถูกศึกษา เช่น ลักษณะเสื้อผ้าที่ใส่ อาหารที่รับประทาน สานที่อยู่อาศัย 
2) แบบแผนการกระท า (Activities) คือการสังเกตการกระท าหรือ

พฤติกรรมที่เป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนและมีลักษณะต่อเนื่องจนเป็นแบบแผน เช่น การปรุงอาหาร 
การเพาะปลูก การจัดงานประจ าปี การรักษาพยาบาล การสังเกตแบบแผนการกระท าเหล่านี้จะ
ชี้ให้เห็นถึงสถานภาพ บทบาท และหน้าที่ของสมาชิกในสังคมได้ 

3) ความหมาย (Meanings) คือการสังเกตการให้ความหมายของผู้ถูก
ศึกษาที่มีต่อการกระท า (Acts) และแบบแผนการกระท า (Activities) ข้างต้น การสังเกตในส่วนนี้จะ
ท าให้เข้าใจว่าผู้ถูกศึกษามีความเชื่อ โลกทัศน์ ทัศนคติ เกี่ยวกับสภาวะสังคมของตนเองอย่างไร 

4) ความสัมพันธ์ (Relationship) คือการสังเกตความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลในชุมชน เช่น ความสัมพันธ์ทางเครือญาติ ความสัมพันธ์ทางการเมือง ความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจ การสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจะช่วยให้เข้าใจถึงโครงสร้างทางสังคมที่ต้องการ
ศึกษาได้เป็นอย่างดี 

5) การมีส่วนร่วม (Participation) คือการสังเกตการมีส่วนร่วมกิจกรรม
ของผู้ถูกศึกษา การสังเกตในประเด็นนี้จะช่วยให้ผู้วิจัยเข้าใจถึงโครงสร้างทางสังคมที่ต้องการศึกษาอีก
ทางหนึ่ง 

6) องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม (Setting) คือการสังเกตองค์ประกอบ
ของสิ่งแวดล้อมที่ใช้เป็นพ้ืนที่ศึกษา เป็นการสังเกตสถานที่ในความความหมายทางภูมิศาสตร์ 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล วัฒนธรรม ความเชื่อ วิถีชีวิต ฯลฯ 
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1.5.1.3 บทบาทของผู้สังเกต  
โดยทั่วไปเราแบ่งบทบาทของผู้สังเกตออกเป็น 4 แบบ คือ (1) ผู้เข้าร่วม

โดยสมบูรณ์ (Complete Participant) (2) ผู้เข้าร่วมในฐานะนักสังเกต (Participant-as–Observer) 
การสังเกตในบทบาทนี้ผู้ถูกสังเกตจะรู้ว่าตนถูกสังเกต (3) นักสังเกตในฐานะผู้เข้าร่วม (Observer – 
as – Participant) ผู้สังเกตแสดงบทบาทของผู้สังเกตแบบเป็นทางการในระยะเวลาสั้นๆและผิวเผิน 
(4) นักสังเกตโดยสมบูรณ์ (Complete Observer) ผู้สังเกตในบทบาทนี้จะไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ถูก
สังเกตเลย ผู้ถูกสังเกตจะไม่รู้ตัวว่าถูกสังเกตอยู่ 

1.5.1.4 ความถูกต้องของการสังเกต (Validity) 
เราสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการสังเกตได้จาก (1) วิธีที่ใช้ใน

การสังเกต พิจารณาว่าวิธีการสังเกตท่ีใช้อยู่นั้นจะได้ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนมากน้อยเพียงใด (2) ความ
สอดคล้อง ชัดเจน และครบถ้วนของข้อมูลและลักษณะข้อมูลที่ก าหนดไว้ให้สังเกตกับวัตถุประสงค์
ของการวิจัย และ (3) ทักษะและความสามารถของผู้สังเกต 

การสังเกตดังกล่าว นิยมใช้ในการเก็บรวบรวมด้านพฤติกรรมอนามัยต่างๆ โดยมีเครื่องมือคือ 
“แนวทางการสังเกต” ที่ระบุรายละเอียดย่อยๆ เกี่ยวกับประเด็นที่ตั้งข้อสังเกต สิ่งที่ต้องสังเกต  

1.5.2 การสัมภาษณ์  
การสัมภาษณ์เป็นการเก็บรวบรวมที่มีการน ามาใช้บ่อบในการวิจัย โดยทั่วไปการ

สัมภาษณ์แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ  
1.5.2.1 การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ 

(Structured Interview or Formal Interview) การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง คือ การสัมภาษณ์
ที่ต้องการข้อมูลที่ละเอียดลึกซึ้ง เป็นการสัมภาษณ์แบบเปิดกว้าง ไม่จ ากัดค าตอบ บางครั้งจึงเรียกว่า 
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ เนื่องจากเป็นการสัมภาษณ์ที่มีความยืดหยุ่นสูง การสัมภาษณ์แบบ
ไม่มีโครงสร้าง ที่มีจุดความสนใจเฉพาะ เรียกว่า การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview)  

1.5.2.2 การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Non-Structured Interview) ซึ่งเป็น
การเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีการใช้บ่อยในการวิจัยเชิงคุณภาพได้แก่ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกคือ การ
สัมภาษณ์แบบเจาะรายบุคคล (In-depth Interview) เป็นการซักถามพูดคุยกันระหว่างผู้สัมภาษณ์
และผู้ให้สัมภาษณ์ เป็นการถามเจาะลึกล้วงค าตอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน การถามนอกจากจะให้อธิบาย
แล้ว จะต้องถามถึงเหตุผลด้วย การสัมภาษณ์แบบนี้ จะใช้ได้ดีกับการศึกษาวิจัยฝนเรื่องที่เกี่ยวกับ
พฤติกรรมของบุคคล เจตคติ ความต้องการ ความเชื่อ ค่านิยม บุคลิกภาพในลักษณะต่างๆ ข้อดีของ
วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก คือ (1) เป็นวิธีการที่ท าให้ผู้สัมภาษณ์ได้พูดอย่างละเอียดและลึกใน
หัวข้อเฉพาะที่ต้องการ (2) เป็นการติดต่อสื่อสารโดยตรง สามารถท าให้เข้าใจในข้อมูลระหว่างกันและ
กันได้ดี ถ้ามีความเข้าใจผิดก็สามารถแก้ไขได้ทันที (3) มีลักษณะยืดหยุ่นได้มาก สามารถดัดแปลงและ
แก้ไขค าถามจะกว่าผู้ตอบจะเข้าใจค าถาม และ (4) ขณะที่ท าการสัมภาษณ์ผู้วิจัยสามารถใช้วิธีการ
สังเกตไปด้วยได้ว่าผู้ตอบมีความจริงใจกับการตอบหรือไม่ ข้อจ ากัดของวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
คือ (1) ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับผู้ถูกสัมภาษณ์ และความไว้วางใจ อาจมีผลต่อการให้ข้อมูล (2) การ
ที่ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่สนใจมติของเวลา อาจหลงลืมเล่าบางอย่าง หรือคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาหรือไม่
ส าคัญอย่างที่ผู้สัมภาษณ์มองเห็น เขาก็จะไม่เอ่ยถึง ท าให้เกิดการละทิ้งรายละเอียดต่างๆ ไปมาก (3) 
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ต้องระวังไม่ใส่ความคิดของตนเองลงไปในความคิดของผู้ถูกสัมภาษณ์ (4) สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก (ใช้
เวลา งบประมาณ และพลังงานมาก) (5) ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จะเชื่อถือได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับ
ความร่วมมือและความเต็มใจของผู้ถูกสัมภาษณ์  (6) ความส าเร็จในการเก็บข้อมูลขึ้นอยู่กับ
ความสามารถของผู้สัมภาษณ์ (7) การสัมภาษณ์ขึ้นอยู่กับสภาพทางอารมณ์ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการ
บิดเบือนได้ และ (8) การสัมภาษณ์บางครั้งขึ้นอยู่กับการตัดสินใจทันทีทันใดและความจ าของผู้ถูก
สัมภาษณ์ ท าให้ข้อมูลอาจผิดพลาดได้  

ขั้นเตรียมการการเตรียมการสัมภาษณ์  

1. การเลือกกลุ่มเปูาหมาย (ใคร จ านวน) 
2. การวางแผนการสัมภาษณ์ (แนวค าถาม ก าหนดเวลาในการสัมภาษณ์ นัดหมาย) 
3. เตรียมอุปกรณ์การจดบันทึกให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
ขั้นการเริ่มสัมภาษณ์ 
1. แนะน าตนเอง 
2. สร้างบรรยากาศให้รู้สึกเป็นกันเอง 
3. บอกวัตถุประสงค์ในการมาสัมภาษณ์ 
4. ถ้าต้องจดบันทึก หรือใช้เครื่องบันทึกเสียงต้องแจ้งให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ทราบ 
ขั้นการสัมภาษณ์ 
1. ใช้แนวค าถาม (Interview Guide) ที่เตรียมมา (แนวค าถาม คือรายการหัวข้อและค าถาม

ที่นักวิจัยสร้างขึ้นและจัดล าดับไว้ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์) 
2. ฟังอย่างตั้งใจ ใส่ใจ และปูอนค าถามเหมาะสมกับเวลา  
3. เป็นผู้ถูกถามบ้าง (Two ways) 
4. หัดมองไม่เห็นบ้าง (Expressing cultural ignorance) 
ขั้นการบันทึกข้อมูลและการสิ้นสุดการสัมภาษณ์ รีบท าการบันทึกให้สมบูรณ์หลังจากการ

สัมภาษณ์เสร็จสิ้น 
กล่าวโดยสรุป “การสัมภาษณ์” เป็นวิธีการที่ช่วยให้ได้ในรายละเอียดของข้อมูลอย่างตรง

เปูาหมาย หรือในกรณีที่กลุ่มเปูาหมายไม่สามารถอ่านหรือเขียนหนังสือได้ ดังนั้นก่อนการสัมภาษณ์ 
ทีมหรือผู้สัมภาษณ์ต้องศึกษาเครื่องมือให้เข้าใจและแปลความหมายข้อความหรือค าถามให้ตรงกัน 
ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการของค าถามแต่ละข้อ (ต้องมีคู่มืออธิบาย)  

1.5.3 การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
การสนทนากลุ่มคือ การสัมภาษณ์ในอีกรูปแบบหนึ่งที่รวบรวมข้อมูลจากการ

สนทนากับกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลในประเด็นปัญหาที่ เฉพาะเจาะจง โดยมีผู้ด าเนินการสนทนากลุ่ม 
(Moderator) เป็นผู้คอยจุดประเด็นในการสนทนา เพ่ือชักจูงให้กลุ่มเกิดแนวคิดและแสดงความ
คิดเห็นต่อประเด็นหรือแนวทางการสนทนาอย่างกว้างขวางละเอียดลึกซ้ึง โดยมีผู้เข้าร่วมสนทนาในแต่
ละกลุ่มประมาณ 6-10 คน ซึ่งเลือกมาจากประชากรเปูาหมายที่ก าหนดเอาไว้ (ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย, 2549) การสนทนากลุ่มเหมาะส าหรับการศึกษาที่มีจุดมุ่งหมายหลากหลาย เช่น 
การค้นหาประเด็นของเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ยังไม่มีความรู้มาก่อน (Exploratory) การหาค าอธิบาย
ส าหรับปรากฏการณ์บางอย่าง (Explanatory) การประเมินสถานการณ์ (Assessment) 
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1.5.3.1 ประโยชน์ของการสนทนากลุ่ม 

1) ใช้ในการศึกษาความคิดเห็น ทัศนคติ ความรู้สึก การรับรู้ ความเชื่อ 
และพฤติกรรม 

2) ใช้ในการก าหนดสมมติฐานใหม่ๆ  
3) ใช้ในการก าหนดค าถามต่างๆที่ใช้ในแบบสอบถาม  
4) ใช้ค้นหาค าตอบที่ยังคลุมเครือ หรือยังไม่แน่ชัดของการวิจัยแบบ

ส ารวจ เพ่ือช่วยให้งานวิจัยสมบูรณ์ยิ่งข้ึน  
5) ใช้ในการประเมินผลทางด้านธุรกิจ 

การเลือกกลุ่มเปูาหมาย โดยทั่วไปจะเลือกจากกลุ่มเปูาหมายที่มีลักษณะทางประชากร สังคม 
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม และมีประสบการณ์ท่ีคล้ายคลึง 

1.5.3.2 ขั้นตอนด าเนินการสนทนากลุ่ม มีดังนี้  
1) ก าหนดปัญหาหรือหัวข้อ รวมทั้งค าถามและวัตถุประสงค์ของการ

วิจัยให้เหมาะสม 

2) ก าหนดกรอบการเลือกกลุ่มเปูาหมาย 

3) ก าหนดทีมงาน ประกอบด้วย ผู้ด าเนินการสนทนา (Moderator) ผู้
จดบันทึก (Note taker) และผู้ช่วยทั่วไป (Assistant) 

4) สร้าง/ทดสอบแนวค าถาม 

5) เลือกกลุ่มเปูาหมาย 

6) จัดการสนทนากลุ่ม 

1.5.3.3 การด าเนินการสนทนา 
 ในช่วงแรกผู้ด าเนินการสนทนาควรเริ่มจากการแนะน าตนเอง และ

ทีมงาน (ผู้จดบันทึก และผู้บริการทั่วไป) โดยควรพยายามสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเอง ควรจัดเตรียม
อุปกรณ์ (กระดาษส าหรับจดบันทึกและดินสอ กระดาษชาร์ท หรือกระดานด า เครื่องบันทึกเสียง) ที่
ใช้ในการสนทนากลุ่มให้พร้อม หลังจากนั้นจึงด าเนินการตามขั้นตอนถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
และจุดมุ่งหมายในการจัดสนทนากลุ่ม เกริ่นน าด้วยค าถามอุ่นเครื่องเพ่ือสร้างบรรยากาศผ่อนคลาย 
เป็นกันเอง เมื่อผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเริ่มมีความคุ้นเคยกัน จึงเริ่มค าถามในแนวการสนทนาที่
จัดเตรียมไว้ 

1.5.3.4 บทบาทของทีมในการสนทนา 
1) ผู้ด าเนินการสนทนา (Moderator) เป็นคนคุยเก่ง มีความสามารถใน

การซักถาม ควรมีการพูดแทรกตลกอย่างเหมาะสม สามารถสร้างบรรยากาศให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นต่อกัน ไม่ควรซักถามรายบุคคล ไม่แสดงความคิดเห็นของตนเอง ไม่ควรข่มความคิดผู้อื่น 
หรือชักน าผู้อ่ืนให้เห็นคล้อยตามกับผู้ที่พูดเก่ง (Dominate) ควรจะปล่อยให้ผู้เข้าร่วมแสดงความ
คิดเห็นได้อย่างเต็มที่ อิสระ เสรีและเป็นธรรมชาติมากที่สุด สร้างบรรยากาศให้คนที่ไม่ค่อยพูดให้
แสดงความคิดเห็นออกมาให้ได้ 
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2) ผู้จดบันทึก (Note taker) จะต้องอยู่ร่วมตลอดเวลา ควรท าหน้าที่ใน
การจดบันทึกเพียงอย่างเดียวไม่ควรร่วมสนทนาด้วย เพราะจะท าให้การจดบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน 
จะต้องเป็นผู้ถอดเทปด้วยตนเอง เพื่อความเข้าใจในสิ่งที่ได้บันทึกและเนื้อหาสาระในเทปที่ตรงกัน 

3) ผู้ช่วยทั่วไป (Assistant) ควบคุมเครื่องบันทึกเสียงและเปลี่ยนเทป
ขณะที่ก าลังด าเนินการสนทนา อ านวยความสะดวกแก่ผู้ด าเนินการสนทนาและผู้จดบันทึก เพ่ือให้แต่
ละคนท าหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ 

1.5.3.5 ข้อดีของการสนทนากลุ่ม 
1) ช่วยให้เก็บข้อมูลจากเปูาหมายจ านวนหลายคนได้ในระยะเวลาสั้น 

และสามารถเสนอผลการศึกษาได้ในเวลาอันจ ากัด 
2) มีโครงสร้างที่ยืดหยุ่น และใช้กับกลุ่มเปูาหมายได้หลายแบบ 
3) นักวิจัยสามารถเลือกใช้ได้ตามต้องการ สามารถใช้เสริมกับการวิจัย

แบบอ่ืนก็ได้ 
4) ข้อมูลที่ได้เป็นการผ่านการถกเถียงโต้ตอบกันเองของกลุ่มสนทนา ท า

ให้มั่นใจในความถูกต้องแม่นย า มีความน่าเชื่อถือ และมีความหลากหลายของข้อมูล 
5) ข้อมูลการสนทนากลุ่มแต่ละครั้งท าให้ได้ประเด็นค าถามใหม่ๆ หรือ

สมมติฐานใหม่ๆ เพ่ือการค้นคว้าศึกษาต่อ 
6) ปฏิกิริยาของผู้ร่วมวงสนทนาต่อประเด็นที่สนทนา และต่อกันและกัน 

ท าให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมและคุณค่าต่างๆ ของสังคมของผู้เข้าร่วมวงสนทนาที่มา
จากวัฒนธรรมเดียวกัน 

7) บรรยากาศเป็นกันเอง การมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ช่วยท าให้การสนทนา
ของกลุ่มเป็นไปอย่าง มีชีวิตชีวา ไม่ตึงเครียด 

8) ผู้วิจัยสามารถด าเนินการสนทนาตามไปด้วย คอยควบคุมเกมและ
สร้างบรรยากาศให้ราบรื่นไปตามที่ตั้งเปูาหมายไว้ 

1.5.3.6 ข้อจ ากัดของการสนทนากลุ่ม 
1) ผู้ด าเนินการสนทนาที่ไม่ได้รับการฝึกฝนอย่างถูกต้อง จะท าให้การ

ด าเนินกลุ่มไม่ราบรื่น 

2) แนวทางการสนทนากลุ่มที่เรียบเรียงไม่ดี ไม่มีล าดับ มีความซับซ้อน 
จะท าให้การสนทนาวกวน สับสน ในที่สุดผู้ร่วมสนทนาก็จะคร้านที่จะออกความคิดเห็น 

3) ผู้ร่วมวงสนทนาไม่มีลักษณะร่วมคล้ายกัน หรือวัฒนธรรมเดียวกัน 
และสามารถข่มกันได้ การสนทนาก็จะไม่ราบรื่น บรรยากาศกลุ่มเสีย หรือมีคนไม่พูดมากขึ้น 

4) ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มไม่สามารถให้ภาพพฤติกรรมจริง ซึ่งได้
จากการสังเกต เพราะสิ่งที่คิดหรือพูดออกมาอาจไม่ใช่สิ่งที่ท า 

5) ข้อมูลจากกลุ่มแต่ละกลุ่มไม่สามารถเป็นตัวแทนของสังคมหรือ
วัฒนธรรมที่ผู้ร่วมสนทนาด าเนินชีวิตอยู่ได้ ใช้อธิบายได้เฉพาะกับบริบทของกลุ่มนั้นๆ เท่านั้น 

6) ไม่เหมาะที่จะใช้ในหัวข้อสนทนาที่เป็นเรื่องส่วนตัวมากๆ 
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7) การสร้างแนวค าถาม จะต้องเรียบเรียงแนวค าถามให้ดีไม่วกวน โดย
อาจจะเรียงล าดับตามประเภทของประเด็นตามความยากง่ายหรือตามล าดับความตรงไปตรงมาและ
ซับซ้อนของเหตุผลดังนั้นควรจะต้องมีการทดสอบ (Pretest) 

8) การคัดเลือกสมาชิกผู้เข้าร่วมวงสนทนา จะต้องได้ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ โดยต้องมีลักษณะต่างๆที่เหมือนกัน (Homogeneous) ไม่ข่มซึ่งกันและกัน 

1.5.4 การส ารวจข้อมูล 
การส ารวจจะใช้ “แบบสอบถาม”เป็นเครื่องมือ วิธีนี้จะนิยมใช้มากที่สุดและ

เหมาะกับผู้ตอบที่อ่านและเขียนหนังสือได้และต้องชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการตอบให้ชัดเจน 
เข้าใจง่าย การซักประวัติและตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ข้อมูลที่จ าเป็นในการ
ประเมินภาวะอนามัยชุมชนประกอบด้วย  

1.5.4.1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชน ได้แก่ ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สภาพภูมิประเทศ 
ที่ตั้งอาณาเขต ประวัติความเป็นมาของชุมชุน การคมนาคม สภาพแวดล้อม ลักษณะการตั้งบ้านเรือน 
แผนที่ แสดงจุดที่ ส าคัญๆ ทั้ งทางกายภาพและสั งคม  (แผนที่ เ ดินดิน )  แหล่ งน้ า  แหล่ ง
ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ 

1.5.4.2 ระบบต่างๆ ของชุมชน ได้แก่ ระบบการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ ระบบ
การศึกษา ระบบพิธีกรรมความเชื่อและศาสนา และระบบตัวบงการอ่ืนๆ  

1.5.4.3 ข้อมูลด้านโครงสร้างชุมชน ได้แก่ โครงสร้างทางอายุและเพศของ
ประชากร (ปิรามิดประชากร) ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพสมรส โครงสร้างองค์กรชุมชน 
ค่านิยม ความเชื่อ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความรู้ พฤติกรรมสุขภาพ พฤติกรรม
เสี่ยง พฤติกรรมเมื่อเจ็บปุวย และแหล่งบริการทางสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน 

1.5.4.4 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต ได้แก่ พิจารณาจากข้อมูลความจ าเป็น
พ้ืนฐาน (จปฐ.) ข้อมูลการพัฒนาด้านอ่ืนๆและการมีส่วนร่วมของชุมชน 

1.5.4.5 ข้อมูลที่บ่งชี้สภาวะสุขภาพอนามัยของชุมชน ได้แก่ ประเมินสุขภาพ
ทั่วไป เช่น ความยืดยาวของชีวิต (Life expectancy) อัตราเกิด อัตราตาย อัตราเพ่ิมตามธรรมชาติ 
อัตราเจริญพันธุ์ ประเมินปัญหาสุขภาพอนามัย เช่น การปุวยทั้งทางกายหรือทางจิต การตาย ความ
พิการ สภาวะที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเช่น การขาดสารอาหาร ภาวะเครียดการขาดภูมิคุ้มกันโรค 

1.5.4.6 ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ แหล่งน้ าดื่มน้ าใช้ (ปริมาณ/ความพอเพียง 
คุณภาพ/การปรับปรุง) การมีและใช้ส้วม การเลี้ยงสัตว์ การปูองกันควบคุมสัตว์และแมลงน าโรค การ
ก าจดัขยะมูลฝอยและน้ าโสโครก มลพิษทางอากาศและสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ  

การใช้ข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยอนามัยชุมชนนั้น จะต้องให้ความส าคัญกับข้อมูลตัวบ่งชี้สถานะ
สุขภาพทั้งที่วัดในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพควบคู่กันไป ทั้งนี้เพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์ปัญหาที่
ถูกต้องและครอบคลุมประเด็นปัญหามากที่สุดการน าเสนอข้อมูล (Data presentation) ควรน าเสนอ
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาในรูปแบบที่เหมาะสมกับประเภทของข้อมูล โดยอธิบายข้อมูลในรูปของ
บทความ ตาราง กราฟ แผนภูมิ หรือแผนที่ ตามความเหมาะสมเพ่ือสื่อความหมายให้ชัดเจนและ
เข้าใจง่าย ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
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1.5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis) 
การศึกษาปัญหาของชุมชนก่อนน ามาวางแผน จะต้องอาศัยระเบียบวิธีวิจัย และ

ตัวชี้วัดทางระบาดวิทยามาประยุกต์ใช้ในการรวบรวมข้อมูลทุกๆ ด้านที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ เพ่ือ
สนับสนุนหรือบ่งชี้ในการวางแผนแก้ปัญหาต่อไป  

ดังนั้น ข้อมูลจะต้องจัดระเบียบและวิเคราะห์เพ่ือให้สะดวกในการอ่านและตีความว่าข้อมูล
ที่ได้นั้นหมายความว่าอย่างไร หรือบ่งบอกสถานนะสุขภาพของชุมชนในทิศทางใด กล่าวคือให้ได้
ค าตอบว่าปัญหาอยู่ที่ไหน เกิดกับใคร เมื่อไร มากน้อยเพียงใด การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นขั้นตอนที่
กระท าเพ่ือให้ได้ข้อมูลข่าวสารที่สามารถอ้างอิงได้ โดยผ่านกระบวนการทางสถิติและตัวชี้วัดทาง
ระบาดวิทยาที่มีความไวในการวัดปัญหาสุขภาพในชุมชนในรูปของการปุวย การตาย ความพิการ และ
ควรวัดเป็นอัตราต่อประชากรที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหรืออัตราส่วน สัดส่วนและน าเสนอในรูปของ
ตารางกราฟหรอืแผนภูมิ  

นอกจากนี้ลักษณะของชุมชนและข้อมูลคุณภาพชีวิต จะช่วยอธิบายลักษณะของปัญหา
สุขภาพได้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

ความสมบูรณ์และความถูกต้องในการวิเคราะห์ข้อมูล ขึ้นอยู่กับระบบและคุณภาพของ
ข้อมูลในแต่ละชุมชน ตลอดจนวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ถ้าระบบข้อมูล และ/หรือวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลดี จะท าให้ตัวชี้วัดสามารถบ่งชี้หรือสะท้อนปัญหาของชุมชนได้ดี 

สรุปแหล่งที่มาของข้อมูลที่ใช้ในการวินิจฉัยชุมชนและการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางที่ 6.1 
 
ตารางที่ 6.1 ชนิดของข้อมูล แหล่งข้อมูลและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

ชนิดของข้อมูล 
แหล่งข้อมูลและวิธีการเก็บรวบรวม

ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมลู 

1. ลักษณะทั่วไปของชุมชน 
  ประวัติชุมชน สภาพพ้ืนท่ี สถาน
ที่ตั้งอาณาเขต ภมูิประเทศแหล่งน้ า 
การคมนาคมการตั้งบ้านเรือน 
สภาพแวดล้อมท่ัวไป ฯลฯ 

- จากการส ารวจสภาพพื้นที่และ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
- จากการพูดคุยกับผู้น าหรือผู้อาวุโส
ของชุมชน 

- การท าแผนที่ชุมชน 

2. ข้อมูลสังคมประชากร 
   โครงสร้างประชากร 
ฐานะทางสังคมเศรษฐกิจ การศึกษา
รายได้ อาชีพขนบธรรมเนยีม
ประเพณี ความรู้ ค่านิยม ความเชื่อ
พฤติกรรมต่างๆ การเข้าถึงบริการ
สาธารณสุข 

- จากข้อมูลทุติยภมูิ เช่นข้อมูล
ทะเบียนราษฎร์ข้อมลูโรงพยาบาล 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 
- ข้อมูลปฐมภูมิ การส ารวจโดยใช้
แบบสอบถาม/สัมภาษณ ์
- จากการพูดคุยกับผู้น ากรรมการ 
อาสาสมัครสาธารณสุข 

- จ านวนประชากรทั้งหมดในชุมชน 
- จ านวน/ร้อยละประชากรจ าแนก
ตามอายุเพศและลักษณะอื่นๆ 
- ปิรามิดประชากร 
- จ านวน/ร้อยละปรมิาณและชนิด
ของบริการสุขภาพ 
- จ านวนกลุ่มและองค์กรต่างๆ 

3. ข้อมูลคุณภาพชีวิตและข้อมลู
พัฒนาชุมชนอื่นๆ 

- การส ารวจความจ าเป็นพ้ืนฐาน 
(จปฐ.) 
- การสอบถามเจา้หน้าท่ีและ
ประชาชนในชุมชน 
- การสอบถาม/สังเกตองค์กรต่างๆที่

- การวิเคราะห์แตล่ะองค์ประกอบ
ตามเกณฑ์ จปฐ. ท่ีก าหนดไว ้
- จ านวน/ร้อยละประเภทของ
องค์กรที่เกิดขึ้นในชุมชน 
- ปิรามิดประชากร 
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ชนิดของข้อมูล 
แหล่งข้อมูลและวิธีการเก็บรวบรวม

ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมลู 

เกิดขึ้นในชุมชน-ข้อมูลจาก อสม. 
หรือกรรมการในชุมชน 

- การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กิจกรรมต่างๆ ในชุมชน 

4. ข้อมูลที่บ่งช้ีสภาวะสุขภาพ
อนามัยของชุมชน 
- การตาย  
- จ านวนคนตายในรอบปีท่ีผ่านมา 
- สาเหตุการตายทีส่ าคญั 
- การเจ็บปุวย 
- จ านวนคนปุวยในรอบปีท่ีผ่านมา 
- การเจ็บปุวยในปัจจุบัน 
- เหตุการณ์เจ็บปุวยทีส่ าคญั 
- การปฏิบัติตนเมื่อเจ็บปุวย 
- การดูแลสุขภาพตนเอง 
- การเข้าถึงบริการสุขภาพ 
- คุณภาพบริการสาธารณสุข 
- กลุ่มผู้พิการ 
- ลักษณะความพิการ 
- สาเหตุความพิการ 
- กลุ่มเสีย่งต่อการเกดิโรค 
- การขาดสารอาหาร 
- การขาดภูมิคุม้กันโรค 
- การขาดการออกก าลังกาย 
- การขาดการตรวจสุขภาพประจ าปี 
 ภาวะเครียดหรือสารเสพติด 

 ปัญหาทันตะกรรม 

 ปัญหาผู้สูงอายุ-สตรีวัย 

- ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร ์
- ข้อมูลจากแบบสอบ ถาม/
สัมภาษณ์/ประชาชน 
- ข้อมูลจากเจ้าหน้าทีส่าธารณสุข 
- ข้อมูลทุติยภูมจิากสถานบริการ
สาธารณสุข 
- ข้อมูลจากแบบสอบถาม/สมัภาษณ์
ประชาชน และ   อสม.  
- การตรวจสุขภาพประชาชน 
- การตรวจทางห้อง ปฏิบัติการ 
- การส ารวจกลุ่มเปูาหมาย เช่น 
นักเรียนหญิงมีครรภ์ ฯลฯ  
- ข้อมูลจากสถานบริการสาธารณสุข 
- ข้อมูลจากแบบสอบถาม/สมัภาษณ์
ประชาชนและ อสม. 
- ข้อมูลทุติยภูมจิากสถานบริการ
สาธารณสุข- ข้อมูลจาก
แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ประชาชน
และ อสม.  
- การตรวจสุขภาพประชาชน – การ
ตรวจทางห้อง ปฏิบัติการ 
- การส ารวจกลุ่มเปูาหมาย เช่น 
นักเรียนหญิงมีครรภ์ ฯลฯ 

- อัตราตาย 
- อัตราตายเฉพาะโรค 
- อัตราปุวยตาย 
- สัดส่วนสาเหตุการตาย 
- อัตราความชุกรวมจ าแนกรายโรค
ที่ส าคัญ 
- อัตราอุบัติการณ์รวมจ าแนกราย
โรคที่ส าคัญ 
- อัตราความชุก/อุบัติการณ์ จ าแนก
ตามบุคคล เวลา สถานท่ี 
- วิธีการดูแลสุขภาพเมื่อเจ็บปุวย 
- แหล่งบริการและคณุภาพบริการ 
- อัตราความพิการต่อประชากร 
- จ านวนและลักษณะความพิการ 
- จ านวนและประเภทของพฤติกรรม
เสี่ยง 
- ประเภทของพฤติกรรมเสี่ยง
จ าแนกตามกลุ่มอายุหรือตัวแปร
อื่นๆ 
 

5. ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม- แหล่งน้ า
ดื่ม น้ าใช้(ความพอเพียงคุณภาพ) 
- การมีและใช้ส้วม 
- การเลี้ยงสตัว ์
- การควบคุมสตัว์และแมลงน าโรค 
- การก าจัดขยะมูลฝอยและน้ า
โสโครก 
- มลพิษทางอากาศและสภาพ 
แวดล้อมอ่ืนๆ 

- การส ารวจความจ าเป็นพ้ืนฐาน 
(จปฐ.) 
- การสอบถามเจา้หน้าท่ีและ
ประชาชนในชุมชน 
- การส ารวจสภาพพื้นที่และ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
-ข้อมูลจาก ผู้น า, อสม.หรือ
กรรมการในชุมชน 

