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บทที 1 

 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 

ทุนทางสังคมมีความสําคัญต่อการพัฒนาเครือข่าย เนืองจากเป็นระบบของ

ความสัมพนัธ์ทีเกิดจากการรวมตัว ร่วมคิด ร่วมทาํ บนฐานของความไวเ้นือเชือใจ สายใยผูกพนั 

และวฒันธรรมทีดีงามของสงัคม เพือการบรรลุสู่เป้าหมายร่วมกนั และเป็นทุนรูปแบบหนึงทีจาํเป็น

ต่อการพฒันา (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2549, World Bank 

1999) อยา่งไรก็ตามในระบบความสัมพนัธ์ดงักล่าว คนหรือทุนมนุษยที์เป็นหนึงในองค์ประกอบ

หลกัของทุนทางสังคม ถือว่ามีความสาํคญัมากทีสุดต่อความสาํเร็จและการบรรลุสู่เป้าหมายของ

เครือข่าย เนืองจากมนุษยถื์อว่าเป็นหัวใจและกลไกสาํคญัของการทาํงาน ทังนีเพราะภายในตัว

มนุษยแ์ต่ละคนประกอบดว้ยคุณลกัษณะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ประสบการณ์ หรือความชาํนาญ

ทีเกิดมาจากการศึกษาเรียนรู้ หรือเป็นสิงทีมีติดตวัมาแต่กาํเนิดลว้นสามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ใน

การพฒันาความเขม้แข็งของเครือข่ายได ้(ปราชญา กลา้ผจญั และพอตา บุตรสุทธิวงศ ์2550)  

เครือข่ายสัจจะลดรายจ่ายวนัละ 1 บาท เพือทาํสวสัดิการภาคประชาชน จงัหวดั

สงขลา เ ป็น เ ค รือ ข่ ายอ งค์ก รชุม ชนที มีคว ามเข ้มแข็ง  ปัจจุบันประกอบดว้ยสมาชิกซึงเป็น

กองทุนสจัจะลดรายจ่ายวนัละ 1 บาท เพือทาํสวสัดิการภาคประชาชน จงัหวดัสงขลา จาํนวนทงัสิน 

140 กลุ่ม ครอบคลุมในทุกตาํบลและทุกอาํเภอทงัจงัหวดัสงขลา (สมาคมสวสัดิการภาคประชาชน

สงขลา 2556) แนวคิดของเครือข่ายสัจจะฯ คือการใช้เงินเป็นเครืองมือในการพัฒนาคนให้มี

คุณธรรมจริยธรรม ตามกระแสพระราชดาํรัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ซึงไดแ้ก่ 1) สัจจะ 

คือการรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตนเอง ทีจะประพฤติปฏิบติัแต่สิงทีเป็นประโยชน์และเป็น

ธรรม 2) ทมะ คือการรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติด้วยความสัจความดีนัน         

3) ขนัติ คือการอดทน อดกลนั และอดออม ทีจะไม่ประพฤติล่วงความสจัสุจริต ไม่ว่าจะดว้ยเหตุผล

ประการใดก็ตาม และ 4) จาคะ คือการรู้จกัละวางความชวั ความทุจริต และรู้จกัสละประโยชน์ส่วน

น้อยของตนเพือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง ผ่านกิจกรรมการจัดสวสัดิการ 9 เรือง ใน

ลกัษณะการใหส้วสัดิการเป็นตวัเงินไดแ้ก่ สวสัดิการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ทุนการศึกษา สวสัดิการเพือ
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คนดอ้ยโอกาส สวสัดิการคนทาํงาน สวสัดิการเงินกูแ้ละสวสัดิการเงินฝาก (สมาคมสวสัดิการภาค

ประชาชนสงขลา 2554) 

เครือข่ายสจัจะฯ มีการบริหารเครือข่ายโดยคณะกรรมการบริหารจดัการสมาคม

สวสัดิการภาคประชาชนสงขลา ซึงมีจาํนวน 17 คน เป็นแกนนาํทีไดรั้บการเสนอชือจากกองทุน

สัจจะฯระดับตําบลหรือระดับเทศบาลของแต่ละอาํเภอ ทัง 16 อาํเภอ และตัวแทนจากมูลนิธิ                      

ดร.ครูชบ – ปราณี ยอดแกว้ จาํนวน 1 คน ปัจจุบนัเครือข่ายสัจจะฯ มีจาํนวนสมาชิก 257,780 คน ซึง

สมาชิกมีความหลากหลายในด้าน เพศ อายุ อาชีพ ตลอดจนความรู้  ทักษะความชาํนาญ และ

ประสบการณ์ ทุนมนุษยใ์นเครือข่ายสัจจะฯทีมีอยู่ จึงเป็นสิงทีน่าคน้หาและนาํมาใชป้ระโยชน์ใน

การพฒันาเครือข่ายสจัจะฯ เพือการบรรลุเป้าหมายของเครือข่ายสัจจะฯ คือการสร้างสังคมดีคนมี

ความสุขหรือสุขภาวะ 

ทุนมนุษยเ์พือสุขภาวะมีความสาํคัญอย่างยิงในการนําพาเครือข่ายสัจจะฯไปสู่

เป้าหมายการสร้างสงัคมดีคนมีความสุขหรือสุขภาวะ โดยทุนมนุษยที์สามารถขบัเคลือนและพฒันา

สุขภาวะของสมาชิกเครือข่ายสจัจะฯได ้ตอ้งเป็นทุนมนุษยที์มีความรู้ ความชาํนาญ ทีช่วยส่งเสริม

ปัจจยักาํหนดสุขภาวะทงั 3 ดา้น ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจยัดา้นสิงแวดลอ้ม และปัจจยัดา้นระบบ

กลไกการดาํเนินงาน ซึงในแต่ละดา้นนันลว้นมีความเชือมโยง มีผลต่อกนัเป็นองค์รวม และเป็น

ปัจจยัทีมีผลต่อสุขภาวะ ไดแ้ก่ 1.) ทุนมนุษยที์ช่วยพฒันาปัจจยัดา้นบุคคล จะมองถึงปัจจยัภายใน

บุคคลทีมีอิทธิพลต่อสุขภาวะของตนเองและเป็นแบบอย่างแก่บุคคลอืน เช่น การมีความรู้ในเรือง

ของการส่งเสริมสุขภาพ การเป็นผูที้เป็นแบบอยา่งทีดีในเรืองของการส่งเสริมสุขภาพ มีพฤติกรรม 

หรือวิถีชีวิตทีเป็นแบบอย่างในการสร้างสุขภาวะ 2.) ทุนมนุษยที์มีส่วนช่วยพฒันาปัจจัยด้าน

สิงแวดลอ้ม ตอ้งเป็นทุนมนุษยที์มีความรู้ ความสามารถในเรืองการพฒันาปัจจยัดา้นสิงแวดลอ้ม ทงั

ดา้นกายภาพและชีวภาพ ซึงไดแ้ก่ ปัจจัยทีเกียวข้องกบัปัจจัยพืนฐานของการดาํรงชีวิต และทุน

มนุษยที์ช่วยส่งเสริมปัจจยัสิงแวดลอ้มดา้นสงัคม คือ ช่วยส่งเสริมความสมัพนัธที์ดีของคนในสังคม

ช่วยส่งเสริมหรือสนับสนุนวฒันธรรม ประเพณีทีมีส่วนช่วยพฒันาสุขภาวะแก่บุคคลหรือชุมชน 

(สุรเกียรติ อาชานุภาพ 2550) และ 3.) ทุนมนุษยที์มีส่วนช่วยพฒันาปัจจัยดา้นระบบกลไกการ

ดาํเนินงาน ต้องเป็นทุนมนุษย์ทีเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาวะร่วมกับกลุ่มบุคคล 

หน่วยงาน หรือองคก์รอืนๆ อาทิ เครือข่ายแพทยพื์นบา้น แพทยท์างเลือก และการใชส้มุนไพร หรือ

การสร้างเครือข่ายในการดูแลสุขภาพหรือดูแลผูป่้วยโรคเรือรัง เป็นตน้ (พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 2554, 

นิตยา เพญ็ศิรินภา 2548, เยาวภา ติอชัสุวรรณ 2555) ทงันีจะเห็นไดว้่าสุขภาวะเป็นหนา้ทีของทุกคน 

ทุนมนุษยส์ามารถใชอ้งคค์วามรู้ ทกัษะความชาํนาญ และประสบการณ์ทีสังสมมาตลอดชีวิต มาใช้
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ใหเ้กิดประโยชน์ในการพฒันาสุขภาวะทงัของทุนมนุษยเ์องและชุมชนหรือเครือข่ายทีทุนมนุษย์

เป็นสมาชิกอยู ่

ปัจจุบันยงัไม่มีการศึกษาทุนมนุษยใ์นเครือข่ายสัจจะฯ หากมีการพฒันาคู่มือ

ปฏิบติัการการทาํแผนทีทุนมนุษยเ์พือสุขภาวะและสามารถนาํมาใชใ้นการจดัเก็บขอ้มูลทุนมนุษย์

ของเครือข่ายสจัจะฯ กระบวนการในการคน้หาศกัยภาพของมนุษย ์ไดแ้ก่ ความรู้ ความชาํนาญ และ

ประสบการณ์ทีมีอยูใ่นตวับุคคล ทาํใหไ้ดม้าซึงฐานขอ้มูลความรู้ในตวับุคคล ว่ามีใครเก่งเรืองอะไร 

อยูต่รงไหนของพืนทีบา้ง ซึงสามารถนาํมาใชใ้นการพฒันาสุขภาวะของสมาชิกในเครือข่ายสัจจะฯ

ได ้เป็นการสร้างคุณค่าและศกัดิศรีใหแ้ก่บุคคลทีเป็นทุนมนุษยใ์นเครือข่าย ส่งผลใหเ้กิดความภูมิใจ 

ความมนัใจในตนเอง เป็นการเพิมคุณค่าในตนเองใหแ้ก่บุคคลนนั เป็นการสร้างความตระหนักและ

แรงจูงใจในการทาํความดีต่อไป (แผนทีศกัยภาพมนุษย ์2550) และยงัสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ของ

กนัและกนัทงัภายในและนอกเครือข่าย นาํไปสู่เป้าหมายของเครือข่ายสัจจะฯ คือการสร้างสังคมดี 

คนมีความสุขหรือสุขภาวะได ้ดว้ยเหตุผลดงักล่าวผูว้ิจยัจึงมีความสนใจทีจะศึกษาการพฒันาคู่มือ

ปฏิบติัการการทาํแผนทีทุนมนุษยข์องเครือข่ายสจัจะฯ 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 

เพือพฒันาคู่มือปฏิบติัการการทาํแผนทีทุนมนุษยเ์พือสุขภาวะแบบมีส่วนร่วมของ

เครือข่ายสจัจะฯ 

 

คาํถามการวจิยั  

  

1. กระบวนการพฒันาคู่มือปฏิบติัการการทาํแผนทีทุนมนุษยเ์พือสุขภาวะแบบมี

ส่วนร่วมของเครือข่ายสจัจะฯเป็นอยา่งไร 

 2. คู่มือปฏิบติัการการทาํแผนทีทุนมนุษยเ์พือสุขภาวะแบบมีส่วนร่วมของเครือข่าย

สจัจะฯมีองคป์ระกอบ เนือหา ภาษา และรูปแบบอยา่งไร 

3. คู่มือปฏิบติัการการทาํแผนทีทุนมนุษยเ์พือสุขภาวะแบบมีส่วนร่วมของเครือข่าย

สจัจะฯมีเงือนไขในการนาํไปใชจ้ริงอยา่งไร 
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กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

การศึกษาครังนีใชก้รอบแนวคิด ดงันี 

1. กระบวนการวิจยัและพฒันา (The Research and Development) ใชใ้นการพฒันา

คู่มือซึงประกอบดว้ย 4 ขนัตอน (การวิจยัและพฒันา 2552, คีรีบูน จงวุฒิเวศย ์และมาเรียม นิลพนัธุ์ 

2542, ชุมพล เสมาขนัธ์ 2552, บุญจิรา นกเล็ก 2549, ปทุมทิพย ์ดีบุกคาํ 2548, พรรณี ดุจดา 2545, 

วนิดา ฤทธิเจริญ 2550) ดงันี 

 ขนัตอนที 1 การศึกษาข้อมูลพืนฐานและความตอ้งการ (R1/Research) 

เป็นการศึกษาเอกสาร งานวิจยั ทีเกียวขอ้ง ศึกษาความคิดเห็น ความตอ้งการของผูใ้ชคู่้มือฯ ศึกษา

แนวทางการพฒันาคู่มือ เพือเตรียมความพร้อมในการสร้างคู่มือ 

 ขนัตอนที 2 การพฒันาคู่มือ (D1/Development) เป็นการสร้างโครงร่าง

คู่มือ ประกอบดว้ย คาํชีแจงการใชคู่้มือ วตัถุประสงคข์องคู่มือ แนวทางการใชคู่้มือ แบบฟอร์มต่างๆ

ทีจาํเป็นตอ้งใชใ้นคู่มือ แลว้นาํคู่มือฉบบัร่างไปให้ผูใ้ชคู่้มือฯร่วมพิจารณาให้ความคิดเห็น ก่อน

นาํมาใหผู้ท้รงคุณวุฒิทีมีความเชียวชาญ ตรวจสอบคุณภาพของคู่มือ 

 ขนัตอนที 3 การทดลองใชคู่้มือ (R2/Research) เป็นการนาํคู่มือฉบบัร่าง

ไปทดลองใชก้บัผูใ้ชคู่้มือฯ 

 ขนัตอนที 4 การประเมินผลคู่มือ (D2/Development) เป็นการประเมินผล

การใชคู่้มือโดยผูท้ดลองใชคู่้มือฯ ดว้ยการประเมินผลความเหมาะสมดา้นองค์ประกอบและเนือหา 

ดา้นภาษา ดา้นรูปแบบ และการนาํคู่มือฯไปใช ้จากนนัจึงนาํผลทีไดม้าใชป้รับปรุงแกไ้ข และจดัทาํ

คู่มือฯฉบบัสมบูรณ์ 

โดยในทุกขนัตอนของการพฒันา ใชแ้นวคิดการมีส่วนร่วมของผูใ้ชคู่้มือ ไดแ้ก่ 

การร่วมริเริมและกาํหนดความต้องการ ร่วมวางแผน ร่วมดาํเนินการ ร่วมประเมินผลและรับ

ผลประโยชน์ (ธีระพงษ ์แกว้หาวงษ ์2544, ปาริชาติ วลยัเสถียร และคณะ 2548, ฝ่ายวิชาการสาํนกัพิมพ ์

2550, Cohen and Uphoff 1980)  

2. แนวคิดทุนมนุษยเ์พือสุขภาวะ โดยทุนมนุษยเ์ป็นแนวคิดเกียวกบั “คน” หรือ 

“มนุษย”์ ซึงมองทุนมนุษยใ์นเรืองของความรู้ ความสามารถตลอดจนทกัษะและประสบการณ์ความ

ชาํนาญทีมีอยูใ่นตวับุคคล ในการวิจยันีมุ่งเนน้ความรู้ ความสามารถทีช่วยส่งเสริมปัจจยักาํหนดสุข

ภาวะทงั 3 ดา้น อนัเป็นปัจจยัหลกัทีมีผลต่อสุขภาวะ ไดแ้ก่ 1.) ทุนมนุษยที์ช่วยพฒันาปัจจยัดา้น

บุคคล จะมองถึงปัจจยัภายในบุคคลทีมีอิทธิพลต่อสุขภาวะของตนเองและเป็นแบบอย่างแก่บุคคล

อืน เช่น การมีความรู้ในเรืองของการส่งเสริมสุขภาพ การเป็นผูที้เป็นแบบอย่างทีดีในเรืองของการ
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ส่งเสริมสุขภาพ มีพฤติกรรม หรือวิถีชีวิตทีเป็นแบบอย่างในการสร้างสุขภาวะ 2.) ทุนมนุษยที์มี

ส่วนช่วยพฒันาปัจจยัดา้นสิงแวดลอ้ม ตอ้งเป็นทุนมนุษยที์มีความรู้ ความสามารถในเรืองการพฒันา

ปัจจยัดา้นสิงแวดลอ้ม ทงัดา้นกายภาพและชีวภาพ ซึงไดแ้ก่ ปัจจยัทีเกียวขอ้งกบัปัจจยัพืนฐานของ

การดํารงชีวิต และทุนมนุษย์ทีช่วยส่งเสริมปัจจัยสิงแวดล้อมด้านสังคม คือ ช่วยส่งเสริม

ความสัมพนัธ์ทีดีของคนในสังคม ช่วยส่งเสริมหรือสนับสนุนวฒันธรรม ประเพณีทีมีส่วนช่วย

พฒันาสุขภาวะแก่บุคคลหรือชุมชน (สุรเกียรติ อาชานุภาพ 2550) และ 3.) ทุนมนุษยที์มีส่วนช่วย

พฒันาปัจจยัดา้นระบบกลไกการดาํเนินงาน ตอ้งเป็นทุนมนุษยที์เขา้ไปมีส่วนร่วมในการพฒันาสุข

ภาวะร่วมกบักลุ่มบุคคล หน่วยงาน หรือองคก์รอืนๆ อาทิ เครือข่ายแพทยพื์นบา้น แพทยท์างเลือก 

และการใชส้มุนไพร หรือการสร้างเครือข่ายในการดูแลสุขภาพหรือดูแลผูป่้วยโรคเรือรัง เป็นตน้ 

(พงคเ์ทพ สุธีรวุฒิ 2554, นิตยา เพญ็ศิรินภา 2548, เยาวภา ติอชัสุวรรณ 2555, WHO 1998) 

 

ความสําคญัและประโยชน์ของการวจิยั 

 

1. เครือข่ายสจัจะฯ มีคู่มือปฏิบติัการการทาํแผนทีทุนมนุษยเ์พือสุขภาวะ ทีรวบรวม

ขอ้มูลทุนมนุษยแ์ละสามารถนาํไปพฒันาสุขภาวะของสมาชิกเครือข่ายได ้

2. สามารถนาํคู่มือปฏิบติัการการทาํแผนทีทุนมนุษยเ์พือสุขภาวะของเครือข่ายสัจจะฯ 

ไปประยกุตใ์ชท้าํแผนทีทุนมนุษยข์องเครือข่ายชุมชนอืนได ้

 

ขอบเขตของการวจิยั 

 

การศึกษาครังนีเป็นการวิจยัและพฒันา (The Research and Development) เพือ

พฒันาคู่มือปฏิบติัการการทาํแผนทีทุนมนุษยเ์พือสุขภาวะของเครือข่ายสัจจะฯ การวิจัยครังนีมี

ระยะเวลาดาํเนินการระหว่างเดือนมกราคม 2556 ถึงเดือนธนัวาคม 2556  

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 

คู่มือปฏิบัติการการทําแผนทีทุนมนุษย์เพือสุขภาวะของเครือข่ายชุมชนแบบมี

ส่วนร่วม หมายถึง เอกสารทีมีองคป์ระกอบและเนือหา เพือใชใ้นการคน้หาบุคคลทีมีความรู้ ความ

ชาํนาญ และประสบการณ์ทีสามารถนาํไปใชพ้ฒันาสุขภาวะทงัในระดบับุคคล ชุมชน องค์กร และ

เครือข่ายได ้ซึงบุคคลดงักล่าวตอ้งเป็นผูที้มีความรู้ ความชาํนาญและประสบการณ์ทีช่วยส่งเสริม
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ปัจจยักาํหนดสุขภาวะทงั 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1.) ทุนมนุษยที์ช่วยพฒันาปัจจยัดา้นบุคคล จะมองถึงปัจจยั

ภายในบุคคลทีมีอิทธิพลต่อสุขภาวะของตนเองและเป็นแบบอยา่งแก่บุคคลอืน เช่น การมีความรู้ใน

เรืองของการส่งเสริมสุขภาพ การเป็นผูที้เป็นแบบอย่างที ดีในเรืองของการส่งเสริมสุขภาพ มี

พฤติกรรม หรือวิถีชีวิตทีเป็นแบบอยา่งในการสร้างสุขภาวะ 2.) ทุนมนุษยที์มีส่วนช่วยพฒันาปัจจยั

ด้านสิงแวดล้อม ต้องเป็นทุนมนุษย์ทีมีความรู้ ความสามารถในเรืองการพัฒนาปัจจัยด้าน

สิงแวดลอ้ม ทังด้านกายภาพและชีวภาพ ซึงได้แก่ปัจจัยทีเกียวข้องกับปัจจัยพืนฐานของการ

ดาํรงชีวิต และทุนมนุษยที์ช่วยส่งเสริมปัจจยัสิงแวดลอ้มดา้นสงัคม คือ ช่วยส่งเสริมความสัมพนัธ์ที

ดีของคนในสงัคม ช่วยส่งเสริมหรือสนบัสนุนวฒันธรรม ประเพณีทีมีส่วนช่วยพฒันาสุขภาวะแก่

บุคคลหรือชุมชน (สุรเกียรติ อาชานุภาพ 2550) และ 3.) ทุนมนุษยที์มีส่วนช่วยพฒันาปัจจยัดา้น

ระบบกลไกการดาํเนินงาน ตอ้งเป็นทุนมนุษยที์เขา้ไปมีส่วนร่วมในการพฒันาสุขภาวะร่วมกบักลุ่ม

บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอืนๆ อาทิ เครือข่ายแพทย์พืนบ้าน แพทย์ทางเลือก และการใช้

สมุนไพร หรือการสร้างเครือข่ายในการดูแลสุขภาพหรือดูแลผูป่้วยโรคเรือรัง เป็นตน้ (พงค์เทพ     

สุธีรวุฒิ 2554, นิตยา เพญ็ศิรินภา 2548, เยาวภา ติอชัสุวรรณ 2555, WHO 1998) โดยกระบวนการ

ในการทาํให้ได้มาซึงข้อมูลของทุนมนุษย ์อาศยับุคคลทีมีส่วนเกียวขอ้งเข้ามามีบทบาทในการ

ดาํเนินงานในทุกขนัตอน ตงัแต่ร่วมริเริมและกาํหนดความตอ้งการ ร่วมวางแผน ร่วมดาํเนินการ 

ร่วมประเมินผล ตลอดจนร่วมกนัรับผลประโยชน์ 
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บทที 2 

 

วรรณกรรมและงานวจิยัทีเกียวข้อง 

 
การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัและพฒันาเพือพฒันาคู่มือปฏิบติัการการทาํแผนทีทุน

มนุษยเ์พือสุขภาวะของเครือข่ายสัจจะฯ ผูว้ิจยักาํหนดขอบเขตของการทบทวนวรรณกรรมและ

งานวิจยัทีเกียวขอ้ง ดงันี 

1. ทุนมนุษยเ์พือสุขภาวะ  

  1.1 ทุนมนุษย ์

  1.2 ทุนมนุษยเ์พือสุขภาวะ 

  1.3 แผนทีทุนมนุษยเ์พือสุขภาวะ 

2. เครือข่ายสจัจะฯ 

  2.1 ความเป็นมาของเครือข่ายสจัจะฯ 

  2.2 การบริหารจดัการของเครือข่ายสจัจะฯ 

  2.3 บริบทของเครือข่ายสจัจะฯ 

 3. การพฒันาคู่มือแบบมีส่วนร่วม 

  3.1 การพฒันาคู่มือ 

  3.2 การมีส่วนร่วมในการพฒันาคู่มือ 

 

1. ทุนมนุษย์เพือสุขภาวะ 

 

1.1 ทุนมนุษย์ 

 

ศพัทค์าํว่า “ทุนมนุษย”์ หรือ “Human Capital” ปรากฏครังแรกจากวารสารทีไดรั้บ

การตีพิมพชื์อ American Economic Review ในปี ค.ศ. 1961 ภายใตบ้ทความชือ “Invesment in 

Human Capital” โดยนกัเศรษฐศาสตร์รางวลัโนเบล ทีโอดอร์ ดบัเบิลย ูชูวลซ ์จากนนัมา คาํว่า “ทุน

มนุษย”์ จึงเป็นคาํทีใชก้นัอยา่งแพร่หลายมากขึน รวมทงัมีคาํจาํกดัความทีค่อนขา้งหลากหลายและ

ซบัซอ้น (ศิริ โอภาสพงษ,์ ผูแ้ปล 2543) แนวคิดของทุนมนุษย ์เป็นเรืองทีเกียวขอ้งกบัคนหรือมนุษย ์

โดยมองว่า “คน” เป็นทรัพยสิ์นอย่างหนึงขององค์กรทีมีคุณค่าบางอย่างแตกต่างไปจากทรัพยสิ์น
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อืนๆ ทงัยงัเป็นทรัพยสิ์นทีมีความสาํคญัทีสุดในการพฒันาองค์กรไปสู่เป้าหมายหรือความสาํเร็จ 

โดยเฉพาะอย่างยิง “คน” หรือ “มนุษย”์ ทีมากไปด้วยความรู้และประสบการณ์ ถือไดว้่าเป็นที

ตอ้งการขององคก์ร 

 

ความหมายของทุนมนุษย์ 

 

ทุนมนุษย ์(Human Capital) มาจากคาํ 2 คาํ คือ ทุนและมนุษย ์คาํว่ามนุษยน์ันก็มา

จากคาํ 2 คาํอีกเช่นกนั ไดแ้ก่ คาํว่า มน หมายถึงใจ และอุษย ์หมายถึง สูง ดงันัน มน + อุษย ์จึงมี

ความหมายว่าผูมี้ใจสูง ส่วนคาํว่าทุนนัน หมายถึง สิงทีมนุษยส์ร้างขึนมา เพือใชร้วมกบัปัจจยัการ

ผลิตอืนๆ ในการผลิตสินคา้หรือบริการ มนุษย ์ถือเป็นทุนทรัพยช์นิดหนึงทีแปลกไปจากทุนอืนๆ 

เนืองจากเป็นสิงมีชีวิต เคลือนไหวไดแ้ละมีชีวิตจิตใจ ขอ้สาํคญัคือมีแรงบนัดาลใจ (Inspiration) ซึง

ทุนอืนๆไม่มี และไม่สามารถกระทาํเช่นนีได ้(ปราชญา กลา้ผจญั และพอตา บุตรสุทธิวงศ ์2550) 

มนุษยเ์ป็นกลไกขบัเคลือนและพฒันาองค์กรทีสาํคญั ความสาํเร็จขององค์กรจะเป็นไปไดห้รือไม่

นันมนุษยเ์ป็นส่วนสําคญัยิงในการขบัเคลือน การให้ความสําคญักบัทุนมนุษยจึ์งถือเป็นเรืองที

จาํเป็นอย่างยิง เพราะหากสามารถนําทุนมนุษยม์าใชไ้ดอ้ย่างถูกต้องก็จะสามารถนาํพาองค์กรสู่

เป้าหมายความสาํเร็จไดง่้ายยงิขึน 

ปัจจุบันได้มีผูใ้ห้คาํจาํกดัความและความหมายของคาํว่า “ทุนมนุษย”์ ไวอ้ย่าง

หลากหลาย ในขณะเดียวกนัหลายคนก็อาจยงัไม่รู้สึกคุน้ชินกบัคาํนี ทงันีเนืองจากก่อนหนา้นี มกัจะ

คุ้นชินกับคาํว่า “ทรัพยากรบุคคล” หรือ “Human Resource” ซึงหมายถึง การมองคนว่าเป็น

ทรัพยากรทีมีค่า และมีความสาํคญักบัองคก์ร เพราะองคก์รจะขบัเคลือนไปไดห้รือไม่นันขึนอยู่กบั

คนหรือทรัพยากรมนุษยน์นัเอง (ธาํรงศกัดิ คงคาสวสัดิ 2550) 

ทุนมนุษย ์หมายถึง คุณลกัษณะต่างๆทีมีอยู่ภายในตวับุคคล อนัได้แก่ ความรู้ 

ทกัษะ ความสามารถ การมีพลงักาย มีกาํลงัแรงงานทีเขม้แข็ง มีพลงัใจและแรงใจทีสูง รวมไปถึง

การมีสติปัญญาทีเฉลียวฉลาด ในการทีจะปฏิบติังานหรือปฏิบติัหน้าทีในสาขาวิชาทีตนประกอบ 

และยงัหมายรวมถึงการมีความคิดริเริมสร้างสรรค ์มีความคิดอ่านทีลาํเลิศ มีวิสยัทศัน์ทีกวา้งไกล ใน

การคิดคน้สิงต่างๆทีใหม่ๆ หรือการปรับปรุงสิงทีมีอยู่ ให้มีสมรรถนะทีสูงขึน โดยการใชพ้ลงั

ความสามารถทีมีอยูใ่นตวัเอง (นิสดารก ์เวชยานนท ์2551, ปราชญา กลา้ผจญั และพอตา บุตรสุทธิ

วงศ ์2550) ซึงความรู้ ทกัษะ ความสามารถ ทีถูกนาํมาใชน้ัน เกิดมาพร้อมกบัมนุษยผ์ูน้ัน หรือเกิด

จากการใชเ้งิน ใชเ้วลา ในการเรียนรู้เพิมเติม ไม่ว่าจะมาจากการศึกษา การฝึกอบรม ประสบการณ์

ในการทาํงาน แมก้ระทงัประสบการณ์ในชีวิต หรือการคน้ควา้หาขอ้มูลเพิมเติม ทงัหมดนีนาํไปสู่
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การสร้างแรงจูงใจให้บุคคคลเหล่านันเลือกทีจะนาํความรู้ ทกัษะ หรือความสามารถมาใชใ้นการ

ทาํงาน หรือใชใ้นการสร้างสรรคสิ์งต่างๆใหก้บัองคก์ร (นิสดาร์ก เวชยานนท ์2551, จรัสศรี เพช็รคง 

2552, World Bank 1995) 

ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และสมรรถภาพของแต่ละบุคคล จะถูกนาํไปใชใ้น

การพฒันาองคไ์ดม้ากนอ้ยแค่ไหน ขึนอยู่กบักิจกรรมทีสาํคญั คือ การสรรหา คดัเลือก การเรียนรู้ 

การพฒันา ปรับทศันคติ ค่านิยมทีคนในองค์กร และการรักษาทุนมนุษยใ์นองค์กรเหล่านันไว ้

(ไพรินทร์ ยศเลิศ 2552)  

โดยสรุป ทุนมนุษย ์คือ บุคคลทีมีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนทกัษะหรือความ

ชาํนาญ รวมถึงประสบการณ์ของแต่ละคนทีมีสงัสมอยูใ่นตวัเองหรือเกิดขึนจากการเรียนรู้เพิมเติม 

และสามารถนาํสิงเหล่านีมารวมเขา้ดว้ยกนัเกิดเป็นศกัยภาพขององคก์ร หรือเป็นทรัพยากรทีสาํคญั

และมีคุณค่าซึงสามารถช่วยพฒันาองคก์รใหบ้รรลุสู่เป้าหมายได ้

 

แนวคดิทุนมนุษย์ 

 