- จ านวนแหล่งน้ าดื่มน้ าใช้ที่สะอาด 
- ความพอเพียงการใช้น้ าตามเกณฑ์ 
- ชนิดและจ านวนสตัว์เลีย้ง- 
จ านวน/ร้อยละการมีและใช้ส้วมทีไ่ด้
มาตรฐาน 
- วิธีการควบคุมสัตว์และแลงน าโรค 
- ประเภทและวิธีการจดัการขยะที่
ถูกต้อง 
- มลพิษต่างๆที่มผีลต่อสุขภาพ 

ที่มา: ประยุกต์จากสมใจ วินิจกุล (2550) อนามัยชุมชน กระบวนการวินิจฉัยและการแก้ปัญหา 
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1.5.6 การระบุปัญหาอนามัยในชุมชน (Identity problem) 
การพิจารณาว่าสถานการณ์ใดเป็นปัญหา สามารถพิจารณาได้จาก 5 ตัวชี้วัด

ได้แก่ การปุวย การตาย ความพิการ ความไม่สะดวกสบาย ความไม่พึงพอใจ หรือ 5 D (Disease, 
Death, Disability, Discomfort Dissatisfaction) ทั้งนี้จะต้องน าสถานการณ์ดังกล่าวหรือข้อมูลที่ได้
จากการวิเคราะห์มาเปรียบเทียบกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น มาตรฐานหรือตัวชี้วัดของประเทศ จังหวัด 
อ าเภอ หรือท่ีชุมชนสังคมยอมรับหรือเปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีตที่เคยเกิดขึ้น โดยทั่วไปในการระบุ
ปัญหาต่างๆ จะมีแนวคิดจากการพิจารณาจากสิ่งที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันหรือสภาพที่เป็นอยู่ 
เปรียบเทียบกับภาพที่พึงประสงค์หรือภาพที่ควรจะเป็น/สิ่งที่คาดหวังที่ควรจะเป็นในสังคม ร่วมกับ
ความสนใจหรือความตระหนักของชุมชนสังคมนั้น ฉะนั้นแต่ละสังคมจะต้องมีภาพที่พึงประสงค์หรือ
สิ่งที่ควรจะเป็นก าหนดไว้เป็นเปูาหมายที่ส าคัญส าหรับเปรียบเทียบกับสิ่งที่ปรากฏในปัจจุบันร่วมกับ
ความตระหนักของชุมชนสังคมนั้น ว่าจะจัดการกับปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่เพ่ือวิเคราะห์แนวทางแก้ไข
ต่อไป 

การระบุปัญหาอนามัยในชุมชน ควรระบุให้ได้ว่าใครคือกลุ่มเสี่ยงหรือประชากรกลุ่มเปูาหมาย 
เพ่ือการลงกิจกรรมและโครงการตรงกับกลุ่มเปูาหมายและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ปัญหา = (สิ่งที่คาดหวัง–สิ่งที่เป็นอยู่) X ความตระหนักท่ีต้องการแก้ไข 
อย่างไรก็ตามปัญหาอนามัยชุมชนสามารถมองได้หลายลักษณะทั้งในรูปธรรมและนามธรรม 

เป็นภาวะสุขภาพที่เบี่ยงเบนหรือเปลี่ยนแปลงไปจากปกติในชุมชนหรือความวิตกกังวลของชุมชนด้าน
สุขภาพ ดังนั้นลักษณะปัญหาอนามัยชุมชนมีสิ่งที่ควรพิจารณา 3 ประการ ได้แก่ 

1) ปัญหาอนามัยของชุมชนเอง(ปัญหากระทบคนส่วนใหญ่ในชุมชนและชุมชนคิดว่าเป็นเรื่อง
จ าเป็น และเร่งด่วนต้องรีบแก้ไข) ปัญหาลักษณะนี้ ประชาชนจะเข้ามามีบทบาทอย่างเต็มที่ในการให้
ความร่วมมือวางแผนและแก้ไขปัญหา 

2) ปัญหาอนามัยของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (ปัญหากระทบคนส่วนน้อยในชุมชนแต่เป็น
ปัญหาที่รุนแรงหรือเป็นปัญหาของรัฐหรือนโยบาย) ปัญหาลักษณะนี้ เป็นความรับผิดชอบโดยตรงของ
เจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหา จ าเป็นต้องกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาและร่วมมือในการ
วางแผนและแก้ไขปัญหา 

3) ปัญหาอนามัยของชุมชนและเจ้าหน้าที่ร่วมกัน (เป็นปัญหาที่คนส่วนใหญ่ในชุมชนยอมรับ
ว่าเป็นปัญหาของชุมชน หรือเป็นปัญหาที่มีความผูกพันกับปัญหาอื่นๆ ก่อให้เกิดผลกระทบโดยรวมกับ
ชุมชน) ปัญหาลักษณะนี้ประชาชนจะเข้ามามีบทบาทอย่าง เต็มที่ในการให้ความร่วมมือวางแผนและ
แก้ไขปัญหาโดยมีเจ้าหน้าที่ให้การสนับสนุน ทั้งวิชาการ เทคโนโลยี ข้อเสนอแนะและการประสานงาน
กับหน่วยงานต่าง ฯลฯ ในการด าเนินงานถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชน 

1.5.7 การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา (Priority Setting)  
เนื่องจากปัญหาอนามัยชุมชนที่ได้รับการวินิจฉัยมักมีหลายปัญหาและหลาย

ลักษณะ เช่น ปัญหาสถานะทางสุขภาพอนามัย (ปัญหาสาธารณสุข),ปัญหาทางสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม, 
ปัญหาสถานภาพทางสังคม, ปัญหาทรัพยากรสาธารณสุข (อัตราก าลังจ้าหน้าที่, แหล่งให้บริการ) และ
ปัญหาทัศนคติ ความเชื่อ พฤติกรรมในเรื่องสุขภาพอนามัย เป็นต้น อีกทั้งปัญหาหลายปัญหาไม่
สามารถที่จะแก้ไขในเวลาเดียวกันหรือพร้อมกันได้ เนื่องจากมีข้อจ ากัดหลายประการ เช่น ทรัพยากร
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ในการแก้ไขปัญหา ระยะเวลาบุคลากร งบประมาณที่ขาดแคลน เป็นต้น จึงจ าเป็นต้องมีการเลือก
ปัญหาใดที่ควรได้รับการแก้ไขก่อน–หลัง การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาเป็นกระบวนการ
ภายหลังจากการระบุ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยมาระดับหนึ่งแล้ว จากนั้นจึงเข้าสู่
กระบวนการจัดล าดับความ ส าคัญของปัญหาเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ส าคัญเร่งด่วนก่อน ตลอดจนการ
จัดสรรทรัพยากรต่างๆและความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหานั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

อย่างไรก็ตามในการจัดล าดับความส าคัญของปัญหา (Priority Setting) จ าเป็นต้องมีความ
ชัดเจนว่าจะจัดล าดับความส าคัญของปัญหาประเภทใดหรือลักษณะใด เพราะปัญหาในแต่ลักษณะมี
เกณฑ์และหลักการการพิจารณาแตกต่างกัน เช่น การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาสาธารณสุข ซึ่ง
หมายถึงสถานะทางสุขภาพอนามัย (การปุวย ตายหรือพิการ) ของประชาชนในชุมชน ดังนั้นในการน า
ประเด็นปัญหามาจัดล าดับความส าคัญ คือ การเจ็บปุวยด้วยโรคต่างๆ เป็นต้นส าหรับองค์ประกอบที่
ใช้ในการจัดล าดับความส าคัญของปัญหา มีหลายวิธี แต่ที่นิยมและสามารถใช้ได้ในทุกชุมชนไม่ว่า
จ านวนประชากรจะมากหรือน้อย คือ การใช้องค์ประกอบ 4 ประการ ได้แก่ (1) ขนาดของปัญหา (2) 
ความรุนแรงของปัญหา (3) ความเป็นไปได้/ความยากง่ายในการแก้ปัญหา และ (4) ความตระหนักต่อ
ปัญหาของชุมชน 

1.5.7.1 ขนาดของปัญหา (Size of Problem or Prevalence) หรือ ความมาก
น้อยของปัญหา (Magnitude of Problem) โดยพิจารณาจากความชุกของโรคหรือสภาวะเสี่ยงต่างๆ
ที่อาจก่อให้เกิดโรคได้ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาหรือในระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งในการพิจารณาขนาดของ
ปัญหานี้สามารถพิจารณาได้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในรูปของอัตราเปรียบเทียบกับมาตรฐาน 
บรรทัดฐานของสังคมนั้นๆ เช่น เด็กอายุ 0–5 ปี มีอัตราการขาดสารอาหาร 10%, ประชาชนมีอัตรา
ปุวยด้วยโรคไข้เลือดออก 85/100,000 ประชากร เป็นต้น จากนั้นน า ปัญหาเหล่านั้นมาพิจารณาให้
คะแนน โดยถ้าปัญหาใดมีขนาดน้อยหรือมีผลกระทบน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานหรือตัวชี้วัด
แล้ว ปัญหานั้นจะได้คะแนนน้อย แต่ถ้าปัญหาใดมีขนาดมากหรือมีผลกระทบมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานหรือตัวชี้วัดแล้ว ปัญหานั้นจะได้คะแนนมาก 

1.5.7.2 ความรุนแรงของปัญหา (Severity of Problem) หมายถึง โรคหรือ
ปัญหาใดๆก็ตามถ้าหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดความเสียหายบุคคล ครอบครัว 
เศรษฐกิจและสังคมมากน้อยเพียงใด โดยพิจารณาในรูปของการก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิต (การ
เสียชีวิต) ท าให้เกิดความพิการ หรือเมื่อมีการระบาดหรือแพร่กระจายของโรคส่งผลกระทบแก่
ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติในด้านต่างๆ โดยถ้ามีผลเสียหรือความรุนแรงน้อย ปัญหานั้นจะได้
คะแนนน้อย แต่ถ้ามีผลเสียหรือความรุนแรงมาก ปัญหานั้นจะได้คะแนนมา 

1.5.7.3 ความเป็นไปได้/ความพร้อมในการแก้ปัญหา หรือความยากง่ายในการ
แก้ปัญหา (Feasibility of Problem) หมายถึง ในการด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จะท าได้
หรือไม่ โดยพิจารณาปัจจัยองค์ประกอบหลายด้าน ได้แก่  (1) ด้านวิชาการ และเทคโนโลยี ในการ
แก้ปัญหามีหรือไม่ ถ้ามี มีมากหรือน้อยเพียงพอต่อการแก้ปัญหาหรือไม่ เช่น มีวิธีการปูองกันหรือการ
รักษา เช่น วัคซีน เวชภัณฑ์ ยาหรือมีองค์ความรู้ต่างๆ (2) ด้านบริหาร เช่น ก าลังคน เงิน วัสดุอุปกรณ์ 
ระยะเวลา ฯลฯ (3) ด้านอื่นๆ เช่น ขัดต่อด้านกฎหมาย/ข้อบังคับ, ขัดกับความเชื่อ ศีลธรรม ถ้าความ
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เป็นไปได้หรือความพร้อมในการแก้ปัญหามีน้อย (แก้ไขยาก)ปัญหานั้นจะได้คะแนนน้อย แต่ถ้าความ
เป็นไปได้หรือความพร้อมในการแก้ปัญหามีมาก (แก้ไขง่าย) ปัญหานั้นจะได้คะแนนมาก 

1.5.7.4 ความตระหนักต่อปัญหาของชุมชน (Community Concern) หมายถึง 
ประชาชนในชุมชนนั้นๆ เห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมีความส าคัญหรือไม่ มีความวิตกกังวลหรือต้องการ
อยากแก้ไขปัญหาหรือไม่ ในการประเมินความตระหนักหรือความสนใจของชุมชน มัก ได้จากการ
สังเกต การสัมภาษณ์หรือการสอบถาม หรือการน าเสนอปัญหาให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพิจารณา
(Focus Group Discussion) หรือการท าประชาคม เป็นต้น ไม่ว่าจะใช้กระบวนการใดก็ตาม ค าตอบ
ทีไ่ด้จะต้องเป็นค าตอบจากชุมชนเป็นส าคัญโดยถ้าประชาชนตระหนักหรือให้ความส าคัญน้อย ปัญหา
นั้นจะได้คะแนนน้อย แต่ถ้าประชาชนตระหนักหรือให้ความส าคัญมาก ปัญหานั้นจะได้คะแนนมาก 

แนวทางในการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) หรือการท าประชาคม เป็นการให้
ชุมชน ผู้น าชุมชน กรรมการหรือตัวแทนประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วมกับเจ้าหน้าที่ว่าอะไร
คือ ปัญหาและความต้องการของชุมชน กระบวนการกลุ่มเป็นการแสดงให้เห็นถึงการรับรู้ของชุมชน
ต่อปัญหา ดังนั้นการระบุปัญหาสาธารณสุขโดยวิธีนี้ ผู้ด าเนินการจะต้องน าเสนอข้อมูลที่ผ่านการ
วิเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพให้ชุมชนทราบ พร้อมกับการเปิดอภิปรายปัญหา ผลดี ผลเสียและ
แนวทางการแก้ปัญหาในแต่ละปัญหา พร้อมกับรับฟังการอภิปรายและข้อเสนอแนะต่างๆ ตลอดจน
แนวทางการแก้ไขปัญหาจากชุมชน หลังจากนั้นจึงให้ประชาชนหรือผู้น าชุมชนลงความเห็นว่าปัญหา
ใดเป็นปัญหาของชุมชนที่ควรได้รับการแก้ไข ในการด าเนินการในขั้นตอนนี้ พยายามรักษาบรรยากาศ
ในการสนทนากลุ่มให้เป็นไปอย่างธรรมชาติ เป็นกันเองมากที่สุด 

แนวทางในการการสนทนากลุ่มหรือการท าประชาคม ประเด็นหรือค าถามที่ผู้ด าเนินการ
สนทนาหรืออภิปราย ผู้ด าเนินการควรจัดแนวทางการสนทนาและการจัดล าดับหัวข้อสนทนาไว้
ล่วงหน้าและครอบคลุมวัตถุประสงค์ (แต่ยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์)ค าถามหรือประเด็นในการ
สนทนาควรเป็นค าถามปลายเปิด เพ่ือให้กลุ่มสามารถแสดงความคิดเห็นได้กว้างขวาง  

1.5.8 วิธีการจัดล าดับความส าคัญของปัญหา  
ปัจจุบันนิยมการเรียงล าดับตามคะแนนความส าคัญก่อน – หลัง ของปัญหาซึ่ง

ได้มาจากการตัดสินใจและค านวณออกมาเป็นคะแนนตามองค์ประกอบ 4 อย่าง โดยแต่ละ
องค์ประกอบควรก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน เช่น ให้คะแนน 1 – 5 (หรือ 0 –4 หรือ 1 – 10 ) แล้ว
รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมดโดยวิธีการบวกหรือคูณ (การบวกจะเห็นความแตกต่างของแต่ละปัญหาน้อย 
เนื่องจากความกว้างของคะแนนแคบกว่าวิธีคูณ โดยทั่วไปจึงนิยมวิธีการคูณมากกว่า) และในบางครั้ง
อาจมีการพิจารณาการให้น้ าหนัก (Weight) คะแนนในแต่ละองค์ประกอบของการจัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหา (ขนาด, ความรุนแรง, ความเป็นไปได้/ความยากง่ายและความตระหนัก) ซึ่งใน
การให้น้ าหนักมักก าหนดไว้ที่ 1 – 5 และในแต่ละองค์ประกอบสามารถให้น้ าหนักไม่เท่ากันได้ ขึ้นอยู่
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
 
 
 



100 
 

ตัวอย่าง เกณฑ์การให้คะแนนในการจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 

ตัวชี้วัด 
เกณฑ์ระดับคะแนน 

1  2 3 4 5 
อัตราปุวยต่อแสน ปชก.อัตราตาย
ต่อแสน ปชก. 
อัตราปุวยตายต่อแสน ปชก.
ประชาชนความพิการ  
Hospital stay (week)  
Community concern 
Preventability (ความสามารถใน
การปูองกันโรค)  
Treatment (การรักษา/ยา) 

0 -9 
<1  

0 – 4 
ไม่เกดิ  
<1 
ไม่ม ี

ท าไม่ได ้
 
 

ท าไม่ได ้

10 -49 
1 – 4 
5 – 9

เล็กน้อย 
1 

เล็กน้อย 
ท าได้บ้าง 

 
 

ท าได้บ้าง 

50 –99 
5 – 9 

10 –19 
มากข้ึน 

2  
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
 

ปานกลาง 

100-499 
10-19 

20–49รุนแรง 
3 
สูง 
สูง 
 
 

สูง 

500+ 
20+ 
50+ 

รุนแรงมาก 
4+ 

สูงมาก 
สูงมาก 

 
 

สูงมาก 
ที่มา : เอกสารการเรียนการสอน หัวข้อการวินิจฉัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล 

หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนนไม่จ าเป็นต้องเป็นไปตามตัวอย่างนี้ การให้คะแนนควร
ประยุกต์ตัวชี้วัด ของประเทศหรือของพ้ืนที่ มาก าหนดเป็นช่วงการให้คะแนน และ/หรือจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในชุมชน 

 
ตัวอย่าง การคิดคะแนนเพื่อจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 

ปัญหา 
คะแนนของแต่ละองค์ประกอบ คะแนนรวม 

ขนาด ความ
รุนแรง 

ความยาก-

ง่าย 
ความ

ตระหนัก 
วิธี

บวก 
วิธีคูณ 

1. ประชาชนมีภาวะความดันโลหิตสูง 
ร้อยละ 26.3 

4 3 4 3 14 144 

2. ประชาชนมีอัตราปุวยด้วยโรค
ไข้เลือดออกโลหิต 87.1/แสน 

5 4 4 4 17 320 

3. ประชาชนมีภาวะโรคเบาหวานร้อยละ 
23 

4 3 2 4 13 96 

4. เด็กอายุ 0 – 5 ปีมีภาวะขาด
สารอาหารระดับ 2 ร้อยละ 3.6 

3 3 4 3 13 108 

5. ประชาชนมีอัตราการตรวจพบสารเคมี
ในเลือดร้อยละ 26.8 

3 2 2 2 9 24 

6. ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปได้รับ
อุบัติเหตุร้อยละ 22 

4 4 3 3 14 144 

ในการคิดคะแนนรวมแต่ละปัญหา อาจมีการให้น้ าหนัก (W = การถ่วงน้ าหนัก โดยทั่วไปจะ
ให้น้ าหนักตั้งแต่ 1 - 5) ซึ่งสามารถให้น้ าหนักในแต่ละหัวข้อในสัดส่วนที่ไม่เท่ากันหรือเท่ากันก็ได้ ตาม
ความตระหนักของผู้เกี่ยวข้อง ดังตัวอย่างตารางด้านล่างนี้ 
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ตารางที่ 6.2 คะแนนของแต่ละองค์ประกอบของปัญหา  

ปัญหา 
คะแนนของแต่ละองค์ประกอบ 

คะแนน
รวม 

ขนาด
(W=3) 

ความรุนแรง
(W=3) 

ความยาก-

ง่าย(W=4) 
ความ
ตระหนัก 
(W=5) 

(นิยม)ใช้
วิธีการบวก 

ประชาชนมีภาวะความดันโลหิตสูง ร้อยละ 
26.3 

4x3 3x3 2x4 3x5 44 

2. ประชาชนมี อัตราปุวยด้วยโรค
ไข้เลือดออก 87.1/แสน 

5x3 4x3 4x4 4x5 63 

3. ประชาชนมีภาวะโรคเบาหวานร้อยละ 
23 

4x3 3x3 2x4 4x5 49 

4. เด็กอายุ 0 – 5 ปี มีภาวะขาดสารอาหาร
ระดับ 2 ร้อยละ 3.6 

3x3 3x3 4x4 3x5 49 

5. ประชาชนมีอัตราการตรวจพบสารเคมีใน
เลือด ร้อยละ 46.8 

3x3 2x3 2x4 2x5 33 

6. ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปได้รับอุบัติเหตุ
ร้อยละ 35 

4x3 4x3 3x4 3x5 51 

   
สรุป ปัญหาอนามัยชุมชนเรียงตามล าดับที่ต้องแก้ไข ดังนี้ 

อันดับ 1 โรคไข้เลือดออก  
อันดับ 2 อุบัติเหตุ  
อันดับ 3 เด็กขาดสารอาหาร (งานโภชนาการ)  
อันดับ 4 เบาหวาน  
อันดับ 5 ความดันโลหิตสูง 
อันดับ 6 การตรวจพบสารเคมีในเลือด 

 

จากปัญหาทั้งหมดจ าเป็นต้องท างานในลักษณะบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ 
(ส่วนของสาธารณสุขและส่วนอ่ืนๆ) ภาคเอกชนและภาคประชาชน/ชุมชน ทั้ งในรูปของการท างาน
โดยตรงและโดยอ้อมและควรก าหนดประชากร กลุ่มเปูาหมาย ที่สมควรได้รับการแก้ไขปัญหาจากการ
จัดล าดับความส าคัญของปัญหาหมายเหตุ ในบางครั้งอาจน าองค์ประกอบอ่ืนๆ มาพิจารณาด้วยได้ 
เช่นแนวโน้มของปัญหาในอนาคต ซึ่งบางปัญหาอาจมีขนาด และ/หรือมีความรุนแรงไม่มากในขณะนั้น 
แต่เมื่อวิเคราะห์แนวโน้มทางระบาดวิทยาแล้วพบว่า ถ้ายังไม่แก้ไขจะก่อให้เกิดผลกระทบมากมาย 
ยากต่อการแก้ไข 
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1.6 การศึกษาสาเหตุของปัญหาอนามัยชุมชน (Identified Cause of Problem) 
การด าเนินงานเพ่ือการแก้ปัญหาอนามัยชุมชน โดยเฉพาะการปูองกันที่สาเหตุของโรค

ซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขของชุมชนใดๆ การวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือหาสาเหตุของการเกิดโรคหรือปัญหา
สุขภาพหรือปัจจัยที่ส่งเสริมให้มีการเกิดและการแพร่กระจายของโรคเพ่ิมขึ้นในชุมชนเป็นหัวใจส าคัญ
ที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ และน าไปสู่วิธีการด าเนินการแก้ไขที่ตรงตามสภาพจริง ส่งผลให้บรรลุ
เปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ทั้งนี้ในทางสาธารณสุขนั้นสามารถประยุกต์แนวคิด ทฤษฎีได้
หลายรูปแบบ เช่น การประยุกต์หลักการทางระบาดวิทยาที่อธิบายการเกิดโรค (Disease) เนื่องจาก
ความไม่สมดุลของความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ( Interaction) ระหว่าง Host, Agent และ 
Environment ปัจจัยหลักทั้ง 3 คือองค์ประกอบที่ส าคัญหรือเป็นสาเหตุของการเกิดโรค ซึ่งปัจจัย
หลักแต่ละตัวสามารถจ าแนกออกได้เป็นปัจจัยย่อยหลายๆ ปัจจัย ที่เรียกว่า Multifactorial 
Causation การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยตัวใดตัวหนึ่ง อาจมีผลต่อปัจจัยตัวอ่ืนๆ ได้ และมี
ความสัมพันธ์กันเป็นโยงใยเป็นเครือข่ายลูกโซ่หรือโยงใยสาเหตุของปัญหา 

อย่างไรก็ตามในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาสาธารณสุขต่างๆ โดยการเขียนในรูปแบบ
ต่างๆ ควรยึดหลักการ ดังนี้ 

1. ปัจจัยสาเหตุต้องเกิดก่อนการเกิดโรค (Time Sequence or Temporal Relationship) 
2. ความสัมพันธ์ของปัจจัยสาเหตุกับการเกิดโรค ต้องเป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์ 

(Biological Credibility)  
3. ถ้าได้รับปัจจัยเสี่ยงมาก การเกิดโรคควรมาก ถ้าได้รับปัจจัยเสี่ยงน้อยการเกิดโรคควรน้อย 

(Dose Respond Relationship) 
4. มีขนาดและความจ าเพาะเจาะจงของสาเหตุการเกิดโรค (Strength of Association)  
5. ไม่ว่าจะศึกษาโดยวิธีการใด ผลสรุปที่ได้สอดคล้องกันกล่าวคือ ปัจจัยนั้นยังคงเป็นสาเหตุที่

ท าให้เกิดโรคเช่นเดิม (Consistency With Other Investigation)  
6. ปัจจัยหรือสาเหตุนั้นสามารถอธิบายด้วยวิธีการหรือศาสตร์ใดๆได้  (Consideration of 

Alternative Explanation) 
สรุปขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาสาเหตุของการเกิดโรคหรือปัญหาสุขภาพ  
1. ทบทวน/ท าความเข้าใจข้อมูลที่ได้จากการวินิจฉัยชุมชนศึกษาธรรมชาติของการเกิดโรคที่

เป็นปัญหานั้นอย่างละเอียด โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดโรคหรือปัญหาสุขภาพ 
ตามแนวคิด ทฤษฎีที่น ามาประยุกต์ เช่นหลักการทางระบาดวิทยา ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยด้านบุคล 
(Host), ปัจจัยด้านตัวก่อโรค (Agent) และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) วิธีการถ่ายทอด
โรค อาการ อาการแสดง และปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เป็นต้น 

2. น าผลการทบทวนที่ได้ มาน าเสนอในรูปของการโยงใยความสัมพันธ์สาเหตุของปัญหาที่
โยงใยครอบคลุมทุกองค์ประกอบและปัจจัยที่เป็นสาเหตุของโรคที่เป็นปัญหานั้น ตามทฤษฎีของโรค
หรือปัญหาสุขภาพ หรือพิจารณาในรูปของวงจรชีวิต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัญหาสาธารณสุขนั้นๆโดย
สามารถเขียนได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบและปัจจัยต่างๆที่เป็นสาเหตุของ
โรคทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น โยงใยสาเหตุของปัญหา (Web of Causation) หรือผังก้างปลา 
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(Fish Bone) ผลที่ได้จากข้ันตอนนี้ คือความสัมพันธ์ของสาเหตุปัญหาตามทฤษฎี (Theoretical Web 
of Causation) 

3. พิสูจน์สาเหตุของโรคหรือปัญหาดังกล่าว โดยการเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมในสาเหตุที่คาดว่าจะ
เป็นสาเหตุหรือสัมพันธ์กับการเกิดโรคดังกล่าว ซึ่งมักใช้เครื่องมือที่สร้างขึ้นมาเองโดยเฉพาะ เจาะจง 
ไปในปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคที่มีอยู่ในชุมชน โดยน าเสนอในรูปของอัตรา อัตราส่วน หรือสัดส่วน 
โดยการแจกแจงตามลักษณะของบุคคล เวลา สถานที่ และ/หรือท าการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่
เป็นโรคกับกลุ่มคนปกติ (กลุ่มที่ไม่เป็นโรค) โดยพิจารณาค่าความเสี่ยง (Relative Risk: RR หรือ 
Odds Ratio: OR) ของแต่ละปัจจัย หรือสามารถศึกษาหาสาเหตุด้านพฤติกรรมสุขภาพ โดยการสร้าง
เครื่องมือวัดพฤติกรรมตามทฤษฎีที่เหมาะสม เช่น KAP Survey, Precede Model, Health Belief 
Model เป็นต้น เพ่ือที่จะได้ตัดปัจจัยหรือสาเหตุบางประการที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปจากโยงใยสาเหตุ
ของปัญหา โดยมีเหตุผลหรือข้อมูลสนับสนุน ผลที่ได้จากขั้นตอนนี้ คือความสัมพันธ์ของสาเหตุปัญหา
ที่แท้จริงของชุมชนนั้น (Actual Web of Causation) 

4. เขียนโยงใยความสัมพันธ์ของสาเหตุปัญหาที่แท้จริงของชุมชนนั้น (Actual Web of 
Causation) และสรุปน าเสนอผลการวิเคราะห์ เพ่ือด าเนินการวางแผนแก้ไขปัญหาต่อไป 

 

2. การแก้ไขปัญหาอนามัยชุมชน 

เมื่อได้สรุปสาเหตุหรือปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนนั้นแล้ว ขั้นตอน
ต่อไปคือ การวางแผนแก้ไขปัญหาอนามัยชุมชน โดยการจัดท าแผนงาน/โครงการ เพ่ือการแก้ไข
ปัญหานั้น ซึ่งการจัดท าแผนงานโครงการ เป็นการวางแนวในการแก้ไขปัญหาล่วงหน้าโดยการ
พิจารณารายละเอียดอย่างรอบด้าน สอดคล้องกันทุกหัวข้อที่คาดว่าจะเป็นไปได้มากที่สุดและประสบ
ความส าเร็จมากที่สุด บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายที่ก าหนด  

2.1 ประเภทของแผน 

เพ่ือความเข้าใจลักษณะของแผนแต่ละอย่าง ในแง่ของระยะเวลาอาจจะแบ่งแผน
ออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้ คือ 

2.1.1 แผนพัฒนาระยะยาว (10 - 20 ปี) ก าหนดเค้าโครงกว้างๆ ว่าประเทศชาติของ
เราจะมีทิศทางพัฒนาไปอย่างไร ถ้าจะดึงเอารัฐธรรมนูญ และ/หรือแผนการศึกษาแห่งชาติมาเป็น
แผนประเภทนี้ก็พอถูไถไปได้แต่ความจริงแผนพัฒนาระยะยาวของเราไม่มี 

2.1.2 แผนพัฒนาระยะกลาง (5 - 9 ปี) แบ่งช่วงของการพัฒนาออกเป็น 4 ปีหรือ 5 ปี 
หรือ 6 - 9 ปี โดยคาดคะเน ว่าในช่วง 5 - 9 ปี นี้ จะท าอะไรกันบ้าง จะมีโครงการพัฒนาอะไร จะ
งบประมาณใช้ทรัพยากรมากน้อยเท่าไร 

2.1.3 แผนปฏิบัติการประจ าปี (1 – 4 ปี) ในการขอตั้งงบประมาณตามแผนพัฒนาใน
แต่ละปี ส่วนใหญ่มักไม่ได้ตามที่เสนอขอไป มักจะถูกตัดยอดเงินงบประมาณที่ขอไปลงตามความ
เหมาะสมและความจ าเป็น ตามสภาวการณ์ทางการเงินของหน่วยงาน ดังนั้นจึงจ าเป็นที่จะต้องมีการ
ปรับแผนพัฒนาประจ าปีที่จัดท าขึ้น เพ่ือขอเงินให้สอดคล้องกับเงินที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งเรียกว่า 
“แผนปฏิบัติการประจ าปี” ขึ้น 
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3. การเขียนโครงการ  
พจนานกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้ความหมายของค าว่า “โครงการ” 

หมายถึง แผนหรือเค้าโครงการตามที่กะก าหนดไว้โครงการเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งในการวางแผน
พัฒนาซึ่งช่วยให้เห็นภาพ และทิศทางการพัฒนา ขอบเขตของการที่สามารถติดตามและประเมินผลได้ 
โครงการเกิดจากลักษณะความพยายามที่จะจัดกิจกรรมหรือด าเนินการให้บรรจุวัตถุประสงค์ เพ่ือ
บรรเทาหรือลดหรือขจัดปัญหา และความต้องการทั้งในสภาวการณ์ปัจจุบันและอนาคต  โครงการ
โดยทั่วไป สามารถแยกได้หลายประเภท เช่น โครงการเพ่ือสนองความต้องการ  โครงการพัฒนาทั่วๆ 
ไป โครงการตามนโยบายเร่งด่วน เป็นต้น 

3.1 องค์ประกอบของโครงการ 

องค์ประกอบพ้ืนฐานในโครงการแต่ละโครงการนั้นควรจะมีดังนี้ 
3.1.1. ชื่อแผนงาน เป็นการก าหนดชื่อให้ครอบคลุมโครงการเดียวหรือหลาย

โครงการที่มีลักษณะงานไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือสนองวัตถุประสงค์หลักท่ีก าหนดไว้ 
3.1.2. ชื่อโครงการ ให้ระบุชื่อโครงการตามความเหมาะสม มีความหมายชัดเจนและ

เรียกเหมือนเดิมทุกครั้งจนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ 
3.1.3. หลักการและเหตุผล ใช้ชี้แจงรายละเอียดของปัญหาและความจ าเป็นที่เกิดขึ้น