สาํหรับในเมืองไทยเริมไดย้ินคาํว่า Human Capital เป็นครังแรกราวปี พ.ศ. 2544 

โดยคาํว่า “ทุนมนุษย”์ สนันิษฐานว่ามีความหมายใกลเ้คียงกบัคาํว่า “ทรัพยากรมนุษย”์ หรือทีมีจาก

ภาษาองักฤษว่า “Human Resource” ทุนมนุษยน์นั เป็นแนวคิดทีเกียวกบั “คน” หรือ “มนุษย”์ ในยคุ

ใหม่ทีมองว่าคนเป็นทรัพยสิ์น (Assets) ทีสาํคญัทีสุดสาํหรับทุกองค์กร เป็นทรัพยสิ์นทีมีค่า และมี

คุณสมบติัต่างๆ ดงันี (ธาํรงศกัดิ คงคาสวสัดิ 2550) 

1. เป็นทรัพยสิ์นทีจบัตอ้งไม่ได ้(Intangible) มนุษยถื์อว่าเป็นทรัพยสิ์นทีจบัตอ้ง

ไม่ได ้เพราะว่าในตวัมนุษยแ์ต่ละคนนนัจะประกอบไปดว้ยความรู้ (Knowledge), ทกัษะ หรือความ

ชาํนาญ (Skills), ความสามารถ (Abilities) ตลอดจนประสบการณ์ (Experiences) ทีไม่รู้ว่าจะจบัตอ้ง

หรือนบักนัอย่างไร (ธาํรงศกัดิ คงคาสวสัดิ 2550) ทงันีเพราะความรู้ ความชาํนาญ ประสบการณ์

เหล่านันเป็นสิงทีเป็นเพียงนามธรรมทีไม่มีตวัตน ไม่สามารถวดัเป็นหน่วยได ้เวน้แต่จะวดักัน

ในทางทฤษฎีหรือการวิเคราะห์โดยหลกัการ (แมน สารรัตน์ 2527) ประเด็นสาํคญัอยู่ทีว่าผูบ้ริหาร

หรือผูมี้อาํนาจตดัสินใจ จะมีความสามารถในการ “ตีมูลค่า” ของทรัพยสิ์นทีเรียกว่า “คน” ได้ดี

ขนาดไหน เพราะคนทุกคนมี “คุณค่า” และเป็นทรัพยสิ์น แต่เป็นทรัพยสิ์นทีจบัตอ้งหรือวดัไดย้าก 

(ธาํรงศกัดิ คงคาสวสัดิ 2550) 

2. ไม่มีค่าเสือมเหมือนทรัพยสิ์นอืน เวลาซือสิงของต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอาคาร รถยนต ์

เครืองจกัร หรืออุปกรณ์ต่างๆเพือนาํมาใชใ้นการทาํงานนนัเรามกัจะตอ้งมีการคิดค่าเสือมราคาทุกปี 
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แต่ “คน” เป็นทรัพยสิ์นทีไม่มีการเสือมค่าเสือมราคาลงตามระยะเวลาเหมือนทรัพยสิ์นอืนๆ เพราะ 

“คน” จะมีมูลค่าในตวัเองเพิมมากขึนตามระยะเวลาทีผ่านไป ยิงนานวนั นานเดือน นานปี ก็จะ

พบว่าคนจะมีทงัความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถทีเพิมขึนเรือยๆ ในขณะทีคนเหล่านีก็จะเป็น

กาํลงัสาํคญัในดา้นต่างๆขององคก์ร องคก์รสามารถจะพฒันาคนให้มี “มูลค่าเพิม” ไดเ้สมอ (ธาํรง

ศกัดิ คงคาสวสัดิ 2550) 

3. ทุนมนุษยไ์ม่อาจจะแยกออกอยา่งเด็ดขาดจากผูเ้ป็นเจา้ของทุนมนุษยไ์ด ้นนัแสดงให้

เห็นว่าเราไม่สามารถแยก “ทุน” ออกจาก “เจา้ของทุน” ไม่เหมือนกบัทุนกายภาพอืนๆ ทีสามารถ

แยกออกจากเจา้ของทุนได ้และเป็นคนละส่วนกนัอย่างเด็ดขาด นอกจากนียงัไม่อาจขายสิทธิตาม

กฎหมายได ้ทังนีเพราะเหตุว่าทุนมนุษยน์ันอยู่ในรูปของนามธรรม ไดแ้ก่ ความรู้ ความชาํนาญ 

ประสบการณ์ ไม่อาจเปลียนมือดว้ยการโอนกรรมสิทธิได ้(แมน สารรัตน์ 2527) 

องคป์ระกอบทีสาํคญัของทุนมนุษย ์ไดแ้ก่  

1. ความสามารถ (Ability) หมายถึง ความชาํนาญในการทาํกิจกรรมหรืองานใดๆ 

โดยเฉพาะในส่วนทีเกียวขอ้งกบัความรู้ ไม่ว่าความรู้นนัจะเป็นความรู้ทางวิชาการหรือดา้นเทคนิคที

เกิดจากการเล่าเรียน เพราะความรู้จะเป็นสิงบ่งบอกถึงขอบเขตของสติปัญญาภายในงานทีบุคคล

นันๆกระทาํอยู่ นอกจากนียงัหมายรวมถึงทักษะ (Skill) ซึงก็คือ ความคล่องแคล่ว การรู้จักถึง

ขนัตอนและวิธีการในการปฏิบติังาน ทงันีทุนมนุษยบ์างคนอาจจะมีความสามารถเฉพาะตวัหรือที

เรียกว่าพรสวรรค์ (Talent) ซึงเป็นคุณสมบัติทีมีติดตัวมาตังแต่เกิด หรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็น

ความสามารถตามธรรมชาตินนัเอง (G.Roos and J.Roos 1997, ศิระ โอภาสพงษ,์ ผูแ้ปล 2543) 

2. พฤติกรรม (Behavior) หมายถึง ลกัษณะการแสดงออกทีมีส่วนต่อความสาํเร็จ

ของงานทีสามารถสงัเกตได ้ซึงลกัษณะอาการทีแสดงออกไปจะสือถึงค่านิยม จริยธรรม ความเชือ 

ของบุคคลนนัๆ (ศิระ โอภาสพงษ,์ ผูแ้ปล 2543) 

3. ความพยายาม (Effort) หมายถึง การนาํเอาทรัพยากรทางกาย และความคิดไปใช้

ดว้ยความมีสติ เพือบรรลุสู่เป้าหมาย ความพยายามเป็นหวัใจของจรรยาบรรณในการเป็นตวักระตุน้

ผลกัดนัใหเ้กิดทกัษะ ความรู้ และความสามารถเฉพาะตวั ตลอดจนพฤติกรรมทีไดรั้บการควบคุม

(ศิระ โอภาสพงษ,์ ผูแ้ปล 2543) 

4. เวลา (Time) หมายถึง ปัจจยัดา้นลาํดบัเวลาของการลงทุนในทุนมนุษย ์ซึงอาจ

เป็นระยะเวลาหลายๆชวัโมงต่อวนั หลายปีในงานอาชีพใดอาชีพหนึง หรือช่วงเวลาใดเวลาหนึง

ระหว่างนัน เวลาถือเป็นทรัพยากรพืนฐานมากทีสุดภายใตก้ารควบคุมของบุคคล คนทาํงานทีมี

ความสามารถเฉพาะตัว ทกัษะ มีความรอบรู้และทุ่มเทมากทีสุด จะไม่สามารถสร้างผลงานใดๆ

ออกมาไดเ้ลย หากปราศจากการลงทุนดา้นเวลาในงานนนัๆ (ศิระ โอภาสพงษ,์ ผูแ้ปล 2543) 
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โดยสรุป ทุนมนุษย์ นับเป็นทรัพย์สินทีมีคุณค่ายิงต่อองค์กร ทุนมนุษย์มี

องคป์ระกอบสาํคญั คือ 1) ความสามารถ ซึงประกอบดว้ย ความรู้ ทกัษะ ความสามารถเฉพาะตวั

หรือพรสวรรค์ 2) พฤติกรรม 3) ความพยายาม และ 4) เวลา และมีลกัษณะทีแตกต่างไปจาก

ทรัพย์สินอืนๆ คือ ทุนมนุษย์ไม่สามารถนํามาตีมูลค่าเป็นราคาได้ ความรู้ ความชํานาญ 

ความสามารถ และประสบการณ์ทีมีอยูใ่นตวัทุนมนุษยน์นัไม่สามารถนาํมาวดัเป็นหน่วยวดัได ้และ

ทุนมนุษยเ์ป็นทรัพยสิ์นทีไม่มีค่าเสือมราคา มีแต่จะมีมูลค่าเพิมมากขึน ตามความรู้ ความชาํนาญ 

ความสามารถ และประสบการณ์ทีสงัสม  

 

งานวจิยัทุนมนุษย์ 

 

รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม และมิรา ชัยมหาวงศ์ ได้ทําการศึกษา

โครงการวิจยัแผนทีคนดี โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัในการฟืนคืนศกัดิศรีความเป็นมนุษยใ์หก้บัทุกคน

ในระดับหมู่บา้น สําหรับงานวิจยัชินนี ผูว้ิจัยเลือกใช้กระบวนการพฒันาแบบมีส่วนร่วมเรียนรู้

(Participatory Learning and Action Research) โดยทาํการศึกษากบักลุ่มชาวบา้นโดยตรง พืนทีใน

การศึกษา คือ หมู่บา้นในเกาะลนัตาใหญ่ จงัหวดักระบี ซึงเป็นพืนทีกรณีเฉพาะทีสะทอ้นภาพความ

เสือมสลายของสังคมพืนฐาน อนัมีสาเหตุเนืองมาจากธรณีพิบติัสึนามิ  กระบวนการในการวิจัย 

ประกอบดว้ย 1) การสร้างความสมัพนัธเ์ชิงสร้างสรรค ์เป็นกลัยาณมิตร การสนทนาทีเป็นมิตรและ

การฟังอยา่งลึกซึง การบนัทึกเรืองราวและภาพ 2) การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการบนัทึกและกลนักรอง

เนือหาโดยมุ่งเน้นเนือหาทีเป็นข้อเท็จจริงและมีความชัดเจน เป็นการบ่งบอกถึงคุณค่า ความดี 

ความรู้ ความสามารถของแต่ละบุคคลโดยใชค้วามเป็นกลางเพือลดอคติลงใหม้ากทีสุด และ 3) การ

สือเรืองราวเหล่านนักลบัไปยงัหมู่บา้นหรือชุมชนนนัๆ โดยการเผยแพร่ทงัสือสิงพิมพแ์ละวีดีทศัน์

เพือนาํเสนอ สะทอ้นคุณค่าของชาวบา้นแต่ละคนใหเ้กิดการรับรู้อยา่งแพร่หลาย 

ผลลพัธ์ทีไดจ้ากงานวิจยัแผนทีคนดี คือเป็นเครืองมือสาํคญัทีจะนาํไปใชไ้ดก้ับ

บริบทต่างๆอยา่งหลากหลาย เพราะอาศยั “การเรียนรู้” ของบุคคลเป็นทีตงั และเป็นการเรียนรู้เขา้สู่

เรืองทีเป็นคุณธรรม ความดี คุณค่าพืนฐานของคน ของกลุ่มและของชุมชน ส่งผลในการสร้าง

กระแสหรือแรงจูงใจในการฟืนฟูความเข้มแข็งของชุมชนด้วยศีลธรรมพืนฐานของชาวบ้าน 

นอกจากนนัยงัส่งผลใหเ้กิดการปรับเปลียนทางคุณภาพของคณะผูว้ิจยัและผูช่้วยวิจยัทาํให้เกิดการ

ปรับเปลียนทศันคติ ความคิดเห็น วิธีการปฏิสัมพนัธ์อย่างสร้างสรรค์ดว้ยความละเอียดอ่อนและ

แยบคาย ลดอคติ ทีสาํคญัเกิดการขยายผลโดยธรรมชาติ คือ ทาํใหเ้กิดความรัก ความจริงใจทีจะดูแล

ชุมชนของตนเองของคนในทอ้งถิน  
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1.2 ทุนมนุษย์เพือสุขภาวะ 

 

ความหมายสุขภาวะ 

 

ในการวิจยัครังนี ใชค้าํว่าสุขภาวะในความหมายเดียวกบัคาํว่าสุขภาพ ซึงมีผูใ้ห้

ความหมายและอธิบายไวห้ลากหลาย ดงันี 

ในปี พ.ศ. 2541 องค์การอนามยัโลก ได้ให้นิยามใหม่ของคาํว่า “สุขภาพ” ว่า 

“สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะอนัสมบูรณ์และมีความเป็นพลวตัทงัทางกาย จิต สังคมและจิตวิญญาณ 

และไม่ใช่เพียงการปราศจากโรคและการเจ็บป่วยเท่านนั” โดยไดใ้ส่คาํว่า “พลวตั (dynamic)” และ 

“จิตวิญญาณ (spiritual)” เพิมเขา้ไปในคาํนิยามเดิมทีไดก้าํหนดไวเ้มือ 5 ทศวรรษก่อน  

คาํนิยามดงักล่าวไดข้ยายมิติของสุขภาพเป็น 4 ดา้น และไดเ้นน้ถึงความเป็นพลวตั

ของสุขภาพซึงมีนยัว่า สุขภาพมีการเคลือนไหวเปลียนแปลงและขึนกบัเหตุปัจจยัอนัสลบัซบัซอ้น 

ไม่ใช่เป็นภาวะทีคงทีตายตวั หรือขึนกบัเหตุปัจจยัเพียงอนัใดอนัหนึงเท่านัน (สุรเกียรติ อาชานานุ

ภาพ 2550) 

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  (2552) ได้ให้ความหมายของ “สุขภาพ” ว่า 

หมายถึง ภาวะของมนุษยที์สมบูรณ์ทงัทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางปัญญา เชือมโยงกนัเป็น

องค์รวมอย่างสมดุล โดยพระราชบัญญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มีการให้คาํจาํกดัความของ

สุขภาพทัง 4 ด้านทีมีความหมายใกลเ้คียงกับการให้คาํนิยามขององค์การอนามยัโลก แต่มีข้อ

แตกต่างคือ พระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ใชค้าํว่า “ปัญญา” แทน “จิตวิญญาณ” และ

ใหนิ้ยามของ “ปัญญา” ว่าหมายถึง ความรู้เท่าทนั รู้ทวั และสามารถเขา้ใจโดยแยกเหตุผลของความ

ดี ความชวั ความมีประโยชน์ และมีโทษได ้นาํไปสู่การมีจิตอนัดีงาม มีความเอือเฟือเผอืแผ ่

วิพุธ พูลเจริญ (2544) ไดใ้หค้วามหมายของสุขภาวะ คือ สุขภาวะเป็นกระบวนการ

หรือพฤติกรรมทีมุ่งไปสู่คุณภาพชีวิตทีมีความสมดุลตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล ตลอดจน

ครอบคลุมถึงการดาํเนินชีวิตทียืนยาว โดยต้องพิจารณาถึงปัจจัยทางร่างกาย จิตใจ สังคม จิต

วิญญาณ ดงันนัสุขภาวะจึงมิไดจ้าํกดัอยูเ่พียงการไม่เจ็บป่วยหรือพิการเท่านนั   

ประเวศ วะสี (2543) ไดข้ยายแนวคิดเกียวกบัสุขภาพขององค์การอนามยัโลกว่า 

สุขภาวะ หมายถึง ความเป็นหนึงเดียวกนัและความสมดุลทีเกิดจากความถูกตอ้งทงัหมดของทงัทาง

กาย ทางจิต ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ ไม่ใช่เพียงการปราศจากโรค มีความครอบคลุมและ

ลึกซึงสามารถนาํมาเป็นอุดมคติหรืออุดมการณ์ได ้ 
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พระพรหมคุณาภรณ์ (2549) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดเกียวกบัสุขภาพแนวพุทธว่า และ

ใหค้วามหมายของสุขภาวะทีสือความหมายคลา้ยคลึงกบัความสุข ซึงมีความหมายมากกว่าการไม่

เจ็บป่วย ในทางพระพุทธศาสนา มองว่าปัญหาสุขภาวะ เป็นเพราะเป็นอยู่ไม่เป็น ซึงหมายถึงการ

ดาํเนินชีวิตทีไม่ถูกตอ้ง 

ยุพิน มีหมู่ (2551) ให้ความหมายของสุขภาวะ ไว้คือ วิถีทีด ําเนินไปอย่างมี

ความสุข และเป็นไปดว้ยความยงัยนื โดยเชือมองคป์ระกอบ ทางกาย ทางจิต ทางสังคม ทางปัญญา 

ไวด้ว้ยกนั 

 

องค์ประกอบสุขภาวะ 

 

สุขภาวะเป็นแนวคิดสุขภาพทีมีความหมายในเชิงบวก ให้ความสําคัญกับ

พฤติกรรมและกิจกรรมของคนซึงตอบสนองต่อสุขภาวะของตนเองในทุกมิติอย่างเป็นพลวตัร การ

ทบทวนเอกสารพบว่าสุขภาวะมีองคป์ระกอบ ดงันี 

ประเวศ วะสี (2543) กล่าวว่า สุขภาวะ เป็นแนวคิดทีสอดคลอ้งกบันิยามสุขภาพ

ขององคก์ารอนามยัโลกในบริบทของคนไทย มีลกัษณะเป็นอุดมการณ์ทีเน้นการส่งเสริมสุขภาพ

และป้องกนัการเจ็บป่วย มีองคป์ระกอบ 4 ดา้น คือ  
1. สุขภาวะทีสมบูรณ์ทางกาย หมายถึง ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง คล่องแคล่ว มีกาํลงั 

ไม่เป็นโรค ไม่พิการ มีเศรษฐกิจหรือปัจจัยทีจาํเป็นเพียงพอ ไม่มีอุปัทวนัตราย มีสิงแวดลอ้มที

ส่งเสริมสุขภาพ  

2. สุขภาวะทีสมบูรณ์ทางจิต หมายถึง จิตใจทีมีความสุข รืนเริง คล่องแคล่ว ไม่ติดขดั 

มีความเมตตา สมัผสักบัความงามของสรรพสิง มีสติ มีสมาธิ มีปัญญา รวมถึงการลดความเห็นแก่

ตวัลงไปดว้ย เพราะตราบใดทียงัมีความเห็นแก่ตวัก็จะมีสุขภาวะทีสมบูรณ์ทางจิตไม่ได ้

3. สุขภาวะทีสมบูรณ์ทางสงัคม หมายถึง การอยูร่่วมกนัดว้ยดี มีครอบครัวทีอบอุ่น 

สังคมมีความยุติธรรม ชุมชนทีเขม้แข็ง มีความเสมอภาค มีภราดรภาพ มีสันติภาพ มีความเป็น

ประชาสงัคม มีระบบบริการทีดี และระบบบริการเป็นกิจกรรมทางสงัคม 

4. สุขภาวะทีสมบูรณ์ทางจิตวิญญาณ หมายถึง สุขภาวะทีเกิดขึนเมือทาํความดีหรือ

จิตสมัผสักบัสิงทีมีคุณค่าสูงส่ง หรือสิงสูงสุด เช่น การเสียสละ การมีความเมตตา กรุณา การเขา้ถึง

พระรัตนตรัย หรือการเขา้ถึงพระผูเ้ป็นเจา้ เป็นตน้ ความสุขทางจิตวิญญาณ เป็นสุขภาวะทีเกิดขึน

เมือมนุษยห์ลุดพน้จากความมีตวัตน (Self Transcending) จึงมีอิสรภาพ มีความผ่อนคลายอย่างยิง 
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เบาสบาย มีความปิติแผซ่่านทวัไป มีความสุขอนัประณีตและลาํลึก หรือความสุขอนัเป็นทิพย ์สบาย

ตวัอยา่งยงิ มีผลดีต่อสุขภาพทางกาย ทางจิต และทางสงัคม 

วิพุธ พูลเจริญ (2544) ไดก้ล่าวถึงสุขภาวะว่า เป็นกระบวนการหรือพฤติกรรมทีมุ่ง

สู่คุณภาพชีวิตทีมีความสมดุลตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล ไดอ้ธิบายองคป์ระกอบของสุขภาวะใน

แต่ละดา้นไวด้งันี 

1. สุขภาวะทางกาย สามารถพิจารณาไดจ้าก ลกัษณะและขนาดของร่างกาย สมรรถนะ 

การรับรู้จากการสัมผสัทางกาย การเจ็บป่วยรวมถึงความผิดปกติทางกาย สมรรถนะกาํลงักาย 

สมรรถนะการฟืนตวัจากการเจ็บป่วย และสมรรถนะในการดาํเนินภารกิจการงาน 

2. สุขภาวะทางจิต พิจารณาไดจ้ากเชาวน์ปัญญา การตอบสนองและจดัการกับ

อารมณ์และจิตใจ โลกทศัน์ทีมีต่อชีวิต ทศันคติ ค่านิยม และความเชือ ความมนัใจในตวัเองรวมถึง

การมองเห็นคุณค่าของตนเอง 

3. สุขภาวะทางสงัคม พิจารณาไดจ้ากความสามารถทีจะอยูร่่วมกบัผูอื้น พฤติกรรม

ทีปฏิบติัประจาํวนั และการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานะทางสงัคม  

4. สุขภาวะทางจิตวิญญาณ พิจารณาได้จาก ความสามารถในการแสดงออกซึง

จุดมุ่งหมายอนัเป็นอุดมการณ์ชีวิต มีความรู้สึกสาํนึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึงของธรรมชาติ เป็นผูที้มี

ประสบการณ์ในความรัก ความสนุกสนาน ความเจ็บปวด ความเศร้า ความรักในสันติภาพ ความ

ตอ้งการทีพอเพียง และรู้จกัเคารพสิงมีชีวิตในทุกชีวิต 

สุรเกียรติ อาชานุภาพ (2550) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบสุขภาวะ 4 ดา้นไวด้งันี 

1. สุขภาวะทางกาย (physical well-being) หมายถึง การมีร่างกายทีมีความสมบูรณ์

แข็งแรง มีกาํลงั คล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง ทงันียงัหมายรวมถึงผูที้มีโรคทางกายและผูที้มีความ

พิการทางกายทีไดรั้บการดูแลรักษาจนสามารถประกอบกิจกรรมไดเ้ช่นคนปกติหรือเกือบเท่าคน

ปกติ 

2. สุขภาวะทางจิต (mental well-being) หมายถึง การมีจิตทีดี มีความสบายใจ มี

อารมณ์สดชืน แจ่มใส ร่าเริง นอนหลบัสนิท ปราศจากความเครียดและวิตกกงัวล ไม่มีความคิด

ฟุ้งซ่าน ไม่มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือความคิดอยากฆ่าตวัตาย ไม่เสพสารเสพติด 

3. สุขภาวะทางสงัคม (social well-being) หมายถึง การอยูร่่วมกนัดว้ยดีกบัผูอื้น ทงัใน

สถาบนัครอบครัว สถานศึกษา ทีทาํงาน ตลอดจนชุมชนและวงสงัคมต่างๆ โดยมีความรักใคร่ กลม

เกลียว เอืออาทรและช่วยเหลือซึงกันและกนั รวมทงัการบาํเพ็ญประโยชน์ต่อผูอื้น บุคคลทีมีสุข

ภาวะทางสงัคมทีดียอ่มเป็นทียอมรับนบัถือจากผูอื้นเนืองจากเป็นบุคคลทีมีคุณค่าต่อผูอื้น 
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4. สุขภาพทางปัญญา (spiritual well-being) หมายถึง การมีความสงบสุขหรือสันติ

สุขภายในดว้ยการมีสติและปัญญาสมบูรณ์ มีความฉลาดรู้เท่าทนัสิงต่างๆเขา้ใจสรรพสิงตามความ

เป็นจริง เขา้ถึงความดีงามถูกตอ้ง มีคุณธรรม และไม่เห็นแก่ตวั 

สุขภาวะทงั 4 ดา้น ลว้นมีความเชือมโยงและส่งผลต่อกนัและกนัอยา่งเป็นองคร์วม 

เช่น การเจ็บป่วยทางร่างกาย ก็มกัจะเกิดผลกระทบต่อสุขภาวะทางจิต สังคม และปัญญา อย่างเป็น

ลูกโซ่ ในทางตรงกนัขา้ม การมีสุขภาวะทางปัญญาก็ยอ่มส่งผลดีต่อมิติสุขภาวะอืนอย่างเป็นลูกโซ่

เช่นเดียวกนั ดงัภาษิตทีว่า “จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว” และ “จิตใจทีดียอ่มอยูใ่นร่างกายทีดี (A sound 

mind is in a sound body)” นันย่อมสะทอ้นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างสุขภาวะทางกายกบัจิตเป็น

อยา่งดี 

พระพรหมคุณาภรณ์ (2549) ไดก้ล่าวถึง “สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ” เรียกว่า 

ภาวนา 4 ไดแ้ก่ 

1. กายภาวนา หรือ การพัฒนากาย (Physical development) หมายถึง พัฒนา

ความสมัพนัธก์บัสิงแวดลอ้มทางกายภาพ 

2. ศีลภาวนา หรือ การพัฒนาศีล (Social development) หมายถึง การพัฒนา

ความสมัพนัธที์เกือกูลกบัสิงแวดลอ้มทางสงัคม มีพฤติกรรมดีงามในความสัมพนัธ์กบัเพือนมนุษย์

ตงัอยูใ่นวิสยั อยูร่่วมกบัผูอื้นดว้ยดี มีอาชีวะสุจริต ไม่ใชก้ายวาจา และอาชีพในทางทีเบียดเบียนหรือ

ก่อความเดือดร้อนเสียหาย แต่ใชเ้ป็นเครืองพฒันาชีวิตของตน ช่วยเหลือเกือกูล สร้างสรรค์สังคม 

ส่งเสริมสนัติสุข 

3. จิตภาวนา หรือ การพฒันาจิต (Emotional development) หมายถึง ฝึกอบรมจิตใจ

ใหมี้ความเขม้แข็งมนัคง เจริญงอกงาม ดว้ยคุณธรรมทงัหลาย สมบูรณ์ดว้ยคุณภาพจิต คือ งอกงาม

ดว้ยคุณธรรม มีนําใจ เผือแผ่ โอบออ้มเอืออารี มีมุทิตา ศรัทธา มีความเคารพ อ่อนโยน ซือสัตย ์

กตญั ู สมบูรณ์ดว้ยสมรรถภาพจิต คือมีจิตใจเขม้แข็ง มนัคง มีความหมนัเพียรพยายาม กลา้หาญ 

อดทน รับผดิชอบ มีสติ มีสมาธิ และสมบูรณ์ดว้ยสุขภาพจิต คือ มีจิตใจร่าเริงเบิกบาน สดชืน เอิบ

อิม โปร่งโล่ง ผอ่งใส และสงบเป็นสุข 

4. ปัญญาภาวนา หรือ การพฒันาปัญญา (Wisdom development) หมายถึง ฝึกอบรม

ปัญญาใหเ้ขา้รู้เขา้ใจสิงทงัหลายตามความเป็นจริง เสริมสร้างความคิดความเขา้ใจ ให้รู้จกัคิด รู้จกั

พิจารณา รู้จกัวินิจฉยั รู้จกัแกปั้ญหาและรู้จกัจดัทาํดาํเนินการต่างๆดว้ยปัญญาบริสุทธิ มองดูรู้เขา้ใจ 

มีจิตใจเป็นอิสระไร้ทุกข ์
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ปัจจยักาํหนดสุขภาวะ (Health Determinant) 

 

สุขภาวะของคนเรา นอกเหนือจากความเชือมโยงกนัระหว่างสุขภาวะ 4 ดา้น อนั

ไดแ้ก่ กาย จิต สงัคม ปัญญา ซึงเป็นมิติภายในตวัมนัเอง ยงัขึนกบัปัจจยัหลกัอีก 2 ดา้น ไดแ้ก่ ปัจจยั

ดา้นบุคคล กบัปัจจยัดา้นสิงแวดลอ้ม ซึงในแต่ละดา้นก็ยงัประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบย่อยอีกมาก 

(สุรเกียรติ อาชานุภาพ 2550) ปัจจยักาํหนดสุขภาวะ (Health Determinant) หมายถึง สิงใดๆ ก็ตามที

เกิดจากการเปลียนแปลงทงัทางบวกและทางลบ แลว้มีผลต่อสุขภาพ ซึงปัจจยัดงักล่าวเป็นปัจจยัทีมี

ผลต่อการเกิดความทุกข ์หรือความสุขทีเกิดขึนในชีวิตทีดาํรงอยู่ของมนุษย ์ปัจจยักาํหนดสุขภาพ

สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ปัจจยั คือ บุคคล สิงแวดลอ้ม ระบบกลไกการดาํเนินงาน (พงค์เทพ สุธีร

วุฒิ 2554) 

1. ปัจจยัดา้นบุคคล  

ในทีนีหมายถึงมนุษยแ์ต่ละคน ซึงจะมีสุขภาวะมากน้อยเพียงใดขึนกับปัจจัย

ภายในตวัเองร่วมกบัปัจจยัภายนอกหรือสิงแวดลอ้ม ปัจจยัภายในบุคคลทีมีอิทธิพลต่อสุขภาวะของ

ตนเอง ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นชีวภาพ จิตใจ และพฤติกรรม  

 1.1 ปัจจยัดา้นชีวภาพ ทีสาํคญั ไดแ้ก่ พนัธุกรรม ซึงสืบทอดมาจากบรรพ

บุรุษทงั 2 ฝ่าย พนัธุกรรมเป็นตวักาํหนดรูปร่างหน้าตา สรีระ สติ ปัญญา จิตใจ อารมณ์ นิสัยใจคอ 

เป็นตน้ ส่วนบุคคลทีมีพนัธุกรรมทีกาํหนดลกัษณะใดลกัษณะหนึงแฝงอยูใ่นตวั เช่น พนัธุกรรมของ

โรคบางโรคเมือมีพฤติกรรมหรือปัจจยัดา้นสิงแวดลอ้มมาส่งเสริมก็อาจส่งผลใหเ้กิดโรคไดห้รือคน

ทีมีพนัธุกรรมแห่งความฉลาด ก็จะมีระดบัสติปัญญาสูงและเรียนรู้ไดเ้ร็วกว่าคนอืนโดยเฉพาะหากมี

ปัจจยัภายนอกมาช่วยส่งเสริมก็จะเพิมความสามารถในการเรียนรู้ ในส่วนเรืองของอายุและเพศ 

ปัจจยัทงัสองนีนอกจากเป็นตวักาํหนดพฒันาการทางร่างกายและการเกิดโรคแลว้ ยงัมีผลต่อการ

เรียนรู้ ประสบการณ์ชีวิต พฤติกรรม ทงันีอาจมีอิทธิพลมาจากวฒันธรรมของแต่ละสงัคมทีแตกต่าง

กนัไปดว้ย 

 1.2 ปัจจยัดา้นจิตใจ ครอบคลุมในเรืองของการรับรู้ ทศันคติ เจตคติ ความ

เชือ แรงจูงใจ และค่านิยมของบุคคล ซึงเป็นสิงกาํหนดพฤติกรรมของบุคคลอนัจะมีผลต่อการเกิด

โรคและสุขภาวะของคนคนนัน เช่น บุคคลทีมีเจตคติและค่านิยมทีไม่ถูกตอ้งเกียวกบัพฤติกรรม

เสียง เช่น การสูบบุหรี ก็ยอ่มกระทาํพฤติกรรมนันจนเสพติดหรือติดเป็นนิสัยในทีสุดก็จะเกิดการ

เจ็บป่วยทีมีเหตุจากพฤติกรรมเสียงนนัๆ บุคคลทียดึถือลทัธิวตัถุนิยมและบริโภคนิยม ก็ย่อมดินรน

แสวงหาวตัถุเงินทองใหม้ากทีสุด ไม่มีเวลาดูแลตนเองและครอบครัว จนอาจเกิดปัญหาครอบครัว 

ความเครียด และการเจ็บป่วยต่างๆ หรือกระทงัผูที้เป็นโรคเรือรังหากมีการรับรู้เจตคติและแรงจูงใจ
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เชิงบวก ก็ยอ่มมีพฤติกรรมในการดูแลตนเองอย่างถูกตอ้ง จนสามารถควบคุมโรคและมีสุขภาวะ

และอายยุนืยาว 

 1.3 พฤติกรรม พฤติกรรมของบุคคลย่อมส่งผลโดยตรงต่อสุขภาวะและ

การเจ็บป่วยของคนคนนนั ทีสาํคญัไดแ้ก่ การดาํเนินชีวิตประจาํวนัตงัแต่ตืนเชา้จนเขา้นอนไม่ว่าจะ

เป็นเรืองของการกินอยูห่ลบันอน อิริยาบถต่างๆ การเดินทาง เป็นตน้ ถา้หากขาดสุขนิสยั ขาดสาํนึก

ในความปลอดภยัก็ยอ่มส่งผลใหเ้กิดความเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บไดโ้ดยง่าย นอกเหนือจากนีในส่วน

ของพฤติกรรมยงัมองรวมไปถึงการเรียน การงาน การเล่น การปฏิสัมพนัธ์รวมไปถึงพฤติกรรม

สุขภาพ เนืองมาจาก ในเรืองของการเรียนหากรู้จกัเรียนรู้ รู้จกัทีจะวิเคราะห์ สังเคราะห์ และนาํไป

ปฏิบติัพฒันาตนเองก็ยอ่มจะสร้างสุขภาพใหแ้ก่ตนเอง ในเรืองของการงาน ลกัษณะของอาชีพและ

สิงแวดลอ้มในทีทาํงาน สิงเหล่านียอ่มส่งผลต่อสุขภาวะของบุคคล ส่วนการมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคล

ทงัในและนอกครอบครัวและสิงแวดลอ้มหากเป็นไปในเชิงบวกย่อมส่งผลดีต่อสุขภาวะ ส่วนใน

เรืองของพฤติกรรมสุขภาพ หากบุคคลมีพฤติกรรมสุขภาพทีดี ยอ่มส่งผลดีต่อสุขภาวะโดยรวมของ

คนคนนนั 

2. ปัจจยัดา้นสิงแวดลอ้ม 

โดยหลกัๆสามารถแบ่งเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นกายภาพ ชีวภาพ และสงัคม  

 2.1 สิงแวดลอ้มดา้นกายภาพ ครอบคลุมสภาพแวดลอ้มทงัหมด ทีสาํคญั

ไดแ้ก่ ปัจจยัพืนฐานของการดาํรงชีวิต เช่น ทีอยูอ่าศยั นาํ อากาศ อาหาร เครืองนุ่ง สิงอาํนวยความ

สะดวกต่างๆ การคมนาคม สิงเสพติด สิงอาํนวยสุขภาพ  

 2.2 สิงแวดลอ้มดา้นชีวภาพ หมายถึง สิงมีชีวิตไดแ้ก่ เชือโรคอนัเป็นสาเหตุ

ของโรคติดเชือและมะเร็งบางชนิด พืช ไดแ้ก่ ตน้ไมที้ใหอ้อกซิเจน ความร่มเยน็ สมุนไพร ผกัผลไม้

ทีเป็นอาหารสุขภาพ สตัวเ์ป็นทงัแหล่งสารอาหารทีสาํคญัของมนุษยแ์ละอาจเป็นพิษภยัต่อสุขภาพ 

เช่น สุนัขบา้หรือสัตวพิ์ษ มนุษยเ์ป็นปัจจยัแวดลอ้มของบุคคลทีทงัส่งเสริมและบนัทอนสุขภาวะ

ของบุคคลนนัๆขึนกบัว่าเป็นความสมัพนัธเ์ชิงบวกหรือลบ 

 2.3 สิงแวดลอ้มดา้นสังคม ครอบคลุมปัจจยัย่อยมากมาย ทีสาํคญัไดแ้ก่ 

ครอบครัว ถือว่าเป็นสถาบนัพืนฐานทีมีผลต่อสุขภาพของบุคคล ครอบครัวทีเขม้แข็งมีความอบอุ่น

ยอ่มนาํพาครอบครัวไปสู่การมีสุขภาวะไดไ้ม่ยาก  ในส่วนของชุมชน ความเขม้แข็งของชุมชนย่อม

ส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมของบุคคล ชุมชนทีมีผูน้าํและการรวมตวัอยา่งเหนียวแน่น ย่อมมีศกัยภาพ

ในการดูแลกนัเองและพึงตนเองไดท้งัทางดา้นเศรษฐกิจ การศึกษา วฒันธรรม และสาธารณสุข 

ปัจจยัยอ่ยของสิงแวดลอ้มดา้นสงัคมต่อมาคือระบบสงัคม ประกอบดว้ยระบบยอ่ยมากมาย ทีสาํคญั

ไดแ้ก่ เศรษฐกิจ พาณิชย ์การศึกษา ศาสนา วฒันธรรม สือมวลชน สารสนเทศ ค่านิยมทางสังคม 
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กฎหมาย การเมืองการปกครอง ระบบสงัคมเกียวขอ้งกบัทิศทางและนโยบายในการพฒันาประเทศ

และสังคม การจัดสรรทรัพยากร ทัศนคติ เจตคติ ค่านิยม วิถีชีวิต และพฤติกรรมของบุคคล 

ครอบครัวและชุมชน รวมทงัการพฒันาระบบบริการสาธารณสุข ซึงทงัหมดกระทบต่อสุขภาพ

โดยรวมของประชาชน ระบบสงัคมทีอ่อนแอและถูกครอบงาํดว้ยกระแสวตัถุและบริโภคนิยม ย่อม

ส่งผลกระทบต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสิงแวดลอ้มมากมาย เช่น ช่องว่างระหว่างคนรวยกบั

คนจน ช่องว่างระหว่างเมืองกบัชนบท การอพยพแรงงาน การทาํงานหนัก ความแตกแยกและการ

ล่มสลายของครอบครัวและชุมชน ประเด็นย่อยสุดทา้ยของสิงแวดลอ้มดา้นสังคม คือ หน่วยงาน

หรือองคก์รในสงัคม หมายถึง หน่วยงานและองคก์รทงัในระดบัส่วนกลาง ภูมิภาคและทอ้งถิน ทีทาํ

หนา้ทีต่างๆ เพือใหร้ะบบสงัคมขบัเคลือนอยา่งต่อเนือง (สุรเกียรติ อาชานุภาพ 2550) 

3. ปัจจยัดา้นระบบกลไกการดาํเนินงาน หมายถึง การทาํงานร่วมกนัของแต่ละหน่วย 

(บุคคล กลุ่ม หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ) ในระบบ (ในพืนที และในหน่วยปฏิบติัการ) โดยมี

ปฏิสมัพนัธร่์วมกนัในการทาํงานแต่ละขนัตอนอย่างชดัเจน ดุจการทาํงานของเครืองจกัร เป็นการ

ทาํงานอยา่งต่อเนืองเพือทีจะใหง้านสาํเร็จตามประสงค ์ ซึงไดแ้ก่กลไกในระบบต่อไปนี ระบบการ

สร้างเสริมสุขภาพ ระบบหลกัประกนัสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพ ระบบสุขภาพชุมชน ระบบ

การเงินการคลงั ระบบการแพทยท์างเลือก ระบบบริหารจดัการชุมชน ระบบการมีส่วนร่วม ระบบ

การเรียนรู้ของชุมชน ระบบการปกครองส่วนทอ้งถิน เป็นตน้ กลไกดงักล่าวขา้งตน้ ลว้นส่งผลให้

เกิดความทัดเทียม ความเสมอภาค ความครอบคลุม ประสิทธภาพ ประสิทธิผล คุณภาพของการ

จดัการสุขภาวะของชุมชน และช่วยลดความเหลือมลาํ (พงคเ์ทพ สุธีรวุฒิ 2554, เยาวภา ติอชัสุวรรณ 

2555) โดยปัจจยัทีมีผลต่อสุขภาพประกอบดว้ย 3 ดา้น ดงันี 

 3.1 ปัจจยันาํเขา้ หมายถึง ทรัพยากรสุขภาพ ไดแ้ก่ ความพอเพียงและการ

กระจายกาํลงัคนดา้นสุขภาพ การกระจายของสถานบริการสาธารณสุข เทคโนโลยแีละรายจ่ายดา้น

สุขภาพ (นิตยา เพญ็ศิรินภา 2548, เยาวภา ติอชัสุวรรณ 2555) 

 3.2 การบริหารจดัการ ไดแ้ก่ การจดับริการสุขภาพทีจะตอ้งครอบคลุมทงั

การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรค การรักษาพยาบาล และการฟืนฟูสภาพ โดยเน้นเรืองการ

ส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัการเกิดโรคเป็นหลกั  (นิตยา เพ็ญศิรินภา 2548, เยาวภา ติอชัสุวรรณ 

2555) 

 3.3 สมรรถนะของระบบสุขภาพ ไดแ้ก่ การเขา้ถึงบริการ ความเป็นธรรม

ของบริการและการใชบ้ริการสุขภาพ ประสิทธิภาพและคุณภาพของการให้บริการสุขภาพ และ

ความเป็นธรรมของภาระรายจ่ายสุขภาพ (นิตยา เพญ็ศิรินภา 2548, เยาวภา ติอชัสุวรรณ 2555) 
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โดยสรุป สุขภาวะ คือ ความสุข เกิดจากการเชือมโยงกนัเป็นองค์รวมของแต่ละ

องคป์ระกอบ คือ กาย จิต สงัคม และปัญญา เนืองจากมนุษยไ์ม่สามารถดาํรงชีวิตอยูใ่นสงัคมไดโ้ดย

ลาํพงั จะตอ้งมีการเชือมโยงผูกพนักบัคนอืนเสมอ และตอ้งอาศยัสิงแวดลอ้มทางกายภาพเพือการ

ดาํรงชีวิต ผูว้ิจัยจึงไดใ้ห้นิยามของคาํว่า “สุขภาวะ” ว่าหมายถึง ภาวะทีสมบูรณ์ทงัทางกาย จิต 

สังคม และปัญญา ทีมีความเชือมโยงกันอย่างเป็นองค์รวม เนืองจากมีความสัมพันธ์อันดีกับ

สิงแวดลอ้มรอบตวั ไดแ้ก่ สิงแวดลอ้มทางสงัคม และสิงแวดลอ้มทางกายภาพ สุขภาพหรือสุขภาวะ

มีความหมายกวา้งกว่าการไม่เจ็บป่วยและความไม่พิการทางกายเนืองจากมองคลุมไปถึงควา ม

สมบูรณ์พร้อมของกาย จิต สังคม และปัญญา ทงันีมีปัจจยัทีมีผลต่อสุขภาพของบุคคล ครอบครัว 

และชุมชน อยู ่3 ดา้น ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจยัดา้นสิงแวดลอ้มและปัจจยัดา้นระบบกลไกการ

ดาํเนินงาน ในแต่ละดา้นลว้นมีความเชือมโยงและมีอิทธิพลต่อกนัอยา่งเป็นองคร์วมแยกกนัไม่ออก 

อีกทงัมีความเคลือนไหวเปลียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 

ทุนมนุษย์เพือสุขภาวะ หมายถึง  ทุนมนุษย์ทีมีความรู้ ความชํานาญ และ

ประสบการณ์ ครอบคลุมในเรืองทีเกียวขอ้งกบัปัจจยักาํหนดสุขภาพทงั 3 ดา้น ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น

บุคคล ปัจจยัดา้นสิงแวดลอ้ม และปัจจยัดา้นระบบกลไกการดาํเนินงาน ซึงในแต่ละดา้นนันลว้นมี

ความเชือมโยงและมีผลต่อกนัเป็นองคร์วม โดย 1.) ปัจจยัดา้นบุคคลจะมองถึงปัจจยัภายในบุคคลที

มีอิทธิพลต่อสุขภาวะของตนเองและเป็นแบบอย่างแก่บุคคลอืน เช่น การมีความรู้ในเรืองของการ

ส่งเสริมสุขภาพ การเป็นผูที้เป็นแบบอย่างทีดีในเรืองของการส่งเสริมสุขภาพ 2.) ปัจจัยด้าน

สิงแวดลอ้ม โดยหลกัๆสามารถแบ่งเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นกายภาพ ชีวภาพ และสังคม โดยดา้น

สิงแวดลอ้มดา้นกายภาพ ครอบคลุมสภาพแวดลอ้มทงัหมด ทีสาํคญัไดแ้ก่ ปัจจยัพืนฐานของการ

ดาํรงชีวิต เช่น ทีอยูอ่าศยั นาํ อากาศ อาหาร เครืองนุ่ง สิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ การคมนาคม สิง

เสพติด สิงอาํนวยสุขภาพ ดา้นสิงแวดลอ้มดา้นชีวภาพ หมายถึง สิงมีชีวิตได้แก่ เชือโรคอนัเป็น

สาเหตุของโรคติดเชือและมะเร็งบางชนิด พืช ไดแ้ก่ ตน้ไมที้ให้ออกซิเจน ความร่มเยน็ สมุนไพร 

ผกัผลไมที้เป็นอาหารสุขภาพ สตัวเ์ป็นทงัแหล่งสารอาหารทีสาํคญัของมนุษยแ์ละอาจเป็นพิษภยัต่อ

สุขภาพ เช่น สุนขับา้หรือสตัวพิ์ษ มนุษยเ์ป็นปัจจยัแวดลอ้มของบุคคลทีทงัส่งเสริมและบนัทอนสุข

ภาวะของบุคคลนันๆขึนกบัว่าเป็นความสัมพนัธ์เชิงบวกหรือลบ และดา้นสิงแวดลอ้มดา้นสังคม 

ครอบคลุมปัจจยัยอ่ยมากมาย ทีสาํคญัไดแ้ก่ ครอบครัว ถือว่าเป็นสถาบนัพืนฐานทีมีผลต่อสุขภาพ

ของบุคคล ครอบครัวทีเขม้แข็งมีความอบอุ่นยอ่มนาํพาครอบครัวไปสู่การมีสุขภาวะไดไ้ม่ยาก  ใน

ส่วนของชุมชน ความเขม้แข็งของชุมชนย่อมส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมของบุคคล และ  และ 3.) 

ปัจจยัดา้นระบบกลไกการดาํเนินงาน โดยทุนมนุษยที์มีส่วนช่วยพฒันาปัจจยัดา้นระบบกลไกการ

ดาํเนินงาน ต้องเป็นทุนมนุษย์ทีเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาวะร่วมกับกลุ่มบุคคล 
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หน่วยงาน หรือองคก์รอืนๆ อาทิ เครือข่ายแพทยพื์นบา้น แพทยท์างเลือก และการใชส้มุนไพร หรือ

การสร้างเครือข่ายในการดูแลสุขภาพหรือดูแลผูป่้วยโรคเรือรัง เป็นตน้ 

ทุนมนุษยมี์ความสาํคญัเป็นอยา่งยงิ เนืองจากการสร้างสุขภาวะเป็นหน้าทีของทุก

คน ทุนมนุษยส์ามารถใชอ้งคค์วามรู้ ทกัษะความชาํนาญ และประสบการณ์ทีสงัสมมาตลอดชีวิต มา

ใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการพฒันาสุขภาวะทงัของทุนมนุษยเ์องและชุมชนหรือเครือข่ายทีทุนมนุษย์

เป็นสมาชิกอยู ่

 

เกณฑ์การคดัเลือกทุนมนุษย์เพือสุขภาวะ 

 

จากการทบทวนวรรณกรรมไม่พบเกณฑ์การคดัเลือกทุนมนุษยเ์พือสุขภาวะ แต่

พบเกณฑ์การคดัเลือกครูภูมิปัญญาไทยของสาํนักงานเลขาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ซึงมีการ

กาํหนดเกณฑก์ารคดัเลือกไว ้3 ดา้น ดงันี 

1. ดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่  

 1.1 ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งทีดีและเป็นทียอมรับของสงัคม 

 1.2 มีคุณธรรม จริยธรรม และเสียสละในการถ่ายทอดภูมิปัญญา 

 1.3 มีความสามารถในการใชภู้มิปัญญาดา้นนนัๆ 

 1.4 ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ใฝ่ปฏิบติั 

 1.5 เป็นผูน้าํทีดีและมีความสามารถในการบริหารจดัการ 

2. ดา้นการถ่ายทอดองคค์วามรู้ ไดแ้ก่ 

 2.1 มีความสามารถในการถ่ายทอดภูมิปัญญา 

 2.2 มีการปรับปรุงและพฒันาวิธีการในการถ่ายทอดองคค์วามรู้ 

 2.3 มีความสามารถในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ภูมิปัญญา 

 2.4 มีการเผยแพร่และประชาสมัพนัธภู์มิปัญญา 

 2.5 มีการติดตามและประเมินผลการถ่ายทอดภูมิปัญญา 

3. ดา้นคุณภาพของผลงาน ไดแ้ก่ 

 3.1 มีผลงานทีเกิดจากความคิดริเริมสร้างสรรคแ์ละพฒันางานอยา่งต่อเนือง 

 3.2 มีผลงานทีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสงัคม 

 3.3 มีผลงานทีเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในการแกไ้ขปัญหาและเพือ

การพฒันา 
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ผูว้ิจยัไดพิ้จารณาเกณฑ์การคดัเลือกครูภูมิปัญญาไทย และพฒันาเป็นเกณฑ์การ

คดัเลือกทุนมนุษยเ์พือสุขภาวะ ซึงมี 4 ขอ้ ดงันี 

 1.) เป็นผูที้มีความรู้ หรือประสบการณ์ ทีเกียวขอ้งกบัการพฒันาสุขภาพ

หรือส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน 

 2.) มีผลงานเป็นทีปรากฏชดัเจนและต่อเนืองในชุมชน เช่น เป็นผูมี้ความรู้

ในการรักษาโรค เป็นผูมี้ความรู้ในเรืองสมุนไพร เป็นผูดู้แลในเรืองทีเกียวขอ้งกบัจิตวิญญาณ อาทิ 

เป็นหมอประกอบพิธีกรรม เป็นหมอขวญัขา้ว เป็นตน้ 

 3.) เป็นบุคคลทีไดรั้บการยอมรับจากคนในชุมชน 

 4.) ตอ้งเป็นสมาชิกของเครือข่ายสจัจะฯ 

 

1.3 แผนทีทุนมนุษย์เพือสุขภาวะ 

 

  แผนที  คือ รูปภาพอย่างง่ายซึงจําลองบริเวณบริเวณหนึง และมีการแสดง

ความสมัพนัธร์ะหว่างองคป์ระกอบต่างๆ เช่น วตัถุ หรือบริเวณย่อยๆ ทีอยู่ในบริเวณนัน แผนทีมกั

เป็นรูปสองมิติซึงแสดงระยะห่างระหว่างจุดสองจุดในบริเวณหนึงๆ อยา่งถูกตอ้งตามหลกัเรขาคณิต 

ยกตวัอยา่งเช่น แผนทีทางภูมิศาสตร์ นอกจากนีเรายงัสามารถวาดแผนทีแสดงคุณสมบติัของบริเวณ

ต่างๆ บนพืนโลก เช่น ความหนาแน่นของประชากร ความสูง เป็นตน้   

  แผนทีสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ สิงทีเกิดขึนเองตาม

ธรรมชาติ เช่น ภูมิประเทศแบบต่างๆ ป่าไม ้ปริมาณนาํฝน และสิงทีมนุษยส์ร้างขึน เช่น ทีตงัของ

เมือง เสน้ทางคมนาคม พืนทีเพาะปลูก มีองคป์ระกอบทีสาํคญั ดงันี (แผนที 2557) 

  1. ชือแผนที เป็นสิงทีมีความจาํเป็นสาํหรับใหผู้ใ้ชไ้ดท้ราบว่าเป็นแผนทีเรืองอะไร 

แสดงรายละเอียดอะไรบา้ง เพือใหผู้ใ้ชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง และตรงความตอ้งการ โดยปกติชือแผนทีจะ

มีคาํอธิบายเพิมเติมแสดงไวด้ว้ย เช่น แผนทีประเทศไทยแสดงเนือทีป่าไม ้แผนทีประเทศไทยแสดง

การแบ่งภาคและเขตจงัหวดัเป็นตน้ 

  2. ขอบระวาง แผนทีทุกชนิดจะมีขอบระวาง ซึงเป็นขอบเขตของพืนทีในภูมิประเทศ

ทีแสดงบนแผนทีแผน่นนั มกัจะแสดงดว้ยเสน้ขนานเพือแสดงตาํแหน่งละติจูดกบัเสน้เมริเดียนเพือ

แสดง ตาํแหน่งลองจิจูด และจะแสดงตวัเลขเพือบอกค่าพิกดัภูมิศาสตร์ของตาํแหน่งต่างๆ 

  3 .ทิศทาง มีความสาํคญัต่อการคน้หาตาํแหน่งทีตงัของสิงต่างๆ โดยในสมยัโบราณ

ใชว้ิธีดูทิศทางตามการขึนและตกของดวงอาทิตยใ์นเวลากลางวนั และการดูทิศทางของดาวเหนือใน

เวลากลางคืน ต่อมามีการประดิษฐ์เข็มทิศ ซึงเป็นเครืองมือช่วยในการหาทิศขึน เนืองจากเข็มของ
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เข็มทิศจะชีไปทางทิศเหนือตลอดเวลา การใชทิ้ศทางในแผนทีประกอบกบัเข็มทิศ หรือการสังเกต

ดวงอาทิตยแ์ละดาวเหนือจึงช่วยให้เราสามารถเดินทางไปยงัสถานที ทีเราตอ้งการได้ ในแผนที

จะตอ้งมีภาพเข็มทิศหรือลูกศรชีไปทางทิศเหนือเสมอ ถา้หากแผนทีใดไม่ไดก้าํหนดภาพเข็มทิศ

หรือลูกศรไว ้ก็ใหใ้จว่าดา้นบนของแผนทีคือทิศเหนือ 

  4. สญัลกัษณ์ เป็นเครืองหมายทีใชแ้ทนสิงต่างๆ ในภูมิประเทศจริง เพือช่วยให้ผูใ้ช้

สามารถอ่านและแปลความหมายจากแผนทีได้อย่างถูกต้อง ทังนีในแผนทีจะต้องมีคาํอธิบาย

สญัลกัษณ์ประกอบไวด้ว้ยเสมอ  

  จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวแผนทีทุนมนุษยเ์พือสุขภาวะ จึงหมายถึง 

รูปภาพอยา่งง่ายทีจาํลองพืนทีของชุมชนใดชุมชนหนึงทีตอ้งการทาํการศึกษา โดยในแผนทีดงักล่าว

มีการระบุชือและตาํแหน่งทีตงัของชุมชนทีทาํการศึกษา มีสัญลกัษณ์แทนสิงต่างๆในชุมชน เช่น 

บา้นเรือน ถนน ตน้ไม ้ไร่นา แม่นาํลาํคลอง ศาสนสถาน สถานศึกษา เพือให้ง่ายต่อการคน้หาทีตงั 

และความแตกต่างจากแผนทีทวัไป คือ แผนทีทุนมนุษยเ์พือสุขภาวะจะมีการระบุตาํแหน่งทีอยู่ ชือ-

สกุลของทุนมนุษย ์ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทีมีส่วนช่วยพฒันาสุขภาวะของบุคคล

หรือชุมชนโดยยอ่  

 

2. เครือข่ายสัจจะฯ 

 

สวสัดิการนับเป็นสิทธิขนัพืนฐานทีทุกคนจาํเป็นตอ้งไดรั้บและเขา้ถึง เนืองจาก

การมีสวสัดิการเป็นหลกัประกนัความเป็นอยู่ รวมไปถึงความมนัคงของคนในสงัคม จากปัญหาของ

ความไม่ทัวถึงของสวสัดิการ เป็นเหตุให้ภาคประชาชนเกิดการรวมตัวเพือจัดสวสัดิการภาค

ประชาชนขึน แนวคิดการจดัสวสัดิการภาคประชาชนของ ดร.ครูชบ ยอดแกว้ ภายใตชื้อ สัจจะลด

รายจ่ายวนัละ 1 บาท จงัหวดัสงขลา เป็นอีกแนวคิดหนึงของการจดัสวสัดิการภาคประชาชนทีไม่

มุ่งเนน้เรืองการกูย้มืหรือปันผล แต่มุ่งเนน้ในเรืองของการจดัสวสัดิการเป็นหลกั ใชทุ้นเงินตราใน

การพฒันาคนโดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ สร้างสงัคมดี คนมีความสุขหรือสุขภาวะ 

 

2.1 ความเป็นมาของเครือข่ายสัจจะฯ 

 

เครือข่ายสัจจะฯ มีพฒันาการมาจากกลุ่มสัจจะออมทรัพย ์โดยมีครูชบ ยอดแกว้ 

เป็นผูริ้เริม แนวคิดคือใชเ้งินเป็นเครืองมือในการพฒันาคนผ่านกิจกรรมการจดัสวสัดิการเพือการ

พึงตนเองของคนในชุมชน จุดเริมตน้ความเป็นมาของเครือข่ายสจัจะฯ เริมขึนเมือปี พ.ศ. 2521 เมือ
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ครูตดัสินใจกลบับา้นเกิดและเป็นครูใหญ่ทีโรงเรียนบา้นนาํขาวใน ครูเริมแนวคิดการทาํสัจจะออม

ทรัพยว์นัละ 1 บาท กบันกัเรียน เนืองจากพบว่านักเรียนมาจากครอบครัวยากจน ไม่มีเสือผา้ใส่มา

โรงเรียนจนตอ้งขาดเรียน ครูเริมให้นักเรียนปลูกผกั เลียงไก่ เพือนาํมาทาํอาหารกลางวนั ส่วนที

เหลือใหน้าํไปขาย และกาํหนดใหมี้การทาํออมทรัพยว์นัละ 1 บาท เพือใหน้าํเงินทีเป็นรายไดม้าฝาก

ทีโรงเรียน ต่อมามีผูป้กครองนกัเรียนตอ้งการกูย้มืสจัจะออมทรัพยว์นัละ 1 บาทของโรงเรียน แต่ครู

ปฏิเสธดว้ยเหตุผลทีอยากใหไ้ปตงักลุ่มออมทรัพยใ์นชุมชนมากกว่า ครูจึงประสานความร่วมมือกบั

ครู บุคลากรสาธารณสุข ตาํรวจและพฒันาชุมชนในการลงพืนที เพือให้เจา้หน้าทีรัฐไปพฒันา

ชุมชนตามภารกิจของตนเอง ส่วนครูชบตงักลุ่มสัจจะออมทรัพยแ์บบพฒันาครบวงจรชีวิต โดยมี

สจัจะเป็นตวันาํการออม สาํหรับเงินค่าบาํรุงครึงหนึงใชปั้นผลใหก้บัสมาชิก ส่วนอีกครึงหนึงนาํไป

จดัตงัเป็นกองทุนสวสัดิการ และนาํดอกผลจากการให้กูเ้งินกองทุนสวสัดิการมาใชก้บัสวสัดิการ

การตาย การเจ็บป่วยเมือตอ้งนอนโรงพยาบาล โดยในปี พ.ศ. 2526 – 2529 สามารถตงักลุ่มสัจจะ

ออมทรัพยแ์บบพฒันาครบวงจรชีวิตไดค้รบทุกหมู่บา้นในตาํบลนาํขาว 

ครูตอ้งการผลกัดนันโยบายการสมทบเงินกองทุนสวสัดิการภาคประชาชนจาก

ภาครัฐ จึงดาํเนินการเผยแพร่แนวคิดสวสัดิการชุมชนไปทวัทุกภาคของประเทศ แต่พบว่าองค์กร

การเงินส่วนใหญ่สนใจเรืองการปันผลกาํไร จึงมาก่อตงักองทุนสัจจะฯ ซึงเป็นกองทุนเพือการจดั

สวสัดิการชุมชนขึน โดยใชป้ระสบการณ์ตอนเป็นครูทีเคยทาํโครงการออมทรัพยว์นัละ 1 บาทของ

นกัเรียนและตวัอยา่งของจงัหวดัลาํปาง ทีตาํบลนาํขาวบา้นเกิดในปี 2547 และไดด้าํเนินการขยายผล

ในพืนทีจงัหวดัสงขลาอย่างจริงจงัในนามมูลนิธิ ดร.ครูชบ-ปราณี ยอดแกว้ โดยคาดหวงัให้เป็น

เครืองมือในการพฒันาคนและชุมชนนาํไปสู่การสร้างสงัคมดี คนมีความสุขหรือสุขภาวะ (สมาคม

สวสัดิการภาคประชาชนสงขลา 2554) ปัจจุบนัการขยายกองทุนสัจจะฯครอบคลุมทุกตาํบลใน

จงัหวดัสงขลา จาํนวน 140 กองทุน มีสมาชิกจาํนวน 257,780 คน (สมาคมสวสัดิการภาคประชาชน

สงขลา 2556) และไดมี้การรวมตวัของกองทุนสจัจะฯเป็นเครือข่ายสจัจะฯ ในนามสมาคมสวสัดิการ

ภาคประชาชนสงขลา เมือวนัที 5 กรกฎาคม 2549 

วตัถุประสงคข์องเครือข่ายสจัจะฯ (สมาคมสวสัดิการภาคประชาชนสงขลา 2554) 

1. เพือส่งเสริมสนบัสนุนสจัจะฯ เพือทาํสวสัดิการภาคประชาชนสงขลา และสร้าง

สุขภาวะส่วนบุคคล สุขภาวะชุมชนและสุขภาวะสงัคม 

2. เพือส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาองคก์รการเงินภาคประชาชน 

3. เพือส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมรวมกลุ่ม เครือข่ายภาคประชาชน ทีไม่ขดักบัหลกั

ศาสนา วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงาม และกฎหมายของไทย 

4. ร่วมมือกบัองคก์รการกุศลอืนๆเพือสาธารณะประโยชน์ 
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5. ไม่ดาํเนินการใดๆทีเกียวกับอบายมุขทุกประเภทและการแสวงหาผลกาํไรมา