ที่จะต้องแก้ไข ตลอดจนชี้แจงถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการด าเนินงานตามโครงการและหากเป็น
โครงการที่จะด าเนินการตามนโยบาย หรือสอดคล้องกับแผนจังหวัดหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ หรือแผนอื่น ๆ ก็ควรชี้แจงด้วย ทั้งนี้ผู้เขียนโครงการ บางท่านอาจจะเพ่ิมเติมข้อความ
ว่าถ้าไม่ท าโครงการดังกล่าวผลเสียหายโดยตรงหรือผลเสียหายในระยะยาวจะเป็นอย่างไร เพ่ือให้
ผู้อนุมัติโครงการได้เห็นประโยชน์ของโครงการกว้างขวางขึ้น 

3.1.4. วัตถุประสงค์ เป็นการบอกให้ทราบว่า การด าเนินงานตามโครงการนั้นมีความ
ต้องการให้อะไรเกิดขึ้น วัตถุประสงค์ที่ควรจะระบุไว้ควรเป็นวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ปฏิบัติได้และวัด
และประเมินผลได้ ในระยะหลังๆ นี้นักเขียนโครงการที่มีผู้นิยมชมชอบมักจะเขียนวัตถุประสงค์เป็น
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม คือเขียนให้เป็นรูปธรรมมากกว่าเขียนเป็นนามธรรม  การท าโครงการ
หนึ่งๆ อาจจะมีวัตถุประสงค์มากกว่า 1 ข้อได้ แต่ทั้งนี้การเขียนวัตถุประสงค์ไว้มากๆ อาจจะท าให้ผู้
ปฏิบัติมองไม่ชัดเจนและอาจจะด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ไม่ได้  ดังนั้น จึงนิยมเขียน
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน-ปฏิบัติได้-วัดได้ เพียง 1-3 ข้อ ก็พอ 

3.1.5. เปูาหมาย ให้ระบุว่าจะด าเนินการสิ่งใด โดยพยายามแสดงให้ปรากฏเป็นรูป
ตัวเลขหรือจ านวนที่จะท าได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด การระบุเปูาหมาย ระบุเป็นประเภทลักษณะ
และปริมาณ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และความสามารถในการท างานของผู้รับผิดชอบโครงการ 

3.1.6. วิธีด าเนินการหรือกิจกรรมหรือขั้นตอนการด าเนินงาน คืองานหรือภารกิจซึ่ง
จะต้องปฏิบัติในการด าเนินโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ในระยะการเตรียมโครงการจะรวบรวม
กิจกรรมทุกอย่างไว้แล้วน ามาจัดล าดับว่าควรจะท าสิ่งใดก่อน -หลัง หรือพร้อม ๆ กัน แล้วเขียนไว้
ตามล าดับ จนถึงขั้นตอนสุดท้ายที่ท าให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ 

3.1.7. ระยะเวลาการด าเนินงานโครงการ คือ การระบุระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้น
โครงการจนเสร็จสิ้นโครงการ ปัจจุบันนิยมระบุ วัน-เดือน-ปี ที่เริ่มต้นและเสร็จสิ้น การระบุจ านวน 
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ความยาวของโครงการ เช่น 6 เดือน 2 ปี โดยไม่ระบุเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด เป็นการก าหนดระยะเวลาที่
ไม่สมบูรณ ์

3.1.8. งบประมาณ เป็นประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นของโครงการ ซึ่งควรจ าแนก
รายการค่าใช้จ่ายได้อย่างชัดเจน งบประมาณอาจแยกออกได้เป็น 3 ประเภท คือ เงินงบประมาณ
แผ่นดิน เงินกู้และเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ เงินนอกงบประมาณอ่ืนๆ เช่น เงินเอกชนหรือ
องค์การเอกชน เป็นต้น การระบุยอดงบประมาณ ควรระบุแหล่งที่มาของงบประมาณด้วย นอกจากนี้
หัวข้อนี้สามารถระบุทรัพยากรอื่นที่ต้องการ เช่น คน วัสดุ ฯลฯ 

3.1.9. เจ้าของโครงการหรือผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นการระบุเพ่ือให้ทราบว่า
หน่วยงานใดเป็นเจ้าของหรือรับผิดชอบโครงการ โครงการย่อยๆ บางโครงการระบุเป็นชื่อบุคคล
ผู้รับผิดชอบเป็นรายโครงการได้ 

3.1.10. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน เป็นการให้แนวทางแก่ผู้อนุมัติและผู้ปฏิบัติว่าใน
การด าเนินการโครงการนั้น ควรจะประสานงานและขอความร่วมมือกับหน่วยงานใดบ้าง  เพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

3.1.11. การประเมินผล บอกแนวทางว่าการติดตามประเมินผลควรท าอย่างไร ใน
ระยะเวลาใดและใช้วิธีการอย่างไรจึงจะเหมาะสม ซึ่งผลของการประเมินสามารถน ามาพิจารณา
ประกอบการด าเนินการ เตรียมโครงการที่คล้ายคลึงหรือเกี่ยวข้องในเวลาต่อไป 

3.1.12. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เมื่อโครงการนั้นเสร็จสิ้นแล้ว จะเกิดผลอย่างไร
บ้าง ใครเป็นผู้ได้รับเรื่องนี้สามารถเขียนทั้งผลประโยชน์โดยตรงและผลประโยชน์ในด้านผลกระทบ
ของโครงการด้วยได้ 

3.2 ลักษณะโครงการที่ดี โครงการที่ดีมีลักษณะดังนี้ 
3.2.1 เป็นโครงการที่สามารถแก้ปัญหาขององค์กรได้  มีรายละเอียด เนื้อหาสาระ

ครบถ้วน ชัดเจน และจ าเพาะเจาะจง โดยสามารถตอบค าถามต่อไปนี้ได้คือ  
- โครงการอะไร = ชื่อโครงการ 
- ท าไมจึงต้องริเริ่มโครงการ = หลักการและเหตุผล 
- ท าเพ่ืออะไร = วัตถุประสงค์ 
- ปริมาณที่จะท าเท่าไร = เปูาหมาย 
- ท าอย่างไร = วิธีด าเนินการ 
- จะท าเมื่อไร นานเท่าใด = ระยะเวลาด าเนินการ 
- ใช้ทรัพยากรเท่าไรและได้มาจากไหน = งบประมาณ แหล่งที่มา 
- ใครท า = ผู้รับผิดชอบโครงการ 
- ต้องประสานงานกับใคร = หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน 
- บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ = การประเมินผล 
- เมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วจะได้อะไร = ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

3.2.2 รายละเอียดของโครงการดังกล่าว ต้องมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน เช่น 
วัตถุประสงค์ต้องสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีด าเนินการต้องเป็นทางที่ท าให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ ฯลฯ เป็นต้น 
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3.2.3 โครงการที่ริเริ่มขึ้นมาต้องมีผลอย่างน้อยที่สุดอย่างใดอย่างหนึ่งในหัวข้อ 
สนองตอบ สนับสนุนต่อนโยบายระดับจังหวัดหรือนโยบายส่วนรวมของประเภท ก่อให้เกิดการพัฒนา
ทั้งเฉพาะส่วนและการพัฒนาโดยส่วนรวมของประเทศ แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนได้ตรงจุดตรงประเด็น 

3.2.4 รายละเอียดในโครงการมีพอที่จะเป็นแนวทางให้ผู้อ่ืนอ่านแล้วเข้าใจ  และ
สามารถด าเนินการตามโครงการได้ 

3.2.5 เป็นโครงการที่ปฏิบัติได้และสามารถติดตามและประเมินผลได้  
 

4. การศึกษาปัญหาชุมชน 

การค้นหาปัญหาในชุมชน ถือได้ว่าเป็นการจัดการในชุมชนด้านสาธารณสุขอีกแขนงหนึ่ง ซึ่ง
ต้องอาศัยข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

4.1 ขัน้ตอนที ่1: การศึกษาชุมชน 

การพัฒนาชุมชนเป็นงานที่ละเอียดอ่อนเพราะในขั้นตอนการด าเนินงานพัฒนาชุมชนนั้น การ
พัฒนาชุมชนต้องไปท าร่วมกับประชาชน ต้องอาศัยยุทธศาสตร์และปัจจัยต่างๆ อย่างมากมาย จึงจะ
ประสบความส าเร็จ ดังนั้นก่อนจะด าเนินงานพัฒนาชุมชนจึงต้องท าการศึกษาส ารวจชุมชนเพ่ือเตรียม
ข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับใช้ในการพัฒนาต่อไป การศึกษาชุมชนจึงเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการ 
พัฒนาชุมชนที่จะน าไปสู่ขั้นตอนอื่นๆ ต่อไป 

4.1.1 ความหมายของการศึกษาชุมชน 
การศึกษาชุมชน หมายถึง “การส ารวจและการศึกษาวิเคราะห์หาความจริง

เกี่ยวกับสภาวะสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ความต้องการและปัญหาในชุมชนนั้นๆ เพ่ือที่จะก่อให้เกิด
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ในการด ารงชีวิตของคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนนั้นๆ 
ต่อไป”  

จึงอาจจะกล่าวได้ว่า “การศึกษาชุมชน คือ การศึกษาเรียนรู้ข้อมูลด้านต่างๆ ของชุมชนทั้งใน
ด้านการด ารงชีวิตประจ าวันของคนในชุมชน สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ค่านิยม ทัศนคติ ความ
เชื่อ ประชากร เป็นต้น ให้ละเอียดและลึกซึ้ง จนสามารถมองเห็นปัญหาหรือความต้องการของชุมชน
นั้นได้ โดยใช้วิธีการต่างๆ นั่นเอง ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้จะเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการวางแผนและ
โครงการ เพ่ือแก้ไขปัญหาของชุมชนต่อไป” 

4.1.2 การส ารวจในการศึกษาชุมชน 
ในการศึกษาชุมชนนั้นนักพัฒนาชุมชนต้องท าการส ารวจสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชน

หลายประการ คือ ประวัติชุมชน สภาพภูมิศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน ประชากรใน
ชุมชน สภาพเศรษฐกิจในชุมชน สภาพบ้านเรือนในชุมชน การอนามัยและความปลอดภัยในชุมชน 
องค์การต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชน การศึกษาในชุมชน สวัสดิการในชุมชน ความเจริญก้าวหน้าของชุมชน
ความสนใจด้านการเมืองของชุมชน และวิวัฒนาการของการพัฒนาชมชนจากอดีตถึงปัจจุบัน 
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4.1.3 วิธีการศึกษาชุมชน 
การศึกษาชุมชนมีวิธีการศึกษาหลายวิธี แต่ที่นิยมใช้กันโดยทั่วไป มีดังต่อไปนี้ 
4.1.3.1 การสังเกต (Observation) 

การสังเกตเป็นการศึกษาชุมชนเพ่ือทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นโดยตรงของ
ชุมชนด้วยการบันทึกสภาวการณ์ที่เป็นจริงตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นหรือรวบรวมเอา
เหตุการณ์ที่เกิดขั้นโดยบังเอิญมาบันทึกไว้เป็นข้อมูลเบื้องต้นอีกด้วย  โดยใช้วิธีการสังเกตแบบง่ายๆ 
โดยผู้สังเกตไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในสภาวการณ์  (Non – Participant  Observation) หรือผู้สังเกตเข้า
ไปมีส่วนร่วมในสภาวการณ์  (Participant  Observation) ก็ได้ ในการสังเกตชุมชนอาจใช้เครื่องมือ
หรืออุปกรณ์ต่างๆ ช่วยในการสังเกตด้วยก็ได้ เช่น สมุดบันทึกประจ าวัน ภาพถ่าย แผนที่ เป็นต้น 

4.1.3.2. การสัมภาษณ์ (Interview) 
การสัมภาษณ์เป็นกระบวนการสื่อสารระหว่างบุคคลด้วยวิธีการพบปะ

กับผู้ให้ข้อมูลโดยตรง ซึ่งอาจจะโดยการใช้ค าพูด ท่าทาง สัญลักษณ์และความรู้สึกที่แสดงออกก็ได้เป็น
วิธีการที่เหมาะสมในการศึกษาชุมชน โดยทั่วไปการสัมภาษณ์มี 3 รูปแบบ คือ การสัมภาษณ์เป็น
รายบุคคลและรายลุ่ม (Individual or Grouped Interview) การสัมภาษณ์แบบมาตรฐาน 
(Standardized or Structured Interview) ซึ่งก าหนดค าถามไว้อย่างแน่นอนล่วงหน้าและการ
สัมภาษณ์แบบไม่มีค าถามที่แน่นอน (Unstructured  Interview) ในการสัมภาษณ์ที่ดีนั้นผู้สัมภาษณ์
ต้องเตรียมการล่วงหน้าทั้งความรู้ในเรื่องท่ีจะถาม การเลือกและเตรียมผู้ที่จะให้สัมภาษณ์ ค าถามและ
ภาษาที่ใช้  บรรยากาศในขณะที่สัมภาษณ์ เป็นต้น แต่ข้อจ ากัดของการสัมภาษณ์ก็คือสิ้นเปลือง
ค่าใช้จ่ายแรงงานและเวลามาก ผู้ศึกษายุ่งยากในการเตรียมการ เกิดการอคติหรือล าเอียงได้และถ้าใช้
ผู้สัมภาษณ์หลายๆ คนแล้ว จะควบคุมให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกันได้ยาก 

4.1.3.3 การใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
แบบสอบถามเป็นค าถามหรือชุดค าถาม ซึ่งสร้างขึ้นอย่างมีกฎเกณฑ์  

เพ่ือใช้รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ต้องการศึกษา ซึ่งผู้ซึ่งผู้ศึกษาอาจจะท าการศึกษาด้วยตนเอง ให้คนอ่ืน
ไปศึกษาแทนหรือส่งแบบสอบถามไปให้ตอบก็ได้ ดังนั้น การศึกษาชุมชนโดยใช้วิธีนี้จึงใช้ได้กับคนอ่าน
หนังสือออกและเขียนหนังสือได้เท่านั้น อาจเป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด (Closed end  
Question) คือ ให้ตอบค าถามตามที่ก าหนดค าตอบไว้ให้เลือกเท่านั้นหรืออาจจะเป็นค าถามแบบ
ปลายเปิด (Open end Question) คือ เปิดโอกาสให้ผู้ตอบได้ตอบค าถามเองโดยแสระเสรีก็ได้ ถ้า
ต้องการทราบทัศนคติหรือความคิดเห็นเป็นส าคัญ ในการใช้แบบสอบถามเพ่ือท าการศึกษาชุมชนนั้น 
ข้อที่ควรระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง คือ การสร้างแบบสอบถามซึ่งต้องให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ  และ
ครอบคลุมในสิ่งที่จะศึกษาทั้งหมด เนื่องจากผู้ท าการศึกษาชุมชนอาจจะไม่มีโอกาสได้พบกับกลุ่ม
ประชากรที่ศึกษาเลยก็ได้ (เสาวภา ธีระประทีป, 2524) 

4.1.3.4 การศึกษาจากผู้รู้และแหล่งวิชาการต่างๆ ทั้งเป็นบุคคล เช่น นักวิชาการ
หรือผู้ที่มีความรู้ ผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ และจากเอกสารข้อมูล ต่างๆ ที่หน่วยราชการต่างๆ ได้
ศึกษาไว้แล้ว เช่น รายงานผลการศึกษาวิจัยในเรื่องนั้นๆ ผลการส ารวจข้อมูลของหน่วยราชการต่างๆ 
เป็นต้น 
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4.1.3.5 การส ารวจ (Survey) เป็นการศึกษาชุมชนโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์
เข้าช่วยและอย่างมีระบบ ซึ่งอาจใช้วิธีอ่ืนๆ ร่วมกัน เช่น การท าแผนที่ การถ่ายรูป การสัมภาษณ์ การ
บันทึก การสืบประวัติ การขุดค้นทางโบราณคดี เป็นต้น 

4.1.3.6 การวิจัย (Research) การวิจัยเป็นการความรู้ความจริงที่เชื่อถือได้โดยใช้
วิธีการที่เป็นระบบแบบแผนทางวิทยาศาสตร์ เพ่ืออธิบายความรู้ความจริงที่ท าการศึกษานั้นและน าผล
ที่ได้ไปสร้างกฎเกณฑ์ ทฤษฎีต่างๆ เพ่ือน าไปใช้ในการอ้างอิงและเป็นผลท าให้สามารถท านายและ
ควบคุมการเกิดปรากฎการณ์ต่างๆ ได้โดยทั่วไปการวิจัยมีขั้นตอนที่จะด าเนินงานเป็นล าดับ คือ 

1) การเลือกหัวข้อปัญหา 
2) หารศึกษาค้นคว้าทฤษฎีที่เกี่ยวข้อ 
3) การให้ค าจ ากัดความปัญหาที่ศึกษา 
4) การสร้างสมมุติฐานในการศึกษา 
5) การพิจารณาขัดเกลาปัญหาและสมมุติฐาน 
6) การพิจารณาแหล่งที่มาของข้อมูล 
7) การวางรูปแบบการวิจัย 
8) การสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
9) การทดลองและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
10) การเลือกลุ่มตัวอย่างและขนาดของตัวอย่าง 
11) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
12) การจัดกระท าข้อมูล 
13) การเขียนรายงานการวิจัย 

ในการศึกษาชุมชนเพ่ือการพัฒนาชุมชนนั้น การวิจัยที่สามารถน าไปใช้ได้ดี คือ การวิจัยทาง
พฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

4.1.4 ข้อควรค านึงในการเลือกวิธีการศึกษาชุมชน 
ในการศึกษาชุมชนนั้น นักพัฒนาชุมชนจะต้องรู้จักเลือกวิธีการศึกษาที่เหมาะสม

มากที่สุดมาใช้ในการศึกษา ซึ่งมีข้อควรค านึงดังต่อไปนี้ 
4.1.4.1 เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของเรื่องที่จะศึกษา 
4.1.4.2 เป็นวิธีการที่สามารถเข้าถึงความจริงของข้อมูลที่ท าการศึกษาได้มาก

ที่สุด 
4.1.4.3 ทันต่อความต้องการใช้ข้อมูล 
4.1.4.4 ต้องประหยัดทั้งก าลังคน เวลาและค่าใช้จ่าย 
4.1.4.5 ผู้ศึกษามีความปลอดภัยเพียงพอในระหว่างท าการศึกษา 

4.1.5 ประโยชน์ของการศึกษาชุมชน  
การศึกษาชุมชนมีประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน ดังนี้ 
4.1.5.1 ช่วยให้ทราบข้อมูลที่ถูกต้องในการตัดสิน ใจเพ่ือก าหนดนโยบาย  

วัตถุประสงค์ เปูาหมาย แผนงาน ตลอดจนโครงการที่จะปฏิบัติ 
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4.1.5.2 ช่วยให้ทราบข้อมูลที่ถูกต้องต่อการก าหนดหรือเลือกก าหนดวิธีปฏิบัติ
และวิธีท างานได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ตรงกับความต้องการของชุมชุน 

4.1.5.3 ท าให้มีความรู้ความเข้าใจในปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนว่าปัญหาใดเป็น
ปัญหาส าคัญเร่งด่วน  ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการจัดล าดับความส าคัญของโครงการและการ
วางแผนแก้ปัญหาของชุมชน 

4.1.5.4 ท าให้การแก้ปัญหาและการพัฒนาชุมชนเป็นไปอย่างมีระบบ  สอดคล้อง
ต่อเนื่องและสนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4.1.5.5 เป็นจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ชุมชน 

4.1.5.6 จะได้ข้อมูลพ้ืนฐานของการวิจัยประเมินผลการพัฒนาชุมชน  ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาในครั้งต่อ ๆ ไป 

4.2 ขั้นตอนที่ 2: การวิเคราะห์ปัญหาชุมชน 

 การพัฒนาชุมชนที่แท้จริงต้องเป็นการแก้ไขปัญหาหรือการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้แก่สมาชิก
ในชุมชน การทีจ่ะได้ทราบถึงปัญหาดังกล่าวนี้และอย่างถูกต้องตามความต้องการที่แท้จริงของสมาชิก
ในชุมชนนั้น นักพัฒนาชุมชนจะต้องน าข้อเท็จจริงที่ได้จากการศึกษาชุมชนในขั้นตอนแรกมาวิเคราะห์
อย่างละเอียด เพ่ือน าไปใช้ในขั้นตอนต่อไปตามล าดับ 

4.2.1 ความหมายของปัญหาชุมชน 
ปัญหาชุมชน หมายถึง “สภาวการณ์หรือความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นหรือมีแนวโน้ม

ที่จะเกิดขึ้นแก่สมาชิกส่วนใหญ่ในชุมชน เป็นอุปสรรคต่อความเจริญก้าวหน้าของชุมชน และจะต้อง
ปูองกันแก้ไขหรือก าจัดให้หมดสิ้นไป” 

4.2.2 สาเหตุของการเกิดปัญหาในชุมชน 
ปัญหาต่างๆ ในชุมชนอาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ แต่สรุปได้ได้ว่าปัญหา

เหล่านี้เกิดจากความต้องการของคนในชุมชน 4 ประการ คือ 
4.2.2.1 ความต้องการขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นหรือปัจจัย 4 คือ อาหาร ที่อยู่อาศัย 

เครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคซึ่งเป็นความต้องการที่จ าเป็นขาดไม่ได้ 
4.2.2.2 ความต้องการที่เกี่ยวกับเงิน เพราะเงินเป็นสื่อกลางในการซื้อขาย

แลกเปลี่ยนสิ่งของเครื่องใช้ที่จ าเป็น 
4.2.2.3 ความต้องการทางสังคม เช่น  การให้สังคมยอมรับ ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 
4.2.2.4 ความต้องการทางจิตใจ เช่น การยอมรับการยกย่องนับถือจากบุคคลอ่ืน  

เกียรติยศ ชื่อเสียง เป็นต้น 
4.2.3 ประเภทของปัญหาชุมชน 

ปัญหาต่างๆ ในชุมชนนั้นมีมากมายหลายปัญหา แต่อาจจะจ าแนกตามลักษณะ
ของปัญหาได้ 5 ประเภท คือ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหาด้านสังคม ปัญหาด้านวัฒนาธรรม ปัญหา
ด้านการเมืองการปกครอง และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
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4.2.4 ระดับของปัญหาชุมชน 
ปัญหาต่างๆ ในชุมชนนั้น อาจจะจัดล าดับความรุนแรงหรือความจ าเป็นเร่งด่วน

ได้ 3 ระดับ คือ 
4.2.4.1 ปัญหาที่เกิดจากความต้องการที่แท้จริง (Felt Needs) คือ สิ่งที่ชาวบ้าน

รู้สึกว่ามีความเดือดร้อนมากที่สุดต้องขจัดให้หมดไป นักพัฒนาควรจะเริ่มแก้ไขปัญหาที่มาจากความ
ต้องการที่แท้จริงของชุมชนก่อน จึงจะได้รับการสนับสนุนจากชาวบ้านด้วยดี 

4.2.4.2 ปัญหาที่เกิดจากความต้องการที่มีความรุนแรงน้อยลงมา (Unfelt 
Needs) เป็นปัญหาซึ่งเกิดจากความต้องการของชุมชนที่อาจจะรู้ว่าเป็นข้อขัดข้องเดือดร้อนบ้าง  แต่
ยังไม่เห็นถึงความจ าเป็นที่จะท าการแก้ไขในทันทีทันใด นักพัฒนาต้องให้การศึกษา แนะน าให้เห็นถึง
คุณและโทษของสิ่งเหล่านั้น จนชาวบ้านยอมรับว่าเป็นความต้องการที่จ าเป็นที่สุดก่อน จึงจะได้รับ
ความร่วมมือในการพัฒนาเป็นอย่างดี 

4.2.4.3 ปัญหาที่เกิดจากความต้องการที่ชาวบ้านยังไม่รู้สึกเดือดร้อน (Unaware 
Needs) เป็นปัญหาที่ชาวบ้านประสบอยู่ แต่ไม่รู้ว่าเป็นปัญหาและควรแก้ไข นักพัฒนาต้องให้
การศึกษา แนะน าอย่างมาก ต้องอดทนและใช้เวลานานจึงจะสามารถท าให้ชาวบ้านยอมรับว่าเป็น
ปัญหาและร่วมกันก าจัดให้หมดไป 

4.2.5 ขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหาชุมชน 
ในการวิเคราะห์ปัญหาที่แท้จริงของชุมชน อาจมีขั้นตอนในการวิเคราะห์ที่ส าคัญ  

3 ขั้นตอน คือ 
4.2.5.1 การค้นหาปัญหาที่แท้จริงของชุมชน 

ในขั้นตอนของการวิเคราะห์ปัญหาชุมชนนั้น เมื่อพบปัญหาแล้วจะต้อง
น ามาวิเคราะห์อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นปัญหาที่แท้จริงที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่
สะดวกสบายให้แก่ชุมชนหรือไม่ เพราะปัญหาที่แท้จริงจะต้องเป็นข้อเดือดร้อนที่ชุมชนส่วนรวม
ประสบอยู่จริงๆ และมีความเห็นพ้องกันว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องช่วยกันแก้ไขหรือก าจัดให้หมดไป
นั่นเอง  

สาเหตุที่ต้องค้นหาปัญหาที่แท้จริงของชุมชนและการค้นหาปัญหาที่แท้จริง เนื่องจากสาเหตุ
ส าคัญคือ 
 1.  ปัญหาบางปัญหาเป็นปัญหาใหญ่สลับซับซ้อน หรือเป็นปัญหาที่หลายปัญหาแฝงรวมอยู่ 
จ าเป็นต้องท าการแยกแยะปัญหาที่แท้จริงให้ถูกต้องชัดเจน จะได้พิจารณาแก้ไขได้ง่ายขึ้น 
 2.  ปัญหาบางปัญหาอาจจะยังคลุมเครือไม่รู้ว่าปัญหาที่แท้จริงเป็นอย่างไร  เป็นความ
เดือดร้อนหรืออุปสรรคต่อการพัฒนาแค่ไหน เพียงไร จึงต้องหาปัญหาที่แท้จริงให้ได้ว่าคือ “อะไร” 
แน่ เพื่อจะได้พิจารณาหาแนวทางแก้ไขได้อย่างถูกต้อง 
 3. ปัญหาบางปัญหาเป็นปัญหาเพ้อฝันหรือเป็นข้ อเรียกร้องต้องการที่ เกินกว่าขีด
ความสามารถที่ชุมชนจะช่วยแกไขได้  ถ้าหากน ามาด าเนินการแก้ไขก็จะเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ 
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4.2.5.2 วิธีการค้าหาปัญหาที่แท้จริงของชุมชน 
ในการค้นหาปัญหาที่แท้จริงของชุมชนอาจจะใช้วิธีการได้ 3 วิธี ดังนี้ 
1) ใช้หลักเกณฑ์ช่วยในการพิจารณา ซ่ึงมี 4 หลักเกณฑ์ คือ 

1.1) ความร้ายแรงเร่งด่วน กล่าวคือ เป็นปัญหาที่อยู่ในสภาพหนัก
มีผลเสียร้ายแรงและเป็นอันตราย ต้องแก้ไขโดยรีบด่วน 

1.2) ผลกระทบต่อคนส่วนมาก  ปัญหาที่แท้จริงจะต้องเป็นปัญหา
ที่กระทบสร้างความเดือดร้อนให้กับคนในชุมชนเป็นจ านวนมากไม่ใช่เพียงไม่กี่คนเท่านั้น 

1.3) การยอมรับของชุมชน ปัญหาที่แท้จริงจะต้องเป็นที่ยอมรับ
ของคนส่วนมากว่าเป็นปัญหาของชุมชน ต่างตระหนักว่าต้องรวมกันแก้ไขให้หมดสิ้นไป 

1.4) ผลเสียหายในอนาคต ปัญหาที่แท้จริงเป็นปัญหาซึ่งถ้าปล่อย
ไว้  โดยไม่ท าการแก้ไขแล้วจะมีผลกระทบท าให้เกิดความเสียหายต่อชุมชนในอนาคตเป็นอย่างมาก 

2) ใช้ข้อมูลตัวชี้วัด เป็นการน าข้อมูลตัวเลขซึ่งเป็นสถิติต่างๆ มา
เปรียบเทียบสภาวะปัญหากับสภาวะปกติ ซึ่งอาจจะแสดงเป็นอัตราส่วน เช่น อัตราส่วนครูกับนักเรียน
ในชุมชนเท่ากับ 1:60 หรือแสดงเป็นอัตราส่วนร้อยละก็ได้ เช่น ผลผลิตทางการเกษตรของชุมชนใน
รอบปีที่ผ่านมาลดลงร้อยละ 20 หรืออาจจะแสดงให้เห็นเป็นตัวเลขจ านวนปริมาณก็ได้  เช่น สถิติผู้
ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนในรอบปีที่ผ่านมาของชุมชนนี้เพิ่มขึ้นเป็น 53 ราย เป็นต้น 

3) ใช้เกณฑ์ความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ขั้นต่ าเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ 
เช่น ประเทศไทยก าหนดความจ าเป็นฐานของประชาชนไว้ 9 ประการ คือ 

3.1.1 ประชาชนได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอกับความ
ต้องการของร่างกาย 

3.1.2 ประชาชนมีที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
3.1.3 ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงบริการสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นแก่

การด ารงชีวิต 
3.1.4 ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3.1.5 ประชาชนมีการประกอบอาชีพและมีรายได้เพียงพอต่อการ

ด ารงชีพ 
3.1.6 ครอบครัวสามารถควบคุมช่วงเวลาและจ านวนของการมีลูกได้

ตามต้องการ 
3.1.7 ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาความเป็นอยู่และการ

ก าหนดวิถีชีวิตของตนเองและชุมชน 
3.1.8 ประชาชนมีการพัฒนาจิตใจตนเองให้ดีขึ้น 
3.1.9 ประชาชนมีจิตส านึกและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
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4.2.5.3 หลักในการวิเคราะห์ปัญหาที่แท้จริงของชุมชน 
ในการวิเคราะห์ปัญหาชุมชนนั้น นักพัฒนาชุมชนควรด าเนินการ

ดังต่อไปนี้ 
1) ต้องวิเคราะห์ด้วยความเป็นธรรมและมองการณ์ไกล  คือ  ปราศจาก

การอคติและค านึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย  
2) ต้องระบุปัญหาที่จะท าการศึกษาวิเคราะห์ให้ชัดเจนและจะต้องไม่

กว้างเกินไปเพื่อความสะดวกในการวิเคราะห์และวางแผนแก้ไขปัญหาต่อไป 
3) การค้นหาและระบุปัจจัยที่เห็นอย่างชัดเจนที่เป็นสาเหตุท าให้เกิด

ปัญหานั้นๆ ขึ้น 
4) การค้นหาปัจจัยที่ซ้อนเร้นซึ่งเป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สุด ในการ

วิเคราะห์ความต้องการและปัญหาของชุมชน ซึ่งต้องน าเอาทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ เช่น  สังคมวิทยา 
จิตวิทยา มานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ เป็นต้น มาใช้เป็ นแนวทางในการค้นหาปัจจัย
ดังกล่าว 

5) การวิเคราะห์ระบบ (Systemic Analysis) คือ ปัญหาของชุมชนมี
มากมายหลายปัญหา แต่ละปัญหามีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน บางปัญหาจะแก้ไขได้ต่อเมื่อได้
แก้ปัญหาอ่ืนก่อนแล้ว และบางปัญหาเมื่อแก้ไขแล้วอาจก่อให้เกิดปัญหาอ่ืนๆ ตามมา  ดังนั้น จึงต้อง
ท าการวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนโดยการวิเคราะห์ระบบเป็นส าคัญ 

4.2.5.4 การค้นหาสาเหตุของปัญหาชุมชน 
นอกจากการค้นหาปัญหาที่แท้จริงของชุมชนที่กล่าวมาแล้ว ในขั้นตอน

การวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนยังท าการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนยังท าการศึกษาวิเคราะห์เพ่ือ
หาสาเหตุของการเกิดขึ้นของปัญหาชุมชนเหล่านั้นด้วย  ซึ่งการหาสาเหตุของปัญหาชุมชน อาจจะ
กระท าได้ดังนี้ 

1) การพิจารณาเป็นล าดับแรกว่าสิ่งที่เป็นปัญหาเหล่านั้นมาสภาพอย่างไร
จึงท าให้เกิดปัญหานั้นๆ ขึ้นมา 