แบ่งปันกนั 

 

2.2 การบริหารจดัการของเครือข่ายสัจจะฯ 

  

แนวคิดสจัจะฯ เป็นการพฒันาจริยธรรม คุณธรรมสีประการให้เกิดขึนในตวัคน 

ตามกระแสพระราชดาํรัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวภูมิพลอดุลยเดช ซึงไดแ้ก่ 1) สัจจะ คือ

การรักษาความสจั ความจริงใจต่อตนเอง ทีจะประพฤติปฏิบติัแต่สิงทีเป็นประโยชน์และเป็นธรรม 

2) ทมะ คือการรู้จกัข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบติัอยู่ในความสัจความดีนัน 3) ขนัติ 

คือการอดทน อดกลนั และอดออม ทีจะไม่ประพฤติล่วงความสจัสุจริต ไม่ว่าจะดว้ยเหตุประการใด 

และ 4) จาคะ คือการรู้จกัละวางความชวั ความทุจริต และรู้จกัสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพือ

ประโยชน์ส่วนใหญ่ของบา้นเมือง กระบวนการทาํให้เกิดการรวมกลุ่ม สร้างโอกาสให้ใชเ้งินตรา

เป็นเครืองมือพฒันาคน เกิดการใชส้าระของความเป็นมนุษยใ์นมิติช่วยเหลือเกือกูลกนั ซึงจะเป็น

การยกระดบัจิตวิญญาณของคนให้สูงขึน ผลทีเกิดขึนจะพฒันาทาํให้เกิดความสมดุล ของทุนใน

ชุมชนทีมีอยู ่7 ทุน ไดแ้ก่ ทุนคน ทุนภูมิปัญญา ทุนศาสนาและวฒันธรรม ทุนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิงแวดลอ้ม ทุนแรงงาน ทุนเวลา และสุดทา้ยคือทุนเงินตรา ซึงนาํไปสู่เป้าหมายของเครือข่าย

คือ การเกิดสงัคมทีดี คนมีความสุข (สมาคมสวสัดิการภาคประชาชนสงขลา 2554)  

การบริหารจัดการของเครือข่ายสัจจะฯมีอุดมการณ์ เป้าหมาย ว ัฒนธรรม 

โครงสร้าง แผนการดาํเนินงาน การสือสารและการสร้างแรงจูงใจ การติดตามประเมินผล ดงันี      

(สุกญัญา โลจนาภิวฒัน์ และปุญญาภา รุ่งปิตะรังสี 2557) 

อุดมการณ์ของเครือข่ายสัจจะฯ คือ การพฒันาคนโดยใชเ้งินเป็นเครืองมือผ่าน

กิจกรรมการจัดสวสัดิการ เป็นการให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศกัดิศรี เพือสร้างสังคมดี คนมี

ความสุข 

เป้าหมายของเครือข่ายสจัจะฯ ทีเป็นรูปธรรม คือ พ.ศ. 2560 ประชากรร้อยละ 50 

ของจงัหวดัสงขลา เป็นสมาชิกเครือข่ายสจัจะฯ มีการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของตนเอง โดยเริม

จากการมีสจัจะลดรายจ่ายวนัละ 1 บาท แลว้จดัตงัเป็นกองทุนสจัจะฯ ทีสามารถช่วยเหลือกนัภายใน

เครือข่ายด้วยการจดัสวสัดิการขันพืนฐาน ให้แก่สมาชิกและสามารถประสานความร่วมมือกับ

องคก์รภายนอกในการจดัสวสัดิการภาคประชาชน 

โครงสร้างของเครือข่ายสจัจะฯ มีจุดเริมตน้เกิดขึนในตาํบล โดยเมือชาวบา้นทราบ

อุดมการณ์ กติกาการดาํเนินงานของกองทุนสัจจะฯ หากชาวบา้นสนใจจดัตงักองทุนสัจจะฯขึน ก็
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ตอ้งรวมตวักนัอยา่งนอ้ย 100 คน แลว้แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย กลุ่มละ 50 คน แต่ละกลุ่มย่อยตอ้งเลือก

แกนนาํ 1 คน เรียกว่าแกนนาํ 1:50 ซึงในแต่ละหมู่บา้นหนึงๆอาจจะมีกลุ่มย่อยกีกลุ่มก็ได ้ในแต่ละ

กองทุนจะมีผูแ้ทน 1 คน ซึงสมาชิกภายในกลุ่มสรรหากนัเอง เพือเป็นประธานกองทุนสัจจะฯใน

ระดบัตาํบลหรือเทศบาล และเป็นตวัแทนกองทุนเขา้ร่วมเป็นเครือข่ายในระดบัอาํเภอ เครือข่าย

ระดบัอาํเภอเลือกประธานกองทุนสัจจะฯทีเป็นเครือข่ายในระดบัอาํเภอ อาํเภอละ 1 คน ซึงจะได้

ตวัแทนจากทงั 16 อาํเภอ ไปเป็นคณะกรรมการบริหารเครือข่ายสจัจะฯ 

การบริหารจดัการทุนเป็นบทบาทของกองทุนสัจจะฯ คือ การบริหารจดัการทุน

เงินตรา ดว้ยการนาํเงินสจัจะทงัหมดมาแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนแรกร้อยละ 30 ตงัเป็นกองทุนเงิน

ยืม ทาํวิสาหกิจ ทาํธุรกิจ ทีไม่เอาเปรียบสังคม หรือทาํอาชีพทีไม่ทาํลายสิงแวดลอ้ม ไม่ทาํลาย

คุณภาพชีวิต ผลผลิตทีเกิดจากการยืมเงินนีไปลงทุนค้าขายให้สมาชิก ต้องมีส่วนลดตาํกว่า

ทอ้งตลาด 1 บาท ยมืเงินเพือการศึกษา ใหต้ามหลกัฐานการจ่าย การยมืเงินกองทุนสวสัดิการนีไม่มี

ดอกเบีย ส่วนทีสอง ร้อยละ 50 ตงัไวเ้พือจดัสวสัดิการ 9 เรือง ส่วนอีกร้อยละ 20 ทีเหลือใชเ้ป็น

กองทุนสาํรองการจดัสวสัดิการ 

เครือข่ายสจัจะฯ ใชก้ระบวนการทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรืองของสวสัดิการเป็น

เครืองมือในการเปลียนแปลงสงัคม พฒันาคนใหเ้ป็นคนดี และมีความสุข โดยใชเ้งินเป็นเครืองมือ

ในรูปแบบกิจกรรมการออมเงินจากการลดรายจ่าย รวมกนัเพือนาํเงินมาช่วยเหลือเกือกูลกนัใน

รูปแบบการจดัสวสัดิการ 9 เรือง ไดแ้ก่ 

1. เกิด ใหลู้ก 500 บาท แม่นอนโรงพยาบาลไดคื้นละ 100 บาท ไม่เกิน 5 คืน ปีละ

ไม่เกิน 2,000 บาท 

2. แก่  

 สจัจะครบ 15 ปี อาย ุ60 ปี ไดบ้าํนาญเดือนละ 300 บาท 

 สจัจะครบ 20 ปี อาย ุ60 ปี ไดบ้าํนาญเดือนละ 400 บาท 

 สจัจะครบ 25 ปี อาย ุ60 ปี ไดบ้าํนาญเดือนละ 500 บาท 

 สจัจะครบ 30 ปี อาย ุ60 ปี ไดบ้าํนาญเดือนละ 600 บาท 

 สจัจะครบ 35 ปี อาย ุ60 ปี ไดบ้าํนาญเดือนละ 700 บาท 

 สจัจะครบ 40 ปี อาย ุ60 ปี ไดบ้าํนาญเดือนละ 800 บาท 

 สจัจะครบ 45 ปี อาย ุ60 ปี ไดบ้าํนาญเดือนละ 900 บาท 

 สจัจะครบ 50 ปี อาย ุ60 ปี ไดบ้าํนาญเดือนละ 1,000 บาท 

 สจัจะครบ 55 ปี อาย ุ60 ปี ไดบ้าํนาญเดือนละ 1,100 บาท 

 สจัจะครบ 60 ปี อาย ุ60 ปี ไดบ้าํนาญเดือนละ 1,200 บาท 
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3. เจ็บ นอนโรงพยาบาลไดคื้นละ 100 บาท ปีละไม่เกิน 10 คืน 

4. ตาย  

 สจัจะ 180 วนั ตาย ไดค่้าทาํศพ 2,500 บาท 

 สจัจะ 365 วนั ตาย ไดค่้าทาํศพ 5,000 บาท 

 สจัจะ 730 วนั ตาย ไดค่้าทาํศพ 10,000 บาท 

 สจัจะ 1,460 วนั ตาย ไดค่้าทาํศพ 15,000 บาท 

 สจัจะ 2,920 วนั ตาย ไดค่้าทาํศพ 20,000 บาท 

 สจัจะ 5,840 วนั ตาย ไดค่้าทาํศพ 30,000 บาท 

5. ทุนการศึกษา ยมืกองทุน30 % 

6. คนดอ้ยโอกาส กองทุนจ่ายให ้นาํไปฝากสจัจะ 

7. สวสัดิการคนทาํงาน จ่ายให้คนละ 130 บาทต่อวนั ฝากออม 100 บาท 30 บาท 

ฝากสจัจะ 

8. สวสัดิการเงินกู ้ตายกองทุนจ่ายในวงเงินไม่เกิน 30,000 บาท และกูม้าแลว้ไม่

นอ้ยกว่า 365 วนั 

9. สวสัดิการเงินฝาก ตายจ่ายให ้50 % แต่ไม่เกินวงเงิน 15,000 บาท 

จะเห็นว่าสวสัดิการ 9 เรือง ครอบคลุมการเกือกูลช่วยเหลือกนัตลอดอายุขยัของ

ชีวิต คือ เกิด แก่ เจ็บ ตาย อีกทังยงัช่วยดูแลคนด้อยโอกาสในสังคมของตนให้มีชีวิตทีดีขึน 

นอกจากนนัการมีสวสัดิการเงินกู ้และเงินฝาก เป็นสวสัดิการทีช่วยสร้างแรงจูงใจให้คนมีการออม 

และการส่งคืนเงินกูอ้ยา่งสมาํเสมอซึงเป็นช่องทางหนึงในการแกปั้ญหาหนีสินทีเป็นอยู ่(ครูชบ ยอด

แกว้ และคณะ) 

การบริหารจดัการกิจกรรมของเครือข่ายสัจจะฯ คือ การบริหารจดัการให้สมาชิก

ไดรั้บสวสัดิการอยา่งทวัถึงและเป็นธรรม ตามระเบียบและกฎเกณฑข์องแต่ละกองทุนสัจจะฯ หลกั

สาํคญัในส่วนนีประกอบดว้ยความเร็ว คือ ตอบสนองความตอ้งการหรือแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อน

ของสมาชิกและชุมชนไดท้ันท่วงที ความยืดหยุ่น คือ ไม่ยึดติดขนัตอนการดาํเนินงานทีตายตัว

เพราะเป้าหมายในการจดัสวสัดิการชุมชนอยูที่การช่วยเหลือสมาชิก ไม่ใช่การทาํถูกหรือผดิระเบียบ

อยา่งทีปฏิบติังานของทางราชการ รวมถึงมีความหลากหลายในรูปแบบความช่วยเหลือทีกองทุน

สจัจะฯจดัใหส้มาชิกกองทุน 

 

 

 



27 

กฎ กติกาของกองทุนสจัจะฯ 

 1.สมาชิกต้องสมัครใจทีจะทําสัจจะวันละ 1 บาท เพือทํากองทุน

สวสัดิการภาคประชาชน โดยพืนฐานแลว้สามารถเขา้เป็นสมาชิกไดต้งัแต่แรกเกิด โดยพ่อแม่สมคัร

เป็นสมาชิกให ้และจะตอ้งทาํสจัจะไปจนถึงอาย ุ60 ปี 

 2. ผูส้มคัรตอ้งเป็นคนทีมีภูมิลาํเนาอยูใ่นตาํบลนนัหรือเป็นลูกหลาน 

 3. ตอ้งเป็นผูไ้ม่มีประวติัเสียทางการเงิน และตอ้งเสียค่าสมคัรเป็นสมาชิก 

คนละ 20 บาท ค่าสมคัรจะไม่คืนใหไ้ม่ว่ากรณีใดๆ 

 4. วิธีสจัจะ ใหส้จัจะไวที้บา้นวนัละ 1 บาทและนาํเงินสัจจะมารวมกนั ณ 

สถานทีในวนัเวลาทีคณะกรรมการกาํหนดไว ้

 5. การบริหารจดัการในรูปแบบคณะกรรมการทีมาจากการเลือกตงัของ

สมาชิก จะใหอ้ยูใ่นวาระหรือไม่ แลว้แต่ทีประชุมใหญ่ของสมาชิก 

 6. สมาชิกจะไดรั้บสวสัดิการทุกเรืองทีกองทุนจดัขึน 

 7. สมาชิกขาดสจัจะเมือใด หมดสภาพเป็นสมาชิก แต่ไดรั้บเงินสัจจะคืน

เฉพาะคนทีไม่เคยไดรั้บสวสัดิการเลย คาํว่า “ขาดสัจจะ” ในทีนีไม่ไดมี้ความหมายถึงแต่การขาด

การส่งเงินสัจจะวนัละ 1 บาทเท่านัน การไม่ปฏิบติัตามแผนวิสาหกิจทีตงัไวเ้วลายืมเงินทุนจาก

กองทุน ก็ถือว่าเป็นการขาดสจัจะเช่นเดียวกนั 

 8. หากมีปัญหาเรืองอืนๆ คณะกรรมการสามารถออกกติกาเพิมเติมได ้แต่

ตอ้งไม่ขดักบักติกาเดิม 

 

2.3 บริบทของเครือข่ายสัจจะฯ 

 

เครือข่ายสจัจะฯ แบ่งโซนพืนทีออกตามสภาพภูมิศาสตร์ เป็น 4 โซน ไดแ้ก่ 

โซน 1 คาบสมุทรสทิงพระ ประกอบดว้ย อาํเภอระโนด อาํเภอสิงหนคร อาํเภอ

กระแสสินธุ ์อาํเภอ สทิงพระ 

สภาพพืนทีเป็นทีราบลุ่ม มีทะเลขนาบทงั 2 ดา้น คือ ดา้นทิศตะวนัออกติดกบัอ่าว

ไทย เป็นพืนทีเสียงทีมีผลกระทบจากตลิงพงั ทิศตะวนัตกติดกบัทะเลสาบสงขลา เป็นพืนทีเสียงต่อ

นาํท่วมขังในช่วงทีนําหลาก ตังอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน แต่อากาศไม่ร้อนจัด

เนืองจากอิทธิพลของทะเล ลกัษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวเหมาะแก่การทาํนา ประชากรส่วน

ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดแ้ก่ ทาํนา ทาํสวน การทาํประมง การคา้ขาย พืชเศรษฐกิจที
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สาํคญั คือ ขา้ว มะพร้าว ตาลโตนด มะม่วง กลว้ย ปัจจุบนัพืนทีนาถูกแปรสภาพเป็นนากุง้มาก (ทีว่าการ

อาํเภอระโนด 2557)  

โซน 2 ดินแดนสองทะเล ประกอบดว้ย อาํเภอควนเนียง อาํเภอบางกลาํ อาํเภอรัตภูมิ 

อาํเภอเมือง 

มีสภาพพืนทีโดยทัวไปเป็นทีราบสูง และทีราบลุ่ม มีการปลูกยางพารา ทาํการ

เกษตรกรรม มีแหล่งนาํเพือการเกษตรทีอุดมสมบูรณ์ เหมาะสาํหรับการทาํการเกษตรกรรม และมี

พืนทีบางส่วนติดกบัทะเลสาบสงขลา เหมาะสาํหรับประมงชายฝังทะเล และเหมาะสาํหรับพฒันา

เป็นแหล่งท่องเทียวเชิงอนุรักษ์และสถานทีพกัผ่อนหย่อนใจ  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

ทางดา้นเกษตรกรรมเช่น ทาํนา ทาํสวนยางพารา ทาํสวนผลไม ้ปลูกผกั ทาํการประมง ประชากร

บางส่วนประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมทีมีอยู่หลายแห่งใน  (ทีว่าการอาํเภอควน

เนียง 2557 ) 

โซน 3 ชุมชนอู่ตะเภา ประกอบดว้ย อาํเภอหาดใหญ่ อาํเภอสะเดา อาํเภอนาหม่อม 

อาํเภอคลองหอยโข่ง  

สภาพพืนทีโดยทวัไปเป็นทีราบลุ่มกวา้งใหญ่ มีแนวเขาทางทิศตะวนัตกและทิศใต้

เป็นแนวยาว ทางทิศตะวนัออกเนินเขาเลก็นอ้ย พืนทีลาดเอียงจากทางทิศใตแ้ละทิศตะวนัตกลงไปสู่

ทะเลสาบสงขลาทางทิศเหนือ ซึงอยูใ่นพืนทีลุ่มนาํอู่ตะเภา ทางตอนเหนือเป็นเขตป่าเขาของคลอง

แม่นาํ และคลองรํามีหว้ย หนอง คลอง บึง ครอบคลุมพืนทีเขตอาํเภอสะเดา อาํเภอคลองหอยโข่ง 

อาํเภอนาหม่อม ลุ่มนาํตอนเหนือเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติมากมาย สามารถหล่อเลียงเมือง

สงขลามาตงัแต่อดีต ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่น ทาํสวนยางพารา ทาํ

สวนผลไม ้ทาํนา นอกจากนีบางส่วนก็ประกอบอาชีพรับจา้งตามโรงงานอุตสาหกรรมทีมีอยู่หลาย

แห่งในพืนที และบางส่วนประกอบอาชีพคา้ขาย (ศูนยศึ์กษาสิงแวดลอ้มลุ่มนาํคลองอู่ตะเภา 2557, 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าขา้ม 2557) 

โซน 4 สองวฒันธรรม ประกอบดว้ย อาํเภอนาทวี อาํเภอจะนะ อาํเภอเทพา อาํเภอ

สะบา้ยอ้ย  

สภาพพืนทีโดยทวัไปเป็นทีราบสูง มีลกัษณะเป็นเนินเขา ซึงอยู่บริเวณทิศใตแ้ละ

ทิศตะวนัตก พืนทีบริเวณนีเป็นป่าไม ้มีการเพาะปลูกสวนยาพาราและสวนผลไม ้เขตทีราบ อยู่

บริเวณตอนกลาง ซึงมีทงัพืชพนัธุธ์รรมชาติและทีเพาะปลูกกนัมากในแถบนีคือขา้วเจา้ นอกนนัยงัมี

การปลูกผกั ผลไม ้พืชยนืตน้ เขตทีราบชายฝัง อยูท่างทิศตะวนัออก เป็นพืนทีมีความหลากหลาย ทงั

เชือชาติ ศาสนา วิถีชีวิตความ เป็นอยู ่ประชาชนประกอบดว้ย ชาวไทย-มุสลิม และชาวไทย-พุทธ ที

มีการผสมผสานกลมกลืนทางวฒันธรรมกนัเป็นอยา่งดี (ทีว่าการอาํเภอนาทวี 2557) 
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โดยสรุปเครือข่ายสัจจะฯ เป็นอีกหนึงเครือข่ายชุมชน ทีมีความเขม้แข็งและให้

ความสาํคญัในการพฒันาทุนคน โดยใชเ้งินเป็นเครืองมือผ่านกิจกรรมการออมจากการลดรายจ่าย

และนาํมาจดัสวสัดิการ 9 เรือง ไดแ้ก่  สวสัดิการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ทุนการศึกษา คนดอ้ยโอกาส 

สวสัดิการคนทาํงาน สวสัดิการเงินกู ้และสวสัดิการเงินฝาก นอกจากนียงัมีกองทุนเงินยืมเพือให้

สมาชิกยืมไปทาํวิสาหกิจ ธุรกิจทีไม่เอาเปรียบสังคม หรืออาชีพทีไม่ทาํลายสิงแวดลอ้ม และมี

กองทุนสาํรองการจดัสวสัดิการเพือสร้างความมนัคงแก่เครือข่าย เครือข่ายสัจจะฯมีเป้าหมาย คือ 

การสร้างสงัคมดี คนมีความสุข หรือสุขภาวะ 

 

3. การพฒันาคู่มือแบบมส่ีวนร่วม 

 

 3.1 การพฒันาคู่มือ 

 

 ความหมายของคู่มือ 

 

คู่มือเป็นเอกสารทีช่วยใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจในเรืองราวต่างๆ ทีผูส้นใจศึกษา

ดว้ยตนเอง มีผูใ้หค้วามหมายของคาํว่า คู่มือ ดงันี 

กาญจนา จาํนงศกัดิ (2551) ใหค้วามหมายของคู่มือ คือ สิงพิมพท์างการศึกษาอยา่ง

หนึง ใชเ้ป็นกุญแจสาํหรับไขเมือเกิดความขอ้งใจตอ้งการคาํอธิบาย ตอ้งการให้เฉลยปัญหา หรือ

ตอ้งการให้ไดค้วามรู้บางอย่างให้ไดค้าํตอบอย่างรวดเร็ว เป็นสิงพิมพที์จดัทาํขึนให้ง่ายต่อความ

เขา้ใจ  

ราชบณัฑิตยสถาน (2525) ใหค้วามหมายของคู่มือ คือ สมุดหรือหนังสือทีแต่งขึน 

เพือใชป้ระกอบวิชาหรืออาํนวยความสะดวก เกียวกบัการศึกษาเรืองใดเรืองหนึง  

โดยสรุปคู่มือ หมายถึง เอกสารสิงพิมพ์ทีจัดทาํเป็นรูปเล่ม มีองค์ประกอบและ

เนือหาอยา่งละเอียด เพือใหผู้ใ้ชคู่้มือมีความสะดวกในการศึกษาเรืองทีสนใจไดด้ว้ยตนเอง 

 

คุณภาพของคู่มือ 

 

จากการทบทวนวรรณกรรมคู่มือทีดีมีคุณภาพควรมีความชัดเจน 3 ดา้น ดังนี 

(กาญจนา จาํนงศกัดิ 2551 , เนตรชนก จุละวรรณโร 2553 , วรรณา โต๊ะมนั 2554) 
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1. ดา้นองคป์ระกอบและเนือหา ตอ้งประกอบดว้ยวตัถุประสงค์ทีชดัเจน ขอบข่าย

ของเนือหาตอ้งครอบคลุมและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เนือหาในคู่มือตรงตามความตอ้งการของ

ผูใ้ช้ การนําเสนอควรเป็นระบบ เขา้ใจง่าย รวมถึงการเสนอสืออุปกรณ์ทีสอดคลอ้งกบัเนือหา 

เอกสารประกอบขนัตอนมีความสมัพนัธก์นัและควรระบุขนัตอนวิธีการใชคู่้มือใหช้ดัเจนดว้ย (กนัทิ

มา เอมประเสริฐ 2542) 

2. ดา้นการใชภ้าษา คู่มือควรมีคาํแนะนาํการใชคู่้มือและตอ้งเขียนโดยใชภ้าษาให้

เขา้ใจไดง่้าย  

3. ดา้นรูปแบบ ขนาดเหมาะสมต่อการใชง้าน ใชส้ะดวก ส่วนใหญ่นิยมจดัทาํเป็น

รูปเล่ม ลกัษณะตวัอกัษรต้องอ่านง่าย ชดัเจน รูปภาพทีใชป้ระกอบตอ้งสอดคลอ้งกับเนือหา สือ

ความหมายได้ชัดเจน ดึงดูดความสนใจและเพือให้เขา้ใจได้ง่ายขึน (กัญญา ศิริกุล 2532) สีสัน

สวยงาม ทนทานต่อการใช ้(บุญเกือ ควรหาเวช 2530) 

   

 งานวจิยัการพฒันาคู่มือ 

   

เนตรชนก จุละวรรณโณ (2553) ได้ทําการศึกษาเรือง “การพัฒนาคู่มือการ

รับประทานอาหารเพือควบคุมภาวะไขมนัในเลือดสําหรับผูติ้ดเชือเอชไอวีและผูป่้วยเอดส์ที

รับประทานยาตา้นไวรัส” โดยมีวตัถุประสงค์ เพือพฒันาคู่มือการรับประทานอาหารเพือควบคุม

ภาวะไขมนัในเลือดสาํหรับผูติ้ดเชือเอชไอวีและผูป่้วยเอดส์ทีรับประทานยาตา้นไวรัส ผลการศึกษา

พบว่า 

กระบวนการพฒันาคู่มือ มี 4 ขนัตอน คือ 1) การศึกษาขอ้มูลพืนฐาน และเอกสาร

ทีเกียวขอ้ง 2) การพฒันาโครงร่างคู่มือ 3) การทดลองใชคู่้มือฉบบัร่าง และ 4) การปรับปรุงแกไ้ข

คู่มือ และจดัทาํคู่มือฉบบัสมบูรณ์  

องค์ประกอบของคู่มือมี 3 ส่วน คือ 1) คาํชีแจงการใชคู่้มือ ประกอบดว้ย คาํนํา 

วตัถุประสงค์ของคู่มือ และคาํแนะนาํการใชคู่้มือ 2) เนือหาสาระสาํคญัของคู่มือ ประกอบดว้ย 3 

ส่วน ไดแ้ก่ 1) การสร้างความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัภาวะเสียงต่อการเกิดภาวะไขมนัในเลือดสูง 2) 

การสร้างเสริมทักษะในการเลือกชนิด การกําหนดปริม าณและการกําหนดความถีในการ

รับประทานอาหาร และ 3) การสนับสนุนการวางแผน การลงมือปฏิบติัและการประเมินผลการ

ปฏิบติัของตนเอง และ 3) แหล่งขอ้มูลอา้งอิง  
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ผลการตรวจสอบคุณภาพดา้นความตรงเชิงเนือหาของคู่มือ โดยผูท้รงคุณวุฒิ 3 

ท่าน ไดเ้สนอแนะให้ปรับเนือหาให้สัน กระชบั เขา้ใจง่าย และให้เลือกภาพประกอบทีสอดคลอ้ง

กบัเนือหาเพือใหผู้อ่้านไดเ้ขา้ใจ และสามารถนาํคู่มือไปใชไ้ดจ้ริง 

ผลการประเมินการใช้คู่มือ ผูมี้ส่วนร่วมเห็นว่าคู่มือมีเนือหาชัดเจน รูปแบบ

น่าสนใจ ภาพประกอบเหมาะสมกบัเนือหา การใชสี้ และขนาดของเล่มเหมาะสม ตวัอกัษรอ่านง่าย 

แต่มีผูมี้ส่วนร่วมบางท่านใหค้วามเห็นว่าคู่มือยงัมีความยากต่อการนาํไปใช ้ผูว้ิจยัจึงไดป้รับปรุงโดย

การเพิมคาํชีแจงวิธีการบนัทึกการบริโภคอาหารในแต่ละวนั ในตอนตน้ของแบบบนัทึกการบริโภค

อาหารในแต่ละวนั  

เงือนไขการนาํไปใช ้คือ ผูที้สามารถใชคู่้มือไดต้้องเป็นผูที้อ่านออกเขียนได ้ถา้

หากอ่านไม่ออกหรือเขียนไม่ไดจ้าํเป็นตอ้งมีผูดู้แลในการปฏิบติักิจกรรมบางส่วน 

วรรณา โต๊ะมนั (2554) ทาํการศึกษาเรือง “การพฒันาคู่มือการจดัการโภชนาการ

เด็กมุสลิมวัยหัดเดินทีมีภาวะขาดสารอาหาร” โดยมีวตัถุประสงค์ เพือพฒันาคู่มือการจัดการ

โภชนาการเด็กมุสลิมวยัหดัเดินทีมีภาวะขาดสารอาหาร ผลการศึกษาพบว่า 

ขนัตอนการพฒันาคู่มือ มี 4 ขนัตอน คือ 1) การศึกษาขอ้มูลพืนฐาน 2) การพฒันา

คู่มือฉบบัร่าง 3) การตรวจสอบความเหมาะสมในการนาํคู่มือฉบบัร่างไปใช ้และ 4) การประเมินผล

และปรับปรุงแกไ้ขคู่มือ  

องค์ประกอบของคู่มือ ประกอบดว้ย 1) ปก คาํแนะนาํการใชคู่้มือ และสารบัญ    

2) เนือหาสาํคญั 3) แหล่งขอ้มูลอา้งอิง โดยคู่มือมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงสาํหรับผูป้กครองมุสลิม จึง

มีทงั 2 ภาษา คือภาษาไทยและมลาย ู 

ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนือหาจากผูเ้ชียวชาญ พบว่า 1) คู่มือมีความ

เหมาะสมในเรืองความสอดคล้องของหัวข้อและเนือหา การต่อเนืองของลาํดับขันตอน มี

ขอ้เสนอแนะใหป้รับเนือหาใหถู้กตอ้งตามหลกัวิชาการ 2) คู่มือมีความเหมาะสมในดา้นการใชภ้าษา 

ในเรืองการลาํดบัขนัตอนต่อเนืองและเขา้ใจง่าย เสนอแนะใหป้รับภาษามลายูให้ถูกตอ้งและชดัเจน 

ขยายตวัอกัษรให้มีขนาดทีอ่านไดง่้าย ชดัเจน 3) คู่มือมีความเหมาะสมดา้นภาพประกอบ ชดัเจน 

สีสนัสวยงาม มีขอ้เสนอแนะให้ปรับภาพประกอบให้ตรงกบัเนือหา 4) คู่มือมีความเหมาะสมดา้น

การจดัรูปเล่ม รูปเล่มน่าสนใจและสือถึงเนือหาในคู่มือ  

ผลการประเมินการใชคู่้มือ โดยผูใ้ชคู่้มือ พบว่า เนือหาในคู่มือชดัเจน อ่านเขา้ใจ

ง่าย รูปแบบคู่มือน่าสนใจ ภาพประกอบเหมาะสมกบัเนือหา ใชสี้เหมาะสม รูปเล่มมีขนาดพอเหมาะ 

แต่มีขอ้เสนอใหป้รับปรุงดา้นภาษาโดยการขยายตวัอกัษรใหมี้ขนาดใหญ่กว่าเดิม 



32 

พรรณี ดุจดา (2545) ไดท้าํการศึกษาเรือง “การพฒันาคู่มือการเตรียมความพร้อม

ในการจัดการศึกษาปฐมวยั สําหรับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาํบล” โดยมีวตัถุประสงค์ เพือ

พฒันาคู่มือการเตรียมความพร้อมในการจดัการศึกษาปฐมวยั สาํหรับสมาชิกองค์การบริหารส่วน

ตาํบล  

ผลการศึกษาพบว่า ขันตอนการพฒันาคู่มือ 4 ขนัตอน คือ 1) การศึกษาขอ้มูล

พืนฐานและความตอ้งการ 2) การพฒันาคู่มือ 3) การทดลองใช้คู่มือ 4) การประเมินและแก้ไข

ปรับปรุงคู่มือ  

ผลการศึกษาข้อมูลพืนฐานและความต้องการพัฒนาคู่มือ พบว่า ประธาน

กรรมการบริหาร สมาชิก และปลดัองค์การบริหารส่วนตาํบล ตอ้งการให้มีการพฒันาคู่มือการ

เตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวยั โดยคู่มือตอ้งมีลกัษณะรูปเล่มน่าสนใจ ตวัอกัษรมี

ขนาดตวัโต ชดัเจน ควรใชภ้าษาทีเขา้ใจง่าย การนาํเสนอเนือหาควรแยกเป็นเรือง มีตวัอย่างและ

รูปภาพประกอบ 

องค์ประกอบและเนือหาของคู่มือ พบว่า คู่ มือประกอบด้วย ว ัตถุประสงค ์

คาํแนะนาํการใชคู่้มือ และเนือหาเกียวกบัการบริหารจดัการการศึกษาปฐมวยั  

ผลการประเมินการใชคู่้มือ พบว่า ดา้นรูปแบบ คู่มือมีความเหมาะสม คือ ตวัอกัษร

มีขนาดตวัโต อ่านง่าย ชัดเจน ภาษาทีใช้ ขนาดรูปเล่ม รูปภาพประกอบเหมาะสม ด้านเนือหา 

กาํหนดวตัถุประสงค์ ขอบข่ายเนือหา คาํแนะนาํการศึกษาคู่มือกาํหนดไวช้ัดเจน และด้านการ

นาํไปใช ้ระบุขนัตอนการนาํไปใชช้ดัเจน ศึกษาคู่มือแลว้มีความรู้ความเขา้ใจ นาํความรู้ความเขา้ใจ

ทีไดจ้ากการศึกษาคู่มือไปเป็นแนวทางได้ แต่ควรปรับปรุงแก้ไขคู่มือให้รูปเล่มทนทาน จดัทาํ

รูปภาพและตวัอยา่งประกอบการนาํไปใช ้

จากการทบทวนงานวิจยัการพฒันาคู่มือ พบว่า 

1. กระบวนการในการพฒันาคู่มือ มี 4 ขนัตอน คือ 1) การศึกษาขอ้มูลพืนฐานและ

เอกสารทีเกียวข้อง 2) การพฒันาร่างคู่มือ 3) การทดลองใช้คู่มือ และ 4) การประเมินผล และ

ปรับปรุงแกไ้ขคู่มือ 

2. องคป์ระกอบและเนือหาของคู่มือ พบว่า โดยส่วนใหญ่คู่มือประกอบไปดว้ย     1) 

ปก คาํนาํ สารบญั คาํชีแจงหรือคาํแนะนาํการใชคู่้มือ 2) สาระสาํคญัของคู่มือ 3) แหล่งขอ้มูลอา้งอิง 

3. คุณภาพของคู่มือ พบว่า คู่มือทีดีควรมีเนือหาสนักระชบั หัวขอ้และเนือหามีความ

สอดคลอ้ง มีความต่อเนืองของลาํดบัขนัตอน ใชภ้าษาทีเขา้ใจง่าย คู่มือตอ้งมีขนาดเหมาะสมสะดวก

ต่อการใชง้าน ตวัอกัษรชดัเจน อ่านง่าย มีภาพประกอบทีสอดคลอ้งกบัเนือหาสาระ และมีความ

สวยงาม 
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4. ผลการประเมินการใช้คู่มือ ผูใ้ช้คู่มือส่วนใหญ่ต้องการคู่มือทีมีเนือหาชัดเจน 

รูปแบบน่าสนใจ ขนาดเล่มเหมาะสม มีภาพประกอบเพือดึงดูดใจ ภาษาเขา้ใจง่าย 

5. เงือนไขการนาํคู่มือไปใช ้พบว่า ผูที้สามารถใชคู่้มือไดต้อ้งเป็นผูอ่้านออกเขียน

ได ้

 

3.2 การมส่ีวนร่วมในการพฒันาคู่มือ 
 
ความหมายของการมส่ีวนร่วม 

 

การมีส่วนร่วม มีความสาํคญัต่อการพฒันา การแกไ้ขปัญหา อย่างมีประสิทธิผล 

ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายของการมีส่วนร่วมไวด้งัต่อไปนี 

พจนานุกรมองักฤษฉบบั Oxford (Oxford English Dictionary : OED) ไดใ้ห้คาํ

นิยามคาํว่า “การมีส่วนร่วม (Participation)” ไวว้่า “เป็นการมีส่วนร่วมกับคนอืน ในการกระทาํ

บางอย่างหรือบางเรือง” ซึงจะมีความหมายตรงข้ามกบัคาํว่า การเมินเฉย (Apathy) หากอธิบาย

ความหมายของการมีส่วนร่วม ในทางวิชาการ จะหมายถึงความเกียวขอ้งทางดา้นจิตใจ ความรู้สึก 

นึกคิดของแต่ละคนทีมีต่อกิจกรรมใดกิจกรรมหนึงของกลุ่ม เป็นแรงกระตุ้นทีช่วยทาํให้เกิด

ความสาํเร็จ เกิดความรับผดิชอบต่อกิจกรรมร่วมกนัดว้ยการเขา้ไปเกียวขอ้ง (Involvement) เขา้ไป

ช่วยเหลือ (Contribution) และมีความรับผิดชอบ (Responsibility) การมีส่วนร่วมนันเป็นอาํนาจใน

การตดัสินใจของบุคคล กลุ่มองคก์รในการเขา้ร่วมกระบวนการทาํงานทีอาศยัความพร้อมเพรียงกนั 

เพือสร้างพืนทีทงัดา้นการทาํงานและจิตใจมุ่งไปสู่ความสาํเร็จตามทีไดก้าํหนดไว ้หากจะกล่าวว่า

การมีส่วนร่วมเป็นหัวใจของการเสริมสร้างพลงัการทาํงานร่วมกันเป็นกลุ่ม (Teamwork) ทีมี

ประสิทธิภาพในการพฒันา ก็คงไม่แปลกเพราะการมีส่วนร่วมทาํให้ผูเ้กียวขอ้งหรือผูมี้ส่วนร่วม

ทงัหมดสามารถเขา้ใจสถานการณ์ของงานโดยภาพรวมทงัหมด โดยเฉพาะการทาํให้รู้สึกว่าเขาเป็น

ส่วนหนึงของหน่วยงาน กลุ่ม องค์กร ทีอยู่ในกระบวนการคิดริเริม ตัดสินใจ วางแผน และ

ดาํเนินงาน เป็นต้น ทีส่งผลให้เกิดการอุทิศตนในการปฏิบัติงานนันๆ มากยิงขึน เพือเกิดการ

เปลียนแปลงและพฒันาไปตามแนวทางทีวางไว ้(โกวิทย ์พวงงาม 2551) 

นรินทร์ชยั พฒันพงศา (2547) ใหค้วามหมายการมีส่วนร่วมว่าเป็นการทีฝ่ายหนึง

ฝ่ายใดไม่เคยเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆหรือเข้าร่วมการตดัสินใจ หรือจากทีเคยเข้ามาร่วมด้วย

เลก็นอ้ยไดเ้ขา้มาร่วมมากขึนเป็นไปอยา่งมีอิสรภาพเสมอภาค มิใช่เพียงมีส่วนร่วมอย่างผิวเผินแต่

เขา้ร่วมดว้ยแทจ้ริงยงิขึนและการเขา้ร่วมนนั ตอ้งเริมตน้ตงัแต่ขนัแรกจนถึงขนัสุดทา้ยของโครงการ  
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ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ (2548) ให้ความหมายการมีส่วนร่วมว่าเป็น

กระบวนการของการพฒันาโดยใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันา ตงัแต่เริมจน

สินสุดโครงการ ไดแ้ก่ การร่วมกนัคน้หาปัญหา การวางแผน การตดัสินใจ การระดมทรัพยากร และ

เทคโนโลยีในท้องถิน การบริหารจัดการ การติดตามประเมินผล รวมทังการรับผลประโยชน์ที

เกิดขึนจากโครงการ โดยโครงการดงักล่าวจะตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตและวฒันธรรมของ

ชุมชน  

พชัรี สิโรรส (2546) ไดใ้ห้ความหมายของการมีส่วนร่วมไว ้คือ กระบวนการซึง

ประชาชน หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดมี้โอกาสแสดงทศันะ แลกเปลียนขอ้มูลและความคิดเห็น เพือ

แสวงหาทางเลือก และการตดัสินใจต่างๆทีเหมาะสมและยอมรับร่วมกนั ทุกฝ่ายจึงควรเข้าร่วม

กระบวนการตงัแต่เริมจนกระทงัติดตามและประเมินผล 

 

ขนัตอนการมส่ีวนร่วม 
 
ไดมี้ผูศึ้กษาและจาํแนกขนัตอนการมีส่วนร่วมไว ้ดงันี 

โคเฮน และอพัฮอฟ ไดแ้บ่งขนัตอนการมีส่วนร่วมออกเป็นเรืองของการตดัสินใจ 

(Decision making)  การดาํเนินการ (Imprementation) ผลประโยชน์ (Benefits) และการประเมินผล 

(Evaluation) ดงัมีรายละเอียดต่อไปนี (อคิน รพีพฒัน์ 2527 อา้งใน ธีระพงษ ์แกว้หาวงษ ์2544) 

ขนัที 1 การมส่ีวนร่วมในการการตดัสินใจ  

ในกระบวนการของการตดัสินใจนัน ประการแรกทีสุดทีจะตอ้งกระทาํก็คือ การ

กาํหนดความตอ้งการและการจดัลาํดับความสําคญั ต่อจากนันก็เลือกนโยบายและประชาชนที

เกียวขอ้ง การตดัสินใจนีเป็นกระบวนการต่อเนืองทีตอ้งดาํเนินการไปเรือยๆ ตงัแต่การตดัสินใจ

ในช่วงเริมตน้ การตดัสินใจในช่วงดาํเนินการวางแผน และการตดัสินใจในช่วงการปฏิบติัตามแผน

ทีวางไว ้

ขนัที 2 การมส่ีวนร่วมในการดําเนินงาน 

จะได้มาจากคาํถามทีว่า ใครจะทาํประโยชน์ให้แก่โครงการได้บ้างและจะทาํ

ประโยชน์ไดโ้ดยวิธีใด เช่น การช่วยเหลือดา้นทรัพยากร การบริหารงานและประสานงาน การให้

ความช่วยเหลือดา้นแรงงานหรือขอ้มูล เป็นตน้ 

ขนัที 3 การมส่ีวนร่วมในการรับผลประโยชน์ 

ในส่วนทีเกียวกบัผลประโยชน์นัน นอกจากความสาํคญัของผลประโยชน์ในเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพแลว้ ยงัจะตอ้งพิจารณาถึงการกระจายผลประโยชน์ภายในกลุ่มดว้ย รวมทงั
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ผลทีเป็นประโยชน์ในทางบวกและผลทีเกิดขึนในทางลบทีเป็นผลเสียของโครงการ ซึงอาจจะเป็น

ประโยชน์และเป็นโทษต่อบุคคลและสงัคม 

ขนัที 4 การมส่ีวนร่วมในการประเมนิผล 

การมีส่วนร่วมในการประเมินผลนันสิงสําคัญทีจะต้องสังเกตก็คือ ความเห็น 

ความชอบ และความคาดหวงั ซึงจะมีอิทธิพลสามารถแปรเปลียนพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มต่างๆ

ได ้

อคิน รพีพฒัน์ และเจิมศกัดิ ปินทอง (2527) อา้งใน ธีระพงษ์ แกว้หาวงษ์ (2544)  

ไดเ้สนอขันตอนการมีส่วนร่วมจากประสบการณ์ภาคสนามในประเทศไทยว่าการมีส่วนร่วมที

แทจ้ริงมีขนัตอน ดงันี 

ขนัที 1 การมส่ีวนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา 

ขนัตอนนีเป็นส่วนแรกทีสาํคญัทีสุด เพราะถา้ชาวบา้นยงัไม่สามารถเขา้ใจปัญหา

และคน้หาสาเหตุของปัญหาดว้ยตวัของเขาเองได ้กิจกรรมต่างๆ ทีตามมาก็ไร้ประโยชน์ เพราะจะ

ขาดความเขา้ใจและมองไม่เห็นความสาํคญัของกิจกรรมนันๆ ทีสาํคญัทีสุดก็คือ ชาวบา้นเป็นผูอ้ยู่

กบัปัญหาและรู้จกัปัญหาของตนเองดีทีสุดแต่อาจมองปัญหาไม่ไดเ้ด่นชดั เจา้หน้าทีหรือนักพฒันา

จึงเสมือนกระจกเงาคอยสะทอ้นภาพใหชุ้มชนมองเห็นและวิเคราะห์ปัญหาได ้

ขนัที 2 การมส่ีวนร่วมในการวางแผนดําเนินกจิกรรม 

การวางแผนการดาํเนินกิจกรรมเป็นขนัตอนต่อไปทีขาดไม่ได ้หากเจา้หน้าทีหรือ

นกัพฒันาตอ้งการแต่ผลงานการพฒันาใหเ้สร็จสินโดยฉบัไว ก็จะดาํเนินการวางแผนงานดว้ยตนเอง 

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผน จะช่วยให้ชุมชนเขา้ใจปัญหาพฒันาประสบการณ์ของ

ตนเองและสามารถวางแผนไดด้ว้ยตนเองในทีสุด 

ขนัที 3 การมส่ีวนร่วมในการลงทุนและการปฏิบัตงิาน 

ชุมชนมีทรัพยากรทีสามารถลงทุนและปฏิบติังานได ้อย่างน้อยก็มีแรงงานของ

ตนเองเป็นขนัตาํสุดทีจะเขา้ร่วมได ้และในหลายๆแห่งก็สามารถทีจะร่วมลงทุนในกิจกรรมหลายๆ

ประเภทได้ การร่วมลงทุนและปฏิบัติงานจะทําให้ชุมชนรู้จักคิดต้นทุนให้กับตัวเองในการ

ดาํเนินงานและจะระมดัระวงัรักษากิจกรรมทีทาํขึนเพราะจะมีความรู้สึกร่วมเป็นเจา้ของซึงต่างไป

จากสภาพทีการลงทุนและการปฏิบัติงานทังหมดมาจากปัจจัยภายนอกจะมีอะไรเสียหายก็ไม่

เดือดร้อนมากนกั และการบาํรุงรักษาก็จะไม่เกิดขึนเพราะรู้สึกว่าไม่ใช่ของชุมชน นอกจากนันการ

ร่วมปฏิบติังานด้วยตนเอง ทาํให้ได้เรียนรู้การดาํเนินงานอย่างใกลชิ้ด และเมือเห็นประโยชน์ก็

สามารถจะดาํเนินกิจกรรมชนิดนนัดว้ยตนเองต่อไปได ้
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ขนัที 4 การมส่ีวนร่วมในการตดิตามและประเมนิผลงาน 

ขนัตอนนีเป็นขันตอนสุดท้ายทีสาํคัญอย่างยิงอีกเหมือนกัน เพราะถา้หากการ

ติดตามและการประเมินผลงานขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน แต่เป็นการดําเนินการโดย

บุคคลภายนอก ชุมชนก็ไม่สามารถทราบว่างานทีทาํไปนันได้รับผลดี ไดรั้บประโยชน์อย่างไร

หรือไม่ ถึงแมอ้าจจะมีผูโ้ตแ้ยง้ว่าการประเมินทีเทียงธรรมทีสุดน่าจะมาจากบุคคลภายนอกทีไม่ได้

ยุง่เกียวกบักิจกรรมนันๆ แต่ถา้คิดถึงจุดมุ่งหมายของการพฒันาทีมุ่งจะพฒันาคน การคาํนึงถึงแต่

ความเทียงธรรมอาจจะไร้ประโยชน์ การผสมผสานระหว่างคนภายนอกกับชุมชนน่าจะเกิด

ประโยชน์ตามวตัถุประสงคม์ากกว่า เพราะนอกจากจะเป็นการประเมินแลว้ ยงัแลกเปลียนความรู้

ความเขา้ใจในกระบวนการประเมินและเป็นการเผยแพร่กิจกรรมออกไปสู่ชุมชนอืนๆ 

ธีระพงษ ์แกว้หาวงษ์ (2544) ไดจ้าํแนกการมีส่วนร่วมตามขนัตอนในการพฒันา

เป็น 5 ขนัตอน ดงันี 

ขนัที 1 การมส่ีวนร่วมในขนัริเริมโครงการ 

เป็นขนัทีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา

ภายในชุมชน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจกาํหนดความตอ้งการของชุมชน และมีส่วนใน

การจดัลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการนนัๆ 

ขนัที 2 การมส่ีวนร่วมในขนัวางแผนโครงการพฒันา 

เป็นขนัทีประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบาย และวตัถุประสงคข์อง

โครงการ กาํหนดวิธีการ และแนวทางการดาํเนินงาน กาํหนดทรัพยากรและแหล่งของทรัพยากรที

จะใชใ้นโครงการ เป็นตน้ 

ขนัที 3 การมส่ีวนร่วมในขนัดําเนินโครงการ 

เป็นขนัทีประชาชนเขา้มามีส่วนในการทาํประโยชน์ให้แก่โครงการโดยการร่วม

ช่วยเหลือด้านทุนทรัพย ์ว ัสดุอุปกรณ์และแรงงาน หรือโดยการบริหารงานและประสานงาน 

ตลอดจนการดาํเนินการขอความช่วยเหลือจากภายนอก เป็นตน้ 

ขนัที 4 การมส่ีวนร่วมในขนัรับผลทีเกดิจากโครงการพฒันา 

เป็นขนัทีประชาชนเขา้มามีส่วนในการรับผลประโยชน์ทีพึงไดรั้บการโครงการ 

หรือมีส่วนในการรับผลเสียทีอาจเกิดจากโครงการ ซึงผลประโยชน์หรือผลเสียนีอาจเป็นด้าน

กายภาพหรือดา้นจิตใจทีมีผลต่อสงัคมหรือบุคคลก็ได ้
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ขันที 5 การมส่ีวนร่วมในขนัประเมนิผลโครงการพฒันา 

ขนัทีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินว่า โครงการพฒันาทีพวกเขา

ดาํเนินการนนับรรลุวตัถุประสงคที์กาํหนดไวห้รือไม่ การประเมินผลนีอาจเป็นการประเมินผลย่อย 

ซึงเป็นการประเมินผลความกา้วหนา้ของโครงการทีกระทาํกนัเป็นระยะๆ หรือการประเมินผลรวม 

ซึงเป็นการประเมินผลสรุปรวมยอดของโครงการทงัหมด 

โดยสรุปการพฒันาคู่มือแบบมีส่วนร่วม หมายถึง  กระบวนการในการจดัทาํคู่มือที

เปิดโอกาสใหบุ้คคลเขา้มามีส่วนเกียวขอ้งในการดาํเนินงานในทุกขนัตอน ตงัแต่ ร่วมริเริมกาํหนด

ความต้องการ ร่วมวางแผน ร่วมดาํเนินการ ร่วมประเมินผล ตลอดจนร่วมกันรับผลประโยชน์ 

เพือใหคู่้มือทีจดัทาํขึนสามารถตอบสนองและเป็นไปตามความตอ้งการของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง และ

สามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริง 
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บทที 3 

 

วธีิดําเนินการวจิยั 

 

 การศึกษาครังนี เป็นการวิจัยและพฒันา (The Research and Development) มี

วตัถุประสงค์เพือพฒันาคู่มือปฏิบัติการการทาํแผนทีทุนมนุษยเ์พือสุขภาวะแบบมีส่วนร่วมของ

เครือข่ายสจัจะฯ มีขนัตอนการพฒันาคู่มือฯ ประกอบดว้ย 4 ขนัตอน ดงันี 

 1. การศึกษาขอ้มูลพืนฐานและความตอ้งการคู่มือฯ 

2. การออกแบบคู่มือฯ 

3. การทดลองใชคู่้มือฯ 

4. การประเมินผล ปรับปรุงแกไ้ขคู่มือฯฉบบัสมบูรณ์ 

 

การเตรียมการ 

   

  ก่อนการดาํเนินการตามขนัตอนการพฒันาคู่มือฯ ผูว้ิจยัไดเ้ตรียมการเพือเป็นการ

เตรียมความพร้อม ดงันี 

  1. นาํโครงร่างวิทยานิพนธ ์เสนอคณะกรรมการจริยธรรมของสถาบนัการจดัการ

ระบบสุขภาพภาคใต ้มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เพือพิจารณาจริยธรรมในการวิจยั 

  2. ขอหนั งสื อแ นะนํ าตั วจาก สถาบั นการจั ดการ ระบบสุ ขภาพ ภาคใต้ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ถึงนายกสมาคมสวัสดิการภาคประชาชนสงขลา เพือชีแจง

วตัถุประสงคก์ารวิจยั และขออนุญาตเก็บขอ้มูล 

  3. เตรียมทีมผู ้ช่วยวิจัย จ ํานวน 2 คน โดยจัดประชุมทีมผูช่้วยวิจัย เพือชีแจง

วตัถุประสงค ์ขนัตอน และวิธีการเก็บขอ้มูล 

  ภายหลงัการเตรียมการ ผูว้ิจยัจึงดาํเนินการตามขนัตอนการพฒันาคู่มือฯ ดงันี 
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ขันตอนที 1 การศึกษาข้อมูลพืนฐานและความต้องการคู่มือฯ 

 

  ผู้มส่ีวนร่วม 

  1. ผูว้ิจยั  

  2. ผูช่้วยวิจยั จาํนวน 2 คน 

  3. คณะกรรมการบริหารเครือข่ายสจัจะฯ จาํนวน 17 คน 

  4. ทีปรึกษาเครือข่ายสจัจะฯ จาํนวน 6 คน 

 

  เครืองมือในการวจิยั 

  เครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในขนัตอนการศึกษาขอ้มูลพืนฐานและ

ความตอ้งการคู่มือฯ ประกอบดว้ย 

  1. แบบเก็บรวบรวบขอ้มูลพืนฐานของเครือข่ายสจัจะฯ โดยมีขอบเขตของขอ้มูลที

ศึกษา ประกอบดว้ย ความเป็นมาของเครือข่ายสจัจะฯ จาํนวนกองทุนทีเป็นสมาชิกเครือข่ายสัจจะฯ 

จาํนวนสมาชิกของเครือข่ายสจัจะฯ และการบริหารจดัการเครือข่ายสจัจะฯ 

  2. แบบบนัทึกการประชุม  

  3. เครืองบนัทึกเสียง 

 

  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  การวิจัยครังนีผูว้ิจ ัยทาํการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบเก็บรวบรวมข้อมูล

พืนฐานของเครือข่ายสัจจะฯ และแบบบนัทึกการประชุม ซึงมีขนัตอนในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ดงันี 

 

  ขนัตอนที 1.1  การศึกษาข้อมูลพืนฐานของเครือข่ายสัจจะฯ  

 

  1. ประสานงานกบัเลขานุการของสมาคมสวสัดิการภาคประชาชนสงขลา เพือขอ

เอกสารความเป็นมา จาํนวนกองทุนทีเป็นสมาชิกของเครือข่ายสจัจะฯ จาํนวนสมาชิกของเครือข่าย

สจัจะฯ และการบริหารจดัการเครือข่ายสจัจะฯ 

  2. เขา้ร่วมประชุมประจาํเดือนของคณะกรรมการบริหารเครือข่ายสัจจะฯ ในวนัที 

9 ของเดือน เวลา 13.00 น.-15.00 น. และเขา้ร่วมประชุมประจาํเดือนของเครือข่ายสัจจะฯ ในวนัที 
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16 ของเดือน เวลา 10.00 น.–15.00 น. เพือศึกษาและรวบรวมขอ้มูลพืนฐานของเครือข่ายสัจจะฯ 

และสร้างสมัพนัธภาพกบัเครือข่ายสจัจะฯ 

 

  ขนัตอนที 1.2 การสํารวจความต้องการคู่มือฯ 

 

 ดาํเนินการเก็บขอ้มูล โดยการจดัประชุมชีแจง ตามขนัตอน ดงันี 

 1. ประสานเลขานุการของสมาคมสวสัดิการภาคประชาชนสงขลา เพือขอนดัหมาย 

วนั เวลา สถานที ในการจดัประชุมเพือสาํรวจความตอ้งการคู่มือฯ และร่วมกาํหนดขอบเขตเนือหา

ของคู่มือฯ 

 2. ขอหนั งสื อเชิ ญประชุ ม จากสถาบั น การจั ดการร ะบบสุ ขภาพ ภาคใต้ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ถึงคณะกรรมการบริหารและทีปรึกษาเครือข่ายสจัจะฯ 

 3. จัดประชุมเพือสํารวจความต้องการ โดยผู ้วิ จัย เป็นผู ้ด ํา เนินการชีแจงทีมา 

วตัถุประสงค์ ขนัตอนการดาํเนินการ และประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับจากการพฒันาคู่มือฯ เปิด

โอกาสให้คณะกรรมการบริหารและทีปรึกษาเครือข่ายสัจจะฯแสดงความต้องการคู่มือฯ และ

ร่วมกนักาํหนดรายละเอียดขอบเขตเนือหาของคู่มือฯ รวมถึงร่วมกาํหนดขนัตอนในการพฒันาคู่มือ

ฯ เพือใหเ้กิดความเหมาะสมและสามารถปฏิบติัไดจ้ริง 

 4. บนัทึกการประชุมและอาํนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการบริหารและทีปรึกษา

เครือข่ายสจัจะฯ โดยผูช่้วยวิจยั 2 คน 

 5. ขอความร่วมมือคณะกรรมการบริหารและทีปรึกษาเครือข่ายสจัจะฯ ในการคดัเลือก

ตวัแทนทุนมนุษย ์เพือเขา้มามีส่วนร่วมในการออกแบบคู่มือฯ การคดัเลือกตวัแทนทุนมนุษย ์ใช้

เกณฑก์ารคดัเลือกทุนมนุษยเ์พือสุขภาวะทีผูว้ิจยัพฒันาขึน ดงัต่อไปนี 

  (1.) เป็นผูที้มีความรู้ หรือประสบการณ์ ทีเกียวขอ้งกบัการพฒันาสุขภาพ

หรือส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน 

  (2.) มีผลงานเป็นทีปรากฏชดัเจนและต่อเนืองในชุมชน เช่น เป็นผูมี้ความรู้ใน

การรักษาโรค เป็นผูมี้ความรู้ในเรืองสมุนไพร เป็นผูดู้แลในเรืองทีเกียวขอ้งกบัจิตวิญญาณ อาทิ เป็น

หมอประกอบพิธีกรรม เป็นหมอขวญัขา้ว เป็นตน้ 

  (3.) เป็นบุคคลทีไดรั้บการยอมรับจากคนในชุมชน 

  (4.) เป็นสมาชิกของเครือข่ายสจัจะฯ 

 การคดัเลือกตวัแทนทุนมนุษยจ์ะคดัเลือกทุนมนุษยต์ามพืนทีโซนจงัหวดัสงขลา 

จาํนวน 4 คน ซึงแบ่งตามลกัษณะภูมิประเทศไดด้งันี 
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   โซน 1 ไดแ้ก่ อาํเภอระโนด อาํเภอกระแสสินธุ ์อาํเภอสทิงพระ อาํเภอสิงหนคร 

  โซน 2 ไดแ้ก่ อาํเภอรัตภูมิ อาํเภอควนเนียง อาํเภอบางกลาํ อาํเภอเมือง 

  โซน 3 ไดแ้ก่ อาํเภอสะเดา อาํเภอนาหม่อม อาํเภอคลองหอยโข่ง อาํเภอ

หาดใหญ่ 

  โซน 4 ไดแ้ก่ อาํเภอจะนะ อาํเภอเทพา อาํเภอสะบา้ยอ้ย อาํเภอนาทวี 

 วธิีการคดัเลือกตวัแทนทุนมนุษย์ 

  (1.) คณะกรรมการบริหารเครือข่ายสจัจะฯในแต่ละโซน ร่วมกนัเสนอชือ

และให้ข้อมูลคุณลกัษณะของตัวแทนทุนมนุษยที์ตนเองเสนอชือ โดยใช้เกณฑ์การคดัเลือกทุน

มนุษยใ์นงานวิจยั 

  (2.) คณะกรรมการบริหารเครือข่ายสจัจะฯ ในแต่ละโซนร่วมกนัพิจารณา

และคดัเลือกตวัแทนทุนมนุษยโ์ซนละ 1 คน เขา้มามีส่วนร่วมในการออกแบบคู่มือฯ 

 6. นดัหมายวนั เวลา และสถานทีในการประชุมครังต่อไป เพือร่วมออกแบบคู่มือฯ

ฉบบัร่าง โดยมีผูเ้ขา้ประชุม ไดแ้ก่ ตวัแทนคณะกรรมการบริหารเครือข่ายสจัจะฯ ทีปรึกษาเครือข่าย

สจัจะฯ และตวัแทนทุนมนุษยข์องแต่ละโซนทีไดรั้บการเสนอชือ 

 7. ขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการบริหารเครือข่ายสจัจะฯในแต่ละโซน ทาํหน้าที

ประสานและเชิญตวัแทนทุนมนุษยที์ผา่นการคดัเลือกเขา้ร่วมประชุมเพือร่วมออกแบบคู่มือฯในการ

ประชุมครังต่อไป 

 

 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 

 1. ขอ้มูลพืนฐานของเครือข่ายสจัจะฯ ไดแ้ก่ ความเป็นมาของเครือข่ายสัจจะฯจาํนวน

และรายชือกองทุนทีเป็นสมาชิกเครือข่ายสจัจะฯ ขอ้มูลจาํนวนสมาชิกของเครือข่ายสจัจะฯ และการ

บริหารจัดการเครือข่ายสัจจะฯทีไดจ้ากการศึกษาเอกสารและการเขา้ร่วมประชุมประจาํเดือน 

วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนือหา (Content Analysis)  

 2. ขอ้มูลความตอ้งการและขอบเขตเนือหาของคู่มือฯ ขนัตอนการพฒันาคู่มือฯ ที

ได้จากการบันทึกเทปและบันทึกการประชุม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนือหา 

(Content Analysis)  
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ขนัตอนที 2 การออกแบบคู่มือฯ 

 

  ผู้มส่ีวนร่วม 

  1. ผูว้ิจยั 

  2. ผูช่้วยผูว้ิจยั จาํนวน 2 คน 

  3. คณะกรรมการบริหารเครือข่ายสจัจะฯ จาํนวน 17 คน 

  4. ทีปรึกษาเครือข่ายสจัจะฯ จาํนวน 6 คน 

  5. ตวัแทนทุนมนุษยที์ไดรั้บการเสนอชือใหเ้ป็นตวัแทนโซน จาํนวน 4 คน 

  6. ผูท้รงคุณวุฒิทีมีความเชียวชาญเกียวกบัการพฒันาคู่มือและการพฒันาเครือข่าย

ชุมชน จาํนวน 3 คน  

 