2) การพยายามค้นหาสาเหตุของปัญหาให้ได้ครบถ้วยทุกแง่ทุกมุม 
3) การพิจารณาเพื่อหาว่าสาเหตุต่างๆ ที่ค้นหามาได้นั้นอะไรเป็นสาเหตุที่

แท้จริงที่ท าให้เกิดปญัหาขึ้น 
4) การสืบสาวจากผลของปัญหาที่เกิดขึ้นลงไปจนถึงต้นตอของปัญหาที่

แท้จริงในระหว่างการค้นหาสาเหตุของปัญหานั้น นักพัฒนาชุมชนมีข้อควรระมัดระวังบางประการ  
คือ อย่างหลงประสบการณ์ อย่าหลงวิชาการ อย่าพึงพอใจในสาเหตุที่ค้นหาได้เพียง 4 – 5 ประการ
เท่านั้น และอย่าน าแนวทางในการแก้ไขปัญหามาเป็นสาเหตุของปัญหา 

4.2.5.5 การแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาชุมชน 
เมื่อนักพัฒนาชุมสามารถค้นพบปัญหาของชุมชน และสาเหตุของการ

เกิดขึ้นของปัญหาเหล่านั้นแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายของการวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนก็คือ  การแสวงหา
แนวทางเพ่ือที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้หมดไป ซึ่งสามารถด าเนินการได้ ดังต่อไปนี้ 
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1) การศึกษารายละเอียดต่างๆ ของปัญหาอย่างรอบคอบ เช่น  สาเหตุ
ของปัญหา อุปสรรคที่ขัดขวางการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ควรจะเริ่มลงมือแก้ไขปัญหาที่จุดใด 
สถาบันต่างๆ ในชุมชน เช่น สถาบันครอบครัวการเมือง  เศรษฐกิจ ศาสนา เป็นต้น สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างไรบ้าง ทัศนคติ ความรู้ ทักษะต่างๆ ที่ชาวบ้านมีอยู่ จะน ามาใช้
ประโยชน์ได้อย่างไร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งประดิษฐ์ที่มีอยู่ในชุมชน สามารถน ามาใช้ประโยชน์
ได้อย่างไร มากน้อยเพียงใด สามารถใช้การติดต่อสื่อสารให้เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ 
อย่างไร สามารถน าพลังของชุมชนมาใช้ในการกไขปัญหาได้หรือไม่  อย่างไรและมากน้อยเพียงใดเป็น
ต้น 

2) น าปัญหาที่สามารถค้นหาสาเหตุที่แท้จริงได้แล้วมาพิจารณาจะมี
วิธีการแก้ไขได้อย่างไรบ้าง สาเหตุหนึ่งอาจมีวิธีแก้ไขได้หลายทาง 

3) พยายามค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาจากสาเหตุที่หาได้หลายๆ วิธี 
4) พิจารณาคัดเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาจากสาเหตุที่หาได้ว่าวิธีใดเป็นวิธี

ที่ดี ที่สุด เช่น ประหยัดมากที่สุด มีประโยชน์มากที่สุด ใช้ระยะเวลาน้อยท่ีสุด มีประสิทธิภาพมากที่สุด 
อยู่ในขดีความสามารถของชาวบ้านที่จะแก้ไขเองได้ 

5) การเสนอปัญหาต่อชุมชน เพ่ือให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ 
ในชุมชนและทราบถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น เช่น โดยการสาธิต  การน าไปทัศนะศึกษา 
การใช้โสตทัศนูปกรณ์ การอภิปรายกลุ่ม การอบรมสัมมนา การใช้สถานีวิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์
เผยแพร่ภาพและข่าว เป็นต้น 

6) การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาชุมชนของตนเองให้
มากที่สุดทั้งการร่วมพลังในการคิด  การจัดแจงแบะการกระท าหรือตั้งแต่ขั้นตอนแรกสุดจนถึงขั้นตอน
สุดท้าย 

ในการวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนนั้นเป็นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการ พัฒนาชุมชนที่มี
ความส าคัญยิ่ง เพราะเป็นการค้นหาปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน 
นักพัฒนาชุมชนจะต้องด าเนินการอย่างรอบคอบด้วยความระมัดระวัง  ต้องใช้ทั้งหลักวิชาการและ
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติผสมผสานเข้าด้วยกัน  จึงจะสามารถประสบความส าเร็จในขั้นตอนนี้ได ้

4.3 ขั้นตอนที่ 3: การจัดล าดับความต้องการและปัญหาของชุมชน 

 เมื่อท าการวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนในขั้นตอนที่ 2 เรียบร้อยแล้ว นักพัฒนาชุมชนควรน า
ข้อมูลที่ได้มาจากการวิเคราะห์แล้วนั้นมาจัดเรียงล าดับก่อนหลังตามความส าคัญของปัญหาที่มีอยู่เพ่ือ
เป็นประโยชน์ในการวางแผนและโครงการ อันเป็นขั้นตอนต่อไปของกระบวนการพัฒนาชุมชน 
ประโยชน์ของการจัดล าดับความต้องการและปัญหาของชุมชน การจัดล าดับความต้องการและปัญหา
ของชุมชนมีประโยชน์หลายประการ ดังนี้ 

4.3.1 ท าให้ทราบว่าปัญหาใดท าให้ชาวบ้านเดือดร้อนมากที่สุดและต้องด าเนินการแก้ไข
ก่อนปัญหาอื่น ๆ 

4.3.2 ถ้าในชุมชนมีปัญหาหลายปัญหาจนไม่สามารถแก้ไขพร้อม ๆ กันได้ จ าเป็นจะต้อง
จัดล าดับก่อนหลัง เพ่ือน าไปพิจารณาหาแนวทางแก้ไขในโอกาสต่อไป 
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4.3.3 ท าให้ทราบปัญหาที่เกี่ยวพันกัน จะได้น าไปแก้ไขปัญหาพร้อมกัน ไม่ต้องเสียเวลา
ท าทีละครั้ง 

4.3.4 ท าให้สามารถวางแผนแก้ไขปัญหาทั้งหมดของชุมชนได้อย่างถูกต้อง 
  

อย่างไรก็ตามต้องอาศยัหลักเกณฑ์การจัดท าล าดับความต้องการและปัญหาของชุมชน ในการ
จัดล าดับความต้องการและปัญหาของชุมชนนั้นปัญหาใดจะได้รับการจัดล าดับความส าคัญเป็นอันดับ
แรกและลดหลั่นกันไปตามล าดับนั้นให้ค านึงถึงลักษณะส าคัญ 3 ประการ คือ 1) เป็นปัญหาที่คนใน
ชุมชนส่วนใหญ่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด ถ้าปล่อยทิ้งไว้จะก่อให้เกิดปัญหาอ่ืนๆ ติดตามมา 2)  
เป็นปัญหาที่แก้ไขแล้วจะน าไปสู่การแก้ปัญหาอ่ืนได้ง่ายขึ้น  และ 3) เป็นปัญหาที่มีอยู่ ในขีด
ความสามารถของชาวบ้านที่จะร่วมกันแก้ไขได้ 
 

5. การจัดการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ 

 การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจเป็นทักษะที่ส าคัญและจ าเป็นในการจัดการการท างาน
ชุมชนด้านสาธารณสุข เนื่องจากการท างานชุมชนด้านสาธารณสุข มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแก้ไขปัญหา และ
พัฒนาสุขภาพของประชาชนในชุมชน ทั้งนี้ปัญหาหรือความเสี่ยงด้านสุขภาพ รวมทั้งความต้องการ
ด้านสุขภาพของประชาชนมีเป็นจ านวนมาก และมีความแตกต่างกันในแต่ละเพศ กลุ่มวัย อาชีพ พ้ืนที่ 
รวมถึงช่วงเวลา อีกทั้งปัจจัยสาเหตุของปัญหาก็มีความหลากหลาย ดังนั้นภายใต้ทรัพยากรที่จ ากัด จึง
จ าเป็นต้องมีการตัดสินใจที่เหมาะสมว่าจะแก้ไขปัญหาใด ของใคร พ้ืนที่ใด ในช่วงเวลาใด และด้วย
วิธีการใด รวมถึงการตรวจสอบความส าเร็จอย่างไร ท าให้การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจนับเป็นการ
จัดการที่ส าคัญ โดยมีขั้นตอนพื้นฐานดังนี้ 

5.1 การระบุปัญหา การท างานชุมชนด้านสาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็นการท างานโดยเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข ชุมชน หรือพหุภาคี จ าเป็นต้องมีการท าความเข้าใจว่าอะไรคือปัญหาสุขภาพชุมชน 
โดยทั่วไปปัญหาคือช่องว่างระหว่างสภาพที่คาดหวัง กับสภาพที่เป็นอยู่ คูณด้วยความห่วงใยของผู้ที่
เกี่ยวข้อง เช่น สภาพที่คาดหวัง คือ ชุมชนมีสิ่งแวดล้อมที่สะอาด เป็นระเบียน สวยงาม ปลอดภัย ไม่มี
แหล่งพาหะน าโรค หรือสารพิษ แต่ถ้าในปัจจุบัน ชุมชนมีขยะมูลฝอยมาก ก าจัดไม่ถูกวิธี ส่งกลิ่นเหม็น 
ท าให้มีสุนัขจรจัด แมลงวัน และหนูมาก อีกทั้งก่อให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เสี่ยงต่อการเกิดโรค
ไข้เลือดออก โรคอุจจาระร่วง โรคพิษสุนัขบ้า สภาพดังกล่าวนับเป็นปัญหา และถ้าชุมชนรู้สึก
เดือดร้อน เป็นทุกข์ ยิ่งสะท้องถึงปัญหานั้นมีความส าคัญต่อชุมชน 

5.2 การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา เนื่องจากปัญหาที่มีความเกี่ยวข้องกับสุขภาพใน
ชุมชนมีจ านวนมาก และไม่สามารถแก้ไขทุกปัญหาพร้อมๆกันได้ในเวลาเดียวกัน ดังนั้นจึงต้อง
จัดล าดับความส าคัญว่าจะแก้ไขปัญหาใดก่อน โดยพิจารณาว่าอะไรที่เร่งด่วน อะไรที่จะเป็น อะไรที่
เร่งด่วนและจ าเป็น ซึ่งต้องเลือกปัญหาที่ทั้งเร่งด่วนและจ าเป็นมาแก้ไขก่อน ทั้งนี้อาจใช้วิธีก าหนด
เกณฑ์ในการให้คะแนนแต่ละปัญหา เช่น ขนาดของปัญหา ความรุนแรงของปัญหา ความเป็นไปได้ใน
การแก้ปัญหา และความสนใจของชุมชนโดยสามารถรวมคะแนน แล้วน ามาเปรียบเทียบกัน ปัญหาที่มี
คะแนนสูงจะถูกเลือกมาแก้ไขก่อน ทั้งนี้การระบุปัญหาและจัดล าดับความส าคัญของปัญหา ควรให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือให้ได้ปัญหาที่ตรงกับความต้องการของชุมชน อย่างไรก็ตามการจัดล าดับ
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ความส าคัญของปัญหาต้องเข้าใจบทบาทของตน ว่าปัญหาดังกล่าวอยู่ภายใต้ขอบเขตที่องค์กรหรือ
กลุ่มจะแก้ไขได้หรือไม่ เนื่องจากบางปัญหาอยู่นอกขอบเขตบทบาทของตน จ าเป็นต้องให้หน่วยงาน
อ่ืนที่มีหน้าที่โดยตรงแก้ไข เช่น การบ าบัดรักษาโรคต้องส่งต่อให้โรงพยาบาลด าเนินการ 

5.3 การวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุของปัญหา นับเป็นขั้นตอนที่ส าคัญจะต้องระบุปัญหา
ส าคัญเร่งด่วนที่เลือกมาแก้ไขให้มีความชัดเจน โดยตอบค าถามต่อไปนี้ว่า เกิดปัญหาอะไรขึ้น เกิดที่
ไหน เกิดเมื่อใด เกิดอย่างไร ใครบ้างเกี่ยวข้องที่ท าให้เกิดปัญหานี้ และท าไมปัญหานี้จึงเกิดขึ้น ทั้งนี้
การวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุของปัญหาอาจใช้การเขียนออกมาเป็นแผนภูมิก้างปลา เพ่ือให้เข้าใจปัจจัยที่
เกี่ยวข้องที่แตกแขนงจากกลุ่มของสาเหตุไปสู่สาเหตุย่อยๆ ท าให้มองเห็นช่องทางการแก้ไขปัญหาจาก
ต้นเหตุที่แท้จริง 

5.4 การระบุทางเลือกและเลือกทางเลือกที่เหมาะสม โดยทั่วไปวิธีการแก้ไขปัญหามี
มากกว่า 1 วิธี การระดมสมองของผู้ที่เกี่ยวข้องจะท าให้ได้ทางเลือกในการแก้ไขปัญหาที่หลากหลาย 
และผู้เกี่ยวข้องสามารถร่วมกันคัดสรรทางเลือกท่ีเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่และทรัพยากรที่มีอยู่ 

5.5 การวางแผนการด าเนินงาน เมื่อได้ทางเลือกที่จะแก้ไขปัญหาแล้ว จ าเป็นต้องมีการ
จัดท าแผนปฏิบัติการ โดยระบุเปูาประสงค์การด าเนินงาน วัตถุประสงค์ กลวิธีหรือวิธีการด าเนินงาน
ตามทางเลือกที่ก าหนด รวมทั้งระบุทรัพยากรที่จ าเป็น และท้ายสุดต้องมีการประเมินว่าแผนดังกล่าว
ว่าครอบคลุมและเพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าว การวางแผนด าเนินงานในทุกองค์ประกอบ
จ าเป็นต้องอาศัยการตัดสินใจที่เหมาะสม 

5.6 การติดตามก ากับและตรวจสอบ แผนงานหรือโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชน 
ส่วนใหญ่จ าเป็นต้องมีบุคคลหลายภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน เช่น เจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ผู้น าชุมชน อสม . ดังนั้น จ าเป็นต้องมีการติดตามก ากับให้มีการ
ด าเนินงานตามแผนแก้ไขปัญหาที่ก าหนดไว้ รวมทั้งต้องตรวจสอบว่าการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ คือปัญหาสุขภาพดังกล่าวได้รับการแก้ไขหรือไม่ ซึ่งในขั้นตอนวางแผนต้องระบุวัตถุประสงค์ให้
ชัดเจน และมั่นใจว่ามีข้อมูลเพียงพอที่ใช้ตรวจสอบว่าการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ โดย
ควรให้หลายฝุายเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจเป็นประเด็นการจัดการในการท างาน
ชุมชนด้านสาธารณสุขที่ส าคัญทั้งนี้ นอกจากจ าเป็นต้องใช้ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และ
ต้องอาศัยการตัดสินใจที่เหมาะสม เช่น การจัดองค์กรจะต้องตัดสินใจว่าจะจัดตั้งองค์กรแบบใด ใคร
อยู่ต าแหน่งใด หรือการจัดคน จะเลือกใครมาร่วมท างาน ด้วยวิธีการใด จะพัฒนาให้เขามีศักยภาพ
อย่างไร หรือการน า จะใช้กลวิธีใดจูงใจให้คนอยากท างานและท าอย่างทุ่มเทต่อเนื่อง เมื่อเกิดความ
ขัดแย้งจะแก้ไขด้วยวิธีใด หรือการควบคุม จะใช้วิธีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลอย่างไร รวมถึง
น าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนางานอย่างไร 

 

6. การจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์เพ่ือการท างาน 

ดังที่กล่าวเป็นเบื้องต้นว่าทรัพยากรมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการท างานชุมชน ประกอบด้วย (1) 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข (2) เจ้าหน้าที่องค์กรอ่ืนๆ ในชุมชนเช่น ผู้น าท้องที่ (ก านัน,ผู้ใหญ่บ้าน) ผู้น า
ท้องถิ่น (นายก,สมาชิกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น) บุคลากรในโรงเรียน เจ้าอาวาสวัด เป็นต้น และ 
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(3) ภาคประชาชน ซึ่งถือได้ว่าทรัพยากรมนุษย์เล่านี้เป็นปัจจัยส าคัญยิ่งในการท างานชุมชนด้าน
สาธารณสุข โดยเป็นทั้งผู้มีส่วนในการพัฒนาและเป็นผู้ที่ได้รับการพัฒนาจากการท างานชุมชน 
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีเกี่ยวข้องกับการท างานชุมชนมีทั้งเจ้าหน้าทีของรัฐ คนของท้องถิ่น ภาคเอกชนและ
คนในภาคประชาชน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการท างานชุมชนทั้งในลักษณะที่ส่งเสริมหรือขัดขวางการ
ท างานชุมชนด้านสาธารณสุข ให้ประสบความส าเร็จและมีความยั่งยืนหรือไม่ ดังนั้นการจัดการด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ ทั้งด้านการได้มา การบ ารุงรักษา และการพัฒนา ตลอดจนการให้ออกจาก
กระบวนการท างานจึงเป็นเรื่องท่ีมีความส าคัญและควรค านึงถึง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ในที่นี้จะ
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่องค์กรอื่นๆ และภาคประชาชน ดังต่อไปนี้ 

6.1 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

เนื่องจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นบุคคลส าคัญที่จะไปเป็นผู้กระตุ้นสนับสนุนให้เกิด
ความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ และภาคประชาชนในการดูแลสุขภาพของชุมชน รวมทั้งเป็นผู้
จัดบริการสุขภาพให้แก่ชุมชนในส่วนที่เกินความสามารถของประชาชน จึงจ าเป็นต้องมีการจัดการ
ด้านทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เพ่ือให้ได้เจ้าหน้าที่ที่มีคุณลักษณะที่เหมาะสมมาท างานชุมชน มีการ
บ ารุงรักษาและพัฒนาคนท างานให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และกรณีที่
เกษียณอายุหรือต้องออกจากงานไปก็ควรมีการดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสม การจัดการบุคคลจึง
สามารถแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะการได้มา ระยะการดูแลรักษา และระยะการออกจากงาน 
ดังนี้ 

6.1.1 ระยะการได้มา (Acquisition) การได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์ที่จะมาท างานชุมชน 
จะประกอบด้วยกิจกรรมส าคัญในการบริการจัดการทรัพยากรบุคคล ได้แก่ การวางแผนทรัพยากร
มนุษย์ การสรรหา การคัดเลือก และการปฐมนิเทศคนเข้ามาท างานใหม่ 

6.1.1.1 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เป็นการพยากรณ์ความต้องการ
ทรัพยากรมนุษย์ในอนาคตเพ่ือสามารถคาดการณ์ความต้องการในอนาคตว่าจะมีบุคคลท างานขาด
หรือเกิน ในอนาคตถ้าคาดว่าจะขาด จ าเป็นต้องวางแผนการสรรหา การฝึกอบรมพัฒนา หรือการใช้
ทรัพยากรทางเลือกอ่ืนๆ แทนถ้าท าได้ เช่น ในอนาคตมีแผนว่าจะเปิดบริการการแพทย์แผนไทยที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ าเป็นต้องมีแผนจัดหาบุคลากรการแพทย์แผนไทยมาปฏิบัติโดย
ก าหนดคุณสมบัติต าแหน่งแพทย์แผนไทยว่ามีคุณวุฒิและประสบการณ์อย่างไร หากไม่มีกรอบ
อัตราก าลังที่จะบรรจุใหม่ หรือไม่มีโอกาสหาบุคคลที่มีคุณสมบัติดังกล่าวมาบรรจุ อาจต้องมีแผนส่ง
บุคลากรที่มีอยู่ ไปอบรมการแพทย์แผนไทยเพ่ือให้มีความรู้และทักษะในการให้บริการ เป็นต้น ส่วนใน
กรณีท่ีคาดการณ์ว่าจะมีคนเกิน เช่น มีการถ่ายโอนงานบางอย่างไปให้องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ าเป็นต้องวางแผนการลดคนในรูปแบบต่างๆ เช่น การให้เกษียณก่อนก าหนด การให้ย้ายไปท างานที่
หน่วยงานอ่ืนที่ขาดคน เป็นต้น ซึ่งเมื่อวางแผนการเพ่ิมหรือลดคนแล้ว จะมีการก าหนดงบประมาณที่
จะใช้ และมาตรฐานทรัพยากรมนุษย์ที่ต้องการ เช่น จ านวน ความรู้ ทักษะและความสามารถที่
ต้องการ รวมถึงการก าหนดวิธีการควบคุมก ากับให้เกิดการด าเนินการสรรหาบุคคลตามแผนที่วางไว้ 

6.1.1.2 การสรรหาและคัดเลือก การสรรหาเป็นกระบวนการค้นหาและชักจูง
ให้บุคคลที่มีคุณสมบัติตามต้องการมาสมัครท างานสาธารณสุขชุมชน เพ่ือจะได้ท าการคัดเลือกผู้ที่มี
ความเหมาะสมที่สุดเข้าท างานต่อไป การสรรหาสามารถท าได้ทั้งจากแหล่งภายในองค์การเอง (เช่น 
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การเลื่อนต าแหน่ง การโอนย้าย) หรือการประกาศรับจากภายนอกก็ได้ การประกาศรับสมัครงานผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น จดหมายส่งไปยังสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิต เอกสารเวียนประกาศทาง
อินเตอร์เน็ต การประกาศยิ่งแพร่หลายมากเท่าใด จะเพ่ิมโอกาสการคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมได้
มากยิ่งขึ้น ส่วนการคัดเลือก เป็นการกลั่นกรองผู้สมัครงาน เพ่ือให้ได้คนที่เหมาะสมที่สุดส าหรับ
ต าแหน่งงานสาธารณสุขชุมชนทั้งด้านความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และบุคลิกลักษณะอ่ืนๆ ทั้งนี้
ขั้นตอนการคัดเลือกอาจแตกต่างกันไปในแต่ละหน่วยงานและในแต่ละต าแหน่ง เช่น ใช้วิธีการสอบ
ข้อเขียน การสัมภาษณ์ การสอบปฏิบัติเพ่ือประเมินทักษะการท างาน หรืออาจใช้หลายวิธีร่วมกัน 
เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีลักษณะตามต้องการมากที่สุด 

6.1.1.3 การปฐมนิเทศ ภายหลังการคัดเลือกแล้ว จ าเป็นต้องมีการแนะน าตัว
และการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ เพ่ือให้เข้าใจปรัชญา พันธกิจและวัตถุประสงค์ขององค์การและการ
ท างานชุมชนด้านสาธารณสุข มีการรับรู้เกี่ยวกับหน่วยงานและบทบาทของตนอย่างถูกต้อง ได้เรียนรู้
วิธีการท างานและวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนรู้จักเพ่ือนร่วมงานใหม่และสามารถท างานร่วมกันได้ 

 6.1.2 ระยะการดูแลรักษา (Retention) มีจุดประสงค์ให้บุคคลที่ท างานอยู่สามารถ
ท างานอย่างเต็มศักยภาพ ประกอบด้วยกิจกรรมส าคัญ ได้แก่ การประเมินผลงาน การจัดวางคน การ
ฝึกอบรมและพัฒนา ระเบียบวินัย การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ การช่วยเหลือ/ให้ค าปรึกษา 
และการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย 

6.1.2.1 การประเมินผลงานสามารถด าเนินการได้ 4 ลักษณะ คือ 1) การ
ประเมินผลงานเพ่ือบรรลุหลังการทดลองงาน 2) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 3) การ
ประเมินผลในช่วงการรักษาการในต าแหน่งการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใหม่ และ 4) การประเมิน
ศักยภาพเพ่ือการเลื่อนต าแหน่ง ซึ่งการประเมินผลงานและมีการให้รางวัลตามคุณภาพของผลงานจะ
เป็นการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ท างานโดยเน้นที่เปูาหมายและคุณภาพงานเป็นหลัก ส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

6.1.2.2 การจัดวางคน ข้อมูลจากการประเมินผลงานจะท าให้ผู้บริหารน ามาใช้
ประกอบการตัดสินใจจัดวางคนในต าแหน่งต่างๆ ให้เหมาะสมกับศักยภาพที่มีอยู่ เช่น การเลื่อน
ต าแหน่ง หรือการโอนย้ายให้ท างานที่เหมาะสมกับศักยภาพ 

6.1.2.3 การฝึกอบรมพัฒนา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นับเป็นหัวใจส าคัญใน
การเพ่ิมศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการท างานชุมชนตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ที่ท างานชุมชนด้านสาธารณสุขจะต้องสามารถให้บริการแบบผสมผสานได้ทั้งการ
ส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค รักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสภาพ ต้องมีความรู้ทางด้านเวชปฏิบัติ และ
สามารถท างานเชิงรุกในชุมชน เป็นผู้สนับสนุนให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองในการดูแลสุขภาพได้ 
สามารถประสานงานความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน จึ ง
จ าเป็นต้องหาส่วนขาดและด าเนินการฝึกอบรมและพัฒนาด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้แก่
เจ้าหน้าที่เหล่านั้นให้สามารถท างานได้ตามที่มุ่งหวัง ปัจจุบันให้ความส าคัญกับการสร้างพลังให้
บุคลากรมีความสามารถในการท างาน มีแรงจูงใจที่จะท างานและพัฒนางานในความรับผิดชอบอย่ าง
ต่อเนื่อง  
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6.1.2.4 ระเบียบวินัย เนื่องจากการท างานชุมชนด้านสาธารณสุขภายใต้ระบบ
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า คุณภาพของงานบริการจะส่งผลต่อศรัทธาของประชาชนที่จะสนับสนุนงาน
ของหน่วยงาน ตลอดจนการท างานเชิงรุกที่เน้นการสนับสนุนให้ประชาชนพ่ึงพาตนเองด้านสุขภาพได้ 
ต้องเป็นไปอย่างจริงจังและต่อเนื่อง อันจะน ามาสู่การลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลของ
หน่วยงาน ซึ่งเป็นทางรอดของโรงพยาบาลต่างๆ ที่ต้องรับผิดชอบการจัดบริการภายใต้งบประมาณ
เหมาจ่ายของโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า ดังนั้นการมีระเบียบวินัยที่ดีและสมเหตุสมผลจะช่วย
เจ้าหน้าที่ทุกคนทุกฝุายปฏิบัติในแนวที่คาดหวัง ซึ่งช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างานและท าให้
บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อกัน และเกิดการยอมรับนโยบายและแนวปฏิบัติของหน่วยงาน ซึ่งเป็นส่วน
ส าคัญที่จะท าให้หน่วยงานประสบความส าเร็จในการท างานด้านสาธารณสุข 

6.1.2.5 การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ สิ่งที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการ
รักษาคนที่ท างานชุมชนด้านสาธารณสุขให้ท างานอย่างทุ่มเทตามที่มุ่งหวังและอยู่กับหน่วยงานต่อไป 
โดยไม่ย้ายงาน หรือลาออก คือ การให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมไม่ด้อยกว่างานใน
ต าแหน่งอื่นท่ีมีภาระความรับผิดชอบใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยจูงใจให้คนอยากท างานชุมชนอย่าง
ทุ่มเทต่อไป เช่น การพิจารณาเงินค่าตอบแทนหรือค่าวิชาชีพให้แก่ผู้ปฏิบัติงานชุมชนไม่น้อยกว่าค่า
วิชาชีพของผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล การจัดให้มีคอมพิวเตอร์พกพา โทรศัพท์ รถมอเตอร์ไซค์
ส าหรับใช้ปฏิบัติงานชุมชน เป็นต้น 

6.1.2.6 การช่วยเหลือ/ให้ค าปรึกษา เนื่องจากคนท างานแต่ละคนต่างมีปัญหา
ส่วนตัว และปัญหาครอบครัวที่แตกต่างกันไป บางคนสามารถเผชิญและแก้ไขปัญหาต่างๆได้ด้วย
ตนเอง ในขณะที่บางคนไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองและส่งผลต่อประสิทธิผลการท างาน เช่น อาจ
เป็นเหตุให้ต้องมาท างานสาย หยุดงาน อารมณ์หงุดหงิดขณะท างาน ดังนั้นหน่วยงานควรมีการ
ช่วยเหลือหรือให้ค าปรึกษาแก่บุคลากรในรูปแบบต่างๆ เช่น การให้สวัสดิการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า การ
ให้บริการคลินิกคลายเครียด การให้ค าปรึกษาเรื่องงาน เพ่ือให้บุคลากรมีทางออกในการแก้ปัญหา
อย่างเหมาะสมและไม่ส่งผลกระทบต่องาน เป็นต้น 

6.1.2.7 การดูแลสุขภาพและความปลอดภัย ผู้บริหารของหน่วยงานควรให้
ความส าคัญในการดูแลเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยทั้งของบุคลากรและผู้มารับบริการด้วย ซึ่ง
จ าเป็นต้องก าหนดนโยบายและมีคณะท างานดูแลเรื่องความเสี่ยงต่างๆ มีการจัดปรับปรุงแก้ไข
สภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย และการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นเพ่ือความปลอดภัยให้แก่บุคลากร 
เป็นต้น 

6.1.3 ระยะการออกจากงาน (Separation) การที่บุคคลออกจากงานมีหลายสาเหตุ 
ได้แก่ ได้งานอ่ืนที่ดีกว่า การให้ออก การเกษียณอายุการท างาน หรือเนื่องจากการเสียชีวิต ซึ่งการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ในระยะการออกจากงานจะเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือและก ากับการออกจาก
องค์การและควรมีการสัมภาษณ์ก่อนออกเพ่ือรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุการลาออก 
นอกจากนี้ควรมีกิจกรรมการวางแผนการเกษียณเพ่ือให้บุคลากรเตรียมพร้อมและสามารถปรับตัวเข้า
กับวัยเกษียณได้ และกิจกรรมการท างานใหม่หรือเปลี่ยนงานใหม่ ให้กับบุคลากรในกรณีที่หน่วยงาน
เดิมมีการยุบหรือเลิกด้วย 
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6.2 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ท่ีเป็นเจ้าหน้าที่องค์กรอื่นๆ 

เนื่องจากการท างานชุมชนด้านสาธารณสุขต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรของ
องค์กรอื่นๆ ทั้งเจ้าหน้าที่จากกระทรวงอ่ืนๆ องค์กรสาธารณะประโยชน์ และเอกชน ที่มิใช่หน่วยงาน
สาธารณสุขโดยตรง วัตถุประสงค์ของการจัดการบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่จากองค์กรอ่ืนๆ จึงเน้นที่การ
แสวงหาแนวร่วมในการมาท างานชุมชนร่วมกัน ตลอดจนการรักษาและพัฒนาบุคคลเหล่านี้ให้ท างาน
ชุมชนด้านสาธารณสุขด้วยความร่วมมือร่วมใจอย่างต่อเนื่องยั่งยืน ดังนี้ 

6.2.1 การแสวงหาแนวร่วมจากองค์กรอ่ืนๆ การที่จะดึงบุคลากรจากหน่วยงานซึ่งมิได้มี
ภารกิจหลักในการพัฒนาสุขภาพประชาชนในชุมชนเช่นเดียวกับหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข 
ให้มาสนใจท างานพัฒนาสุขภาพของประชาชนในชุมชนเป็นเรื่องที่ ไม่ง่าย เพราะแต่ละหน่วยงานมี
วัตถุประสงค์หลักและภารกิจที่แตกต่างมากมาย ดังนั้น ถ้าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสามารถแสวงหาแนว
ร่วมที่เป็นบุคลากรจากหน่วยงานอื่นให้มาสนใจการท างานชุมชนด้านสาธารณสุขได้แล้ว จะเท่ากับเรา
ได้ทรัพยากรบุคคลมาเพ่ิมเติมได้โดยไม่ต้องลงทุนด้านงบประมาณค่าจ้างหรือเงินเดือน การแสวงหา
แนวร่วมจากองค์กรอื่นสามารถท าได้หลายวิธี เช่น 

6.2.1.1 การก าหนดให้การท างานชุมชนด้านสาธารณสุขเป็นวาระ (agenda) ใน
การพัฒนาของพ้ืนที่โดยต้องพยายามขายแนวคิดให้ผู้บริหารระดับท้องถิ่นเห็นความส าคัญ และเป็น
ประธานในการด าเนินการ ซึ่งจะท าให้เกิดการจัดตั้งคณะท างานที่เกิดจากหน่วยงานต่างๆ มาร่วมมือ
กัน เช่น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานโครงการ ต้านภัยเอดส์ของจังหวัด ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นประธานโครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคเบาหวาน ความดันโลหิต
สูง และโรคมะเร็ง เป็นต้น 