  เครืองมือในการวจิยั 

  เครืองมือทีใช้ในการ เก็บรวบรวมข้อมูลในขันตอนการออกแบบคู่ มือฯ 

ประกอบดว้ย 

  1. แบบบนัทึกการประชุม 

  2. แบบประเมินคุณภาพคู่มือ เพือตรวจสอบความเหมาะสมของคู่มือฯ มีลกัษณะ

ให้เลือกตอบ 2 ตวัเลือก คือ เหมาะสม หรือไม่เหมาะสม ในดา้นองค์ประกอบเนือหา ดา้นการใช้

ภาษา และดา้นรูปแบบ และมีช่องว่างใหผู้ท้รงคุณวุฒิไดใ้หข้อ้เสนอแนะเพิมเติม  

  3. เครืองบนัทึกเสียง 

  4. คู่มือฯฉบบัร่าง 

 

  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  การออกแบบคู่มือฯ ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการตามขนัตอน ดงันี 

 

  ขนัตอนที 2.1 การออกแบบคู่มือฯฉบับร่างโดยผู้วจิยัและนําเสนอแก่ผู้มส่ีวนร่วม 

 

  ผูว้ิจยัดาํเนินการออกแบบคู่มือฯฉบบัร่าง โดยมีขนัตอนในการดาํเนินการ ดงันี 

  1. การทบทวนวรรณกรรมทีเกียวขอ้งในเรืองทุนมนุษยเ์พือสุขภาวะ เครือข่ายสัจจะ

ฯ และการพฒันาคู่มือ เพือนาํมาใชใ้นการออกแบบคู่มือฯ โดยในส่วนเนือหาประกอบดว้ย ความรู้ 

ความชาํนาญ และประสบการณ์ทีทุนมนุษยมี์ โดยเป็นเรืองทีช่วยส่งเสริมปัจจยักาํหนดสุขภาวะทงั 
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3 ดา้น ซึงมีการระบุประเภทของความรู้ ความชาํนาญนนัๆ คู่มือฯมีการจดัทาํใหมี้ความเหมาะสมต่อ

ผูใ้ชง้าน ทงัในดา้นภาษาและรูปแบบ  

  ทงันีไดอ้อกแบบเนือหาโดยนาํผลทีไดจ้ากการศึกษาและจากการจดัประชุมเพือ

สาํรวจความตอ้งการและกาํหนดขอบเขตเนือหาคู่มือฯ มาใชใ้นการออกแบบคู่มือฯและดาํเนินการ

จดัพิมพคู่์มือฯฉบบัร่าง เพือเตรียมพร้อมสาํหรับการนาํเสนอต่อผูมี้ส่วนร่วม 

  2. จดัประชุมเพือนาํเสนอคู่มือฯฉบบัร่าง แก่คณะกรรมการบริหารเครือข่ายสจัจะฯ 

ทีปรึกษาเครือข่ายสจัจะฯ และตวัแทนทุนมนุษยที์ไดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็นตวัแทนโซน โดยผูว้ิจยัเป็นผู ้

มีหนา้ทีในการนาํเสนอคู่มือฯฉบบัร่าง คณะกรรมการบริหารเครือข่ายสัจจะฯ ทีปรึกษาเครือข่าย

สจัจะฯ และตวัแทนทุนมนุษยเ์ป็นผูใ้หค้วามคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพือใชใ้นการปรับปรุงคู่มือฯ

ฉบบัร่าง 

  3. ร่วมกันคัดเลือกกองทุนสัจจะฯ เพือใช้เป็นพืนทีในการทดลองใช้คู่มือฯ โดย

คดัเลือกกองทุนสจัจะฯ จาํนวน 1 กองทุน ต่อโซน   

  4. บนัทึกการประชุมโดยผูว้ิจยัและผูช่้วยวิจยั  

  5. นดัหมายวนั เวลา สถานที กบัประธานกองทุนสจัจะฯทีเขา้ร่วมทดลองใชคู่้มือฯ

ทงั 4 กองทุน เพือชีแจงทาํความเขา้ใจเกียวกบัการทดลองใชคู่้มือฯในพืนที  

 

  ขนัตอนที 2.2 การปรับปรุงคู่มือฯฉบับร่างตามข้อเสนอแนะของผู้มส่ีวนร่วม 

 

  1. ปรับปรุงแก้ไขคู่มือฯฉบับร่าง ตามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะ

กรรมการบริหารเครือข่ายสจัจะฯ ทีปรึกษาเครือข่ายสจัจะฯ และตวัแทนทุนมนุษย ์

  2. จดัพิมพคู่์มือฯฉบบัร่าง เพือเตรียมจดัส่งไปยงัคณะกรรมการบริหารเครือข่าย

สจัจะฯ ทีปรึกษาเครือข่ายสจัจะฯ และตวัแทนทุนมนุษย ์

 

  ขนัตอนที 2.3 การพจิารณาให้ความเห็นชอบคู่มือฯฉบับร่างของผู้มส่ีวนร่วม 

 

  1. จดัส่งคู่มือฯฉบบัร่างทีทาํการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ทางไปรษณียไ์ปยงัทีอยู่ของ

คณะกรรมการบริหารเครือข่ายสจัจะฯ ทีปรึกษาเครือข่ายสัจจะฯ และตวัแทนทุนมนุษย ์ทีเขา้ร่วม

ประชุม 

  2. ประสานงานกบัคณะกรรมการบริหารเครือข่ายสจัจะฯ ทีปรึกษาเครือข่ายสัจจะ

ฯ และตวัแทนทุนมนุษย ์เพือยนืยนัว่าทุกคนไดรั้บคู่มือฯฉบบัร่างทีจดัส่งไปแลว้ 
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  3. ขอความร่วมมือจากคณะกรรมการบริหารเครือข่ายสัจจะฯ ทีปรึกษาเครือข่าย

สัจจะฯ และตัวแทนทุนมนุษย ์ในการตรวจสอบความเหมาะสมของคู่มือฯ พร้อมทังขอความ

ร่วมมือในการให้ข้อเสนอแนะเพิมเติมหากคู่มือฯฉบับร่างยงัมีข้อบกพร่อง โดยสามารถระบุ

ขอ้เสนอแนะมาในคู่มือฯฉบบัร่างทีจดัส่งไปใหไ้ดเ้ลย 

  4. ขอความร่วมมือจากคณะกรรมการบริหารเครือข่ายสัจจะฯ ทีปรึกษาเครือข่าย

สัจจะฯ และตัวแทนทุนมนุษย ์ส่งคู่มือฯฉบบัร่างทีตรวจสอบเรียบร้อยแลว้กลบัมายงัผูว้ิจัยทาง

ไปรษณีย ์

  5. ผูว้ิจยัปรับปรุงแกไ้ขคู่มือฯฉบบัร่างอีกครัง ตามขอ้เสนอแนะเพิมเติมของคณะ

กรรมการบริหารเครือข่ายสจัจะฯ ทีปรึกษาเครือข่ายสจัจะฯ และตวัแทนทุนมนุษย ์ 

   

  2.4 การตรวจสอบคุณภาพของคู่มือฯฉบับร่างโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

  1. ขอหนงัสือจากสถาบนัการจดัการระบบสุขภาพภาคใต ้มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

เพือแต่งตงัผูท้รงคุณวุฒิทีมีประสบการณ์และความเชียวชาญเกียวกบัการพฒันาคู่มือและการพฒันา

เครือข่ายชุมชน จาํนวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย อาจารยจ์ากมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จาํนวน 2 

ท่าน และอาจารยจ์ากมหาวิทยาลยัทกัษิณ จาํนวน 1 ท่าน 

  2. จดัส่งคู่มือฯฉบบัร่างทีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ และแบบประเมินคุณภาพคู่มือ ไปยงั

ผูท้รงคุณวุฒิทงั 3 ท่าน เพือตรวจสอบความเหมาะสมของคู่มือฯ 

  3. ติดต่อขอรับผลการประเมินคุณภาพคู่มือ จากผูท้รงคุณวุฒิทงั 3 ท่าน 

 

  2.5 การปรับปรุงคู่มือฯฉบับร่างตามคาํแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

  1. ปรับปรุงแก้ไขคู่มือฯ ตามคาํแนะนําและข้อเสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิทัง 3 

ท่าน 

  2. นาํคู่มือฯทีผ่านการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ เสนอต่ออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์

เพือตรวจสอบความถูกตอ้ง 

  3. จดัพิมพคู่์มือฯเพือเตรียมสาํหรับนาํไปทดลองใชใ้นพืนที 4 กองทุน 
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 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 1. ขอ้มูลองคป์ระกอบและเนือหา ภาษา และรูปแบบของคู่มือ ทีไดจ้ากแบบบนัทึก

การประชุม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้ารวิเคราะห์เชิงเนือหา (Content Analysis) 

 2. ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพคู่มือ ของผูท้รงคุณวุฒิทัง 3 ท่าน ได้แก่ ด้าน

องค์ประกอบและเนือหา ด้านการใช้ภาษา และด้านรูปแบบของคู่มือฯ ทีได้จากแบบประเมิน

คุณภาพคู่มือ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้ารวิเคราะห์เชิงเนือหา (Content Analysis)  

 

ขนัตอนที 3 การทดลองใช้คู่มือฯ  

 

  ผู้มส่ีวนร่วม 

  1. ผูว้ิจยั  

  2. ผูช่้วยวิจยั จาํนวน 2 คน 

  3. ประธานกองทุนสจัจะฯ ทีสมคัรใจเขา้ร่วมทดลองใชคู่้มือฯ จาํนวน 4 คน 

  4. แกนนาํ 1:50 ทงัหมดของกองทุนสจัจะฯ ทีสมคัรใจเขา้ร่วมทดลองใชคู่้มือฯ  

 

  เครืองมือในการวจิยั 

  เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในขันตอนการทดลองใช้คู่ มือฯ 

ประกอบดว้ย 

  1. แบบบนัทึกการประชุม  

  2. เครืองบนัทึกเสียง 

  3. คู่มือฯฉบบัร่าง 

 

  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  1. จดัประชุมชีแจงรายละเอียดและวิธีการใชคู่้มือฯ แก่ประธานกองทุนสัจจะฯ ที

สมคัรใจเขา้ร่วมทดลองใชคู่้มือฯ ทงั 4 กองทุน  

  2. นดัหมายวนั เวลา สถานที ในการลงพืนทีของทงั 4 กองทุนสัจจะฯ เพือทดลอง

ใชคู่้มือฯ โดยประธานกองทุนสัจจะฯทงั 4 พืนที เป็นผูก้าํหนดวนั เวลา และสถานที ตามความ

เหมาะสม 
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  3. ลงพืนทีเพือดาํเนินการทดลองใชคู่้มือฯ ตามวนั เวลาทีกาํหนด มีประธานกองทุน

สัจจะฯของแต่ละกองทุน ทีสมคัรใจเข้าร่วมทดลองใชคู่้มือฯ ทาํหน้าทีเป็นผูน้าํในการอธิบายทาํ

ความเขา้ใจรายละเอียดของคู่มือฯ โดยดาํเนินการตามขนัตอนของคู่มือฯ ดงันี 

   ขนัตอนที 1 การเริมตน้คน้หาทุนมนุษย ์โดยประธานกองทุนสจัจะฯเป็นผู ้

อธิบายเกณฑ์การคดัเลือกทุนมนุษยใ์นพืนที ซึงทุนมนุษยที์จะไดรั้บการคดัเลือกจะตอ้งเป็นผูที้มี

คุณสมบติัเป็นไปตามเกณฑก์ารคดัเลือกทุนมนุษย ์

   จากนันแกนนํา 1:50 ของกองทุนสัจจะฯ มีหน้าทีในการเสนอชือทุน

มนุษย ์ทีอาศยัอยู่ในเขตรับผิดชอบของตนเอง โดยทาํการเขียนระบุรายชือของบุคคลนันๆลงใน

แบบฟอร์มคน้หาทุนมนุษยใ์นเขตรับผดิชอบ เมือไดร้ายชือแลว้ ประธานกองทุนสจัจะฯและแกนนาํ 

1:50 ของกองทุนสจัจะฯ จึงร่วมกนัสรุปรายชือของทุนมนุษยที์ไดม้าทงัหมด 

   ขนัตอนที 2 การสืบเสาะเชิงลึกในพืนที เป็นขนัตอนของการสัมภาษณ์

ขอ้มูลทุนมนุษย ์โดยประธานกองทุนสัจจะฯเป็นผูอ้ธิบายรายละเอียดในการสัมภาษณ์ มีแกนนํา 

1:50 ของกองทุนสัจจะฯ เป็นผูด้าํเนินการสัมภาษณ์บุคคลทีผ่านการคัดเลือกในพืนทีของตน 

ดาํเนินการสมัภาษณ์โดยใชแ้บบฟอร์มรวบรวมขอ้มูลทุนมนุษย ์ซึงประกอบดว้ย ขอ้มูลทวัไป และ

ขอ้มูลเกียวกบัความรู้ ความชาํนาญหรือประสบการณ์ของทุนมนุษยใ์นพืนที 

   ขนัตอนที 3 การประกอบแผนทีทุนมนุษย ์เพือแสดงทีอยู่และความรู้ 

ความชาํนาญของทุนมนุษยใ์นพืนที ในขนัตอนนีประธานกองทุนสจัจะฯ ทาํหนา้ทีในการนัดหมาย

แกนนํา 1:50 ของกองทุนสัจจะฯ เพือร่วมกนัสรุปขอ้มูลของทุนมนุษย ์ทีได้จากการสัมภาษณ์ 

จากนันจึงร่วมกนัในการทาํแผนทีเพือระบุตาํแหน่งทีอยู่ของบุคคลนันๆ รวมถึงระบุขอ้มูลทวัไป 

และความรู้ ความชาํนาญหรือประสบการณ์ลงในแบบฟอร์มการประกอบแผนทีทุนมนุษย ์

 

 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 วิเคราะห์ความเหมาะสมในการนาํคู่มือฯไปใช ้จากการทดลองใชคู่้มือฯของแกน

นาํ 1:50 ทีไดจ้ากการสงัเกตแบบมีส่วนร่วมของผูว้ิจยั วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้ารวิเคราะห์เชิงเนือหา 

(Content Analysis)  

 

ขนัตอนที 4 การประเมนิผล ปรับปรุงแก้ไขคู่มือฯฉบับสมบูรณ์  

 

  ผู้มส่ีวนร่วม 

  1. ผูว้ิจยั  
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  2. ผูช่้วยวิจยั จาํนวน 2 คน 

  3. ประธานกองทุนสจัจะฯ ทีสมคัรใจเขา้ร่วมทดลองใชคู่้มือฯ จาํนวน 4 คน 

  4. แกนนาํ 1:50 ของกองทุนสจัจะฯ ทีทาํหนา้ทีในการสมัภาษณ์ทุนมนุษยใ์นพืนที 

 

  เครืองมือในการวจิยั 

  เครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประกอบดว้ย 

1. แบบประเมินคู่มือ ผูว้ิจยัสร้างขึนโดยแบบประเมินมีลกัษณะเนือหาเกียวกบัการ

ประเมินความเหมาะสมของขันตอนต่างๆทีตอ้งปฏิบัติในคู่มือฯ ความเหมาะสมดา้นภาษา การ

เลือกใชอ้กัษร และขนาดอกัษร ความเหมาะสมของรูปเล่ม การอธิบายรายละเอียดของคู่มือฯ โดยให้

เลือกตอบเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ 3 2 และ 1 โดยผูว้ิจยัไดก้าํหนดคะแนนไวด้งันี 

   คะแนน 3 หมายถึง เหมาะสมดี 

   คะแนน 2 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 

   คะแนน 1 หมายถึง เหมาะสมนอ้ย 

  การตัดสินผลการประเมินการใช้คู่มือฯ พิจารณาจากค่าเฉลียของคะแนนทีได้

ทงัหมด โดยมีเกณฑต์ดัสิน ดงันี 

   ค่าเฉลียตงัแต่ 2.50 - 3.00 หมายถึง คู่มือมีความเหมาะสมมาก 

   ค่าเฉลียตงัแต่ 1.50 - 2.49 หมายถึง คู่มือมีความเหมาะสมปานกลาง 

   ค่าเฉลียตงัแต่ 1.00 - 1.49 หมายถึง คู่มือมีความเหมาะสมนอ้ย 

  2. แบบบนัทึกการประชุม  

  3. เครืองบนัทึกเสียง 

 

  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

   

  ขนัตอนที 4.1 การประเมนิผลการใช้คู่มือฯ 

 

  1. จดัเวทีแลกเปลียนเรียนรู้การใชคู่้มือฯของแกนนาํ 1:50 ในแต่ละกองทุนสัจจะฯ

ทีทดลองใชคู่้มือฯ โดยประธานกองทุนสจัจะฯและผูว้ิจยัเป็นผูน้าํในการดาํเนินการ บนัทึกผลการ

ประชุมโดยผูช่้วยวิจยั 

  2. ใหแ้กนนาํ 1:50 ของแต่ละกองทุนสจัจะฯทีทดลองใชคู่้มือฯ ประเมินผลการใช้

คู่มือฯ โดยใชแ้บบประเมินคู่มือทีผูว้ิจยัสร้างขึน 
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 ขนัตอนที 4.2 การปรับปรุงแก้ไข และจดัทําคู่มือฉบับสมบูรณ์ 

  

  1. ดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขคู่มือฯ ตามผลการประเมินการใชคู่้มือฯ และผลจาก

การจดัเวทีแลกเปลียนเรียนรู้การใชคู่้มือฯ ของแกนนาํ 1:50 ของกองทุนสจัจะฯทงั 4 กองทุน 

  2. จดัพิมพคู่์มือฉบบัสมบูรณ์ 

 

 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 ขอ้มูลผลการทดลองใชคู่้มือฯ ไดแ้ก่ ความเหมาะสมของคู่มือฯ ปัญหาอุปสรรคที

พบจากการทดลองใชคู่้มือฯ ทีไดจ้ากการจากการบนัทึกเทป และการบันทึกการประชุมจากเวที

แลกเปลียนเรียนรู้ วิเคราะห์โดยใชก้ารวิเคราะห์เชิงเนือหา (Content Analysis) และผลการประเมิน

การใชคู่้มือฯ ทีไดจ้ากแบบประเมินคู่มือ วิเคราะห์โดยใชส้ถิติ คือค่าเฉลีย 

  

การพทิักษ์สิทธิของกลุ่มเป้าหมาย 

 

  การศึกษาครังนี ผูว้ิจยัทาํการพิทกัษสิ์ทธิของผูที้เขา้ร่วมพฒันาคู่มือฯทุกคน โดยจะ

คาํนึงถึงจรรยาบรรณของนกัวิจยัและการพิทกัษสิ์ทธิผูมี้ส่วนร่วมในการวิจยั ดว้ยการแนะนาํตวั ชีแจง

วตัถุประสงค์ของการศึกษา วิธีดาํเนินการ การเก็บข้อมูล รวมทงัประโยชน์ทีได้รับจากการศึกษา 

ผูเ้ขา้ร่วมวิจยัสามารถบอกยกเลิกการเขา้ร่วมการวิจยัไดต้ลอดช่วงดาํเนินการวิจยัโดยไม่มีผลต่อผูมี้ส่วน

ร่วมในการวิจยั ตลอดจนเปิดโอกาสใหซ้กัถามขอ้สงสยั สอบถามความสมคัรใจในการเขา้ร่วมการวิจยั 

หากมีขอ้สงสยัเกียวกบัการวิจยั ผูเ้ขา้ร่วมวิจยัสามารถสอบถามผูว้ิจยัไดต้ลอดเวลา 
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บทที 4 

 

ผลการวจิยัและการอภปิรายผล 

 

การพฒันาคู่มือปฏิบติัการการทาํแผนทีทุนมนุษยเ์พือสุขภาวะแบบมีส่วนร่วมของ

เครือข่ายสัจจะลดรายจ่ายวนัละ 1 บาท เพือทาํสวสัดิการภาคประชาชน จงัหวดัสงขลา ผูว้ิจยัได้

นาํเสนอผลการวิจยัและการอภิปรายผล ดงัต่อไปนี  

1. กระบวนการพฒันาคู่มือปฏิบติัการการทาํแผนทีทุนมนุษยเ์พือสุขภาวะแบบมี

ส่วนร่วมของเครือข่ายสจัจะฯ 

  2. องค์ประกอบ เนือหา ภาษา และรูปแบบของคู่มือปฏิบติัการการทาํแผนทีทุน

มนุษยเ์พือสุขภาวะแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายสจัจะฯ 

3. เงือนไขการนาํคู่มือปฏิบติัการการทาํแผนทีทุนมนุษยเ์พือสุขภาวะแบบมีส่วน

ร่วมของเครือข่ายสจัจะฯไปใช ้

 

ผลการวจิยั 

 

  1. กระบวนการพฒันาคู่มือปฏิบัตกิารการทําแผนทีทุนมนุษย์เพือสุขภาวะแบบมี

ส่วนร่วม ของเครือข่ายสัจจะฯ  

 

กระบวนการพฒันาคู่มือฯ ประกอบดว้ย 4 ขนัตอน คือ 1) การศึกษาขอ้มูลพืนฐาน

และความตอ้งการคู่มือฯ 2) การออกแบบคู่มือฯ 3) การทดลองใชคู่้มือฯ และ 4) การประเมินผล 

ปรับปรุงแกไ้ขคู่มือฯฉบบัสมบูรณ์ ทงันีพบว่าในบางขนัตอนมีการปรับเปลียนกิจกรรมจากการวาง

แผนการดาํเนินการวิจยั เพือใหเ้กิดความเหมาะสมในการพฒันาคู่มือฯ ดงันี 

ขนัตอนที 1 การศึกษาขอ้มูลพืนฐานและความตอ้งการคู่มือฯ ประกอบด้วย 2 

ขนัตอนยอ่ย คือ   

 1.1 การศึกษาข้อมูลพืนฐาน โดยการศึกษาจากการเอกสาร และการ

ทบทวนวรรณกรรมทีเกียวขอ้ง ตลอดจนการเขา้ร่วมประชุมของเครือข่ายสัจจะฯ พบว่าเป้าหมาย

ของเครือข่ายสจัจะฯ คือ การสร้างสงัคมดีคนมีความสุขหรือสุขภาวะ มีวตัถุประสงค์ทีจะสร้างสุข

ภาวะส่วนบุคคล สุขภาวะชุมชนและสุขภาวะสงัคม ปัจจุบนัไดมี้การขยายกลุ่มสจัจะฯครอบคลุมทุก
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ตาํบลในจงัหวดัสงขลา จาํนวน 140 กลุ่ม มีสมาชิกจาํนวน 257,780 คน กติกาการดาํเนินงานของ

กองทุนสัจจะฯ คือ การจดัตงักองทุนสัจจะฯในพืนทีตอ้งมีการรวมตวักนัอย่างน้อย 100 คน แลว้

แบ่งเป็น 2 กลุ่มยอ่ย กลุ่มละ 50 คน แต่ละกลุ่มยอ่ยตอ้งเลือกแกนนาํ 1 คน เรียกว่าแกนนาํ 1:50 ซึง

ในแต่ละหมู่บา้นหนึงๆอาจจะมีกลุ่มย่อยกีกลุ่มก็ได ้ในแต่ละกองทุนจะมีผูแ้ทน 1 คน ซึงสมาชิก

ภายในกลุ่มสรรหากนัเอง เพือเป็นประธานกองทุนสัจจะฯในระดบัตาํบลหรือเทศบาล และเป็น

ตวัแทนกองทุนเขา้ร่วมเป็นเครือข่ายในระดบัอาํเภอ เครือข่ายระดบัอาํเภอเลือกประธานกองทุน

สจัจะฯทีเป็นเครือข่ายในระดบัอาํเภอ อาํเภอละ 1 คน จะไดต้วัแทนจากทงั 16 อาํเภอ ไปเป็นคณะ

กรรมการบริหารเครือข่ายสจัจะฯ 

 1.2 การสาํรวจความตอ้งการคู่มือฯ พบว่า คณะกรรมการบริหารเครือข่าย

สจัจะฯ และทีปรึกษาเครือข่ายสจัจะฯ มีความตอ้งการใหมี้การพฒันาคู่มือฯ และพร้อมทีจะใหค้วาม

ร่วมมือในทุกดา้น โดยมีความเห็นว่าคู่มือฯทีจะจดัทาํขึนควรมีขอ้มูลบุคคลทีมีความรู้ความสามารถ

ในเรืองทีจะช่วยพฒันาสุขภาวะของเครือข่ายได ้ดงัคาํกล่าวทีไดจ้ากการจดัประชุมเพือสาํรวจความ

ตอ้งการ คือ “คู่มือนีจะทาํใหเ้ราไดจ้าํนวนคน และรู้ว่ามีใครมีคุณสมบติัดา้นใดทีเป็นประโยชน์ เมือ

มีคู่มือฯ เวลาจาํเป็นตอ้งหาความรู้เรืองใด ก็สามารถเชิญบุคคลเหล่านนัได ้และส่งบุคคลนันไปช่วย

ทีอืนไดด้ว้ย” (สุภาคย ์อินทองคง) ในการประชุมเพือสาํรวจความตอ้งการครังนี คณะกรรมการ

บริหารเครือข่ายสัจจะฯ ซึงเป็นตวัแทนของแต่ละอาํเภอไดร่้วมกนัเสนอและคดัเลือกตวัแทนทุน

มนุษย ์จาํนวน 4 คน เป็นตวัแทนของแต่ละโซน เพือร่วมดาํเนินการออกแบบคู่มือฯ นอกจากนียงั

พบว่าคณะกรรมการบริหารเครือข่ายสจัจะฯ และทีปรึกษาเครือข่ายสจัจะฯ เสนอให้มีการปรับปรุง

กิจกรรมในขันตอนการออกแบบคู่มือฯ ให้มีความกระชับและสามารถช่วยลดระยะเวลาการ

ดาํเนินการ ทาํให้เกิดความสะดวกในการดาํเนินงานมากขึน โดยไดเ้สนอให้มีการปรับปรุงการ

ดาํเนินกิจกรรมในขนัตอนการออกแบบคู่มือฯใหเ้หลือเพียง 3 ขนัตอน คือ 1.) การยกร่างคู่มือฯโดย

ผูว้ิจยั 2.) การพฒันาคู่มือฯแบบมีส่วนร่วมจากเครือข่าย และ 3.)การตรวจสอบคุณภาพของคู่มือฯ

โดยผูท้รงคุณวุฒิ  

ขนัตอนที 2 การออกแบบคู่มือฯ ผลจากการจดัประชุมชีแจงและร่วมกนักาํหนด

ความตอ้งการคู่มือฯ ทาํให้มีการเสนอให้ปรับลดกิจกรรมในขนัตอนการออกแบบคู่มือฯ เหลือ 3 

กิจกรรม เพือใหเ้กิดความสะดวกและลดระยะเวลาในการดาํเนินการ โดยมีขนัตอนในการออกแบบ

คู่มือฯ ดงันี 

 2.1 การยกร่างคู่มือฯโดยผูว้ิจยั ในขนัตอนนีผูว้ิจยันาํผลทีไดจ้ากการศึกษา

และการทบทวนเอกสาร วรรณกรรมในส่วนของขอ้มูลพืนฐาน ความเป็นมา การบริหารจดัการ
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เครือข่ายสจัจะฯ รวมถึงผลทีไดจ้ากการจดัประชุมชีแจงและร่วมกาํหนดความตอ้งการคู่มือฯ มาใช้

ในการออกแบบคู่มือฯฉบบัร่าง  

 2.2 การพฒันาคู่มือฯแบบมีส่วนร่วมจากเครือข่าย  ผูว้ิจยัเป็นผูน้าํเสนอ

คู่มือฯฉบบัร่าง แก่คณะกรรมการบริหารเครือข่ายสจัจะฯ ทีปรึกษาเครือข่ายสจัจะฯ และตวัแทนทุน

มนุษย์ทีได้รับการเสนอชือเป็นตัวแทนของแต่ละโซน จากนันผูเ้ข้าร่วมประชุมร่วมกันให้

ขอ้เสนอแนะ และร่วมกนัแกไ้ขขอ้บกพร่องของคู่มือฯ ทงัในส่วนขององค์ประกอบและเนือหา 

ภาษา และรูปแบบของคู่มือฯ โดยดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จในการประชุมคราวเดียวกนั 

 2.3 การตรวจสอบคุณภาพของคู่มือฯโดยผูท้รงคุณวุฒิ ผูว้ิจยัจดัส่งคู่มือฯที

ผา่นการแกไ้ขตามมติทีประชุมการพฒันาคู่มือฯแบบมีส่วนร่วมจากเครือข่าย ให้แก่ผูท้รงคุณวุฒิทงั 

3 ท่าน เพือตรวจสอบคุณภาพ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ด้านองค์ประกอบและเนือหา ด้านภาษา และดา้น

รูปแบบ จากนนัผูว้ิจยัดาํเนินการปรับปรุงตามคาํแนะนาํของผูท้รงคุณวุฒิ 

ขนัตอนที 3 การทดลองใชคู่้มือฯ  ผูว้ิจยันาํร่างคู่มือฯทีผ่านการตรวจสอบคุณภาพ

จากผูท้รงคุณวุฒิและปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิ  ไปทดลองใชก้บักองทุน

สจัจะฯ จาํนวน 4 กองทุน จาก 4 โซนทีสมคัรใจเขา้ร่วมทดลองใชคู่้มือฯ โดยไดก้องทุนสัจจะฯที

สมคัรใจเขา้ร่วมทดลองใชคู่้มือฯในแต่ละโซน ดงันี 

 โซนที 1 กองทุนสจัจะฯเทศบาลเมืองสิงหนคร 

 โซนที 2 กองทุนสจัจะฯตาํบลเขาพระ 

 โซนที 3 กองทุนสจัจะฯเทศบาลตาํบลทุ่งลาน 

 โซนที 4 กองทุนสจัจะฯตาํบลวงัใหญ่ 

ในการทดลองใชคู่้มือฯ แต่ละกองทุนสัจจะฯทีเป็นตัวแทนโซน ได้ปฏิบติัตาม

ขนัตอนการทาํแผนทีทุนมนุษย ์3 ขนัตอน ไดแ้ก่ 1) การเริมตน้คน้หาทุนมนุษย ์2) การสืบเสาะเชิง

ลึกในพืนที และ 3) การประกอบแผนทีทุนมนุษย ์โดยมีวิธีการ ดงันี 

1. การเริมต้นค้นหาทุนมนุษย์ พบว่าแต่ละกองทุนสัจจะฯ มีการดาํเนินการที

คลา้ยคลึงกนั ดงันี 

 1. ประธานกองทุนสจัจะฯเป็นผูน้าํในการดาํเนินการคน้หาทุนมนุษย ์โดย

การอธิบายเกณฑ์การคดัเลือกทุนมนุษยต์ามแบบฟอร์มทีแนบไวคู่้มือฯ ซึงเกณฑ์การคดัเลือกทุน