6.2.1.2 การจัดตั้งองค์กรพหุภาคี โดยเชิญผู้บริหารและตัวแทนผู้ปฏิบัติงานของ
แต่ละองค์กรที่เกี่ยวข้องมาร่วมท างานในลักษณะเครือข่ายที่เชื่อมโยงกัน เช่น พหุภาคีในการพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในระดับจังหวัด ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และกรมประชาสัมพันธ์ในแต่ละจังหวัด 
หรือคณะกรรมการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ ที่ประกอบด้วย สาธารณสุข โรงเรียน วัด 
พัฒนาการ เกษตรต าบล ผู้น าท้องที่ (ก านัน,ผู้ใหญ่บ้าน) ผู้น าท้องถิ่น (นายก,สมาชิกองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น) บุคลากรในโรงเรียน เจ้าอาวาสวัด อสม. ประธานกลุ่มสายใยรักครอบครัว เป็นต้น  

6.2.1.3 การหาโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลการพัฒนาของหน่วยงานต่างๆ และ
พยายามเชื่อมโยงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาสุขภาพและการพัฒนาด้านอ่ืนๆ เพ่ือให้
มองเห็นว่าทุกหน่วยงานสามารถท างานเชื่อมโยงกันได้ เพ่ือน าไปสู่เปูาประสงค์สุดท้ายของการพัฒนา 
คือ คุณภาพชีวิตของประชาชนนั่นเอง ซึ่งโอกาสในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารมีได้หลากหลาย เช่น 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการในพ้ืนที่ การประชุม/สัมมนาวิชาการท่ีมีองค์กรต่างๆมาร่วมประชุม 

6.2.1.4 การให้การสนับสนุนหน่วยงานอ่ืนและแทรกงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ
ชุมชน เช่น การสนับสนุนบริการตรวจสุขภาพในงานวันเกษตรกร การสนับสนุนวิทยากรจัด
กระบวนการชุมชนในการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน เป็นต้น 
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 6.3 การพัฒนาและรักษาบุคคลจากองค์กรอื่น 

6.3.1 การพัฒนาบุคคลจากองค์กรอ่ืน เนื่องจากบุคลากรองค์กรอ่ืนบางคนอาจยังขาด
ความรู้ด้านสุขภาพในบางเรื่อง และขาดความเข้าใจในประเด็นการท างานชุมชนด้านสาธารณสุข 
โดยเฉพาะปรัชญาการท างานที่มุ่งเสริมพลัง โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพให้บุคคล ครอบครัว และ
ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองด้านสุขภาพได้ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการปรับแนวคิดและความรู้ความเข้าใจ
ในประเด็นที่ส าคัญให้ตรงกันเพื่อประโยชน์ในการร่วมมือและประสานการท างานร่วมกันต่อไป ซึ่งอาจ
ใช้วิธีการประชุมชี้แจง การประชุมสัมมนา การให้เอกสารอ่าน การน าเสนอชุมชนตัวอย่าง หรือการพา
ไปเยี่ยมชมศึกษาดูงานพ้ืนที่ที่ประสบความส าเร็จในการท างานที่หลายองค์กรให้ความร่วมมือกัน เป็น
ต้น นอกจากนี้ในระหว่างที่มีการท างานร่วมกัน ควรใช้รูปแบบการท างานแบบมีส่วนร่วม เพ่ือให้เกิด
การเรียนรู้และพัฒนาของบุคลากรทุกฝุายอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินผลการท างานและน าผลมาใช้
ในการพัฒนางานอยู่เสมอ 

6.3.2 การรักษาบุคคลจากองค์กรอ่ืน ให้เป็นก าลังส าคัญในการท างานชุมชนด้าน
สาธารณสุขด้วยการจูงใจโดยวิธีการต่างๆ ได้แก่ การให้การยอมรับ ให้เกียรติและชื่นชมในความ
ร่วมมือที่ดี มีการประกาศเกียรติคุณในวาระต่างๆ เพ่ือให้บุคคลเหล่านั้นเกิดความภาคภูมิใจและรู้สึก
ว่าตนเป็นกลไกหนึ่งที่ส าคัญในการพัฒนาสุขภาพชุมชน 

6.4 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ท่ีเป็นภาคประชาชน 

แนวโน้มการท างานในอนาคตจะมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น แต่ที่ผ่านมาการมี
ส่วนร่วมของประชาชนบางกลุ่ม บางพ้ืนที่ยังมีน้อย และจ ากัดขอบเขตการมีส่วนร่วมเพียงแค่ระกับ
การรับรู้ และรับผลประโยชน์จากกิจกรรม ดังนั้นการจัดการบุคคลที่เป็นภาคประชาชนซึ่งมีจ านวน
มหาศาลให้เข้ามามีส่วนร่วมในการท างานชุมชนมากขึ้น และมีส่วนร่วมในระดับร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมวางแผน ร่วมท า และร่วมตรวจสอบประเมินผล จึงเป็นงานส าคัญ ซึ่งมีแนวทางในการแสวงหา 
การพัฒนาและรักษาดังต่อไปนี้ คือ 

6.4.1 การแสวงหาประชาชนที่จะเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกที่ส าคัญ ซึ่งต้องมี
การประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลความรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การประชุม การพูดคุย การเสวนา 
เพ่ือให้ประชาชนรับรู้ และสนใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วม อย่างไรก็ตามประชาชนแต่ละคนมีศักยภาพและ
ความพร้อมแตกต่างกัน ดังนั้น บุคคลที่จะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ในระดับสูง และเป็นแกนน าที่จะ
สร้างและขยายการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับต่อไป คือ บุคคลที่มีภาวะผู้น า และมีความสนใจ
ในปัญหาของชุมชน มีความเสียสละ มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย เวลา เศรษฐกิจและสังคมที่จะเข้า
ร่วมกิจกรรมการพัฒนา ซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องค้นหาบุคคลเหล่านี้ให้มาเป็นแกนน าชุมชน 

6.4.2 การพัฒนาและรักษาบุคคลจากภาคประชาชน  
การพัฒนาบุคคลจากภาคประชาชน เนื่องจากประชาชนได้รับผลพวงของการ

พัฒนาที่ผิดทิศทางในอดีตที่ผ่านมา จึงเกิดการปลูกฝังให้ประชาชนมีการพ่ึงพาเจ้าหน้าที่เป็นหลัก 
ดังนั้นการจะให้ประชาชนเข้ามารวมตัวกันจัดการแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชนตนเอง จ าเป็นต้องมี
การพัฒนาศักยภาพให้แก่ประชาชน โดย 

6.4.2.1 สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน ว่าปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่ของชุมชน
สามารถจัดการแก้ไขและพัฒนาได้โดยคนในชุมชนเอง เนื่องจากรากเหง้าปัญหาเกิดขึ้นในชุมชนและ
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สาเหตุของปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากปัจจัยในชุมชนนั้นเอง ดังนั้นบุคคลที่ใกล้ชิดกับปัญหาและสามารถ
แก้ไขปัญหาได้ดีคือคนในชุมชนนั้น มิใช่เจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกชุมชน 

6.4.2.2 การพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในการท างานชุมชนให้แก่ประชาชน ได้แก่ การให้
ภาวะผู้น า ทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา การวางแผน
และการจัดการที่ส าคัญ รวมทั้งการควบคุมและประเมินผล โดยกระบวนการพัฒนาต้องใช้การเรียนรู้
แบบเสริมพลังหรือการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงและได้ค้นพบศักยภาพของตนเองและสมาชิก
คนอ่ืนๆ ในชุมชน รวมทั้งการใช้วิธีการศึกษาดูงานหรือจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่าง
กลุ่มหรือระหว่างชุมชนต่างๆ เป็นต้น 

6.4.2.3 การพัฒนาความรู้และทักษะด้านสุขภาพที่จ าเป็นต่อการดูแลสุขภาพของ
ชุมชน โดยต้องมีการพิจารณาว่าชุมชนมีส่วนขาดความรู้และทักษะในเรื่องใดที่จ าเป็นและส าคัญต่อ
การดูแลสุขภาพของตนและชุมชน แล้วมีการพัฒนาให้ได้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติด้านสุขภาพ 
เช่น การดูแลให้ชุมชนปลอดจากโรคไข้เลือดออก คนในชุมชนต้องมีความรู้และทักษะที่ถูกต้องในการ
ก าจัดลูกน้ ายุงลายอย่างถูกวิธี เช่น แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน วิธีการท าความสะอาดภาชนะที่มี
น้ าขังว่าจะล้างขัดภาชนะอย่างไร ท าบ่อยเพียงใด ทักษะการก าจัดลูกน้ ายุงลายด้วยวิธีการต่างๆ ที่
เหมาะสมกับชุมชน เป็นต้น 

6.4.2.4 การสนับสนุนการท างานชุมชนของภาคประชาชน เนื่องจากการท างาน
ชุมชนในระยะแรกของประชาชนอาจพบปัญหาอุปสรรค เนื่องจากการขาดความรู้ ทักษะ และ
ทรัพยากรที่จ าเป็นการท างาน ตลอดจนขาดประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
ดังนั้นการติดตามนิเทศ ให้การสนับสนุนทรัพยากร และให้ค าปรึกษาแก่ภาคประชาชนจึงเป็นสิ่งส าคัญ
ที่จะท าให้ชุมชนเรียนรู้ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จและความล้มเหลวของการท างานชุมชน และ
เรียนรู้วิธีการปรับปรุงและพัฒนางาน 

6.4.2.5 การรักษาบุคคลจากภาคประชาชน การรักษาให้ภาคประชาชนเป็นก าลัง
ส าคัญในการท างานชุมชนด้านสาธารณสุขนับเป็นเครื่องชี้ถึงความเข้มแข็งของชุมชนในการดูแล
สุขภาพตนเองที่จะมีต่อไปได้อย่างยั่งยืน ซึ่งการรักษาการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนจะเกิดขึ้นได้จาก
การให้ความจริงใจ การยอมรับ การให้เกียรติและชื่นชมในการมีส่วนร่วม มีการประกาศเกียรติคุณใน
วาระต่างๆ เพ่ือให้แกนน าและประชาชนเกิดความภาคภูมิใจและรู้สึกว่าตนเป็นกลไกหนึ่งที่ส าคัญใน
การพัฒนาสุขภาพชุมชนของตน 
 

7. สรุป 

กระบวนการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขเป็นกระบวนการจัดการในการท างานชุมชนด้าน
สาธารณสุขที่ส าคัญ ทั้งนี้จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือประกอบการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา
สุขภาพชุมชนที่เหมาะสม แนวคิดการวินิจฉัยชุมชนเป็นจุดเริ่มต้นที่จะน าไปสู่กระบวนการในการแก้ไข
ปัญหาสาธารณสุขโดยรวมของชุมชน กล่าวคือ จะท าให้ทราบสถานการณ์หรือระดับของปัญหา
สุขภาพอนามัยของชุมชน และการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็นและสนองความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง  
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การศึกษาชุมชนก็เป็นกระบวนการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในอีกรูแบบหนึ่ง ที่ต้องอาศัยการ
เก็บรวบรวมและน าเสนอข้อมูล เป็นการส ารวจเพ่ือหาหลักฐานหรือสิ่งที่จะยืนยันปัญหาสุขภาพของ
ชุมชน และน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์เพื่อหาปัญหาอนามัยชุมชนต่อไป ด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย
วิธีได้แก่ การสังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การส ารวจข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การระบุ
ปัญหาอนามัยในชุมชน การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา และ วิธีการจัดล าดับความส าคัญของ
ปัญหา 

อย่างไรก็ตามปัญหาสาธารณสุขจะคลี่คลายลงได้ เมื่อปัญหาได้รับการจัดล าดับความส าคัญ
แล้วต้องมีโครงการรองรับ หลังจากได้ข้อสรุปสาเหตุหรือปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ชุมชนแล้ว ต้องน ามาวางแผนแก้ไขปัญหาอนามัยชุมชน โดยการจัดท าแผนงาน/โครงการ เพ่ือการ
แก้ไขปัญหานั้น ซึ่งการจัดท าแผนงานโครงการ เป็นการวางแนวในการแก้ไขปัญหาล่วงหน้าโดยการ
พิจารณารายละเอียดอย่างรอบด้าน สอดคล้องกันทุกหัวข้อที่คาดว่าจะเป็นไปได้มากที่สุดและประสบ
ความส าเร็จมากที่สุด บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายที่ก าหนด  
 

8. ค าถามทบทวน 

ให้นักศึกษาอธิบายถึงขั้นตอนกระบวนการแก้ไขปัญหาอนามัยชุมชน ในประเด็นดังต่อไปนี ้
8.1 การศึกษาชุมชน  
8.2 การวินิจฉัยชุมชน 
8.3 การจัดล าดับความส าคัญปัญหาชุมชน 

  
 
  

 



 

บทท่ี 7  

ระบบบริการสุขภาพ 
 

 

ความหมายของค าว่า“ระบบ”(System) หมายถึง “…A set of interrelated and 
interdependent parts. Designed to achieve a set of goals …” แล้ว จะสามารถเข้าใจได้ว่า
แท้จริงแล้ว ระบบสามารถมองได้หลายระดับ โดยแต่ละระดับของระบบที่ก าลังพิจารณานั้นสามารถ
จะเป็นระบบใหญ่หรือระบบย่อย (Subsystem) ของอีกระบบหนึ่งได้ 

 

1. ระบบบริการสุขภาพ 

ค าว่า“ระบบสุขภาพ”“ระบบบริการสุขภาพ”“ระบบบริการสาธารณสุข” “ระบบบริการทาง
การแพทย์และสาธารสุข”และอ่ืนๆ มีการใช้ค่อนข้างมากแต่เป็นการใช้ค าต่างๆ เหล่านี้ ภายใต้
ความหมายที่หลากหลายแตกต่างกัน ซึ่งหลายครั้งก็ท าให้เกิดความสับสนในการสื่อสารพอสมควร 
ส่วนหนึ่งของความสับสนเกิดจากการมองระบบในระดับที่แตกต่างกัน  

ที่ผ่านมามีความหมายที่จะเข้าใจระบบใหญ่โดยการแยกวิเคราะห์ระบบย่อยต่างๆ หรือ
เรียกว่าเป็นวิธีการคิดแบบ “ลดส่วน (Reductionist)” ซึ่งมีข้อจ ากัดพอสมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมื่อน ามาวิเคราะห์ระบบที่มีความซับซ้อน (Complex System) มากๆ เพราะลักษณะที่ส าคัญอีก
ประการหนึ่งของ “ระบบ” คือ การที่มีคุณสมบัติของระบบที่ปรากฏให้เห็นไม่ใช่ผลรวมอย่างง่ายของ
องค์ประกอบย่อย เพราะเมื่อองค์ประกอบย่อยๆ มารวมกันเป็นระบบ มักจะมีคุณสมบัติใหม่เพ่ิมขึ้น
เสมอ (Emergent Property) การพยายามท าความเข้าใจระบบโดยวิเคราะห์คุณสมบัติย่อยๆ ของ
ระบบจึงไม่เพียงพอ (สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์, 2541: 2-3) หากเริ่มต้นที่ระบบสุขภาพ (Health System) 
ซึ่งมีผู้ให้ความหมายว่าเป็นระบบทั้งมวลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเป็นองค์รวม อันสามารถส่งผลต่อ
สุขภาพของประชาชนทั้งประเทศรวมทั้งปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทั้งปวง ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคคล 
สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมกายภาพ และชีวภาพ รวมทั้งปัจจัยทางด้านระบบบริการสุขภาพด้วย 
(ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิรูประบบสุขภาพ,  2543) จะเห็นว่า ระบบสุขภาพเป็นระบบใหญ่
ที่ประกอบระบบย่อยอ่ืนๆ เช่น ระบบบริการสุขภาพ ระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ ระบบ
ก าลังคนด้านสุขภาพ ฯลฯ ซึ่งระบบย่อยแต่ละระบบจะสัมพันธ์กัน และส่งผลต่อการมีสุขภาพดีของ
ประชาชน ขณะเดียวกันระบบสุขภาพก็เป็นระบบย่อยของสังคม ซึ่งสังคมยังมีระบบย่อยอ่ืนๆ อาทิ 
ระบบการศึกษา ระบบเศรษฐกิจ และระบบการเมือง ฯลฯ 

ระบบบริการสุขภาพ (Health Care System) นับได้ว่าเป็นระบบย่อยที่มีความส าคัญระบบ
หนึ่งในระบบสุขภาพ ความหมายของระบบบริการสุขภาพจะกว้างขวางครอบคลุมเพียงไรขึ้นกับ
ความหมายของค าว่า “สุขภาพ” ซึ่ง จรัส สุวรรณเวลา (2543) ได้ให้ความหมายของ “ระบบบริการ
สุขภาพ” ว่า คือ 

“…ระบบบริการสุขภาพ…” ครอบคลุมตั้งแต่บริการเพ่ือการใช้ชีวิต การร่วมกันสร้าง
สิ่งแวดล้อมท่ีสร้างเสริมสุขภาพรวมถึงสุขาภิบาล การมีอาหาร น้ า และอากาศที่ปลอดภัย อาจรวมไป
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ถึงการมีเศรษฐานะ ระบบการปกครอง ระบบการค้า ระบบการประกอบอาชีพที่ช่วยแก้ไขปัญหา
ความยากจน ซึ่งส่งผลให้ช่วยเหลือตนเองในการดูแลสุขภาพได้ การได้รับการศึกษาและข้อมูลเพ่ือให้
รู้เท่าทันโดยใช้ชีวิตอย่างเหมาะสม และรักษาสุขภาพที่ดีไว้ได้ ระบบปูองกันโรคที่ปูองกันได้…เมื่อเกิด
โรคขึ้นก็มีระบบบริการรักษาโรค ซึ่งมีรูปแบบและระบบความซับซ้อนจากการใช้เทคโนโลยีต่างๆ 
มากมาย เมื่อพิการก็มีเทคโนโลยีในการลดความพิการและเพ่ิมความสามารถในการด ารงชีวิต รวมไป
ถึงปรับสภาพสังคมท้ังด้านกายภาพ กฎเกณฑ์สังคม และค่านิยมเพ่ือให้ผู้พิการทางกาย จิต และสังคม 
เช่น โรคที่สังคมรังเกียจ ฯลฯ ได้มีสุขภาวะที่ดีที่สุดที่พึงจะมีได้…” (จรัส สุวรรณเวลา, 2543: 35-36) 

ระบบบริการสุขภาพจึงครอบคลุมการจัดบริการที่สุขภาพที่เป็นการสร้างเสริมสุขภาพปูองกัน
โรค การรักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสภาพ ครองคลุมทั้งบริการที่จัดโดยบุคลากรทางด้านสุขภาพ 
(Professional Care) และบริการที่จัดโดยบุคคล ครอบครัวและชุมชน (Non-Professional Care) 
เดิมมีการใช้ค าว่า “ระบบบริการสาธารณสุข” และ “ระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข” ใน
ความหมายเช่นเดียวกับระบบบริการสุขภาพ แต่เนื่องจากค าดังกล่าวท าให้เกิดความเข้าใจที่สับสนเช่น 
กรณีค าว่า ระบบบริการสาธารณสุขท าให้เข้าใจว่า หมายถึง ระบบบริการของกระทรวงสาธารณสุข
อย่างเดียว หรือกรณีค าว่า ระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขท าให้เข้าใจว่าเป็นระบบบริการ
ที่จัดให้โดยบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขเท่านั้น จึงท าให้การใช้ค าดังกล่าวมีความนิยม
น้อยลงในระยะหลัง 

นอกจากนี้ประเด็นอ่ืนๆ ที่ควรท าความเข้าใจเกี่ยวกับ “ระบบบริการสุขภาพ” คือ “ระบบ
บริการสุขภาพ” ประกอบด้วย ระบบบริการสุขภาพย่อยๆ ที่มีจากฐานความคิดมากกว่าระบบเดียว 
เป็นระบบที่เรียกว่าเป็น “ระบบบริการสุขภาพแบบพหุลักษณ์ (Pluralistic Health Care System)” 
การที่ “การแพทย์ตะวันตกหรือการแพทย์แผนปัจจุบัน (Modern Medicine)” มีบทบาทมากใน
ระบบบริการสุขภาพปัจจุบัน ไม่ได้หมายความว่า ไม่มีระบบบริการสุขภาพในแนวอ่ืนด ารงอยู่หรือ
ระบบบริการสุขภาพในแนวอ่ืนไม่มีความส าคัญ ความนิยมของ “การแพทย์ทางเลือก” ในปัจจุบัน
สะท้อนภาพดังกล่าวได้ และ “ระบบบริการสุขภาพ” มิใช่ระบบหลักที่ท าให้คนในสังคมมี“สุขภาพดี”
หรือมี“สุขภาวะ”ได้ ความหมายของค าว่า“สุขภาพดี” ในปัจจุบันครอบคลุมการมีสุขภาวะของกาย 
จิต สังคม และจิตวิญญาณ ท าให้มีความจ าเป็นต้องพัฒนาระบบย่อยอ่ืนๆ ในระบบสุขภาพให้มีความ
พร้อมและสามารถสนับสนุนการสร้าง “สุขภาพดี” ได้อย่างเต็มที่ การลงทุนเน้นหนักที่ระบบการ
บริการสุขภาพแต่เพียงอย่างเดียวเหมือนเช่นอดีตที่ผ่านมา ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า นอกจากจะไม่
สามารถบรรลุเปูาหมายการมี“สุขภาพดี”ได้แล้ว ยังเป็นการใช้จ่ายทรัพยากรที่ไม่คุ้มค่าอีกด้วย 

ดังนั้น อาจสรุปได้ว่า ระบบบริการสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพ ซึ่งประกอบด้วย 
ระบบการดูแลสุขภาพย่อยๆ ที่มาจากฐานความคิดมากกว่าระบบเดียว โดยเป็นระบบบริการสุขภาพ
แบบพหุลักษณ์ ที่มิใช่ระบบหลักที่จะท าให้ประชาชนมี “สุขภาพดี” หรือมี “สุขภาวะ” แต่เป็นระบบ
ที่ต้องท างานร่วมกันอย่างประสานสอดคล้องกับระบบอื่นๆ ในระบบสุขภาพ 
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2. ระดับของระบบบริการสุขภาพ  
การจัดแบ่งระบบบริการสุขภาพออกเป็นหลายระดับ หากแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ บริการ

ระดับปฐมภูมิ (Primary Care) บริการระดับทุติยภูมิ (Secondary Care) และบริการระดับตติยภูมิ 
(Tertiary Care) หรือแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ บริการระดับปฐมภูมิและบริการระดับทุติยภูมิ โดย
บริการแต่ละระดับมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันนั้น มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 

2.1 เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ยังสามารถสร้างหลักประกันใน
การเข้าถึงบริการของประชาชนเพราะลักษณะการเจ็บปุวยในแต่ละชุมชนนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นโรคหรือ
ความเจ็บปุวยที่ไม่ซับซ้อน สามารถให้การดูแลได้โดยใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นพ้ืนฐาน มีผู้ปุวย
จ านวนไม่มากนักที่จ าเป็นต้องได้รับการดูแลที่ต้องใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ซับซ้อน การจัด
โครงสร้างระบบบริการสุขภาพที่สามารถให้บริการที่ครอบคลุมทั้งบริการทางการแพทย์ขั้นพ้ืนฐาน
และบริการทางการแพทย์ที่ซับซ้อนในทุกพ้ืนที่ หรือจัดบริการสุขภาพเป็นระดับเดียว (Single Level) 
จะท าให้บริการการแพทย์ที่ซับซ้อนจะไม่ถูกใช้อย่างเต็มที่เนื่องจากอุบัติการณ์ (Incidence) การ
เจ็บปุวยที่ซับซ้อนที่เกิดในชุมชนมีจ านวนไม่มากนัก การจักบริการในลักษณะนี้จึงไม่เกิดความ
ประหยัดของขนาด (Economy of Scale) ของบริการทางการแพทย์ที่ซับซ้อน และเป็นการใช้
ทรัพยากรอย่างไม่มีประสิทธิภาพ 

2.2 เพ่ือให้สามารถจัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้อย่างครอบคลุมการจัดแบ่งระบบบริการ
สุขภาพเป็นหลายระดับ โดยแต่ละระดับมีจ านวนประชากรที่รับผิดชอบแตกต่ างกัน คือ บริการ
สุขภาพระดับต้นหรือบริการระดับปฐมภูมิรับผิดชอบดูแลจ านวนประชากรไม่มากนักแต่ครอบคลุมการ
ให้บริการสุขภาพท่ีเป็นปัญหาใหญ่ ทั้งบริการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันโรคและการ
ฟ้ืนฟูสภาพ ขณะที่บริการในระดับที่สูงขึ้นรับผิดชอบจ านวนประชากรที่มากขึ้น  แต่ครอบคลุมการ
ให้บริการเฉพาะโรคที่ไม่เกิดบ่อยแต่มีความซับซ้อน ผลของการจัดแบ่งระบบบริการสุขภาพในลักษณะ
เช่นนี้ ท าให้สามารถจัดบริการที่มีคุณภาพได้อย่างครอบคลุมด้วยเหตุผลหลายประการคือ 

2.2.1 การที่บริการปฐมภูมิแต่ละแห่งดูและจ านวนประชากรไม่มากนัก จึงมีเงื่อนไขที่จะ
สามารถจัดบริการให้ครอบคลุมได้โดยไม่ยาก ขณะเดียวกันก็มีเงื่อนไขที่จะสร้างสัมพันธภาพที่ต่อเนื่อง
กับกับประชาชนในชุมชน ความสัมพันธ์ดังกล่าวจะเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ท าให้ผู้บริการเข้าใจและ
สามารถจัดบริการเพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชากรอย่างเป็นองค์รวม เป็นการพัฒนาคุณภาพ
บริการในมิติทางสังคมวัฒนธรรม (Social-Cultural Aspect) 

2.2.2 การดูแลผู้ปุวยด้วยโรคที่ซับซ้อนแต่พบไม่บ่อยด้วยสถาน พยาบาลในระดับที่สูงขึ้น ท า
ให้ผู้ให้บริการมีเงื่อนไขที่จะพัฒนาความช านาญและเทคโนโลยีในการให้บริการ เนื่องจากมีผู้ปุวย
จ านวนมากพอส าหรับการพัฒนาดังกล่าว ท าให้คุณภาพบริการทางการแพทย์ (Bio-Medicine 
Aspect) ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพดีขึ้น ที่ผ่านมามีความเข้าใจที่สับสนบางประการเกี่ยวกับ
ลักษณะและบทบาทหน้าที่ของบริการสุขภาพระดับต่างๆ เช่น  

2.2.2.1 การจัดแบ่งระดับบริการสุขภาพ เป็นการแบ่งตามระดับความซับซ้อนของการ
ใช้วิทยาการและทรัพยากรโดยบริการระดับต้นจะเป็นบริการที่ใช้วิทยาการและทรัพยากรที่ไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน ซึ่งข้อเท็จจริง คือ บริการสุขภาพแต่ละระดับเป็นบริการที่จัดการกับปัญหาที่มีความซับซ้อน
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แตกต่างกัน บริการระดับต้นเป็นบริการที่จะต้องจัดการกับบัญหาที่มีความซับซ้อนทางสังคม 
วัฒนธรรมสูง ขณะที่บริการในระดับที่สูงขึ้นต้องดูแลจัดการกับปัญหาทางการแพทย์ที่ความซับซ้อนสูง 

2.2.2.2 บริการระดับต้นเป็นบริการที่มีราคาถูก ขณะที่บริการในระดับที่สูงขึ้นเป็น
บริการที่มีราคาแพง การจัดให้มีบริการระดับต้น เพราะไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดให้มีบริการใน
ระดับที่สูงขึ้นในทุดพ้ืนที่ ซึ่งข้อเท็จจริง คือ การจัดให้มีบริการระดับต้นท าให้ประสิทธิภาพของระบบ
โดยรวมดีขึ้น แต่การจัดให้มีบริการระดับต้นมิใช่เพราะมีทรัพยากรไม่เพียงพอ แต่เป็นเพราะบริการ
ระดับต้นสามารถจัดบริการที่ครอบคลุมและมีคุณภาพในมิติทางสังคมวัฒนธรรมได้ดีด้วย 

2.2.2.3 การจัดให้มีบริการหลายระดับ ท าให้โอกาสในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์
ที่มีความซับซ้อนที่จัดโดยบริการในระดับที่สูงขึ้นลดลง ซึ่งข้อเท็จจริง คือ บริการสุขภาพแต่ละระดับ
เชื่อมโยงกันด้วยระบบส่งต่อ (Referral System) หากระบบส่งต่อมีประมสิทธิภาพ ไม่ว่าจะจัดระบบ
บริการสุขภาพเป็นกี่ระดับก็ตาม 

ดังนั้น ระบบบริการสุขภาพจึงสามารถจัดแบ่งได้หลายระดับ โดยในแต่ละระดับจะมีจ านวน
ประชากรที่รับผิดชอบแตกต่างกัน มีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันและเชื่อมโยงกันด้วยระบบส่งต่อ 
เพ่ือให้สามารถจัดบริการสุขภาพที่ให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และจัดบริการที่มี
คุณภาพได้อย่างครอบคลุมในมิติทางสังคมวัฒนธรรมลักษณะระบบบริการสุขภาพที่พึงประสงค์ 
กระทรวงสาธารณสุข ได้เคยให้นิยามของ “ระบบบริการสุขภาพที่พึงประสงค์” ว่าควรเป็นระบบ
บริการสุขภาพแบบบูรณาการ (Integrated Health Care System) ที่มีหลักการหรือคุณสมบัติส าคัญ 
(กระทรวงสาธารณสุข 2537: 3-4) ดังนี้ คือ (1) ให้บริการที่ครอบคลุมทั้งคุณภาพเชิงสังคมและเชิง
เทคนิคบริการและควบคุมบริการที่จ าเป็นทั้งหมด (No Gap) (2) ไม่มีความซับซ้อนของบทบาท
สถานพยาบาลในระดับต่างๆ (No Overlapping) และ (3) มีความเชื่องโยงระหว่างสถานพยาบาลแต่
ละระดับ (No Obstacle in Referral System) เป็นการเชื่อมโยงทั้งการส่งต่อผู้ปุวยและข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับผู้ปุวย 

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ 
(คปรส.) ได้พัฒนาภาพลักษณ์ดังกล่าวให้มีความชัดเจนมากขึ้น โดยเพ่ิมเติมลักษณะที่ส าคัญ คือ การ
เป็นระบบที่มีศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรมเป็นระบบที่เคารพสิทธิความเป็นมนุษย์และน าไปสู่ความ
เสมอภาค ความเท่าเทียมกัน มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาลสามารถตรวจสอบได้ มีการ
กระจายอ านาจและให้ประชาชนมีส่วนร่วม รวมทั้งเป็นระบบการซ่อมสุขภาพ กรับวนการจัดบริการ 
และผลที่คาดหวังจากระบบบริการ ดังนี้ 

1) โครงสร้างเป็นระบบแบบบูรณาการที่มีความเชื่อมโยงของบริการทุกระดับ 
2) กระบวนการมีศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม 
3) บริหารจัดการมีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล สามารถตรวจสอบได้ 
4) จัดบริการมีปัญญาเป็นพ้ืนฐาน สามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง มีการกระจาย 
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3. การจัดบริการสาธารณสุข 
การจัดบริการสาธารณสุข (Health Care Service) สามารถจัดระดับของการให้บริการ

ออกเป็น 5 ระดับ ลักษณะระดับของสถานบริการสาธารณสุขและเป็นการจัดบริการสาธารณสุขแบบ
ผสมผสานทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาลและการฟ้ืนฟูสภาพ
มากน้อยแตกต่างกันไปในแต่ละระดับของการบริการ กล่าวคือ 

3.1 การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง ในระดับครอบครัว (Self-Care Level) หมายถึง การพัฒนา
ศักยภาพให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพด้วยตนเอง รวมถึงการตัดสินใจเลือกปฏิบัติ ในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัย แนวโน้มประชาชนไทยมีความตระหนักในด้านสุขภาพมากขึ้น เช่น การ
ลดการสูบบุหรี่หรือมีการออกก าลังกาย แต่ในขณะเดียวกันมีการดูแลรักษาตนเองเมื่อเจ็บปุวยน้อยลง 
โดยหันไปใช้บริการจากสถานพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชนมากข้ึน 

3.2 การจัดบริการสาธารณสุขมูลฐาน (Primary Care Level) หมายถึง การจัดบริการ
สาธารณสุขที่ด าเนินการโดยประชาชนด้วยกันเองและสามารถจะท าได้ในระดับชุมชน เป็นงาน
สาธารณสุขแบบผสมผสานทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟ้ืนฟู
สุขภาพ วิทยาการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ใช้ไม่สูงมากนัก ซึ่งจะเหมาะสมสอดคล้องกับ
ขนบธรรมเนียมและความต้องการของชุมชน การบริการสาธารณสุขในระดับนี้ ผู้ให้บริการคือ
ประชาชนด้วยกันเองและอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  (อสม.) หรืออาสาสมัครประเภทอ่ืนที่
เป็นประชาชนด้วยกันเองไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐ การบริกการระดับนี้ จึงใกล้ชิดกับการดูแลรักษาตนเอง
และบริการสาธารณสุขระดับต้นเป็นอย่างมาก โดยในระดับนี้จะเน้นหนักในด้านการส่งเสริมสุขภาพ
และการปูองกันโรค ร้อยละ 90 การรักษาพยาบาลและการฟ้ืนฟูสภาพร้อยละ 10 (กิตติ วัฒนกุล, 
2536: 251) 

3.3 การจัดบริการสาธารณสุขระดับต้น (Primary Care Level) คือ การจัดบริการด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขที่ด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประเภทต่างๆ และแพทย์ทั่วไป 
ลักษณะของระบบบริการสุขภาพระดับต้นของไทยนอกจากในระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
และโรงพยาบาลชุมชนแล้วจะเป็นลักษณะที่ไม่มีพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมดและทั้งหมดยังไม่มีลักษณะ
ของการดูแลให้บริการแบบองค์รวมในระดับครัวเรือน (สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ, 2545: 308) ซึ่งหน่วย
บริการในระดับนี้จะเน้นหนักในด้านการส่งเสริมสุขภาพเป็นส่วนใหญ่คือประมาณร้อยละ 50 – 75 
ส่วนด้านการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพประมาณร้อยละ 25 – 50 (กิตติ วัฒนกุล 2536: 251) 

3.4 การจัดบริการสาธารสุขระดับกลาง (Secondary Care Level) ด าเนินการโดยแพทย์
และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอ่ืนๆ ที่มีความรู้ความช านาญงานสูงปานกลาง (กิตติ วัฒนกุล, 2536: 251) 
ประกอบด้วยหน่วยบริการ คือ โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) โรงพยาบาลเอกชนและคลินิกเอกชน ซึ่งนับ
รวมอยู่ในระดับบริการนี้ด้วย โดยในระดับนี้จะเน้นหนักในด้านของการรักษาพยาบาลและการฟ้ืนฟู
สภาพประมาณร้อยละ 75 

3.5 การจัดบริการสาธารณสุขระดับสูง (Tertiary Care Level) ด าเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญ
พิเศษให้บริการด้านการรักษาและการฟ้ืนฟูสภาพถึงร้อยละ 90 ในขณะที่ให้บริการด้านการส่งเสริม
สุขภาพ การปูองกันโรคและการควบคุมโรคเพียงร้อยละ 10 จัดให้บริการในโรงพยาบาลใหญ่ คือ 
โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย (รพ.ม.) และโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ 
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4. การให้บริการสุขภาพ 

การบริการ หมายถึง กระบวนการของการปฏิบัติตนเพ่ือผู้อ่ืน ดังนั้น ผู้ที่จะให้บริการควรมี
คุณสมบัติที่สามารถจะอ านวยความสะดวกและท าตนเพ่ือผู้อ่ืนอย่างมีความรับผิดชอบและมีความสุข 
ดังนั้นการให้บริการที่ดีและมีคุณภาพจากตัวบุคคล ซึ่งต้องอาศัยเทคนิค กลยุทธ์ ทักษะ และความ
แนบเนียนต่างๆ ที่จะท าให้ชนะใจลูกค้าผู้มาติดต่อธุรกิจหรือบุคคลทั่วไปที่มาใช้บริการจึงถือได้ว่ามี
ความส าคัญอย่างยิ่ง ในปัจจุบันนี้ การให้บริการสามารถกระท าได้ทั้งก่อนการติดต่อ ในระหว่างการ
ติดต่อ และภายหลังการติดต่อ โดยได้รับการบริการจากตัวบุคคลทุกระดับในองค์กรรวมทั้งผู้บริหาร
ขององค์กรนั้นๆ การบริการที่ดีจะเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้ที่ติดต่อกับองค์กรธุรกิจเกิดความเชื่อถือ 
ศรัทธา และสร้างภาพลักษณ์ ซึ่งจะมีผลในการสั่งซื้อหรือใช้บริการอ่ืนๆ ในโอกาสหน้า ซึ่งในการ
บริการจะท าได้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การต้อนรับและการเอาใจใส่ การบริการภายหลังการขาย การ
บริการส าหรับพนักงานช่าง ทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อบริการในส านักงาน เป็นต้น 

 4.1 หลักการให้บริการ กุลธน ธนาพงศธร (2530: 303 - 304) ได้ชี้ให้เห็นถึงหลักการบริการ
ที่ส าคัญมี 5 ประการ 

4.1.1 หลักความสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลส่วนใหญ่ กล่าวคือ ประโยชน์
และการบริการองค์กรส่งให้นั้น ต้องตอบสนองความต้องการของบุคคลส่วนใหญ่หรือทั้งหมด มิใช่เป็น
การจัดการให้แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ มิฉะนั้นจะไม่ได้ประโยชน์สูงสุดในการอ านวย
ประโยชน์และบริการ และยังไม่คุ้มค่ากับการด าเนินงานนั้นๆ ด้วย 

4.1.2 หลักความสม่ าเสมอ กล่าวคือ การให้บริการต้องต่อเนื่องอย่างสม่ าเสมอ มิใช่ท าๆ
หยุดๆ ตามความพอใจของผู้ให้บริการหรือผู้ปฏิบัติงาน 

4.1.3 หลักความเสมอภาค บริการที่จัดให้นั้นต้องให้ผู้รับบริการอย่างเสมอหน้า และเท่า
เทียมกันไม่มีการใช้สิทธิพิเศษแก่บุคคลหรือกลุ่มใด ในลักษณะต่างจากบุคคลอ่ืนๆอย่างเห็นได้ชัด 

4.1.4 หลักความประหยัด ค่าใช้จ่ายที่ต้องการใช้ในการบริการ จะต้องไม่มากจนเกินกว่า
ผลที่จะได้รับ 

4.1.5 หลักความสะดวก บริการที่จัดให้แก่ผู้รับบริการ จะต้องเป็นไปในลักษณะปฏิบัติ
ง่าย สะดวก สบาย สิ้นเปลืองทรัพยากรไม่มาก และไม่เป็นภาระยุ่งยากใจแก่ผู้ ให้บริการหรือ
ผู้ใช้บริการจนเกินไป 

4.2 การให้บริการแบบครบวงจร ชูวงค์ ฉายาบุตร (2536: 14) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการ
ให้บริการแบบครบวงจรว่าจะต้องเป็นไปตามหลักการ ซึ่งอาจเรียกว่า Package Service ไว้ดังนี้ 

4.2.1 ยึดการตอบสนอง ถือว่าการให้บริการเป็นภาระหน้าที่ที่ต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องโดยจะต้องพยายามจัดบริการให้ครอบคลุมผู้ที่อยู่ในข่ายที่ควรได้รับบริการทุกคน  โดย
ข้าราชการจะต้องถือว่า การให้บริการเป็นภาระหน้าที่ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยจะต้อง
พยายามจัดบริการให้ครอบคลุมผู้ที่อยู่ในข่ายที่ควรได้รับบริการทุกคน ส่วนพยายามให้ผู้รับบริการได้
สิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับอย่างสะดวกและรวดเร็ว ต้องมองผู้รับบริการว่ามีฐานะและศักดิ์ศรีเท่า
เทียมกับตน 
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4.2.2 ความรวดเร็วในการให้บริการ (Acceleration) 
4.2.3 การให้บริการจะต้องเสร็จสมบูรณ์ (Completion) หมายถึง การเสร็จสมบูรณ์

ตามสิทธิประโยชน์ที่ผู้รับจะต้องได้รับ โดยที่ผู้รับบริการไม่จ าเป็นต้องมาติดต่อบ่อยครั้งนัก 
4.2.4 ความกระตือรือร้นในการให้บริการ (Keen) จะท าให้ผู้มารับบริการเกิดทัศนคติที่ดี 

ยอมรับฟังเหตุผล ค าแนะน าต่างๆมากขึ้น และเต็มใจที่จะมารับบริการเรื่องอ่ืนๆ 
4.2.5 การให้บริการด้วยความถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ (Accountability) 
4.2.6 ความสุภาพอ่อนน้อม (Gentle) ท าให้ผู้รับบริการมีทัศนคติที่ดีต่อข้าราชการและ

การติดต่อกับทางราชการ 
4.2.7 ความเสมอภาค (Equality) ซ่ึงจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของการให้บริการจะต้อง

เป็นไปภายใต้ระเบียบเงื่อนไขเดียวกันและการให้บริการต้องค านึงถึงความเสมอภาคในโอกาสที่จะ
ได้รับบริการ 

4.3 การวัดความพึงพอใจต่อบริการ ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นหรือไม่จะต้องพิจารณาจาก
ลักษณะการให้บริการขององค์กร ประกอบกับระดับความรู้สึกของผู้ให้บริการในมิติต่างๆ ของแต่ละ
คน ดังนั้น การวัดความพึงพอใจอาจวัดได้หลายวิธีดังต่อไปนี้ (สาโรจ ไสยสมบัติ, 2534: 39)  

4.3.1 การใช้แบบสอบถาม เป็นวิธีที่นิยมใช้โดยให้กลุ่มคนที่ต้องการวัดลงความเห็นใน
แบบสอบถามที่ถามถึงความพอใจในด้านต่างๆ ที่หน่วยงานบริการอยู่ โดยให้เลือกตอบอย่างอิสระ 

4.3.2 การสัมภาษณ์ ต้องใช้ผู้ช านาญเป็นพิเศษ สัมภาษณ์เพ่ือให้ทราบความพึงพอใจ
ของผู้สัมภาษณ์ท่ีตรงกับข้อเท็จจริง เป็นวิธีประหยัดและมีประสิทธิภาพมาก 

4.3.3 สังเกต เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ท าให้เราทราบระดับความพึงพอใจ โดยสังเกตจาก
พฤติกรรมก่อน ขณะรอรับบริการและหลังได้รับบริการ โดยสังเกตจากท่าทาง การพูด สีหน้า ความถี่
ของการมารับบริการ วิธีวัดความพึงพอใจต่อบริการนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวก เหมาะสม ตลอดจน
จุดมุ่งหมายและเปูาหมายของการวัด จึงจะท าให้การวัดนั้นมีประสิทธิภาพน่าเชื่อถือได้ 

4.4 การให้บริการสาธารณะ (Public Service Delivery) การให้บริการ อาจกล่าวได้ว่าเป็น
หน้าที่ส าคัญในการบริหารงานภาครัฐ โดยเฉพาะในลักษณะงานที่ต้องการมีการติดต่อสัมพันธ์กับ
ประชาชนหรือลูกค้าโดยตรง โดยหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีหน้าที่ในการส่งต่อการบริการ 
(Delivery Service) ให้แก่ผู้รับบริการ ซึ่ง Lucy Gilbert and Birkness (1977:79 อ้างในส านัก
นโยบายและแผน กรุงเทพมหานคร 2538: 1-9) มองว่า การให้บริการสาธารณะมีองค์ประกอบที่
ส าคัญคือ 1) ปัจจัยน าเข้า (Inputs) หรือทรัพยากร อันได้แก่ บุคลากร ค่าใช้จ่าย อุปกรณ์และสิ่ง
อ านวยความสะดวก 2) กิจกรรม (Activities) หรือกระบวนการ (Process) ซึ่งหมายถึง วิธีการใช้
ทรัพยากรและ 3) ผล (Results) หรือผลผลิต (Outputs) ซึ่งหมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากใช้
ทรัพยากรและความคิดเห็นต่อผลกระทบ ซึ่งหมายถึง ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริการที่
ได้รับจากความหมายดังกล่าว จะเห็นว่าเป็นการพิจารณาโดยใช้แนวคิดเชิงระบบที่มีการมองว่า 
หน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการน าปัจจัยน าเข้าสู่กระบวนการผลิตและออกมาเป็นผลผลิต  

อย่างไรก็ตาม จากความหมายดังกล่าว มีประเด็นส าคัญประเด็นหนึ่ง ก็คือ การมองในแง่ของ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังการให้บริการ ซึ่งสามารถวัดได้จากความคิดเห็น หรือทัศนะคติของผู้รับบริการ
ที่มีต่อระบบการให้บริการ  
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จากความหมายดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการพิจารณาโดยใช้แนวคิดเชิงระบบที่มีการมองว่า 
หน่วยที่มีหน้าที่บริการใช้ปัจจัยน าเข้า เข้าสู่กระบวนการผลิต และออกมาเป็นผลผลิตหรือการบริการ
โดยทั้งหมดจะต้องเป็นตามแผนงานที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การประเมินผลจะช่วยท าให้ทราบถึงผลผลิต
หรือการบริการที่เกิดขึ้นว่ามีลักษณะเป็นเช่นไร ซึ่งจะเป็นข้อมูลปูอนกลับเป็นปัจจัยน าเข้าต่อไป ด้วย
เหตุนี้ระบบการให้บริการสาธารณะจึงมีลักษณะที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

 

5. การเข้าถึงบริการสุขภาพ 
ความหมายของการเข้าถึงบริการ หมายถึง การเข้าถึงด้านภูมิศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ด้าน

สังคม ด้านภาษา และการจัดองค์กรที่ให้ความสะดวกแก่ผู้ปุวย เช่น ระบบนัดหมายเวลาจัดบริการ  
(อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล, 2536) และยังหมายถึง การที่ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายและได้รับ
ความสะดวกจากการมารับบริการและได้ให้แนวคิดการเข้าถึงบริการ (Parasuraman, Ziethaml  & 
Berry,1988 อ้างใน อติญาณ์ ศรเกษตรินและคณะ, 2547: 40) ซึ่งประกอบด้วย 1) ผู้รับบริการเข้าใช้
หรือได้รับความสะดวก ระเบียบขั้นตอนไม่ควรมากมายซับซ้อน 2) ผู้รับบริการใช้เวลาคอยน้อยในกา
รับบริการ 3) เวลาที่ให้บริการเป็นเวลาสะดวกส าหรับผู้รับริการ และ 4) อยู่ในสถานที่ที่ผู้รับบริการ
ติดต่อได้สะดวก นอกจากนี้แนวคิดเกี่ยวกับการเข้าถึงบริการทางการแพทย์แบ่งออกเป็น 5 ประเภท 
(Penchansky & Thomas, 1981 อ้างใน อนึ่ง ทรัพย์เอี่ยม 2547: 24) คือ 

5.1 ความพอเพียงของบริการที่มีอยู่ (Availability) คือ ความพอเพียงระหว่างบริการที่มีอยู่
กับความต้องการของผู้รับบริการ 

5.2 การเข้าถึงแหล่งบริการ (Acceptability) คือ ความสามารถที่จะไปใช้แหล่งบริการได้
อย่างสะดวก โดยค านึงถึงลักษณะที่ตั้งการเดินทาง 

5.3 ความสะดวกและสิ่งอ านวยความสะดวกของแหล่งบริการ (Accommodation) ได้แก่ 
แหล่งบริการที่ผู้รับบริการยอมรับว่าให้ความสะดวกและมีสิ่งอ านวยความสะดวก 

5.4 ความสามารถของผู้รับบริการที่เสียค่าใช้จ่ายส าหรับบริการหรือการมีประกันสุขภาพ 
5.5 การยอมรับคุณภาพบริการ (Acceptability) ซ่ึงในที่นี้รวมถึงการยอมรับลักษณะผู้

ให้บริการ 
กล่าวโดยสรุปการเข้าถึงบริการ หมายถึง ความสะดวกในการเข้ารับบริการ เช่น ขั้นตอน

การเข้ารับบริการไม่ยุ่งยาก ระยะเวลาในการรอรับบริการไม่นาน มีการให้บริการเพียงพอกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

ส าหรับตัวชี้วัดการเข้าถึงบริการ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (2550) ได้ก าหนด
มาตรฐานของสถานบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่อยบริการปฐมภูมิในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้าในการเข้าถึงบริการ ต้องสามารถให้ผู้มีสิทธิเข้าถึงบริการ ได้ดังนี้ 

1. ตั้งอยู่ในพืน้ที่ชุมชนที่สะดวกต่อการเข้ารับบริการ โดยเฉลี่ยผู้รับบริการสามารถเดินทาง
โดยรถยนต์ใช้เวลาไม่เกิน 30 นาท ี

2. สามารถรับผิดชอบดูแลสุขภาพของผู้มีสิทธิในพ้ืนที่รับผิดชอบได้ไม่เกิน 10,000 คน ต่อ
หนึ่งหน่วยบริการ 
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3. สามารถเปิดให้บริการสาธารณสุขแก่ผู้มีสิทธิในพ้ืนที่รับผิดชอบทุกวันและรวมเวลา
ให้บริการแล้วไม่น้อยกว่า 56 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยเน้นเปิดให้บริการในเวลาที่ผู้มีสิทธิในพ้ืนที่
รับผิดชอบนั้นสามารถเข้าถึงได้สะดวก 

4. หน่วยบริการต้องติดประกาศเวลาให้บริการ ไว้ในที่เปิดเผยให้เห็นได้อย่างชัดเจน มี
ประกาศรายชื่อเครือข่ายหน่วยบริการ ให้ผู้มีสิทธิเกิดความมั่นใจว่าจะได้รับการส่งต่อไปรับบริการ
สาธารณสุขได้อย่างเหมาะสม 

5. สถานบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ ต้องสามารถ
จัดบริการระดับปฐมภูมิได้ครบถ้วน ครอบคลุมประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข ดังนี้ 

5.1 บริการสร้างสุขภาพและปูองกันการเจ็บปุวยอย่างครบถ้วน พร้อมทั้งมีระบบติดตาม
ความต่อเนื่องของบริการ 

5.2 บริการตรวจวินิจฉัยโรคและรักษาพยาบาลได้อย่างเป็นองค์รวม ให้แก่ ผู้ปุวยทุก
กลุ่มอาการทั้งเฉียบพลัน และเรื้อรัง โดยผสมผสานร่วมกับการสร้างสุขภาพ รวมทั้งการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพเบื้องต้น 

5.3 บริการทันตกรรม ทั้งการสร้างเสริม การปูองกัน การรักษา และการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ โดยอาจจัดให้บริการในหน่วยบริการหรือมีระบบเครือข่ายส่งต่อผู้มีสิทธิในพ้ืนที่
รับผิดชอบไปรับบริการ 

5.4 บริการเยี่ยมบ้านรวมทั้งการติดตามเยี่ยมประจ า เพ่ือท าความรู้จักสร้างเสริมความรู้
ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพให้แก่บุคคลในครอบครัว 

5.5 บริการตรวจห้องปฏิบัติการขั้นพ้ืนฐาน หรือมีระบบส่งต่อไปยังหน่วยบริการอ่ืนได้
อย่างมีคุณภาพและรวดเร็ว 

5.6 บริการเภสัชกรรม ได้แก่ มีระบบการจัดหา การจัดเก็บ และการจ่าย รวมทั้งการ
ก ากับคุณภาพและมาตรฐานยาและเวชภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานหรือมีระบบเครือข่ายให้บริการ 

5.7 การจัดบุคลากร สถานบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ ต้องมีหรือจัด
ให้มีบุคลากรเพื่อท าหน้าที่ให้บริการปฐมภูมิโดยเฉพาะ ไม่น้อยกว่าอัตราที่ก าหนดดังนี้ 

5.7.1 จัดให้มีแพทย์หรือเวชศาสตร์ครอบครัว อย่างน้อย 1 คนต่อผู้มีสิทธิที่
ลงทะเบียนเลือกเป็นหน่วยบริการประจ าไม่เกิน 10,000 คน ท าหน้าที่รับผิดชอบดูแลคุณภาพและให้
ค าปรึกษา 

5.7.2 มีพยาบาลเวชปฏิบัติหรือพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานประจ าหน่วยบริการ 
อย่างน้อย 2 คน ต่อผู้มีสิทธิในพื้นที่รับผิดชอบไม่เกิน 10,000 คน 

5.7.3 มีบุคลากรอ่ืนๆ ที่มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพหรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือเทียบเท่า ปฏิบัติงานในหน่วยบริการจ านวน 3 คนต่อผู้มีสิทธิใน
พ้ืนที่รับผิดชอบไม่เกิน 10,000 คน 

5.7.4 มีเจ้าหน้าที่/บุคลากรอ่ืนๆที่มีคุณวุฒิต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตรด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพหรือเทียบเท่า หรือผู้ประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรค
ศิลปะ ปฏิบัติงานในหน่วยบริการจ านวน 3 คนต่อมีสิทธิในพื้นที่รับผิดชอบไม่เกิน 10,000 คน 



132 
 

5.7.5 จัดให้มีทันตแพทย์ อย่างน้อย 1 คน ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ต่อผู้มีสิทธิในพ้ืนที่รับผิดชอบไม่เกิน 10,000 คน 

5.7.6 จัดให้มีเภสัชกร อย่างน้อย 1 คน ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ต่อผู้มีสิทธิในพื้นที่รับผิดชอบไม่เกิน 1,000 คน  

 

6. คุณภาพการบริการ  
คุณภาพบริการนั้นขึ้นอยู่กับการรับรู้ของผู้บริโภค นั่นคือคุณภาพของบริการในสายตาของ

ผู้บริโภคเกิดจากการเปรียบเทียบความคาดหวังในบริการ และในสิ่งที่ผู้รับบริการคิดว่าได้รับจาก
บริการนั้น 

6.1 นิยามความหมาย  
การบริการจะมีคุณภาพเมื่อผู้รับบริการได้รับสิ่งที่คาดหวังไว้ (Parasuraman, et al, 

1985 อ้างใน อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล และจิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์, 2543: 2) ในขณะที่ลักษณะต่างๆ ของ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตรงตามความต้องการของผู้รับบริโภค ผู้รับบริการ หรือท าให้ผู้บริโภคหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ ก็หมายถึงคุณภาพ (ประวิทย์ จงวิศาลและวิจิตรา จงวิศาล, 2537: 
171) นอกจากนี้ค าว่า “คุณภาพบริการ” ในแนวคิดทางการตลาดว่า คือ ความสามารถในการ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ นั่นคือ เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้หรือลูกค้า 
(Conformance to Requirement) ซึ่งผู้ได้รับประโยชน์จากสินค้าหรือบริการนั้นๆ เนื่องจาก
คุณสมบัติของบริการ 4 ประการ คือบริการที่มีตัวตน มีความหลากหลายในตัวเอง ไม่สามารถถูก
แบ่งแยกได้ ท าให้คุณภาพบริการถูกประเมินจากนั้นกระบวนการให้บริการ (Process) และผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้นจากบริการนั้น (Outcome) โดยเฉพาะการมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ระหว่างผู้ให้บริการ
และผู้บริการ (จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์, 2537: 171) และคุณภาพบริการก็คือความสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ ระดับความสามารถของบริการในการบ าบัดความต้องการของผู้รับบริการ 
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการหลังได้รับบริการแล้ว (วีรพงษ์ เฉลิมจิรรัตน์, 2539: 14)  

จากความหมายดังกล่าวพอจะสรุปได้ว่า คุณภาพบริการ หมายถึง ลักษณะของบริการที่ตรง
ตามความต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะคุณภาพวัดได้จากความต้องการ ความคาดหวัง หรือความพึง
พอใจของลูกค้าหรือผู้รับบริการ 

6.2 ความหมายของคุณภาพในบริการทางการแพทย์  
สมาคมแพทย์อเมริกัน (American medical association, 1986 อ้างในอนุวัฒน์ ศุภ

ชุติกุล และจิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 2543: 4) นิยามการดูแลรักษาที่มีคุณภาพสูงเป็นการช่วยเหลือที่
กระท าอย่างต่อเนื่องเพ่ือยกระดับและด ารงไว้ซึ่งคุณภาพชีวิตของผู้ปุวย และท าให้ผู้ปุวยมีอายุยืนยาว
ขึ้น โดยการส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันโรคและการดูแลรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม ให้ผู้ปุวยมีส่วนร่วม
รับทราบข้อมูลต่างๆ การน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาเป็นพ้ืนฐานและใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล และจิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ (2543: 5) ให้นิยามคุณภาพส าหรับการดูแลทาง
การแพทย์ หมายถึง คุณลักษณะของบริการที่เป็นไปตามมาตรฐานที่เหมาะสม ปราศจากข้อผิดพลาด 
ท าให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อคุณภาพชีวิตและตอบสนองความต้องการเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
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 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ (2543: 16) ให้นิยามของคุณภาพในระบบสุขภาพ ประกอบด้วย 4 
องค์ประกอบส าคัญ คือ 1) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (Customer satisfaction) อันเกิดจาก
ความ สามารถในการตอบสนองความจ าเป็นและความต้องการ 2) ภาวะปราศจากข้อผิดพลาด (Zero 
defect) ท าสิ่งใดถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรก (Right the first time) 3) การปฏิบัติสอดคล้องกับมาตรฐาน 
(Standards) ซึ่งอาจรวมถึงมาตรฐานวิชาชีพ องค์ความรู้ทางวิชาการ จริยธรรม และแนวทางปฏิบัติที่
เป็นที่ยอมรับ และ 4) การเกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อคุณภาพชีวิต (Quality of life) ของผู้ปุวย นั่นคือเกิดผล
ลัพธ์ที่ดี และพึงประสงค์ต่อสุขภาพโดยรวม ไม่เพียงแต่หายจากโรคภัยเท่านั้น  
 ประเวศ วะสี (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544) กล่าวในที่ประชุม Nation Forum 
on Hospital Accreditation ครั้งที่ 2 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2543 ว่า คุณภาพการดูแลผู้ปุวยต้อง
ค านึงถึงศีลธรรมขั้นพ้ืนฐาน คือ สิทธิ์และศักดิ์ศรีของผู้ปุวย 
 จากความหมายดังกล่าวพอจะสรุปได้ว่า คุณภาพบริการทางสุขภาพ หมายถึง ลักษณะของ
บริการที่เป็นไปตามมาตรฐานที่เหมาะสม ปราศจากข้อผิดพลาดท าให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อผลลัพธ์ที่ดีต่อ
คุณภาพชีวิตและตอบสนองความต้องการเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

6.3 องค์ประกอบและการประเมินคุณภาพบริการ  
อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล (2536) กล่าวว่าองค์ประกอบของคุณภาพบริการสุขภาพมี 4 

ประการ คือ 
6.3.1 การเข้าถึงบริการ หมายถึง การเข้าถึงด้านภูมิศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 

ด้านภาษา และการจัดองค์กรที่ให้ความสะดวกแก่ผู้ปุวย เช่น ระบบนัดหมายเวลาจัดบริการ 
6.3.2 ลักษณะทางกายภาพที่น่าสนใจ หมายถึง บริการที่ไม่เกี่ยวกับสัมฤทธิ์ผลทางด้าน

คลินิก แต่จะส่งผลให้ผู้ปุวยมีความพึงพอใจยิ่งขึ้นและยินดีที่จะกลับมารับบริการครั้งต่อไปเมื่อมีความ
จ าเป็น ลักษณะดังกล่าวเป็นสิ่งที่ท าให้ผู้ปุวยมีความเชื่อมั่นในบริการที่ได้รับและมีความเต็มใจที่จะจ่าย
ค่าบริการ ลักษณะดังกล่าว ได้แก่ ความสวยงามความสะดวกสบาย ความสะอาด การให้ความรู้ และ
การหย่อนใจด้วยวิธีต่างๆ 

6.3.3 มนุษยสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ จะท าให้เกิดความเชื่อมั่นและ
การที่ทั้งสองฝุายได้รับข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นในการให้บริการที่เป็นการแสดงความต้องการของ
ผู้ใช้บริการและด้านค าแนะน าที่ผู้ใช้บริการจะได้ประโยชน์ ทั้งนี้ โดยอาศัยการให้ความเคารพ การ
รักษาความลับ การฟังและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การตอบสนองอย่างเหมาะสมและการแสดง
ความเห็นอกเห็นใจ 

6.3.4 เทคนิคบริการ หมายถึง การให้บริการทางคลินิกที่สอดคล้องกับสภาพของผู้ปุวย 
เพ่ือให้ผู้ปุวยคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วและปลอดภัย และการที่ผู้ปุวยจะสามารถมีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาตนเองได้ในระดับหนึ่ง ด้านเทคนิคบริการมี 2 มิติ คือความเหมาะสมของบริการที่จัดและความ
ช านาญที่กระท าการรักษาได้อย่างเหมาะสม 

ส่วนเกณฑ์การประเมินผลองค์ประกอบทั้ง 4 คือ ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ความต่อเนื่อง
และความปลอดภัย ศุภชัย คุณรัตนพฤกษ์ และอนุวัฒน์ ศุภชุติกุล (2536) เสนอให้ประเมินคุณภาพ
บริการสาธารณสุขจาก ความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการในด้านความไม่สะดวกล่าช้า ความ
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แออัด ความไม่เป็นกันเองและการไม่ได้รับข้อมูลและปัญหาคุณภาพเทคนิคบริการ เช่น ผลการรักษา
ไม่เป็นไปตามผู้ปุวยหรือผู้รับบริการคาดไว้ การเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ปูองกันได้ เป็นต้น 

6.4 ตัวชี้วัดคุณภาพบริการ  
หนังสือ Joint commission on accreditation of health care organization ของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา (อ้างใน อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล และจิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 2543: 8-9) ได้สรุปปัจจัยที่
เป็นตัวชี้วัดถึงคุณภาพการดูแลผู้ปุวยไว้ 11 ประการ คือ 

6.4.1 Accessibility หมายถึง ความสะดวกที่ผู้ปุวยจะสามารถเข้าถึงการดูแล
รักษาพยาบาลตามความจ าเป็นได้ 

6.4.2 Timeliness หมายถึง ความพร้อมของการดูแลที่มีไว้ให้กับผู้ปุวยได้ทันทีที่
ต้องการ 

6.4.3 Effectiveness หมายถึง การดูแลรักษาที่กระท าได้อย่างดี โดยใช้ศิลปะทั้ง
ทางด้านกิริยามารยาทความรู้ที่มีอยู่ในการดูแลผู้ปุวย 

6.4.4 Efficacy หมายถึง การบริการที่มีประสิทธิภาพที่จะบรรลุถึงความต้องการของผู้
มาใช้บริการ 

6.4.5 Appropriateness หมายถึง การบริการที่ให้นั้นตรงกับความต้องการของผู้มาใช้
บริการ 

6.4.6 Efficiency หมายถึง การดูแลรักษาที่ได้ผลตามความต้องการ โดยใช้ค่าใช้จ่าย
น้อย หรือความเสียหายที่จะเกิดน้อยท่ีสุด 

6.4.7 Continuity หมายถึง การดูแลรักษาที่ผู้ปุวยได้รับนั้นมีการประสานกันอย่าง
ต่อเนื่องในบุคลากรกลุ่มต่างๆ ที่เข้ามาให้การดูแลตลอดทั้งองค์กร 

6.4.8 Privacy of care หมายถึง การค านึงถึงสิทธิของผู้ปุวย เช่น การเผยแพร่ข้อมูล
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการเจ็บปุวยจากแฟูมข้อมูล หรือจากบุคลากรวิชาชีพ 

6.4.9 Confidentiality หมายถึง การดูแลรักษาความลับเกี่ยวกับตัวผู้ปุวย โดยไม่ให้มี
การเปิดเผยให้บุคคลอื่นๆ โดยปราศจากการยินยอม 

6.4.10 Participation of patient and patient family in care หมายถึง การดูแล
ผู้ปุวยที่เปิดโอกาสให้ผู้ปุวย (หรือญาต)ิ เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจในเรื่องเกี่ยวกับ
ความเจ็บปุวยของตนเอง 