มนุษยมี์รายละเอียด ดงันี 

  (1.) เป็นผูที้มีความรู้ หรือประสบการณ์ ทีเกียวขอ้งกบัการพฒันา

สุขภาพหรือส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน 
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  (2.) มีผลงานเป็นทีปรากฏชดัเจนและต่อเนืองในชุมชน เช่น เป็น

ผูมี้ความรู้ในการรักษาโรค เป็นผูมี้ความรู้ในเรืองสมุนไพร เป็นผูดู้แลในเรืองทีเกียวข้องกับจิต

วิญญาณ อาทิ เป็นหมอประกอบพิธีกรรม เป็นหมอขวญัขา้ว เป็นตน้ 

  (3.) เป็นบุคคลทีไดรั้บการยอมรับจากคนในชุมชน 

  (4.) เป็นสมาชิกของเครือข่ายสจัจะฯ 

จากนนัจึงมอบหมายใหแ้กนนาํ 1:50 ช่วยกนัคน้หารายชือบุคคลในเขตรับผิดชอบ

ของตนเองทีมีคุณลกัษณะตามเกณฑด์งักล่าว 

 2. แกนนาํ 1:50 ทาํการบนัทึกรายชือ โดยการระบุ ชือ สกุล ของบุคคล

นนัๆในแบบฟอร์มคน้หาทุนมนุษยใ์นเขตรับผดิชอบ เมือมีขอ้สงสัยหรือไม่แน่ใจจะทาํการซกัถาม

จากประธานกองทุนสจัจะฯ 

2. การสืบเสาะเชิงลึกในพืนที  พบว่าแต่ละกองทุนสัจจะฯ มีวิธีการดาํเนินการที

คลา้ยคลึงกนั ดงันี 

 1. ประธานกองทุนสจัจะฯเป็นผูอ้ธิบายรายละเอียดของแบบฟอร์มสาํรวจ

ขอ้มูลทุนมนุษยแ์ก่แกนนาํ 1:50  

 2. แกนนํา 1:50 เป็นผูด้าํเนินการสัมภาษณ์ทุนมนุษยต์ามแบบฟอร์ม

รวบรวมขอ้มูลทุนมนุษย ์โดยการลงสมัภาษณ์ในพืนที ทงันีแกนนาํ 1:50 จะเป็นผูน้ัดหมายวนัเวลา

ในการสมัภาษณ์ตามความสะดวกดว้ยตนเอง  

3. การประกอบแผนทีทุนมนุษย์ พบว่าแต่ละกองทุนสจัจะฯ มีวิธีการดาํเนินการที

คลา้ยคลึงกนั ดงันี 

 1. ประธานกองทุนสัจจะฯเป็นผูน้ําในการรวบรวมและสรุปขอ้มูลทุน

มนุษยที์ไดจ้ากการสมัภาษณ์ทงัหมด 

 2. แกนนาํ 1:50 เป็นผูส้รุปและบนัทึกขอ้มูลสาํคญัของทุนมนุษยล์งใน

แผนที 

ผลจากการทดลองใชคู่้มือฯ พบความแตกต่างในแต่ละกองทุนสจัจะฯ ดงันี 

1. วิธีการคน้หาทุนมนุษย ์พบว่าในการทดลองใชคู่้มือฯ โดยการให้แกนนาํ 1:50 

ได้มีโอกาสพูดคุยปรึกษาหารือเพือช่วยกันค้นหารายชือทุนมนุษย ์มีผลให้ได้รายชือทุนมนุษย์

ครบถว้นครอบคลุมทุกพืนทีทงัตาํบล แมว้่าแกนนาํ 1:50 บางคนจะไม่ได้เขา้ร่วมประชุมก็ตาม 

เนืองจากมีการมอบหมายจากประธานกองทุนสัจจะฯ ให้แกนนาํ 1:50 ทีรับผิดชอบพืนทีใกลเ้คียง
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กนัดาํเนินหนา้ทีแทน โดยก่อนมอบหมายงานมีการสอบถามความสมคัรใจ ลกัษณะดงักล่าวพบใน

พืนทีกองทุนสจัจะฯตาํบลเขาพระ และกองทุนสจัจะฯตาํบลวงัใหญ่ 

2. การคดัเลือกทุนมนุษยจ์ากแกนนาํ 1:50 พบในกองทุนสจัจะฯตาํบลเขาพระ 

3. การนดัหมายการประชุม พบว่ากองทุนสจัจะฯเทศบาลตาํบลทุ่งลาน ดาํเนินการ

นัดหมายในวันเก็บรวบรวมเงินของกองทุนสัจจะฯ กองทุนสัจจะฯเทศบาลเมืองสิงหนคร 

ดาํเนินการในวนัประชุมประจาํเดือน แต่เป็นการประชุมแบบสัญจรทีจดัขึนในหมู่บา้นและพืนที

ตาํบลค่อนขา้งกวา้ง ทาํใหท้งัสองกองทุนมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมค่อนขา้งนอ้ย ส่วนกองทุนสจัจะฯตาํบล

เขาพระ ดาํเนินการในวนัประชุมประจาํเดือนของกองทุนสัจจะฯ เช่นเดียวกนัแต่กลบัมีผูเ้ขา้ร่วม

จาํนวนมาก และกองทุนสัจจะฯตาํบลวงัใหญ่ ดาํเนินการประชุมแยกจากการประชุมอืนๆ โดย

ประธานกองทุนสจัจะฯเป็นผูป้ระสานงานแกนนาํ 1:50 ดว้ยตนเอง เพือทาํการนดัหมายในวนั เวลา 

ทีแกนนาํ 1:50 ส่วนใหญ่สะดวกเขา้ร่วม ทาํใหมี้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจาํนวนค่อนขา้งมาก 

  4. การกาํหนดวนั เวลา ในการดาํเนินการสมัภาษณ์เพือเจาะลึกขอ้มูลความรู้ ความ

ชาํนาญ และประสบการณ์ของทุนมนุษย ์ขึนอยูก่บัความสะดวกและความเหมาะสมของแต่ละพืนที

ซึงจะทาํการตกลงกนัเองภายในกองทุนสจัจะฯ แต่ละกองทุน 

   นอกจากนีการทดลองใชคู่้มือฯขนัตอนการสืบเสาะเชิงลึกในพืนที พบว่าขอ้มูล

จากการสมัภาษณ์บางส่วนขาดหายไป เนืองจากแกนนาํ 1:50 บางคนลืมสมัภาษณ์ทุนมนุษย ์แกนนาํ 

1:50 บางคนไม่สามารถสมัภาษณ์ใหไ้ดร้ายละเอียดทีสาํคญัได ้ 

ขนัตอนที 4 การประเมินผล ปรับปรุงแกไ้ขคู่มือฉบบัสมบูรณ์ การประเมินผลการ

ใชคู่้มือฯ โดยใชแ้บบประเมินคู่มือของประธานกองทุนสจัจะฯและแกนนาํ1:50 พบว่า อยู่ในระดบั

เหมาะสมมาก คือ มีคะแนนเฉลียเท่ากบั 2.56 จากคะแนนเต็ม 3 และการจดัเวทีแลกเปลียนเรียนรู้

การใชคู่้มือฯ ร่วมกบัการสงัเกตแบบมีส่วนร่วม พบว่ามีขอ้เสนอแนะใหป้รับปรุงคู่มือฯ ดงันี 

 1. ควรเพิมขนาดของตัวอกัษรเพือให้อ่านได้ง่าย และเพือความชัดเจน 

ครอบคลุมผูใ้ชง้านทุกวยั 

 2. ในกรณีเป็นความรู้ ความชาํนาญ หรือประสบการณ์ของกลุ่ม ควร

คดัเลือกผูน้าํหรือผูริ้เริมกลุ่มใหเ้ป็นทุนมนุษย ์

 3. ขอ้คาํถามในแบบฟอร์มรวบรวมขอ้มูลทุนมนุษยบ์างข้อยงัซบัซอ้น 

เข้าใจยาก ควรใช้ภาษาทีเข้าใจง่าย เนืองจากแกนนํา 1:50 ทีเป็นผูท้ ําการสัมภาษณ์มีความ

หลากหลาย การใชค้าํถามทียากหรือใชภ้าษาทีมีความเป็นวิชาการจนเกินไป อาจทาํใหย้ากต่อการทาํ

ความเขา้ใจ 
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 4. การขาดทักษะการสัมภาษณ์ของแกนนํา 1:50 ทาํให้ได้ข้อมูลไม่

ครบถว้นสมบูรณ์ ทงันีพบว่าทุนมนุษยบ์างคนจะใชว้ิธีการเล่าเรือง ทาํให้แกนนาํ 1:50 ไม่สามารถ

สรุปใจความสาํคญัมาใส่ในแบบฟอร์มรวบรวมขอ้มูลทุนมนุษยไ์ด ้ 

  กระบวนการพฒันาคู่มือฯ ทงั 4 ขนัตอนดงักล่าวขา้งตน้ พบว่าในแต่ละกิจกรรม

ของแต่ละขนัตอนจะเปิดโอกาสใหผู้เ้กียวขอ้งทีจะใชคู่้มือฯเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรม เพือให้แต่

ละกิจกรรมสามารถบรรลุผลตามวตัถุประสงคแ์ละเป็นไปตามความตอ้งการของผูใ้ชคู่้มือ เริมตงัแต่

ขนัตอนการศึกษาขอ้มูลพืนฐานและความตอ้งการคู่มือฯ ในขนัตอนนีมีคณะกรรมการบริหารและที

ปรึกษาเครือข่ายสจัจะฯ รวมทงัผูว้ิจยั เขา้มามีส่วนร่วมในการร่วมริเริมและกาํหนดความตอ้งการ 

จากนันเมือเขา้สู่ขนัตอนการออกแบบคู่มือฯ ก็จะมีคณะกรรมการบริหารและทีปรึกษาเครือข่าย

สจัจะฯ ตวัแทนทุนมนุษย ์ผูว้ิจยัและผูช่้วยวิจยั รวมทงัผูท้รงคุณวุฒิเขา้มีมีส่วนร่วมในการวางแผน 

ส่วนในขนัตอนการทดลองใชคู่้มือฯจะมีประธานกองทุนสจัจะฯ แกนนาํ 1:50 ทีสมคัรใจทดลองใช้

คู่มือฯ ผูว้ิจยัและผูช่้วยวิจยั เขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินการ และสุดทา้ยขนัตอนการประเมินผล 

ปรับปรุงแกไ้ขคู่มือฯฉบบัสมบูรณ์ มีประธานกองทุนสัจจะฯ แกนนาํ 1:50 ทีสมคัรใจทดลองใช้

คู่มือฯ ผูว้ิจัยและผูช่้วยวิจัย เขา้มามีส่วนร่วมในการร่วมประเมินผลและรับผลประโยชน์ โดย

สามารถสรุปเป็นแผนภาพได ้ดงันี 
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แผนภาพ 1  กระบวนการพฒันาคู่มือปฏิบัตกิารการทําแผนทีทุนมนุษย์เพือสุขภาวะแบบมส่ีวน ร่วม 

ของเครือข่ายสัจจะลดรายจ่ายวนัละ 1 บาท เพือทําสวสัดกิารภาคประชาชน จงัหวงัสงขลา 

 

 

 

                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ร่วมริเริมและกําหนดความต้องการ 
- คณะกรรมการบริหารเครือข่ายสัจจะฯ-

- ทีปรึกษาเครือข่ายสัจจะฯ 

- ผูว้ิจยั 

 

1. การศึกษาข้อมูลพืนฐานและความต้องการคู่มือฯ 

    1.1 การศึกษาขอ้มูลพืนฐานของเครือข่ายสัจจะฯ 

    1.2 การสาํรวจความตอ้งการคู่มือฯ 

ร่วมวางแผน 
- ผูว้ิจยั 

- คณะกรรมการบริหารเครือข่ายสัจจะฯ 
- ทีปรึกษาเครือข่ายสัจจะฯ 
- ตวัแทนทุนมนุษย ์
- ผูว้ิจยัและผูช่้วยผูว้ิจยั 

 

- ผูท้รงคุณวุฒิ 

ร่วมดําเนินการ 
- ประธานกองทุนสัจจะฯ 

- แกนนาํ 1:50  

- ผูว้ิจยัและผูช่้วยวิจยั 

ร่วมประเมินผลและรับผลประโยชน์ 
- ประธานกองทุนสัจจะฯ 

- แกนนาํ 1:50 

- ผูว้ิจยัและผูช่้วยวิจยั 

2. การออกแบบคู่มือฯ 

    2.1 การยกร่างคู่มือฯโดยผูว้ิจยั 

     

    2.2 การพฒันาคู่มือฯแบบมีส่วนร่วมจากเครือข่าย 

    2.3 การตรวจสอบคุณภาพของคู่มือฯโดยผูท้รงคุณวุฒิ 

3. การทดลองใช้คู่มือฯ 

    ทดลองใชคู่้มือฯกบั 4 กองทุนจากพืนที 4 โซน 

4. การประเมินผล ปรับปรุงแก้ไขคู่มือฯฉบับสมบูรณ์ 

    4.1 การประเมินผลการใชคู่้มือฯ 

 - การใชแ้บบประเมินคู่มือฯ 

 - การจดัเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ 

 - การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 

- ผูว้ิจยั     4.2 การปรับปรุงแกไ้ขและจดัทาํคู่มือฯฉบบัสมบูรณ์ 

การมส่ีวนร่วม/ผู้มส่ีวนร่วม ขนัตอน/กจิกรรม 
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  2. องค์ประกอบ เนือหา ภาษา และรูปแบบของคู่มือปฏิบัติการการทําแผนทีทุน

มนุษย์เพือสุขภาวะแบบมส่ีวนร่วมของเครือข่ายสัจจะฯ 

 

  ผูว้ิจยัไดน้ําข้อเสนอแนะจากผูมี้ส่วนร่วมในการประชุมชีแจงเพือสาํรวจความ

ตอ้งการ ขอ้เสนอแนะจากการจดัประชุมเพือนาํเสนอคู่มือฯฉบบัร่าง ผลการประเมินคุณภาพคู่มือฯ

ของผูท้รงคุณวุฒิ และผลการประเมินการทดลองใชคู่้มือฯจากเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ และการทาํ

แบบประเมินคู่มือของแกนนํา 1:50 มาใช้ปรับปรุงคู่มือฯ จนได้คู่มือฉบับสมบูรณ์ ซึงพบว่ามี

องคป์ระกอบ เนือหา ภาษา และรูปแบบทีเหมาะสม ดงันี 

 

องค์ประกอบและเนือหาของคู่มือฉบับสมบูรณ์ 

 

คู่มือฯฉบบัสมบูรณ์ มีองคป์ระกอบ ซึงแบ่งเป็น 2 ส่วน ดงันี 

ส่วนที 1 ส่วนนาํของคู่มือฯ มีเนือหาประกอบดว้ย  

1. ปกของคู่มือฯ ออกแบบให้มีชือของคู่มือฯ อยู่ส่วนบนสุด มีภาพแผนทีจงัหวดั

สงขลาอยูส่่วนกลาง และชือ สกุล ของผูจ้ดัทาํคู่มือฯ 

2. คาํนาํ มีเนือหาทีบอกใหท้ราบถึงวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํคู่มือฯ บอกขอบเขต

โดยรวมของคู่มือฯ และวิธีใชป้ระโยชน์จากคู่มือฯ 

3. สารบญั มีเนือหาบอกลาํดบัรายการและเลขหนา้ของเนือหาและแบบฟอร์มทีใช้

ประกอบในคู่มือฯทงัเล่ม เพือใหผู้ใ้ชคู่้มือฯสามารถเปิดใชแ้ละคน้หาไดส้ะดวกยงิขึน  

4. บทนาํ มีเนือหาทีบอกถึงวตัถุประสงค์ของคู่มือฯ คาํและความหมายของคาํที

ปรากฏในคู่มือฯ เพือให้ผูใ้ชง้านเกิดความเขา้ใจมากยิงขึน นอกจากนียงัมีการระบุถึงประโยชน์ที

คาดว่าจะไดรั้บจากการใชคู่้มือฯ และสุดทา้ยมีการอธิบายขนัตอนในการทาํแผนทีทุนมนุษยโ์ดยย่อ 

ก่อนทีจะนาํเขา้สู่ส่วนของสาระสาํคญัของคู่มือฯ 

ส่วนที 2 สาระสาํคญัของคู่มือ มีเนือหาประกอบดว้ย 

1. คาํชีแจงแนวทางการทาํแผนทีทุนมนุษยเ์พือสุขภาวะ เนือหาจะเป็นการเกรินนาํ

ก่อนจะนาํผูใ้ชคู่้มือฯเขา้สู่รายละเอียดของแต่ละขนัตอน 

2. ขนัตอนการทาํแผนทีทุนมนุษย ์มีเนือหาประกอบดว้ย 1) ชือของขนัตอนในการ

ทาํแผนทีทุนมนุษย ์2) วตัถุประสงคข์องแต่ละขนัตอนเป็นการบอกถึงผลทีตอ้งการให้บรรลุในการ

ทาํกิจกรรมของแต่ละขนัตอน 3) กิจกรรมในแต่ละขนัตอนเป็นการบอกถึงสิงทีตอ้งปฏิบติัในแต่ละ
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ขนัตอนของการทาํแผนทีทุนมนุษย ์และ 4) เอกสารหรืออุปกรณ์ทีตอ้งใชใ้นแต่ละขนัตอน คู่มือฯมี

ขนัตอนและมีแบบบฟอร์มทีจาํเป็นตอ้งใชใ้นแต่ละขนัตอน ดงันี  

 ขนัตอนที 1 การเริมตน้คน้หาทุนมนุษย ์ประกอบดว้ย 

 1) แบบฟอร์มการคดัเลือกทุนมนุษย ์ซึงมีเนือหาทีบอกถึงคุณลกัษณะที

ทุนมนุษยจ์าํเป็นตอ้งมี ทงัสิน 4 ประการ ไดแ้ก่  

  (1.) เป็นผูที้มีความรู้ หรือประสบการณ์ ทีเกียวขอ้งกบัการพฒันา

สุขภาพหรือส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน 

  (2.) มีผลงานเป็นทีปรากฏชดัเจนและต่อเนืองในชุมชน เช่น เป็น

ผูมี้ความรู้ในการรักษาโรค เป็นผูมี้ความรู้ในเรืองสมุนไพร เป็นผูดู้แลในเรืองทีเกียวข้องกับจิต

วิญญาณ อาทิ เป็นหมอประกอบพิธีกรรม เป็นหมอขวญัขา้ว เป็นตน้ 

  (3.) เป็นบุคคลทีไดรั้บการยอมรับจากคนในชุมชน 

  (4.) เป็นสมาชิกของเครือข่ายสจัจะฯ 

 2) แบบฟอร์มคน้หาทุนมนุษย ์ซึงมีเนือหาทีเป็นการระบุถึงความรู้ ความ

ชาํนาญ และประสบการณ์ในดา้นต่างๆ ทีมีส่วนในการพฒันาสุขภาวะของบุคคลและชุมชน โดยมี

รายละเอียดใหเ้ลือกและสามารถบนัทึกรายชือของบุคคลทีตรงกบัรายละเอียดนนัๆ 

 ขนัตอนที 2 การสืบเสาะเชิงลึกในพืนที ประกอบดว้ยแบบฟอร์มรวบรวม

ขอ้มูลทุนมนุษย ์โดยรายละเอียดของแบบฟอร์มประกอบด้วยส่วนสาํคญั 2 ส่วน คือ 1.) ขอ้มูล

ทวัไปของทุนมนุษย ์มีเนือหาทีระบุถึง ชือ สกุล อายุ สัญชาติ ศาสนา ทีอยู่ เบอร์โทรศพัท์สาํหรับ

ติดต่อ ระยะเวลาในการปฏิบัติความรู้ ความชาํนาญ หรือประสบการณ์เรืองนันๆ การให้ความ

ยนิยอมในการนาํขอ้มูลความรู้ ความชาํนาญ หรือประสบการณ์ไปเผยแพร่ ประวติัการศึกษา และ

ผลงานหรือรางวลัทีทุนมนุษยมี์ความภูมิใจหรือได้รับจากหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ และ 2.) 

ขอ้มูลในส่วนความรู้ ความชาํนาญ และประสบการณ์ของทุนมนุษย ์มีเนือหาทีระบุถึง เรืองทีทุน

มนุษยมี์ความรู้ ความชาํนาญ หรือประสบการณ์ ทีมาของความรู้ ความชาํนาญ หรือประสบการณ์

นนัๆ การนาํเอาความรู้ ความชาํนาญหรือประสบการณ์นนัๆไปใชป้ระโยชน์ วิธีการถ่ายทอดความรู้ 

ความชาํนาญ หรือประสบการณ์นันๆไปยงับุคคลอืนทีมีความสนใจ และความตอ้งการทีอยากให้

หน่วยงานหรือองคก์รต่างๆใหก้ารสนบัสนุน 

 ขันตอนที 3 การประกอบแผนทีทุนมนุษย ์ประกอบด้วยแบบฟอร์ม

ตวัอยา่งการประกอบแผนทีทุนมนุษยข์องชุมชน ซึงจะมีรายละเอียดระบุถึงชือ สกุลของทุนมนุษย ์

ตาํแหน่งทีอยูข่องทุนมนุษย ์และมีขอ้มูลความรู้ ความชาํนาญ และประสบการณ์ของทุนมนุษย ์



58 
 

 

ภาษาของคู่มือฯฉบับสมบูรณ์ 

 

ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการปรับปรุงคู่มือฯฉบบัสมบูรณ์ตามขอ้เสนอแนะในดา้นภาษา 

ดงันี 

1. ภาษาทีใชใ้นคู่มือฯ มีความเหมาะสมกบัผูใ้ชคู่้มือฯ เนืองจากใชภ้าษาทีเขา้ใจง่าย 

ไม่ใชภ้าษาทีเป็นศพัทเ์ฉพาะ หรือภาษาวิชาการ  

2. มีความสมาํเสมอของการใชค้าํ คือใชค้าํเดียวกนัตลอดทงัเล่ม 

3. มีการตรวจสอบความถูกตอ้งของการสะกดคาํในทุกหนา้ 

 

รูปแบบของคู่มือฯฉบับสมบูรณ์ 

 

ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการปรับปรุงรูปแบบของคู่มือฯฉบับสมบูรณ์จากข้อเสนอแนะ 

ดงันี 

1. เลือกใชแ้บบตวัอกัษรทีอ่านง่าย มีขนาดใหญ่ เป็นตวัอกัษรทีไม่เป็นทางการโดย

แบบอกัษรทีเลือกใชคื้อแบบ Layiji MaHaNiYom  

2. มีขนาดทีพกพาสะดวก กะทดัรัด โดยมีความกวา้ง 14.5 เซนติเมตร ยาว 21 

เซนติเมตร  

3. เลือกใชภ้าพแผนทีจงัหวดัสงขลา เป็นภาพบนปก เพือเป็นการสือความหมาย

ของการทาํแผนทีทุนมนุษยข์องเครือข่ายสจัจะฯ 

4. เลือกใชภ้าพประกอบภายในคู่มือฯใหมี้ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัเนือหา

ภายในเล่ม 

5. มีการแทรกกล่องขอ้ความเพือช่วยยาํเตือนการดาํเนินการทีสาํคญั และเป็นการ

เปิดโอกาสใหผู้ใ้ชคู่้มือไดร่้วมตดัสินใจในการดาํเนินการในบางกิจกรรม 

 

3. เงือนไขการนําคู่มือปฏิบัติการการทําแผนทีทุนมนุษย์เพือสุขภาวะแบบมีส่วน

ร่วมของเครือข่ายสัจจะฯไปใช้ 

 

จากผลการประเมินการทดลองใช้คู่มือฯของกองทุนสัจจะ ฯ ทีได้จากเวที

แลกเปลียนเรียนรู้ของแกนนาํ 1:50 และการสงัเกตแบบมีส่วนร่วมของผูว้ิจยั พบว่าคู่มือปฏิบติัการ
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การทาํแผนทีทุนมนุษยเ์พือสุขภาวะแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายสัจจะฯ มีเงือนไขในการนาํไปใช้

จริง ดงันี 

1. ผูใ้ชคู่้มือฯควรเป็นแกนนาํชุมชน เนืองจากเป็นผูที้มีความสมัพนัธใ์กลชิ้ดกบัคน

ในชุมชน ทาํใหไ้ดม้าซึงขอ้มูลทีครอบคลุม นอกจากนียงัสามารถเขา้ถึงและมีปฏิสัมพนัธ์ทีดีกบัตวั

ทุนมนุษยที์ตอ้งการศึกษา 

2. แกนนาํ 1:50 ควรไดรั้บการอบรมทกัษะการเก็บรวบรวมขอ้มูล เนืองจากการ

รวบรวมขอ้มูลทุนมนุษยใ์ชว้ิธีการสมัภาษณ์ หากผูใ้ชคู่้มือขาดทกัษะ ไม่สามารถสรุปใจความสาํคญั

ทีไดจ้ากการสมัภาษณ์ ทาํใหข้อ้มูลทีไดไ้ม่ครบถว้นสมบูรณ์ 

3. ระยะเวลาทีใชแ้ต่ละขนัตอน ควรใหป้ระธานกลุ่มสจัจะฯ และแกนนาํ 1:50 เป็น

ผูก้าํหนดและตดัสินใจตามความเหมาะสมของบริบทของกองทุน  

4. การนาํเสนอขอ้มูลทุนมนุษยค์วรนาํเสนอดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป เพือใหผู้ส้นใจ

สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย เกิดคุณค่าและสร้างความภูมิใจแก่ทุนมนุษย ์

5. การทาํแผนทีทุนมนุษยค์วรจดัแยกออกจากกิจกรรมอืน เพือให้ผูใ้ชคู่้มือจดจ่อ

และใหเ้วลากบัการการทาํแผนทีทุนมนุษยอ์ย่างเต็มที หากไม่สามารถจดัแยกไดค้วรมีการบริหาร

จดัการเวลาทีเหมาะสม 

6. ผูใ้ชคู่้มือฯตอ้งเป็นผูที้อ่านออกเขียนได ้เนืองจากคู่มือฯไดจ้ดัทาํไวส้าํหรับให้ผู ้

ทีสนใจใชไ้ดด้ว้ยตวัเอง หากผูใ้ชไ้ม่สามารถอ่านหรือเขียนไดจ้าํเป็นตอ้งมีผูช่้วย 

 

อภิปรายผล 

 

                        1. กระบวนการพฒันาคู่มือปฏิบัตกิารการทําแผนทีทุนมนุษย์เพือสุขภาวะแบบมี

ส่วนร่วม ของเครือข่ายสัจจะฯ  

 

การพฒันาคู่มือปฏิบติัการการทาํแผนทีทุนมนุษยเ์พือสุขภาวะแบบมีส่วนร่วมของ

เครือข่ายสัจจะฯครังนี ใช้กระบวนการของการวิจัยเชิงพฒันา ซึงประกอบด้วย 4 ขันตอน คือ         

1) การศึกษาขอ้มูลพืนฐานและความตอ้งการคู่มือปฏิบติัการการทาํแผนทีทุนมนุษยเ์พือสุขภาวะ    

2) การออกแบบคู่มือปฏิบัติการการทําแผนทีทุนมนุษย์เพือสุขภาวะ 3) การทดลองใช้คู่มือ

ปฏิบัติการการทําแผนทีทุนมนุษยเ์พือสุขภาวะ และ 4) การประเมินผล ปรับปรุงแก้ไขคู่มือ

ปฏิบติัการการทาํแผนทีทุนมนุษยเ์พือสุขภาวะฉบบัสมบูรณ์ กระบวนการขา้งตน้ทงั 4 ขนัตอน ทาํ
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ใหไ้ดคู่้มือทีดี ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัทีมีวตัถุประสงคเ์พือการพฒันาคู่มือทีใชข้นัตอน 4 ขนัตอน

นีในการพฒันาคู่มือเช่นกนั (เนตรชนก จุละวรรณโณ 2553, วรรณา โต๊ะมนั 2554 และพรรณี ดุจดา 

2545) นอกจากนีผูว้ิจยัยงัเนน้การมีส่วนร่วมของผูเ้กียวขอ้งในทุกขนัตอนของกระบวนการพฒันา

คู่มือฯ ซึงมีผลทาํใหไ้ดคู่้มือทีดี ตรงตามความตอ้งการและสามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริง ซึงอภิปรายไดใ้น

แต่ละขนัตอนดงันี 

  1. การศึกษาขอ้มูลพืนฐานและความตอ้งการคู่มือฯ ในขนัตอนนีผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง

ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหารเครือข่ายสจัจะฯ และทีปรึกษาเครือข่ายสัจจะฯ เขา้มามีส่วนร่วม โดย

การเขา้ร่วมประชุมเพือสาํรวจความตอ้งการคู่มือฯ ซึงผูมี้ส่วนเกียวขอ้งได้มีโอกาสในการรับฟัง

ขอ้มูลความเป็นมา ขนัตอนการดาํเนินการ และประโยชน์ทีไดรั้บจากการมีแผนทีทุนมนุษยเ์พือสุข

ภาวะและมีโอกาสร่วมกันกาํหนดความต้องการคู่มือฯ เป็นการเปิดโอกาสให้ได้แสดงทัศนะ 

แลกเปลียนขอ้มูลและความคิดเห็นในความตอ้งการคู่มือฯ ซึงพบว่ามีความสอดคลอ้งกบัแนวคิด

ทีว่าการมีส่วนร่วมในการกาํหนดความตอ้งการนันเป็นขนัตอนแรกของกระบวนการมีส่วนร่วม    

(ธีระพงษ ์แกว้หาวงษ ์2544) การเขา้มามีส่วนร่วมของผูเ้กียวขอ้งในขนัตอนนีช่วยให้เกิดแรงจูงใจ

ในการเขา้ร่วมกิจกรรม เนืองจากตระหนกัว่าเป็นประโยชน์ต่อเครือข่ายของตนเอง ทงันีเพราะการ

เข้าร่วมทาํให้ได้แลกเปลียนขอ้มูลและความคิดเห็น เพือร่วมกันแสวงหาทางเลือก  รวมถึงการ

ตดัสินใจต่างๆทีเหมาะสม และเกิดการยอมรับร่วมกนัทุกฝ่าย (พชัรี สิโรรส 2546) ทาํให้ไดข้อ้มูล

ลกัษณะคู่มือฯทีตรงกบัความตอ้งการของเครือข่ายซึงนาํไปสู่การพฒันาคู่มือฯทีดีในขนัตอนต่อไป 

  2. การออกแบบคู่มือฯ เป็นขนัตอนเพือการพฒันาคู่มือฯฉบบัร่างทีดี คือมีความ

เหมาะสมกบัการนาํไปใชแ้ละสามารถใชร้วบรวมขอ้มูลทุนมนุษยเ์พือสุขภาวะของเครือข่ายได ้ซึง

กระบวนการในขนัตอนนีประกอบดว้ย 1) การยกร่างคู่มือฯโดยผูว้ิจยั โดยนาํขอ้มูลทีไดจ้ากศึกษา