6.4.11 Safety of care environment หมายถึง การเตรียมสถานที่ และเครื่องมือที่
จ าเป็นไว้พร้อม และพร้อมที่จะให้บริการดูแลผู้ปุวยทันทีเมื่อต้องการ 

 จรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ และคณะ (2543) ได้ท าการศึกษาเพ่ือพัฒนาเครื่องชี้วัดคุณภาพ
โรงพยาบาลเพ่ือใช้ในกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล โดยเสนอแนะว่า อาจจัด
หมวดหมู่มิติของคุณภาพและผลการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลได้เป็น 3 หมวด คือ 1) คุณภาพของ
การให้การดูแลทางคลินิก 2) คุณภาพของการบริการ และ 3) คุณภาพของการจัดการองค์การ 

ดังนั้นในการให้บริการสุขภาพจึงต้องค านึงถึง 1) แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการให้บริการ 2) 
หลักการให้บริการ และ 3) ตัวชี้วัดคุณภาพบริการ  
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ซึ่งเนื้อหาด้วยดังกล่าวมานี้จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือผู้ที่ท าหน้าที่
ในการให้บริการได้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถจัดบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ในปัจจุบันการให้บริการเป็นหัวใจของความส าเร็จ ดังจะเห็นการให้บริการของโรงพยาบาล
เอกชนดีกว่าโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งความแตกต่างของการให้บริการนี้คือจุดแข็งที่โรงพยาบาลเอกชน
น าไปเป็นจุดขายในการประกอบธุรกิจจนประสบผลส าเร็จเป็นอย่างดี และการให้บริการหลังการขาย
ของบริษัทต่างๆ ก็เป็นจุดเด่นของบริษัทต่างๆ ที่สามารถจัดบริการหลังการขายได้เป็นอย่างดี 

การให้บริการในปัจจุบันจึงต้องค านึงถึงปัจจัยรอบด้านหากมีความต้องการให้ผู้รับบริการเกิด
ความพึงพอใจการปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งจ าเป็นของผู้ให้บริการและ
ผู้รับผิดชอบ 
 

7. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ 
ระบบบริการสุขภาพเป็นภารกิจของหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการให้บริการ การบริการ

จะมคีุณภาพและมาตรฐานได้ ต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานฝุายสนับสนุน ประกอบด้วย  
7.1 กระทรวงสาธารณสุข  

      กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักของประเทศในการด าเนินงานด้านสุขภาพของ
ประเทศ และรับผิดชอบงานด้านสุขภาพครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการ
ควบคุมและปูองกันโรค ด้านการรักษาพยาบาลและด้านการฟ้ืนฟูสภาพ ซึ่งในด้านที่เกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลนั้น กระทรวงสาธารณสุขได้จัดโครงสร้างในด้านการบริการสาธารณสุขทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค ดังนี้ 

7.1.1 หน่วยงานในส่วนกลาง ประกอบด้วยโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลที่
ให้บริการการแพทย์ขั้นสูง เช่น สถาบันโรคผิวหนัง สถาบันโรคทรวงอก และสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้ให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนอยู่ตลอดเวลา 

7.1.2 หน่วยงานในส่วนภูมิภาค  
7.1.2.1 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) เป็นหน่วยงานบริหาร มีหน้าที่ใน

การส่งเสริมสนับสนุน ควบคุมก ากับ และประสานกิจการสาธารณสุขของจังหวัดในการส่งเสริมสุขภาพ 
ปูองกันและควบคุมโรค รักษาพยาบาลและการฟ้ืนฟูสภาพเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุข มีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นหัวหน้าส่วนราชการ สายงานขึ้นตรงต่อจังหวัด 

7.1.2.2 โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) เป็นโรงพยาบาลที่มีขนาดใหญ่พิเศษ มีเตียง
ผู้ปุวยไว้ภายในตั้งแต่ 500 เตียงขึ้นไปเป็นโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่ตั้งของเขตหรือเป็น
ศูนย์กลางของจังหวัดต่างๆ ของเขตนั้น ซึ่งตามเปูาหมายจะให้เป็นสถานบริการที่มีขีดความสามารถ
สูงสุดทัดเทียมกับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในกรุงเทพฯ 

7.1.2.3 โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) เป็นหน่วยบริการสาธารณสุขระดับจังหวัดที่
ตั้งอยู่ในจังหวัดหรืออ าเภอใหญ่ๆ มีขนาดเตียงผู้ปุวยไว้รักษาภายในตั้งแต่ 200 – 500 เตียง แตกต่าง
กันไปตามความหนาแน่นของจ านวนประชากร ปริมาณ และคุณภาพบริการ มีหน้าที่สนับสนุนการ
จัดบริการสาธารณสุขแก่ประชาชน โดยเน้นหนักด้านการรักษาพยาบาล การรับขนส่งต่อผู้ปุวยจาก
โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล สถานบริการสาธารณสุขชุมชน 
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7.1.2.4 ส านักสาธารณสุขอ าเภอ (สสอ.) เป็นหน่วยงานบริหาร มีหน้าที่ส่งเสริม
สุขภาพต าบล (รพสต.) สนับสนุนและควบคุมการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลอนามัย (สอ.) และการ
ประสานกิจกรรมสาธารณสุขในอ าเภอ มีสาธารณสุขอ าเภอเป็นหัวหน้า และสายงานขึ้นตรงต่ออ าเภอ 

7.1.2.5 โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) เป็นหน่วยบริการสาธารณสุขระดับอ าเภอ ซึ่ง
ครอบคลุมประชากรประมาณ 10,000 คน ซึ่งเป็นสถานบริการที่มีเตียงผู้ปุวยไว้รักษาภายใน 10 – 
150 เตียงลงมา มีทั้งแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอ่ืนๆ ปฏิบัติงานอยู่ ให้บริการด้านการ
รักษาพยาบาล การปูองกันและควบคุมโรค การส่งเสริมสุขภาพ การับ – ส่งต่อผู้ปุวยไว้รักษา หรือ
รักษาต่อเนื่องและกิจการรักษาพยาบาลในรูปแบบพิเศษอ่ืนๆ ซึ่งในขณะนี้มีโรงพยาบาลชุมชนครบทุก
อ าเภอทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังมีหน่วยบริการของส่วนราชการอ่ืนๆ เช่น มหาดไทย กลาโหมและ
เอกชน กระจายอยู่ตามจุดต่างๆ ทั่วไป 

7.1.2.6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพสต.) สถานีอนามัย (สอ.) ปัจจุบัน
เปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพสต.) เป็นหน่วยงานสาธารณสุขระดับต าบล ที่
ครอบคลุมประชากรจ านวน 5,000 คน มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณสุข ทั้งในด้านการ
รักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันและควบคุมโรค ปัจจุบันมีสถานีอนามัยทั่วไป สถานี
อนามัยขนาดใหญ่ และสถานีอนามัยที่เป็นศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชน ครอบคลุมพ้ืนที่ทุกต าบลทั่ว
ประเทศและบางต าบลจะมีสถานีอนามัยมากกว่าหนึ่งแห่งได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะทางประชากร 
ภูมิประเทศ และปัจจัยอื่นๆ 

7.1.2.7 ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) เป็นหน่วยงานระดับหมู่บ้าน 
ด าเนินการโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) โดยการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์บางส่วน
และสนับสนุนวิชาการด้านต่างๆ จาก รพสต. ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้โครงการสาธารณสุขมูลฐานเพ่ือการ
บรรลุสุขภาพดีถ้วนหน้า และขณะนี้มีศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) กระจายอยู่ในหมู่บ้าน
ต่างๆ ทั่วประเทศเกือบทุกหมู่บ้าน (แต่คุณภาพจะต้องพัฒนาอีกมาก) 
 

8. ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการสร้าง

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยมีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และคณะกรรมการ
ควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานบริการสาธารณสุข เป็นองค์กรก าหนดนโยบายในการสร้างระบบ
หลักประกันสุขภาพ โดยให้ความส าคัญกับการสนับสนุนให้ประชาชนมีและใช้บริการจากหน่วยบริการ
ระดับต้นหรือหน่วยบริการปฐมภูมิใกล้บ้าน เน้นการบริการด่านแรก (Front line service) ที่สามารถ
ให้บริการแบบผสมผสาน (Comprehensive case) ทั้งการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การ
ปูองกันโรคและการฟ้ืนฟูสุขภาพ และในขณะเดียวกัน สปสช . สนับสนุนให้โรงพยาบาลแต่ละระดับมี
ประสิทธิภาพ คุณภาพสูง ซึ่งปัจจุบันสามารถพัฒนาหลักประกันสุขภาพของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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9. หน่วยงานอื่นๆ 
หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนในการจัดบริการสุขภาพมีอีกมากมาย อาทิ โรงพยาบาลเอกชน 

คลินิก สถานบริการสุขภาพ ร้านขายยา และหน่วยงานด้านการแพทย์ เฉพาะทางจากต่างประเทศก็
ล้วนแต่ให้การสนับสนุนระบบบริการสุขภาพทั้งสิ้น และรวมถึงองค์การปกครองท้องถิ่นและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนด้านสุขภาพทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และส่วนต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องในแต่ละหน่วยงาน และมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกัน บางหน่วยงานมีหน้าที่ให้บริการ
โดยเฉพาะ เช่น โรงพยาบาล หรือศูนย์บริการ แต่บางหน่วยงานให้การสนับสนุนบริการ เช่น การ
ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่สาธารณสุข พยาบาล และเจ้าหน้าที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ในบทนี้จึงไม่น าเสนอ
เนื้อหาของแต่ละหน่วยงาน เพราะจะได้กล่าวถึงอย่างละเอียดในบทต่อไป 

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่ให้บริการ หรือให้การสนับสนุนบริการจะต้องมีความเข้าใจตรงกัน
ในการท าให้บริการมีคุณภาพ สามารถเข้าถึงได้มีมาตรฐาน และสามารถสร้างความพึงพอใจต่อ
ผู้รับบริการในระดับหนึ่ง ซึ่งหน่วยงานภาครัฐ ควรได้ค านึงถึงการให้บริการเพ่ิมมากขึ้นเพราะ
ประชาชนมักจะท้วงติงเรื่องการให้บริการของภาครัฐอยู่เสมอและต้องด าเนินการแก้ไขอยู่ตลอดเวลา
เพ่ือให้ได้คุณภาพและมาตรฐานต่อไป 

 
10. หน่วยงานที่สนับสนุนการท างานในชุมชน   

หลักการท างานในชุมชนต้องอาศัยการบูรณาการกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ ดังต่อไปนี้ 
10.1 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

นับแต่มีการประกาศใช้ พ.ร.บ กระจายอ านาจ พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจึงมีบทบาทมากมายในการด าเนินงานในระดับพ้ืนที่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เทศบาลและ
องค์การบริการส่วนต าบล (อบต.) ที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด สามารถสนองตอบต่อปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนได้ ซึ่งเรื่องสุขภาพเป็นความรับผิดชอบส าคัญในบริการสาธารณที่ อบต . 
จัดงบประมาณสนับสนุนการท างานด้านสาธารณสุขเป็นประจ าทุกปีโดยบรรจุอยู่ในแผนงบประมาณ
ประจ าปี และก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน 

ในส่วนของงบประมาณท้องถิ่น หรือ อบต. สนับสนุนแล้วยังมีงบประมาณสนับสนุนเพ่ิมเติม
จากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในรูปแบบของกองทุนสุขภาพต าบล ซึ่งจะ
สนับสนุนให้การจัดบริการสุขภาพในชุมชน และการท างานในชุมชนของกลุ่มต่า งๆ สามารถ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดท าแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ เป็นต้น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี 5 รูปแบบซึ่งแต่ละรูปแบบก็ให้การสนับสนุนการจัดบริการและ
สนับสนุนการจัดการในชุมชนทุกรูปแบบมากน้อยตามสภาพ นโยบายของผู้บริหาร ปัญหาความ
ต้องการของชุมชน และปัจจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และแนวโน้มในอนาคตเรื่องสุขภาพท้องถิ่นจะมี
บทบาทมากข้ึนเพราะผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กด้อยโอกาส ล้วนแต่เป็นความรับผิดชอบของท้องถิ่นในการ
บริหารจัดการซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับสุขภาพ ลักษณะงานในชุมชนจึงมีลักษณะของการบูร
ณาการมากยิ่งข้ึน 
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10.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) 

 กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาสถานีอนามัย (สอ.) ให้ยกระดับเป็นโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ก็เพราะมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนตามบทบาทหน้าที่ใน
ระดับปฐมภูมิและสนับสนุนการท างานในชุมชนของกลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ที่ด าเนินงานกับประชาชนในระดับครอบครัวและชุมชน 

รพ.สต. จึงมีหน้าที่หลักในการให้บริการสุขภาพและการสนับสนุนทางวิชาการด้านสุขภาพแก่ 
อสม. และประชาชนโดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแก่ อสม. และประชาชน ซึ่ง รพ.สต. 
จะเป็นสถานบริการสาธารณสุขจุดแรกที่สามารถกลั่นกรองผู้ปุวยได้เป็นอย่างดีมิให้ผู้ปุวยไปแออัดที่
โรงพยาบาลจังหวัด และโรงพยาบาลศูนย์ และการที่ รพ .สต. สามารถจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพของ
ประชาชนได้การมีส่วนร่วมของประชาชน ประชาชนจะมีสุขภาพดีข้ึนอย่างแน่นอน แม้ว่า พ.ร.บ. ถ่าย
โอนอ านาจงานสาธารณสุขจะถ่ายโอนงานส่วนหนึ่งไปยัง อบต. บ้างแล้วก็ตาม งานด้านวิชาการก็ยังคง
เป็นภาระหน้าที่ของ รพ.สต. เหมือนเช่นเดิมและยังคงต้องปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป โดยให้
สอดคล้องบริบทของการเปลี่ยนแปลงสังคมในปัจจุบัน 

10.3 เครือข่ายสุขภาพ 

เครือข่ายสุขภาพเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มบุคคล องค์กร เพ่ือร่วมกันในการ
ด าเนินการเรื่องสุขภาพภายใต้วัตถุประสงค์เดียวกัน โดยมีความเป็นอิสระในการท างานของตนเอง ซึ่ง
ท าให้การจัดบริการสุขภาพมีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพราะเครือข่ายสุขภาพมีหลายลักษณะ บาง
รูปแบบเป็นรูปแบบของการจัดบริการ แต่บางรูปแบบเป็นการให้ความรู้ และการบริการด้านสุขภาพ 
เช่น เครือข่ายเอดส์ มีวัตถุประสงค์เฉพาะ เรื่องแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ หรือเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค 
ก็แก้ไขเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านต่างๆเป็นต้น 

จากสภาพปัญหาที่ซับซ้อนในสังคม ท าให้หน่วยงานของรัฐรับผิดชอบด้านสุขภาพ เริ่มไม่
สามารถที่จะรับผิดชอบเพียงล าพังได้อีกต่อไป การท างานในลักษณะของเครือข่ายจึงมีความส าคัญ
เพราะสามารถระดมทรัพย์ในด้านต่างๆ มาร่วมในการด าเนินการได้ ซึ่งเครือข่ายสุขภาพจะช่วยในการ
รณรงค์สุขภาพในวาระส าคัญต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เช่น รณรงค์ลดอุบัติเหตุ ในช่วงปีใหม่ หรือเทศกาล
สงกรานต์ เป็นต้น 

การท างานในชุมชนของเครือข่ายสุขภาพจะมีประสิทธิภาพ เพราะเครือข่ายสุขภาพเน้น
ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและให้ความส าคัญกับการจัดการความสัมพันธ์ในชุมชน ซึ่ง
สังคมไทยนั้น ความสัมพันธ์ในชุมชนเป็นกลไกส าคัญของการท างานในชุมชน 

10.4 สถาบันทางศาสนา 

สภาบันศาสนา เป็นสถาบันทางสังคมที่สามารถท าให้ปัญหาสุขภาพลดความรุนแรงลง 
ทั้งในรูปแบบของความรุนแรง ความขัดแย้ง เอารัดเอาเปรียบ ซึ่งกันและกัน เพราะทุกศาสนาสอนให้
คนท าความดี ละเว้นความชั่ว ลดอบายมุขต่างๆ เป็นต้น หรือการสั่งสอนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความเมตตากรุณา เพ่ือนมนุษย์ ซึ่งช่วยให้จิตใจสงบ ส่งเสริมสุขภาพจิต หรือพัฒนาด้านอารมณ์ของ
ประชาชน ทั้งนี้ จากสภาพสังคมไทย ก่อให้เกิดปัญหาทางสุขภาพจิตมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่ครอบครัว
แตกแยกไม่อบอุ่น ปัญหาความรุนแรง ปัญหายาเสพติด ซึ่งปัญหาเหล่านี้มีผลกระทบต่อการจัดบริการ
สุขภาพ และท าให้การท างานชุมชนด้านสาธารณสุขต้องปรับเปลี่ยนให้เกิดความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน 
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10.5 โรงเรียน หรือสถาบันทางการศึกษา 

สถาบันทางการศึกษาทุกระดับสามารถสอดแทรกความรู้ด้านสุขภาพอยู่ในหลักสูตร
ต่างๆ ได้ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความพัฒนาพฤติกรรมทางสุขภาพที่ถูกต้องได้ ซึ่งด าเนินการอยู่ในขณะนี้ 
แต่ควรได้ปรับปรุงให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

10.6 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

อสม. เป็นชาวบ้านในชุมชนที่อาสาสมัครมาด าเนินงานสุขภาพในชุมชน โดยได้รับการ
อบรมความรู้ด้านสาธารณสุข จากเจ้าหน้าที่ซึ่งครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ในชุมชนในประเทศไทย ท า
ให้บริการสุขภาพครอบคลุมประชาชนถึงระดับครอบครัวได้ แต่การท างานในชุมชนของ อสม. ท างาน
ภายใต้หลักการของการมีส่วนร่วมของประชาชน และการพ่ึงตนเองซึ่งจะต้องได้รับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ การปฏิบัติงานของ อสม. ก็ไม่คิดว่าเจ้าหน้าที่เป็นหัวหน้าของตน เพราะหากมีความเข้าใจที่ไม่
ถูกต้องแล้ว อสม. ก็จะรอเจ้าหน้าที่สั่งการไม่สามารถคิดค้นหรือค้นหาด้วยตนเองได้ การพัฒนา
สุขภาพอย่างยั่งยืนก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นเองได้ 

อย่างไรก็ตามแนวคิดของการเป็นอาสาสมัครหรือจิตอาสาที่กล่าวถึงในปัจจุบัน ยังคงเป็น
แนวคิดหรือหลักการที่ส าคัญของสังคมไทย และการพัฒนาสุขภาพของคนไทย รวมทั้งการท างานใน
ชุมชนด้วนเช่นเดียวกัน 

10.7 กลุ่มชมรม / สมาคมต่างๆ  
สามารถสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ ในช่วงเวลาต่างๆได้ ดังจะพบเห็นได้ทุกวัน 

เช่น การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ต่างๆ หรือการจัดประชุม อบรม สัมมนา ให้ความรู้ หรือการ
รณรงค์ด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นเป็นประจ า ก็มีผลต่อการจัดบริการสุขภาพของประชาชน และกระทบต่อ
การท างานด้านสาธารณสุขของผู้เกี่ยวข้องได้ ซึ่งจะสามารถบูรณาการร่วมกันได้ โดยหารือเบื้องต้น 
และก าหนดเปูาหมายร่วมกัน สุขภาพของประชาชน ก็สามารถพัฒนาขึ้น ระดับหนึ่งได้อย่างรวดเร็ว 

สรุปในรายละเอียดของการท างานชุมชนด้านสาธารณสุขนั้น สิ่งที่ส าคัญของการท างานใน
ชุมชน ผู้ที่ท างานจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจชุมชน ถึงความสัมพันธ์ด้านต่างๆ ของชุมชน และ
แนวคิดด้านสุขภาพของประชาชนที่เน้นการพ่ึงตนเอง และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพราะการมี
สุขภาพดีเป็นสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง คนอ่ืนจะมาหยิบยื่นให้มิได้ และการท างานใน
ชุมชน มีหลายองค์กรที่มีบทบาทแตกต่างกัน การบูรณาการของท างานในรูปแบบของแผนงาน หรือ
รูปแบบของเครือข่าย จึงจะท าให้การจัดบริการทางสุขภาพมีประสิทธิภาพได้ 

อย่างไรก็ตามการท างานในชุมชนในปัจจุบันแตกต่างกับการท างานชุมชนในอดีตมากเพราะ
ลักษณะของชุมชน ความสัมพันธ์ของครอบครัว และชุมชน ความสัมพันธ์ชุมชนกับภายนอกชุมชน ใน
ลักษณะต่างๆ ก็ยิ่งท าให้การท างานสุขภาพในชุมชน มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเมื่อการ
สื่อสารและเทคโนโลยีของข่างสารสามารถเข้าถึงบุคคลและครอบครัวได้อย่างทั่วถึง ท าให้ครอบครัว 
ชุมชน มีศักยภาพด้านสุขภาพในระดับหนึ่ง บางกรณี หรือบางชุมชน อาจจะมีความรู้ ประสบการณ์ใน
ด้านสุขภาพมากกว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็ได้ 

การท างานในชุมชนทางภาครัฐ ได้แก่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ภาคท้องถิ่น อาสาสมัครประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) เครือข่ายสุขภาพ และผู้น าในแต่ละครอบครัว ตลอดจนหน่วยงานทางสังคม จึงต้อง
ค านึงถึงสิ่งต่างๆดังกล่าวมาแล้วและน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม 
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สิ่งส าคัญในการท างานในชุมชน คือ การมีส่วนร่วมของชุมชน การก าหนดเปูาหมายของชุมชน 
และการด าเนินการเพ่ือบรรลุเปูาหมายของชุมชนด้วยชุมชนเอง ซึ่งในการท างานแต่ละครั้ง จะต้อง
อาศัยสิ่งเหล่านี้ การพัฒนาที่ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องจึงจะเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ 
 

11. สรุป 
ระบบบริการสุขภาพ (Health Care System) อาจจะครอบคลุม ค าว่า“ระบบสุขภาพ”

“ระบบบริการสุขภาพ”“ระบบบริการสาธารณสุข” “ระบบบริการทางการแพทย์และสาธารสุข”และ
อ่ืนๆ มีการใช้ค่อนข้างมาก แต่เป็นการใช้ค าต่างๆ ภายใต้ความหมายที่หลากหลายแตกต่างกัน  

ระบบบริการสุขภาพจะกว้างขวางครอบคลุมความหมายของค าว่า “ระบบบริการสุขภาพ” 
ซ่ึงระบบบริการสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพ ซึ่งประกอบด้วย ระบบการดูแลสุขภาพย่อยๆ 
ที่มาจากฐานความคิดมากกว่าระบบเดียว โดยเป็นระบบบริการสุขภาพแบบพหุลักษณ์ที่ต้องท างาน
ร่วมกันอย่างประสานสอดคล้องกับระบบอ่ืนๆ ในระบบสุขภาพ ทีป่ระกอบด้วย ระบบการดูแลสุขภาพ
ด้วยตนเองในระดับครอบครัว (Self-Care Level) ระบบการจัดบริการสาธารณสุขมูลฐาน (Primary 
Care Level) ระบบการจัดบริการสาธารณสุขระดับต้น (Primary Care Level) ระบบการจัดบริการ
สาธารสุขระดับกลาง (Secondary Care Level) และระบบการจัดบริการสาธารณสุขระดับสูง 
(Tertiary Care Level) ระบบการจัดบริการในระดับต่างต้องเอ้ือต่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ 
ขั้นตอนการเข้ารับบริการไม่ยุ่งยาก ระยะเวลาในการรอรับบริการไม่นาน มีการให้บริการเพียงพอกับ
ความต้องการของผู้รับบริการ ไม่เกิดความเหลื่อมล้ าในบริการ 

 

12. ค าถามทบทวน 
จงอธิบายความหมายพอสังเขป ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
12.1 ระบบการดูแลสุขภาพด้วยตนเองในระดับครอบครัว (Self-Care Level)  
12.2 ระบบการจัดบริการสาธารณสุขมูลฐาน (Primary Care Level)  
12.3 ระบบการจัดบริการสาธารณสุขระดับต้น (Primary Care Level)  
12.4 ระบบการจัดบริการสาธารสุขระดับกลาง (Secondary Care Level)  
12.5 ระบบการจัดบริการสาธารณสุขระดับสูง (Tertiary Care Level) 



 

บทท่ี 8 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการท างานชุมชนด้านสาธารณสุข 
 
 

ระบบบริการสุขภาพและการท างานชุมชนด้านสาธารณสุข จะมีปัจจัยที่มามีผลกระทบทั้ง
ปัจจัยภายในชุมชนและภายนอกชุมชน ซึ่งทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกแล้วล้วนแต่มี
ความส าคัญทั้งสิ้นและข้ึนอยู่กับสถานการณ์ในขณะนั้น ส าหรับระบบบริการสุขภาพจะมีปัจจัยโดยตรง
คือ “ภาครัฐ” โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงสาธารณสุขและส านักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ซึ่งมี
ผลกระทบทั้งในเชิงนโยบายและการด าเนินงาน รวมทั้งการสนับสนุน ซึ่งรวมถึงภาคท้องถิ่นด้วย  ใน
การท างานในชุมชนนั้นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดคือ “ภาคประชาชน” ที่ต้องมีส่วนในการพ่ึงตนเองในการ
สร้างการบวนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารสาธารณะเพ่ือให้การท างานในชุมชนมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ยังมีด้านสิ่งแวดล้อมภัยธรรมชาติและกระแสโลกาภิวัตน์ ทั้งหมดนี้ล้วนแต่มี
ผลกระทบต่อระบบบริการสุขภาพและการท างานในชุมชนทั้งสิ้น เพราะเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง
ไป การจัดบริการสุขภาพก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย เช่น การเกิดกับธรรมชาติหรือกรณีมหาอุทกภัยที่
เกิดขึ้น เป็นต้น ผู้ศึกษาต ารานี้แล้วจะสามารถอธิบายแนวคิดของปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อระบบ
บริการสุขภาพ และการท างานชุมชนด้านสาธารณสุขได้ และอธิบายความส าคัญของแต่ละปัจจัยที่มี
ผลกระทบได้ รวมทั้งอธิบายประโยชน์ที่ได้จากการน าปัจจัยต่างๆ ไปด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพได้ 

 

1. ปัจจัยในส่วนของภาครัฐ 

ภาครัฐมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อระบบบริการสุขภาพ เพราะการให้บริการสุขภาพเป็นบทบาท
หน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขและรับผิดชอบจัดระบบสถานบริการสุขภาพครอบคลุมทั้งประเทศ
ตั้งแตร่ะดับต าบล อ าเภอ จังหวัด และระดับศูนย์เขต ซึ่งท าให้การบริการสุขภาพมีคุณภาพและบริการ
ได้อย่างทั่วถึง แต่ในการจัดบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขทั้งการให้บริการและระดับของ
การใช้บริการสุขภาพยังคงต้องปรับปรุงให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และในขณะนี้ให้ความส าคัญส าหรับ
การให้บริการในระดับปฐมภูมิ เพราะทุกสถานบริการสุขภาพ สามารถจัดให้มีการบริการปฐมภูมิได้
อย่างมีคุณภาพ แม้ว่าในระยะที่ผ่านมาจะก าหนดการให้บริการระดับปฐมภูมิไว้ที่ระดับต าบลเป็น
จุดส าคัญ และระดับอ าเภอที่ต่อเนื่องกันเท่านั้น 

ผลกระทบต่อระบบบริการสุขภาพ จากภาครัฐจะเกิดจากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่
เห็นได้อย่างชัดเจน เช่น เมื่อกระทรวงสาธารณสุขก าหนดให้ทุกสถานบริการสุขภาพจัดการให้บริการ
ปฐมภูมิอย่างทั่วถึง ดังนั้นทุกสถานบริการสุขภาพก็ต้องปรับปรุงวิธีการท างานและการให้บริการ
สุขภาพแก่ประชาชน และเมื่อมีนโยบายก าหนดเช่นนี้ แผนงาน โครงการ งบประมาณ ก็จะให้การ
สนับสนุนติดตามมา รวมทั้งการจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปรับผิดชอบอย่างชัดเจน หรือเมื่อกระทรวง
สาธารณสุขก าหนดการจัดบริการสุขภาพในลักษณะของเขตบริการสุขภาพ 12 เขตบริการ เพ่ือให้
สถานบริการสุขภาพในแต่ละเขต ซึ่งประมาณ 5 – 6 จังหวัด ได้บูรณาการศักยภาพของการจัดบริการ



142 
 

สุขภาพและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการให้บริการที่มีคุณภาพและทั่วถึง พร้อมทั้งสอดคล้องกับ
ปัญหาสุขภาพของแต่ละท้องถิ่น 

ในส่วนของหน่วยงานภาครัฐ ในส่วนกลางซึ่งมีหน่วยงานอีกหลายหน่วยงานที่ให้บริ การ
สุขภาพ เช่น โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยต่างๆ ศูนย์เฉพาะทาง และโรงพยาบาลหรือสถานบริการ
ด้านอ่ืนๆ ซึ่งล้วนแต่สามารถจัดบริการสุขภาพได้ทั้งสิ้น และไม่เน้นแต่หน่วยงานที่ให้บริการสุ ขภาพ
เท่านั้น ยังคงมีหน่วยงานที่มิได้ให้บริการสุขภาพโดยตรง แต่เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน เช่น 
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานส าคัญในการสนับสนุนงบประมาณ
ให้กับกระทรวงสาธารณสุขในการจัดบริการสุขภาพทุกระดับให้แก่ประชาชนและโครงการสาธารณสุข
ต่างๆ 

นอกจากในส่วนของภาครัฐที่ด าเนินการเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดบริการสุขภาพ เช่น 
กระทรวงสาธารณสุขดังที่กล่าวมาแล้ว หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพท าให้มีผลกระทบได้
เช่นเดียวกัน เช่น กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเกี่ยวข้องทั้งการก าหนดหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 
และเกี่ยวข้องโดยตรงในการจัดบริการสุขภาพ ดังจะพบได้ทั่วไปที่สถานีอนามัยระดับต าบลหรือ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อยู่ติดกับโรงเรียนในชนบทซึ่งเน้นการให้      สุขศึกษาและการ
ให้บริการด้านวัคซีนภูมิคุ้มกันโรคแก่นักเรียนซึ่งทั้งสองหน่วยงานจะส่งเสริมการให้บริการสุขภาพ
ทั้งสิ้น 

นับแต่กระทรวงสาธารณสุขให้ความส าคัญในการด าเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐานตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2520 และเมื่อประเทศไทยก าหนดให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาตั้งแต่แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (2540-2544) เป็นต้นมา ท าให้หน่วยงานภาครัฐให้ความส าคัญ
กับภาคประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงสาธารณสุขได้เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และ
ก าหนดกลวิธีท างานของเจ้าหน้าที่ในลักษณะเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ ซึ่งการท างานเชิงรุกก็คือมุ่ง
เปูาหมายการท างานในที่ชุมชน การท างานของเจ้าหน้าที่ในชุมชนจึงต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาก
ยิ่งขึ้น ตั้งแต่การวางแผนการท างาน การค้นหาข้อมูล การมีส่วนร่วมของประชาชน และการติดตามผล
โดยภาคประชาชน 

การท างานในชุมชนด้านสาธารณสุขของเจ้าหน้าที่ที่มีความเข้าใจในหลักการของชุมชน
ดังกล่าว ท าให้ชุมชนเข้าใจและยอมรับในปัญหาและความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริงและร่วมเป็น
เจ้าของในปัญหานั้นๆ มิใช่รอคอยความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่เพียงอย่างเดียวและในขณะเดียวกัน
เจ้าหน้าที่ก็ต้องปรับบทบาทเป็นผู้สนับสนุนภาคประชาชน และท าให้การประสานงานระหว่าง
เจ้าหน้าที่กับประชาชนดีขึ้น 

แม้ว่าประชาชนจะมีความรู้ความสามารถในการดูแลสุขภาพด้วยตนเองได้ระดับหนึ่ง แต่
ประชาชนส่วนใหญ่ยังยอมรับความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเชื่อฟัง ปฏิบัติตามเมื่อมี
การแจ้งจากเจ้าหน้าที่ให้ประชาชนทราบและปฏิบัติ ดังนั้น เมื่อภาครัฐปรับเปลี่ยนนโยบายหรือวิธี
ด าเนินงานก็จะมีผลกระทบต่อระบบบริการสุขภาพการท างานในชุมชนด้านสาธารณสุขอย่างชัดเจน 
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2. ปัจจัยในส่วนของภาคท้องถิ่น 

แนวคิดและหลักของการกระจายอ านาจจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่น ท าให้งานด้านสาธารสุขได้ถูก
กระจายไปสู่ท้องถิ่นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นองค์กรหลักในการรับผิดชอบ
งานด้านสาธารณสุขได้กระจายงานหลายแผนงาน โครงการไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. 
เทศบาล อบจ. เมืองพัทยา กทม.) โดยเฉพาะงานบริการด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นบริการสาธารณะและเป็น
หน้าที่ของท้องถิ่น ดังจะเห็นได้ชัดเจน จากกระทรวงสาธารณสุขถ่ายโอนงานของสถานีอนามัย (รพ.
สต) ไปอยู่ภายใต้การบริการจัดการของ อบต . และได้ด าเนินการมาโดยตลอด แต่ยังไม่สามารถ
ด าเนินการได้ครอบคลุมทุกต าบล เนื่องจากปัญหาด้านการบิหารจัดการ และความไม่พร้อมของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะยังคงต้องพัฒนาต่อไปจนกระทั่งในปี พ .ศ. 2552 เมื่อรัฐบาลได้ยกฐานะ
สถานีอนามัยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและเพ่ิมขีดความสามารถของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล (รพ.สต.) ท าให้การหารือการถ่ายโอนงานของสถานีอนามัย (รพ.สต.) สู่ท้องถิ่นลดความ
สนใจลง 

อย่างไรก็ตามในความรับผิดชอบของท้องถิ่นต่อสุขภาพของประชาชนในเขตความ
รับผิดชอบนั้น จะมีบริการสุขภาพอยู่ 2 ระดับ ได้แก่ ระดับสาธารณสุขมูลฐาน ซึ่งประชาชนมีส่วนร่วม 
และระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ซึ่งเป็นการให้บริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ  ดังนั้น
ปัจจัยของท้องถิ่นจึงมีผลกระทบต่อบริการสุขภาพ และการท างานในชุมชนด้านสาธารณสุขมากยิ่งขึ้น 
ดังนี้ 

ในระดับการสาธารณสุขมูลฐานซึ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น ท้องถิ่นจะ
เป็นผู้ให้การสนับสนุนทั้งงบประมาณ 10,000 บาทต่อชุมชนหรือหมู่บ้านในการส่งเสริมการจัดท าแผน
สุขภาพชุมชน ซึ่งเป็นการถ่ายโอนงานมาจากกระทรวงสาธารณสุข โดย อสม . ในแต่ละหมู่บ้านเป็นผ็
บริหารจัดการ ซึ่งท าให้แผนสุขภาพชุมชนสามารถเชื่อมต่อกับแผนสุขภาพของต าบลได้ ซึ่งตลอด
ระยะเวลากว่า 10 ปีท าให้ อสม. ได้รับการพัฒนาให้เข้มแข็งและบริการจัดการงานสาธารณสุขได้มาก
ยิ่งขึ้น เช่น การควบคุมควบคุมและปูองกังกันไข้เลือดออกในชนบทได้ผลดี แต่ยังต้องแก้ไขในชุมชน
เมือง เพราะการมีส่วนร่วมของประชาชนยังไม่มากพอ 

ในส่วนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ซึ่งเป็นบริการปฐมภูมินั้นท้องถิ่น
สามารถสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมได้ แม้ว่าการถ่ายโอนงานยังไม่สมบูรณ์ก็ตาม โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเมื่อ สปสช. โอนเงินส่วนหนึ่งผ่านท้องถิ่นเพ่ือไปจัดตั้งกองทุนส่งเสริมสุขภาพต าบลและด าเนินงาน
ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อสม. ภาคประชาชนก็ยิ่งท าให้การบริการสุขภาพมีคุณภาพ
และมีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

แต่การท างานในลักษณะดังกล่าวนี้ ท้องถิ่นจะต้องมีความเข้าใจ ยอมรับหน้าที่อย่างชัดเจน
จึงจะสามารถสร้างงานแบบบูรณาการได้ เพราะมีหลายภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โดยส่วนใหญ่
ท้องถิ่นมักจะให้ รพ.สต. หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นผู้ด าเนินการ ส่วนของท้องถิ่นจะเป็น
ผู้สนับสนุนเท่านั้น เมื่อเป็นเช่นนี้ ความชัดเจนหรือความเข้มแข็งของท้องถิ่นจึงแสดงออกได้ไม่ชัดเจน 
จนเสมือนขาดความสนใจ และไม่ติดตามผลการด าเนินงาน แม้ว่า สปสช . จะสนับสนุนกลไก กองทุน
หลักประกันสุขภาพเหมือนเช่นเดิม 
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ในระยะต่อไปท้องถิ่นจะมีบทบาทมากขึ้น ทั้งในเชิงนโยบายและงบประมาณ ตลอดจนด้าน
วิชาการท่ีสถาบันการศึกษาในภูมิภาคจะเข้าไปร่วมในการพัฒนาได้ จึงมีแนวโน้มที่ปัญหาสุขภาพของ
ประชาชนด ารงอยู่มาอย่างยาวนานน่าจะได้รับการแก้ไขได้ระดับหนึ่ ง เพราะปัญหาสุขภาพของ
ประชาชนอยู่ในชุมชน และเมื่อประชาชนมีสุขภาพดีขึ้นอย่างแน่นอน เพราะสามารถแก้ไขปัญหาได้
ด้วยตนเอง ดังนั้น ความส าคัญของท้องถิ่นที่จะส่งเสริมด้านสุขภาพของประชาชนจะยิ่งมีความส าคัญ
มากยิ่งขึ้น เมื่อได้รับงบประมาณ 30% ตามที่รัฐธรรมนูญก าหนดไว้ แต่การพัฒนาขีดความสามารถ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจะต้องได้รับการพัฒนาควบคู่ไปด้วยเช่นกัน 
 

3. ปัจจัยในส่วนของภาคประชาชน 

นับตั้งแต่กระทรวงสาธารณสุขน าการสาธารณสุขมูลฐานมาเป็นกลยุทธ์ในการบรรลุการมี
สุขภาพดีถ้วนหน้า (Health for all by years, 2000: HFA) ท าให้ภาคประชาชนได้รับการพัฒนา
อย่างจริงจังในรูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชน ในลักษณะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) การพ่ึงตนเองของประชาชน จนมีผลท าให้ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ที่ภาค
ประชาชนมากกว่า 1,000,000 คน ได้รับการอบรมและพัฒนาจนสามารถท าหน้าที่เป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง (Change Agent) ในด้านสุขภาพในระดับชุมชน ภายใต้การสนับสนุนของเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขในด้านวิชาการและงบประมาณจนมีผลท าให้ปัญหาสุขภาพจ านวนหนึ่ง เช่น สภาวะทุพ
โภชนาหรือให้ภูมิคุ้มกันโรคนั้น ลดความรุนแรงลง แต่ปัญหาสุขภาพในรูปแบบใหม่ๆ ที่เกิดจากการ
พัฒนาสังคมก็ติดตามมาเช่นเดียวกัน 

ในส่วนของภาคประชาชน แบ่งออกได้ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับบุคคล ระดับครอบครัวและ
ระดับชุมชน จะมีลักษณะการท างานแตกต่างกันและการจัดบริการสุขภาพหรือการรับบริการสุขภาพก็
แตกต่างกันเช่นเดียวกัน ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้คือ  

3.1 ระดับบุคคล เป็นระดับของการพ่ึงตนเองด้านสุขภาพของประชาชน ซึ่งประชาชนมี
ความสามารถในการพึ่งตนเอง โดยเน้นอย่างน้อยจะต้องได้รับองค์ความรู้ ในด้านสุขภาพระดับหนึ่งจน
มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงสุขภาพด้วยตนเองได้ ซึ่งองค์ความรู้ดังกล่าว เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขจะเป็นกลไกหลักในการส่งเสริมความรู้แก่ประชาชนและร่วมมือกับประชาชนในการแก้ไข
ปัญหาสุขภาพ 

3.2 ระดับครอบครัว เป็นส่วนส าคัญในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ เพราะในครอบครัวประกอบ
ไปด้วยบุคคลหลายส่วน เช่น พ่อ แม่ พ่ี น้อง ปูุ ย่า ตา ยาย ล้วนแต่มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงและ
รับผลจากการเปลี่ยนแปลงสุขภาพทั้งสิ้น ซึ่งจะพบว่าในครอบครัวนั้นจะเกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพ
ทั้งสิ้น ดังค ากล่าวที่ว่า ปัญหาสุขภาพอยู่ที่ครอบครัว และสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ครอบครัวเช่นเดียวกัน 
และอยากมีสุขภาพดีต้องร่วมกันสร้าง เป็นต้น 

3.3 ระดับชุมชน เป็นส่วนต่อหรือภาพรวมของครอบครั ว ซึ่งแต่ละครอบครัวจะมี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในพ้ืนที่เดียวกัน (ในชนบทหรือเขตเมือง) ภายใต้ความสัมพันธ์เหล่านี้จะมี
ผลต่อการพัฒนาสุขภาพของประชาชน คือ จะเห็นได้จากรูปแบบของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) ที่เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพในระดับชุมชนหรือหมู่บ้านทุกหมู่บ้านใน
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ประเทศไทย อสม. จึงเป็นผู้น าในระดับชุมชน ซึ่งจะต้องน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงสุขภาพโดยการ
ร่วมกับประชาชนในการค้นหาปัญหา วางแผนแก้ไขปัญหาและร่วมด าเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาพ 

ดังนั้น ในระดับชมชน การเป็นผู้น าหรือบทบาทของผู้น าจึงมีความส าคัญมาก เพราะในชุมชน
ผู้น าเป็นทางการและไม่เป็นทางการล้วนแต่จะช่วยให้แก้ไขปัญหาสุขภาพ มีประสิทธิภาพขึ้นได้ และที่
เห็นได้ชัดเจนคือ การบริการสุขภาพเบื้องต้น ซึ่งประชาชนสามารถบริหารจัดการได้ด้วยตนเอง ดังค า
กล่าวที่ว่า “แม้เราเป็นชาวบ้าน เราก็สามารถดูแลสุขภาพตัวเองได”้ 

 อย่างไรก็ตาม ในระดับชุมชนการท างานภายใต้การท างานแบบเครือข่ายสุขภาพจะช่วยให้
สามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะการท างานแบบเครือข่ายจะเป็นการเพ่ิมพูน
ทรัพยากร องค์ความรู้ งบประมาณ เทคนิควิธีการและความมุ่งมั่นที่ท าให้สามารถด าเนินการจนบรรลุ
เปูาหมายได้ ทั้งนี้ เนื่องจากปัญหาสุขภาพ บางปัญหา ชุมชนหนึ่งๆ อาจจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ 
จ าเป็นจะต้องสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชน เช่น ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาหลายๆ ชุมชน 
หรือหลายๆ ต าบล เป็นต้น 

 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนจึงมีความส าคัญต่อการจัดบริการสุขภาพด้วยตนเองใน
ระดับปฐมภูมิ และรับบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิหรือทุติยภูมิจากสถานบริการของรัฐ ซึ่งการ
ท างานในชุมชนของภาครัฐจึงต้องเข้าใจบริบทของชุมชนเป็นอย่างดีจึงจะท าให้การบริการสุขภาพมี
คุณภาพมากขึ้นได้ 
 

4. ปัจจัยในส่วนของภาคการสื่อสารสาธารณะ  
การท างานในชุมชนสิ่งส าคัญที่จะท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมก็คือข้อมูลข่าวสาร เพราะจะท า

ให้ประชาชนได้เข้าใจและร่วมในการด าเนินการต่างๆ ได้ ในอดีตเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะเข้ามา
ด าเนินงานในชุมชนด้านสาธารณสุขจะแจ้งให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้านได้ทราบก่อนที่จะเข้ามาด าเนินการ 
เพราะในขณะนั้นเครื่องมือสื่อสารอ่ืนๆยังไม่ดีพอและยังไม่มีความครอบคลุม แต่ในปัจจุบันเครื่องมือ
สื่อสารมีรูปแบบแตกต่างกันละมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงมีผลให้การท างานในชุมชนด้าน
สาธารณสุขเป็นไปอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 

การสื่อสารสาธารณะหรือการสื่อสารในชุมชนจึงมีความส าคัญและสามารถจ าแนกออกใน
วิธีการต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

4.1 การใช้สื่อบุคคล สื่อบุคคลยังเป็นวิธีสื่อสารและสร้างความเข้าใจกับประชาชนได้ดีที่สุดวิธี
หนึ่งเพราะเป็นการสื่อสาร 2 ทาง โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นผู้ด าเนินการเอง ซึ่งจะช่วยให้
ประชาชนเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น แต่ในปัจจุบันอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) จะเป็นผู้ที่
ท าหน้าที่แทนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการน าข่าวสารจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไปสู่ประชาชน และน า
ปัญหาความต้องการด้านสาธารณสุขมาแจ้งให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ทราบ ซึ่งนอกจากข่าวสารแล้ว 
อสม. ยังมีบทบาทในการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลด้านสาธารณสุขภายในชุมชนด้วย จึงท าให้การ
บริการสุขภาพเป็นไปอย่างทั่วถึงในรูปแบบของการสาธารณสุขมูลฐาน 

4.2 การใช้ผู้น าชุมชน ผู้น าชุมชนที่เป็นทางการ ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่ งเป็นจุดรวมของ
ข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐไปสู่ประชาชนเป็นประจ าทุดเดือน แต่จะเป็นข้อมูลข่าวสารในทุกๆ ด้าน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการปกครองหรือการบริหารจัดการจากนายอ าเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่ง
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ประชาชนจะเชื่อถือและปฏิบัติตาม หากมีความต้องการให้ประชาชนร่วมมือ ประชาชนก็จะท าตามได้
ง่าย การท างานชุมชนด้านสาธารณสุขจะต้องอาศัยก านันผู้ ใหญ่ด้วยเป็นส าคัญ เพราะเกี่ยวข้องกับ
ทุกๆคนในชุมชน เช่น การร่วมมือในการควบคุมและปูองกันไข้เลือดออก การก าจัดขยะมูลฝอย น้ า
เสียและร่วมมือในด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ในส่วนของผู้น าชุมชนที่ไม่เป็นทางการในบางชุมชนจะมี
บทบาทมากเพราะประชาชนให้ความเชื่อถือ เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน ข้าราชการเกษียณ เป็นต้น 

4.3 การใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยี หอกระจายข่าว เสียงตามสาย เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ
ส่งข่าวสารในชุมชน ซึ่งได้ผลในระดับหนึ่งและในระยะต่อมา วิทยุชุมชนจะเข้ามามีบทบาทเพ่ิมขึ้นและ
บางแห่งก็ทดแทนเสียงตามสายหรือหอกระจายข่าวในชุมชน ตามการเปลี่ยนแปลงในแต่ละชุมชน 
เพราะในแต่ละวิธีก็มีจุดแข็งจุดอ่อนแตกต่างกัน 

อย่างไรก็ตาม โทรทัศน์ เคเบิลทีวี ทีวีผ่านดาวเทียมหรือผ่านทางสื่อออนไลน์ต่างๆ เป็นวิธี
หนึ่งที่มีประสิทธิภาพและนับวันก็ยิ่งจะมีบทบาท มากยิ่งขึ้นจนบางครั้งอาจจะได้รับข่าวสารที่มาก
เกินไปและอาจท าให้เกิดความสับสนได้ การกลั่นกรองข่าวสารจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุง 
เพราะข้อมูลด้านสุขภาพเป็นข้อมูลที่มีความกระทบกับสุขภาพหรือพฤติกรรมสุขภาพ หากขาดความ
เข้าใจที่ถูกต้องก็อาจเป็นปัญหาสุขภาพได้เช่นเดียวกัน 

ความมีประสิทธิภาพของเทคโนโลยีด้านการสื่อสารจะมีผลต่อการบริการสุขภาพและการ
ท างานในชุมชนด้านสาธารณสุขอย่างชัดเจน ซึ่งแต่ละวิธีและแต่ละกลุ่มเปูาหมายและแต่ละเนื้อหา
จะต้องมีความสอดคล้องกันจึงจะประสบผลส าเร็จในการให้ประชาชนมีสุขภาพดีได้ 

4.4 การประชุมสัมมนาและการศึกษาดูงาน เป็นวิธีการหนึ่งที่ภาครัฐน ามาใช้ในการท างานกับ
ประชาชนเพราะในหลายๆ เรื่องประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง 
การอบรมสัมมนาจึงเป็นวิธีหนึ่งที่ท าให้ประชาชนเข้าใจและมีความตระหนักในเรื่องสุขภาพ ส่วนมาก
จะเป็นระยะเวลาสั้นๆ เพราะประชาชนไม่มีเวลา เนื่องจากต้องประกอบอาชีพและหากนานเกินไป
อาจเบื่อหน่ายได้ การอบรมสัมมนาในส่วนภาคประชาชน เจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินรายการ จะต้องมี
ประสบการณ์ในการท าให้ผู้เข้าอบรมสัมมนามีความสนใจและมีส่วนร่วมตลอดเวลา 

ส่วนการศึกษาดูงานจะช่วยให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นจากการศึกษา
จากที่ปฏิบัติจริงแต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากจากการเดินทาง ค่าที่พักและค่าอาหารตลอดจนค่าวิทยากร 
และค่าบริหารจัดการต่างๆ ปัจจุบันการศึกษาดูงานเป็นที่นิยมในระดับหมู่บ้านและท้องถิ่น แต่ต้อง
ปรับปรุงเนื้อหาและวิธีการเพ่ิมเติมเพ่ือมิให้สูญเสียงบประมาณโดยไม่จ าเป็น 
 

5. ปัจจัยในส่วนของภาคสังคมวัฒนธรรม 
การมีสุขภาพดีของประชาชนอยู่ที่ค่านิยม ความเชื่อ วิถีชีวิตและพฤติกรรมของประชาชน ซึ่ง

พฤติกรรมสุขภาพทั้งทางบวกและทางลบล้วนแล้วแต่มีผลต่อสุขภาพของประชาชนทั้งสิ้น ซึ่งในการ
ท างานในชุมชนด้านสาธารณสุขของผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องมีความเข้าใจในวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น
ซึ่งมีความแตกต่างกัน โดยที่ความแตกต่างเหล่านี้จะมีผลต่อการท างานในชุมชนและการจัดบริการ
สุขภาพในชุมชน 

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนจึงเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ต้องใช้เวลาและความ
อดทนของทุกฝุาย จึงจะสามารถปรับพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้องไปสู่พฤติกรรมที่ถูกต้องได้ การ
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ส่งเสริมสุขภาพและการควบคุมปูองกันโรคนั้น ภาคประชาชนยังคงต้องการสนับสนุนทางวิชาการ เพ่ือ
สร้างกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อไป 

ในส่วนของสังคมนั้นมีองค์กรหรือหน่วยงานหลายหน่วยงานมีบทบาทหรือเกี่ยวข้องกับการ
ท างานในชุมชนและสามารถที่จะช่วยให้บริการสุขภาพครอบคลุมได้มากขึ้น โดยสอดแทรกไปกับ
ศิลปวัฒนธรรม เช่น ประเพณีต่างๆ เป็นต้น 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมทั้งในเขตเมืองและเขตชนบทเป็นไปอย่างรวดเร็วและทวีความ
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จนท าให้พฤติกรรมของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของการพัฒนา
โดยเฉพาะพฤติกรรมบริโภค ที่เป็นสาเหตุส าคัญของการเกิดโรคและปัญหาสุขภาพของประชาชน 
เพราะการบริโภคที่ไม่ถูกต้อง น ามาซึ่งปัญหาโรคความดันโลหิต เบาหวาน โรคหัวใจ เป็นต้น และใน
ปัญหาสุขภาพของประชาชน ในบางกลุ่มมีความสัมพันธ์กับความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติ ในการ
ด ารงชีวิต ซึ่งล้วนแต่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมสุขภาพท้ังสิ้น 

อย่างไรก็ตาม ความไม่เป็นระเบียบของสังคมไทย ซึ่งเกิดจากการที่สังคมไม่สามารถจะ
ควบคุมสมาชิกของสังคม ให้ปฏิบัติตามระเบียบ แบบแผนที่วางไว้ และไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง ที่ได้ตก
ลงกันไว้ ซึ่งเป็นข้อตกลงที่สังคมยินดีปฏิบัติร่วมกัน โดยไม่ได้เกิดการใช้อ านาจบังคับ ซึ่งสาเหตุของ
ความไม่เป็นระเบียบของสังคมและมีผลต่อการท างานในชุมชนนั้น มีดังนี้ 

1. อุดมการณ์ของประชาธิปไตย ที่เน้นเสรีภาพ ความเสมอภาค ซึ่งหมายถึงมนุษย์ มีความ
เท่าเทียมกัน ในการด ารงตนอยู่ในสังคม โดยไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะ ไม่มีการกีดกันระหว่างชนชั้น
วรรณะ มนุษย์ทุกคนย่อมมีค่ามีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน ซึ่งในปัจจุบันสังคมไทย อยู่
ในระหว่างถกเถียงถึงความหมายของประชาธิปไตยและมีความคิดที่แตกต่างกัน ท าให้เกิดการ
แบ่งแยกเป็นกลุ่มเป็นฝุาย จนมีแนวโน้มที่อาจจะเกิดความรุนแรงได้ แต่เนื่องจากสังคมไทยมีความ
ยืดหยุ่นสูง ความรุนแรงก็ไม่อาจเกิดข้ึนได ้

2. ความล้มเหลวในการควบคุม พฤติกรรมของสมาชิกของสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบัน
ครอบครัว ที่ พ่อแม่ไม่มี เวลาในการเลี้ยงดูลูกด้วยตนเอง ด้วยสภาวะทางเศรษฐกิจบีบรัด 
สถาบันการศึกษาก็เน้นการเรียนการสอนในระบบแข่งขัน ครูอาจารย์ ขาดความใกล้ชิด นักเรียนจึงมี
ความผูกพันน้อย และสถาบันศาสนา ก็ไม่สามารถเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมได้ จึงท าให้สังคมไม่มี
ระเบียบ และก่อเกิดปัญหามากมาย 

3. ค่านิยมใหม่ เนื่องจากสังคมไทยอ่อนไหว จึงสามารถรับค่านิยม หรือวัฒนธรรมใหม่ๆ ได้
ง่าย โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นซึ่งรับค่านิยมจากต่างประเทศได้ง่าย ทั้งการแต่งกาย การใช้ชีวิตฟุุมเฟือย 
การปฏิบัติตามความต้องการโดยไม่สนใจขนบธรรมเนียมประเพณี ท าให้เกิดปัญหาทางเพศมากข้ึน 

ความล้าหลังทางวัฒนธรรมในส่วนที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ ซึ่งเทคโนโลยีข่าวสารมีการพัฒนาที่
รวดเร็วมากจนท าให้ข่าวสาร รูปภาพ องค์ความรู้ พฤติกรรม แพร่กระจายไปอย่างกว้างขวาง และท า
ให้เกิดการลอกเลียนแบบและบางครั้งติดตามไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง 

ดังนั้น ผู้ที่จะท างานในชุมชนจะต้องมีความเข้าใจในสังคมวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน อย่าง
ถูกต้องจึงจะสามารถด าเนินงานด้านสุขภาพจนประสบความส าเร็จได้ 
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6. ปัจจัยในส่วนของสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ 
การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติมีผลกระทบต่อการบริการสุขภาพและการ

ท างานในชุมชนด้านสาธารณสุขมาก เพราะการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติกระทบ
ต่อสุขภาพของประชาชน เช่น สภาวะน้ าท่วมที่ท าให้การบริการสุขภาพขาดแคลน การท างานใน
ชุมชนต้องปรับวิธีการไปสู่สภาวะที่น้ าท่วม ซึ่งต้องเปลี่ยนแปลงทั้งระบบการให้บริการสุขภาพ แต่เมื่อ
เกิดภัยแล้ง ปัญหาสุขภาพก็เปลี่ยนแปลงไป เช่น ขาดแคลนน้ าสะอาดบริโภค ประสบภาวะโรค
ท้องร่วง การเจ็บปุวยจากภัยแล้งต่างๆ หรือเม่ือเกิดแผ่นดินไหว ไฟไหม้ ลมพายุรุนแรงล้วนแต่กระทบ
ต่อการให้บริการสุขภาพในสภาพปกติ แต่ต้องปรับปรุงวิธีท างานให้สอดคล้องกับภัยพิบัติหรือปัญหาที่
เกิดข้ึน 

แนวโน้มปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติมีแนวโน้มสูงขึ้น การเตรียมพร้อมของภาครัฐ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระทรวงสาธารณสุขจะต้องมีความเตรียมพร้อม ตั้งแต่การคาดการณ์ สถานการณ์
และแนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้น การวางแผนด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ ก าลังคน วิธีการท างานให้มี
ความเข้าใจในเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่และเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ขึ้นจะได้ด าเนินการได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนล่วงหน้าจะท าให้การท างาน
ในชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างแน่นอน 

การเข้าช่วยเหลือประชาชนยามน้ าท่วม เจ้าหน้าที่สาธารณสุขต้องใช้พาหนะที่เป็นเรือมิใช่
รถยนต์ปกติ แต่ในยามปกติเรือไม่มีความจ าเป็นต้องใช้จึงไม่ได้ซื้อเรือไว้ที่โรงพยาบาล หรือแม้ว่าจะหา
เรือได้แล้วก็ตาม เจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็ขับเรือไม่เป็น เพราะปกติไม่ได้ใช้เรือ ต้องไปอาศัยประชาชนที่
ขับเรือเป็น หรือต้องจ้างเรือมาใช้บริการ และที่ส าคัญมากก็คือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขไม่ว่าจะเป็น
แพทย์ พยาบาล สาธารณสุข จะต้องว่ายน้ าเป็นเพราะอาจเกิดอันตรายได้ หากเรือเกิดล่ม แม้ว่าจะมีชู
ชีพไว้แล้วก็ตาม และไม่เพียงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ประสบปัญหาและต้องเปลี่ยนแปลงวิถีการท างาน
ในชุมชน ประชาชนก็เช่นเดียวกัน ที่แต่ละบ้านไม่มีเรือไว้เป็นพาหนะ และเด็กๆ ว่ายน้ าไม่เป็นเพ่ิมขึ้น
ก็ยิ่งท าให้เกิดปัญหา และอันตรายจากน้ าท่วมได้ รวมทั้งอันตรายจากไฟฟูาดูด สัตว์ เลื้อยคลาน (งู 
ตะขาบ) เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีภัยธรรมชาติ พายุ แผ่นดินไหว มีแนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้น การเตรียม
ความพร้อมเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจ าเป็นและต้องฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง พร้อมๆ กับให้ความรู้กับประชาชน ในพ้ืนที่เสี่ยงให้สามารถจัดการกับตนเอง
ได้ ในยามภาวะฉุกเฉิน ปัจจัยด้านนี้ผู้ที่ท างานในชุมชน จึงต้องมีความเข้าใจและเตรียมการดังกล่าว 
 

7. ปัจจัยในส่วนของการพัฒนายุคโลกาภิวัตน์  
การพัฒนายุคโลกาภิวัตน์เป็นการพัฒนาที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งการเคลื่อนย้าย

ประชากรและการถ่ายทอดทางเทคโนโลยี ซึ่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมการท่องเที่ยว
และการพัฒนาระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายประชากรไปมาระหว่าง
ประเทศ สิ่งที่ติดตามมาด้วยคือ โรคระบาดที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังเช่น โรคไข้หวัดนก โรคไข้หวัดใหญ่สาย
พันธุ์ใหม่ เป็นต้น และเมื่อเกิดระบาดระหว่างประเทศขึ้น การจัดระบบบริการสุขภาพและวิธีท างานใน
ชุมชนก็จะต้องเปลี่ยนแปลงไปในทันทีเพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นได้ 
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ดังนั้น มาตรการระหว่างประเทศจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่นานาประเทศต้องยอมรับและให้ความ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันจึงจะระงับหรือจ ากัดโรคระบาดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในกลุ่ม AEC 
เมื่อมีการเคลื่อนย้ายประชากรในกลุ่มประเทศอาเซียนมีความสะดวกรวดเร็วและผสมผสานไปกับ
ประชาชนในประเทศไทย โรคและปัญหาสุขภาพของแต่ละประเทศยิ่งแตกต่างกันก็จะเข้ามา
ผสมผสานกัน การท างานของภาครัฐในด้านสุขภาพจึงต้องก าหนดวิธีการที่เหมาะสมและรองรับกับ
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ การท างานในชุมชนที่มีความแตกต่างดังกล่าว เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจ าท างาน
ยากยิ่งข้ึนเพราะต้องมีความเข้าใจในบริบทของชุมชนนั้นๆ จึงจะเกิดบริการสุขภาพได้อย่างเหมาะสม 

จากปัจจัยดังกล่าวมาที่ปัจจัยทุกปัจจัยล้วนแต่มีความสัมพันธ์ในการท างานชุมชนและการ
จัดบริการสุขภาพทั้งสิ้น โดยเฉพาะปัจจัยในส่วนของภาครัฐ ภาคท้องถิ่นและภาคประชาชนจะเป็น
ปัจจัยหลักที่เกี่ยวข้องกับการท างานในชุมชน และการจัดบริการสุขภาพ ส่วนปัจจัยด้านการสื่อสาร
สาธารณะ สังคมวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมกับภัยธรรมชาติและโลกาภิวัตน์เป็นปัจจัยสนับสนุนที่
เกี่ยวข้องในแต่ละสถานการณ์ ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบการท างานในชุมชน เมื่อมีความ
เข้าใจในปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ก็สามารถน าแต่ละปัจจัยไปก าหนดวิธีการท างานในชุมชนที่เหมาะสมได้
และสามารถจัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้ 
 

8. สรุป 

ปัจจัยที่มามีผลกระทบต่อระบบบริการสุขภาพและการท างานชุมชนด้านสาธารณสุข ที่เป็น
ทั้งปัจจัยภายในชุมชนและภายนอกชุมชน ซึ่งล้วนแต่มีความส าคัญทั้งสิ้นและขึ้นอยู่กับสถานการณ์ใน
ขณะนั้น ส าหรับระบบบริการสุขภาพจะมีปัจจัยโดยตรงคือ “ภาครัฐ” โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวง
สาธารณสุขและส านักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ซึ่งมีผลกระทบทั้งในเชิงนโยบายและการ
ด าเนินงาน รวมทั้งการสนับสนุน ซึ่งรวมถึงภาคท้องถิ่นด้วย ในการท างานในชุมชนนั้นปัจจัยที่ส าคัญ
ที่สุดคือ “ภาคประชาชน” ที่ต้องมีส่วนในการพ่ึงตนเองในการสร้างการบวนการมีส่วนร่วมและการ
สื่อสารสาธารณะเพ่ือให้การท างานในชุมชนมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยความทันสมัย การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม การสื่อสารสาธารณะในยุคโลกาภิวัตน์ สิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ ทั้งหมดนี้
ล้วนแต่มีผลกระทบต่อระบบบริการสุขภาพและการท างานในชุมชนทั้งสิ้น 

 

9. ค าถามทบทวน 

ให้นักศึกษาอธิบายปัจจัยทีส่่งผลกระทบต่อระบบบริการสุขภาพชุมชน และการท างานชุมชน
ด้านสาธารณสุข จากหน่วยดังตอ่ไปนี้ 

9.1 ส่วนของภาครัฐ 
9.2 ส่วนของภาคท้องถิ่น 
9.3 ส่วนของภาคประชาชน 
9.4 ส่วนของภาคการสื่อสารสาธารณะ  
9.5 ส่วนของภาคประชาสังคม/วัฒนธรรม 
9.6 ส่วนของสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ 
9.7 ส่วนของการพัฒนายุคโลกาภิวัตน์  
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