และการทบทวนเอกสารต่างๆทีเกียวขอ้งในส่วนของขอ้มูลพืนฐาน และขอ้มูลความตอ้งการคู่มือฯที

ไดจ้ากการจดัประชุมเพือสาํรวจความตอ้งการคู่มือฯมาออกแบบคู่มือฯฉบบัร่าง ซึงการใชข้อ้มูลทุก

ส่วนขา้งตน้ ทาํใหไ้ดคู่้มือฯทีมีองคป์ระกอบและเนือหาของคู่มือ ทีสามารถตอบสนองความตอ้งการ

ของเครือข่าย 2) การพฒันาคู่มือฯแบบมีส่วนร่วมจากเครือข่าย เมือผูว้ิจยัจดัทาํคู่มือฯฉบบัร่างแลว้

เสร็จ ไดน้าํเขา้ทีประชุมซึงประกอบดว้ยผูเ้กียวขอ้ง คือ คณะกรรมการบริหารเครือข่ายสัจจะฯ ที

ปรึกษาเครือข่ายสจัจะฯ และตวัแทนทุนมนุษยที์ไดรั้บการเสนอชือใหเ้ป็นตวัแทนของโซน โดยให้

ผูมี้ส่วนเกียวขอ้งไดพิ้จารณาและร่วมใหข้อ้เสนอแนะในการปรับปรุงแกไ้ขคู่มือฯฉบบัร่าง เพือให้

เกิดความเหมาะสมในการนาํไปใช ้ในขนัตอนนีเป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้กียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วม

วางแผนออกแบบคู่มือฯตามความตอ้งการของเครือข่าย การร่วมคิดร่วมตดัสินใจในขนัตอนนีช่วย
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ใหไ้ดคู่้มือฯทีเหมาะกบัการนาํไปใชแ้ลว้ยงัส่งผลให้เครือข่ายมีความรู้สึกเป็นเจา้ของคู่มือฯไดด้ว้ย 

เนืองจากการมีส่วนร่วมในการวางแผน (อคิน รพีพฒัน์ และเจิมศกัดิ ปินทอง 2527 อา้งใน ธีระพงษ ์

แกว้หาวงษ ์2544) ภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขคู่มือฯฉบบัร่างตามขอ้เสนอแนะของเครือข่ายไดน้าํ

คู่มือฯฉบบัร่างเขา้สู่ขนัตอนต่อไป คือ 3) การตรวจสอบคุณภาพของคู่มือฯโดยผูท้รงคุณวุฒิ ขนัตอน

นีเป็นการตรวจสอบคุณภาพของคู่มือฯ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นองค์ประกอบและเนือหา ดา้นภาษา และ

ดา้นรูปแบบ ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวุฒิมาปรับปรุงแกไ้ขคู่มือฯอีกครัง ทาํใหไ้ดคู่้มือ

ฯทีดีมีความน่าเชือถือ เนืองจากคุณภาพของคู่มือทีดีต้องมีองค์ประกอบและเนือหาตรงตาม

วตัถุประสงค์ ภาษาทีใชต้้องเขา้ใจง่าย เหมาะสมกบัผูใ้ช้คู่มือฯ และมีรูปแบบทีน่าสนใจชวนให้

อยากใชคู่้มือฯ (กาญจนา จาํนงศกัดิ 2551, เนตรชนก จุละวรรณโร 2553, วรรณา โต๊ะมนั 2554) 

  3. การทดลองใชคู่้มือฯ การทดลองใชคู่้มือฯเป็นการทดสอบผลของการใชคู่้มือฯ 

เพือใหรู้้ถึงปัญหาการนาํคู่มือฯไปใช ้คู่มือฯไดน้าํไปทดลองใชก้บั 4 กองทุนสัจจะฯ ทีสมคัรใจเป็น

ตวัแทนของแต่ละโซนจาก 4 โซนพืนทีของเครือข่ายสัจจะฯ ซึงช่วยให้ผลการทดลองใชมี้ความ

น่าเชือถือเนืองจากมีการทดลองใชจ้ริงครอบคลุมทุกโซนพืนทีของเครือข่ายสัจจะฯ สอดคลอ้งกบั

การคดัเลือกผูใ้ชคู่้มือควรคดัเลือกจากลกัษณะความหลากหลาย (เนตรชนก จุละวรรณโณ 2553) 

4. การประเมินผล ปรับปรุงแกไ้ขคู่มือฯฉบบัสมบูรณ์ การประเมินการใชคู่้มือฯ

ดว้ยวิธีการทีหลากหลาย ไดแ้ก่ การใชแ้บบประเมินคู่มือ การจดัเวทีแลกเปลียนเรียนรู้การใชคู่้มือฯ 

และการสงัเกตแบบมีส่วนร่วม ทาํใหผ้ลการประเมินมีความน่าเชือถือ อีกทงัผูว้ิจยัให้ผูใ้ชคู่้มือฯ คือ

ประธานกองทุนสจัจะฯ และแกนนาํ1:50 ของกองทุนสจัจะฯไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการประเมินผล

การใชคู่้มือฯ ช่วยใหผ้ลการประเมินทีไดมี้ความน่าเชือถือเนืองจากเกิดจากประสบการณ์การใชคู่้มือ

จริง ซึงสอดคลอ้งกับแนวคิดทีว่าการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงานเป็นขนัตอน

สุดทา้ยทีสาํคญัยงิของขนัตอนการมีส่วนร่วม เพราะหากขนัตอนนีขาดความมีส่วนร่วมของชุมชน ก็

ไม่อาจทราบได้ว่างานทีทาํไปนันไดรั้บผลดีหรือเกิดประโยชน์อย่างไรบา้ง (อคิน รพีพฒัน์ และ   

เจิมศกัดิ ปินทอง 2527 อา้งใน ธีระพงษ ์แกว้หาวงษ ์2544) 

 

  2. องค์ประกอบ เนือหา ภาษา และรูปแบบของคู่มือปฏิบัติการการทําแผนทีทุน

มนุษย์เพือสุขภาวะแบบมส่ีวนร่วมของเครือข่ายสัจจะฯ 

 

 คู่มือฯฉบบันีจดัทาํเป็นเล่มโดยมีองค์ประกอบและเนือหาของคู่มือ แบ่งเป็น 2 

ส่วน ดงันี 
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ส่วนที 1 ส่วนนาํของคู่มือฯ มีเนือหาประกอบดว้ย 

 ปกของคู่มือฯ มีชือคู่มือฯและภาพแผนทีจงัหวดัสงขลา เพือให้สอดคลอ้ง

กบัการทาํแผนทีทุนมนุษยเ์พือสุขภาวะของเครือข่ายสัจจะฯ 

 คาํนาํ มีเนือหาทีสนั กระชบั ใหผู้ใ้ชท้ราบวตัถุประสงคข์องการจดัทาํคู่มือ

ฯ และเป็นการอธิบายขอบเขตโดยรวมของคู่มือฯ 

 สารบญั จดัทาํขึนเพือใหเ้กิดความสะดวกแก่ผูใ้ชง้านคู่มือฯ และสามารถ

คน้หาหนา้ทีตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 บทนาํ เป็นส่วนทีทาํให้ผูใ้ชคู่้มือฯเกิดความเขา้ใจในคู่มือฯมากขึน โดย

เนือหาในบทนาํจะประกอบดว้ย วตัถุประสงคข์องคู่มือฯ การอธิบายความหมายของคาํทีปรากฏใน

คู่มือฯ มีการบอกขนัตอนในการทาํคู่มือฯโดยยอ่ เนือหาทงัหมดในส่วนคาํชีแจงการใชคู่้มือเป็นส่วน

ทีช่วยสนบัสนุนใหผู้ใ้ชคู่้มือฯเกิดความเขา้ใจการใชคู่้มือฯมากขึน 

ส่วนที 2 สาระสาํคญัของคู่มือฯ มีเนือหาประกอบดว้ย  

 คาํชีแจงแนวทางการทาํแผนทีทุนมนุษยเ์พือสุขภาวะ เป็นการเกรินนํา

ก่อนจะนาํผูใ้ชคู่้มือฯเขา้สู่รายละเอียดของแต่ละขนัตอน 

 ขนัตอนการทาํแผนทีทุนมนุษยเ์พือสุขภาวะ เป็นการอธิบายรายละเอียด

สิงทีตอ้งปฏิบติัในแต่ละขนัตอน และมีแบบฟอร์มทีจาํเป็นตอ้งใชใ้นแต่ละกิจกรรมแทรกอยู ่

องคป์ระกอบและเนือหาทงั 2 ส่วนดงักล่าวช่วยให้คู่มือฯฉบบันีมีรายละเอียดการ

ดาํเนินการในแต่ละขนัตอนทีกระชบั ชดัเจน ลาํดบัเนือหาจดัเรียงใหส้ะดวกต่อการใชง้านและเขา้ใจ

ง่าย ชือขนัตอนน่าสนใจมีความสอดคลอ้งและสือถึงกิจกรรมของแต่ละขนัตอน หน้าปกของคู่มือมี

ภาพประกอบทีช่วยสือความหมายและช่วยดึงดูดความสนใจของผูใ้ช ้ทงัหมดนีทาํให้คู่มือฉบบันีมี

ความน่าสนใจและตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชคู่้มือได ้ ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัพฒันาคู่มือที

พบว่าส่วนใหญ่จะมีองคป์ระกอบสาํคญั 3 ส่วน ไดแ้ก่ 1) คาํชีแจงการใชคู่้มือ ซึงประกอบดว้ย ปก 

คาํนาํ วตัถุประสงค ์สารบญั 2) สาระสาํคญัหรือเนือหาของคู่มือ และ 3) แหล่งขอ้มูลอา้งอิง (เนตร

ชนก จุละวรรณโณ 2553, วรรณา โต๊ะมนั 2554 และพรรณี ดุจดา 2545) แต่ในคู่มือฯฉบบันีไดต้ดั

ส่วนรายละเอียดส่วนของแหล่งขอ้มูลอา้งอิงออกไป เนืองจากคู่มือฯฉบบันีไม่ไดเ้ป็นคู่มือฯทีเน้น

การใหข้อ้มูลความรู้ทางวิชาการ  

คู่มือปฏิบติัการการทาํแผนทีทุนมนุษยเ์พือสุขภาวะนีผ่านการตรวจสอบคุณภาพ

โดยผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่าน ทาํใหเ้นือหาขนัตอนการทาํแผนทีทุนมนุษยเ์พือสุขภาวะมีลกัษณะเป็นการ

บรรยายความทีกระชบั จดัลาํดบัของเนือหาใหเ้ขา้ใจง่าย และมีการแทรกแบบฟอร์มทีตอ้งใชเ้ขา้มา
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อยูใ่นขนัตอนเพือความสะดวกของผูใ้ชง้าน เนือหาในแบบฟอร์มคน้หาทุนมนุษยใ์นเขตรับผิดชอบ

มีเนือหาให้เลือกตอบซึงง่ายต่อการนําแบบฟอร์มไปใช้ ซึงมีความสอดคลอ้งกับการศึกษาของ 

กาญจนา จาํนงศกัดิ (2551), เนตรชนก จุละวรรณโณ (2553), วรรณา โต๊ะมนั (2554) และกนัทิมา 

เอมประเสริฐ (2542) ทีพบว่าคู่มือตอ้งมีขอบข่ายองคป์ระกอบและเนือหาครอบคลุมและสอดคลอ้ง

กบัวตัถุประสงค ์เขา้ใจง่าย นาํเสนอเป็นระบบ และระบุขนัตอนวิธีการชดัเจน 

ด้านการใช้ภาษา คู่มือใช้ภาษาทีเข้าใจง่าย ไม่เน้นความเป็นวิชาการ มีความ

สมาํเสมอของคาํทีใช้ และมีความถูกต้องของการสะกดคาํ ซึงตรงกับการศึกษาของกาญจนา     

จาํนงศกัดิ (2551), เนตรชนก จุละวรรณโณ (2553) และวรรณา โต๊ะมนั (2554) ทีพบว่าคู่มือทีดีตอ้ง

เขียนใหผู้ใ้ชเ้ขา้ใจไดง่้าย 

ดา้นรูปแบบ คู่มือมีขนาดทีพกพาไดส้ะดวก โดยมีขนาดกวา้ง 14.5 เซนติเมตร ยาว 

21 เซนติเมตร แบบอกัษรทีเลือกใชคื้อ Layiji MaHaNiYom เป็นแบบอกัษรทีไม่เป็นทางการแต่มี

ความชัดเจน อ่านง่ายเหมาะสมกับผูใ้ช้คู่มือ ภาพประกอบทังภายในเล่มและปกสามารถสือ

ความหมายและสอดคลอ้งกบัเนือหา ขนาดตวัอกัษรชดัเจนอ่านง่าย ซึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ

เนตรชนก จุละวรรณโณ (2553), วรรณา โต๊ะมนั (2554) และพรรณี ดุจดา (2545) ทีพบว่าคู่มือตอ้งมี

ภาพประกอบทีสอดคลอ้งกบัเนือหา รูปเล่มมีขนาดพอเหมาะ ตวัอกัษรมีขนาดโต ชดัเจน อ่านง่าย 

นอกจากนีคู่มือฯฉบับนียงัได้มีการแทรกกล่องข้อความเข้าไปในคู่มือ เพือเป็นการเน้นยาํการ

ดาํเนินการทีสาํคัญให้เด่นชดัขึน และเป็นการกระตุ้นให้ผูใ้ช้คู่มือฯไดมี้ส่วนร่วมในการคิดและ

ตดัสินใจในการดาํเนินการใชคู่้มือฯ ซึงพบว่าช่วยใหคู่้มือฯมีความน่าสนใจและทาํใหก้ารดาํเนินการ

สอดคลอ้งกบับริบทของผูใ้ชคู่้มือฯ 

 

3. เงือนไขการนําคู่มือปฏิบัติการการทําแผนทีทุนมนุษย์เพือสุขภาวะแบบมีส่วน

ร่วมของเครือข่ายสัจจะฯไปใช้ 

 

จากผลการประเมินการใชคู่้มือฯ โดยใชแ้บบประเมินคู่มือ การจดัการแลกเปลียน

เรียนรู้การใชคู่้มือฯ และการสงัเกตแบบมีส่วนร่วมของผูว้ิจยั พบว่าการนาํคู่มือฯไปใชใ้ห้ไดผ้ลดี มี

เงือนไข ดงันี 

 1. ผูใ้ช้คู่มือฯควรเป็นแกนนําชุมชน เนืองจากเป็นผูที้มีความสัมพนัธ์

ใกลชิ้ดกบัคนในชุมชน และยงัสามารถเขา้ถึงและมีปฏิสัมพนัธ์ทีดีกบัตวัทุนมนุษย ์ทาํให้ไดม้าซึง

ขอ้มูลทีครอบคลุม 
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 2. แกนนาํ 1:50 ควรไดรั้บการอบรมทกัษะการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการ

สมัภาษณ์ เนืองจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการสมัภาษณ์เป็นทกัษะทีตอ้งฝึกฝน โดยเฉพาะคนที

ไม่มีประสบการณ์ในการสมัภาษณ์มาก่อน เพือให้ผูเ้ก็บขอ้มูลมีความมนัใจและสามารถเก็บขอ้มูล

ไดค้รบถว้นสมบูรณ์  

 3. การกาํหนดระยะเวลาทีใชใ้นแต่ละขนัตอนของการทาํแผนทีทุนมนุษย ์

ควรกาํหนดโดยผูใ้ช้คู่มือ คือ ประธานกองทุนสัจจะฯ และแกนนํา 1:50 เนืองจากการดาํเนิน

กิจกรรมต่างๆในชุมชนตอ้งมีความสอดคลอ้งและเหมาะสมกบับริบทของแต่ละพืนที ควรคาํนึงถึง

ความสะดวกของผูใ้ชคู่้มือเป็นหลกั ทงันีการทีประชาชนจะเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันา

ตงัแต่เริมต้นจนสินสุด กิจกรรมนันควรมีความสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตและวฒันธรรมของชุมชน    

(ปาริชาติ วลยัเสถียร และคณะ 2548) 

 4. การนาํเสนอขอ้มูลทุนมนุษยที์ไดจ้ากการใชคู่้มือฯ ควรนาํเสนอดว้ย

โปรแกรมสาํเร็จรูป เนืองจากผูส้นใจจะสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย มีความทนัสมยั เกิดคุณค่าและ

เป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้เกิดแก่ตัวทุนมนุษย์ จะเห็นได้ว่าการนําเสนอข้อมูลโดยใช้

โปรแกรมเป็นความตอ้งการของคนทวัไปรวมทงัคนในชุมชนดว้ยเนืองจากปัจจุบนัเป็นยุคของการ

ใชเ้ทคโนโลยใีนการเขา้ถึงขอ้มูล หากนาํเอาขอ้มูลทีไดไ้ปเขา้ระบบขอ้มูลอิเลคทรอนิกส์ทีทุกคน

สามารถเขา้ถึงไดจ้ะเกิดประโยชน์ คือ จะเกิดความภูมิใจในตนเอง ทีสิงทีเขารู้เขาถนัดไปปรากฏใน

ฐานขอ้มูลแห่งชาติ เป็นการกระตุน้ใหอ้ยากทาํอะไรดีๆเพิมขึน นอกจากนียงัเป็นแหล่งเรียนรู้ของ

กนัและกนัช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจวฒันธรรม และสามารถใชป้ระโยชน์ในการพฒันาไดเ้ต็มที (ทาํ

แผนทีคนไทยอภิวฒัน์ประเทศไทย 2554) 

 5. การทาํแผนทีทุนมนุษยค์วรจดัแยกออกจากกิจกรรมอืน เนืองจากช่วย

ใหผู้ใ้ชคู่้มือจดจ่อและใหเ้วลากบัการการทาํแผนทีทุนมนุษยอ์ย่างเต็มที หากไม่สามารถจดัแยกได้

ประธานกองทุนตอ้งมีการบริหารจดัการงานประชุมทีเหมาะสม ซึงสอดคลอ้งกบัหลกัการการจดั

ประชุมทีพบว่าการประชุมทีได้ผลดีต้องมีวตัถุประสงค์ทีชัดเจนและใช้เวลาอย่าง เหมาะสม 

(คณะทาํงานจดัการความรู้ฝ่ายบริหารทวัไป 2554) 

 6. ผูใ้ช้คู่มือฯต้องเป็นผูที้อ่านออกเขียนได้ เนืองจากคู่มือฯจัดทาํขึน

สาํหรับให้ผูส้นใจใชไ้ดด้้วยตนเอง หากผูที้สนใจใช้คู่มืออ่านหนังสือหรือเขียนหนังสือไม่ได้ก็

จาํเป็นตอ้งมีผูช่้วย หรืออาจมีการจบัคู่บดัดีเพือใชคู่้มือฯร่วมกนั ซึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของเนตร

ชนก จุละวรรณโณ (2553) ทีพบว่าผูที้สามารถใช้คู่มือต้องเป็นผูอ่้านออกเขียนได้ ไม่เช่นนัน

จาํเป็นตอ้งมีผูดู้แลในการปฏิบติักิจกรรมบางส่วน 
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บทที 5 

 

สรุปผลการวจิยัและข้อเสนอแนะ 

 

สรุปผลการวจิยั   

 

  การวิจยัครังนีเป็นวิจยัเชิงพฒันา มีวตัถุประสงค์เพือพฒันาคู่มือปฏิบติัการการทาํ

แผนทีทุนมนุษยเ์พือสุขภาวะแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายสจัจะฯ สรุปผลการวิจยัไดด้งันี 

  1. กระบวนการพฒันาคู่มือฯแบบมีส่วนร่วมของผูเ้กียวขอ้ง ทาํให้ไดคู่้มือฯตาม

ความตอ้งการของผูใ้ชคู่้มือ และสามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริงในชุมชน มีขนัตอนสรุปได ้ดงันี คือ  

   1) การศึกษาขอ้มูลพืนฐานและความตอ้งการคู่มือฯ พบว่า เป้าหมายของ

เครือข่ายสัจจะฯ คือ การสร้างสังคมดีคนมีความสุขและปัจจุบนัเครือข่ายสัจจะฯมีการขยายกลุ่ม

สจัจะฯครอบคลุมทุกตาํบลในจงัหวดัสงขลา มีสมาชิกจาํนวน 257,780 คน คณะกรรมการบริหาร

และทีปรึกษาเครือข่ายสจัจะฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของการมีคู่มือฯ และตอ้งการให้มีการพฒันา

คู่มือฯ เนืองจากสามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลทุนมนุษยเ์พือสุขภาวะของเครือข่ายสจัจะฯและนาํไปใช้

พฒันาสุขภาวะของสมาชิกเครือข่ายสจัจะฯได ้ 

   2) การออกแบบคู่มือฯ ประกอบดว้ย 3 ขนัตอนย่อย ไดแ้ก่ ขนัตอนที 1 

การยกร่างคู่มือฯ ผูว้ิจยัจดัทาํคู่มือฯฉบบัร่างโดยใชข้อ้มูลพืนฐานทีไดจ้ากการศึกษาจากเอกสาร การ

เขา้ร่วมประชุมประจาํเดือนของเครือข่ายสจัจะฯ และการจดัประชุมเพือสาํรวจความตอ้งการคู่มือฯ 

ขนัตอนที 2 การพฒันาคู่มือฯแบบมีส่วนร่วมจากเครือข่าย โดยผูว้ิจยัจดัประชุมนาํเสนอคู่มือฯฉบบั

ร่างแก่ผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหารและทีปรึกษาเครือข่ายสจัจะฯ และตวัแทนทุน

มนุษย ์เพือใหผู้มี้ส่วนเกียวขอ้งไดร่้วมกนัให้ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแกไ้ขคู่มือฯฉบบัร่างให้

ตรงตามความตอ้งการและมีความเหมาะสมต่อการนาํไปใช ้และขนัตอนที 3 การตรวจสอบคุณภาพ

ของคู่มือฯโดยผูท้รงคุณวุฒิ ผูว้ิจยัปรับปรุงแกไ้ขคู่มือฯตามขอ้เสนอแนะของผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง และ

ส่งใหผู้ท้รงคุณวุฒิ 3 ท่าน เพือการตรวจสอบคุณภาพคู่มือใน 3 ดา้นคือดา้นองคป์ระกอบและเนือหา 

ดา้นภาษา และดา้นรูปแบบของคู่มือฯ คู่มือฯฉบบันีไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูท้รงคุณวุฒิทาํให้มี

วิธีการดาํเนินการทีมีความสอดคลอ้งเหมาะสม มีการกาํหนดหวัขอ้เรืองสอดคลอ้งกบัเนือหา เนือหา

กระชบั อ่านง่าย ใชค้วามเรียง มีการแทรกแบบฟอร์มทีตอ้งใชไ้วใ้นเนือหาของแต่ละขนัตอน ดา้น

ภาษา คู่มือฯใชภ้าษาทีเขา้ใจง่าย ไม่ใชภ้าษาวิชาการเพือใหคู่้มือฯมีความเหมาะสมต่อผูใ้ชง้าน มีการ
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ตรวจสอบความถูกตอ้งของการสะกดคาํ ดา้นรูปแบบ ขนาดรูปเล่มมีการจดัทาํให้สะดวกต่อการ

พกพา และการเลือกใชอ้กัษรรวมถึงภาพมีความเหมาะสม ขนาดอกัษรมีขนาดใหญ่ อ่านง่าย มีการ

แทรกกล่องขอ้ความเขา้ไปในคู่มือฯ เพือเน้นยาํการดาํเนินการทีสาํคญั และช่วยกระตุน้เตือนผูใ้ช้

คู่มือฯให้ตัดสินใจในการดาํเนินการจากนันผูว้ิจัยดาํเนินการปรับปรุงแก้ไขตามคาํแนะนําของ

ผูท้รงคุณวุฒิ  

   3) การทดลองใชคู่้มือฯ ผูว้ิจยันาํคู่มือฯทีปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ

ของผูท้รงคุณวุฒิไปทดลองใช้กบักองทุนสัจจะฯ 4 กองทุนจากพืนที 4 โซนทีสมคัรใจเข้าร่วม

ทดลองใชคู่้มือฯ ในขนัตอนนีพบว่าประธานกองทุนสจัจะฯของทุกพืนทีเป็นแกนนาํหลกัในการใช้

คู่มือ มีแกนนาํ 1:50 เป็นผูใ้ชคู่้มือฯ ในขนัตอนการเริมตน้คน้หาทุนมนุษย ์การสืบเสาะเชิงลึกใน

พืนที และการประกอบแผนทีทุนมนุษย ์พบความแตกต่างในการดาํเนินการของกองทุนทีเขา้ร่วม

ทดลองใชคู่้มือฯ ไดแ้ก่ วิธีการคน้หาทุนมนุษย ์การนดัประชุม และระยะเวลาทีใชใ้นการสัมภาษณ์

ทุนมนุษย ์และมีขอ้คน้พบในขนัตอนนีคือ แกนนาํ 1:50 ขาดทกัษะการสัมภาษณ์ทาํให้ไดข้อ้มูลไม่

ครบถว้นสมบูรณ์ และ 4) การประเมินผล ปรับปรุงแก้ไขและพฒันาคู่มือฉบับสมบูรณ์ ผูว้ิจัย

ประเมินผลการใชคู่้มือฯดว้ยวิธีการหลากหลาย ไดแ้ก่ การสังเกตแบบมีส่วนร่วมของนักวิจยั การ

ประเมินโดยใชแ้บบประเมินคู่มือ และการจดัเวทีแลกเปลียนเรียนรู้การใชคู่้มือฯ ผลการประเมินจาก

การทาํแบบประเมินพบว่า อยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก คือ มีคะแนนเฉลียเท่ากบั 2.56 จากคะแนนเต็ม 

3 และมีขอ้เสนอแนะเพิมเติม ไดแ้ก่ การเพิมขนาดตวัอกัษร การคดัเลือกผูน้าํหรือผูริ้เริมกลุ่มเป็น

ตวัแทนทุนมนุษย ์ขอ้คาํถามในแบบฟอร์มบางขอ้ควรใชภ้าษาทีเขา้ใจง่ายซึงผูว้ิจยันาํมาใชใ้นการ

ปรับปรุงคู่มือฯฉบบัสมบูรณ์ 

  2. องค์ประกอบ เนือหา ภาษา และรูปแบบของคู่มือปฏิบติัการการทาํแผนทีทุน

มนุษยเ์พือสุขภาวะของเครือข่ายสจัจะฯดา้นองคป์ระกอบและเนือหาแบ่งเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนที 

1) ส่วนนาํของคู่มือฯ มีเนือหาประกอบด้วย ปกโดยมีชือคู่มือ ภาพแผนทีจงัหวดัสงขลา และชือ

ผูพ้ฒันาคู่มือ คาํนาํเป็นการสร้างความเขา้ใจโดยรวมของคู่มือฯ สารบญัช่วยใหคู่้มือฯสามารถเปิดใช้

และคน้หาไดส้ะดวกยงิขึน บทนาํช่วยบอกถึงวตัถุประสงค์ของคู่มือฯ ความหมายของคาํทีปรากฏ

ในคู่มือ ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ และขันตอนในการทําแผนทีทุนมนุษย์โดยย่อ และ                  

2) สาระสาํคญัของคู่มือ ประกอบดว้ย คาํชีแจงแนวทางการทาํแผนทีทุนมนุษยเ์พือสุขภาวะ และ

ขนัตอนการทาํแผนทีทุนมนุษย ์ซึงในแต่ละขนัตอนจะมีเนือหา ได้แก่ ชือขนัตอน วตัถุประสงค ์

กิจกรรม และเอกสารหรืออุปกรณ์ทีตอ้งใช ้ดา้นภาษาพบว่า คู่มือฯใชภ้าษาทีเขา้ใจง่าย ไม่ใชภ้าษาที

เป็นศพัทเ์ฉพาะหรือภาษาวิชาการ ทาํใหมี้ความเหมาะสมกบัผูใ้ชคู่้มือฯ ดา้นรูปแบบพบว่า คู่มือฯมี

ขนาดทีพกพาสะดวก รูปแบบตวัอกัษรทีใช้มีขนาดใหญ่ อ่านง่าย เป็นตวัอกัษรทีไม่เป็นทางการ 
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เลือกใชภ้าพแผนทีจงัหวดัสงขลาเป็นภาพหนา้ปก เพือเป็นการสือความหมายของการทาํแผนทีทุน

มนุษยข์องเครือข่ายสจัจะฯ นอกจากนีคู่มือฯมีภาพประกอบภายในทีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัเนือหา 

และมีการแทรกกล่องขอ้ความเพือช่วยยาํเตือนการดาํเนินการทีสาํคญั 

  เงือนไขการใชคู่้มือฯ จากผลการประเมินคู่มือฯ การจดัเวทีแลกเปลียนเรียนรู้การ

ใชคู่้มือฯ และการสงัเกตแบบมีส่วนร่วมของผูว้ิจยัพบว่า เงือนไขการนาํคู่มือฯไปใช ้ไดแ้ก่ 1) ผูใ้ช้

คู่มือฯตอ้งเป็นแกนนาํกองทุนสจัจะฯ ไดแ้ก่ ประธานและแกนนาํ 1:50 ของกองทุนสัจจะฯ 2) ผูใ้ช้

คู่มือฯควรผ่านการอบรมทักษะการสัมภาษณ์เพือช่วยในการเก็บรวบรวมขอ้มูลให้ได้ครบถว้น

สมบูรณ์ 3) ประธานกลุ่มสจัจะฯ และแกนนาํ 1:50 ควรเป็นผูก้าํหนดระยะเวลา และสถานทีในการ

พฒันาคู่มือฯเนืองจากเข้าใจบริบทของพืนที 4) การนําเสนอขอ้มูลทุนมนุษยค์วรนําเสนอด้วย

โปรแกรมสาํเร็จรูป เพือให้ผูส้นใจสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย 5) การทาํแผนทีทุนมนุษยค์วรแยก

ออกจากกิจกรรมอืนๆ เพือให้ผูใ้ชคู่้มือฯจดจ่อและให้เวลากบัการทาํแผนทีทุนมนุษยอ์ย่างเต็มที  

หากไม่สามารถจดัแยกไดค้วรมีการบริหารจดัการเวลาทีเหมาะสม และ 6) ผูใ้ชคู่้มือฯตอ้งเป็นผูที้

อ่านออกเขียนได้ เนืองจากคู่มือฯได้จัดทาํไวส้าํหรับให้ผูที้สนใจใชไ้ด้ด้วยตนเอง หากผูใ้ช้ไม่

สามารถอ่านหรือเขียนไดจ้าํเป็นตอ้งมีผูช่้วย 

  

ข้อเสนอแนะ 

 

 เครือข่ายสัจจะฯควรนาํคู่มือฯไปใชร้วบรวมขอ้มูลทุนมนุษยใ์ห้ครบทุกกองทุน

สัจจะฯทีเป็นสมาชิกเครือข่าย เพือให้ไดข้้อมูลทุนมนุษยเ์พือสุขภาวะทงัหมดของเครือข่าย ซึง

สามารถนาํไปใชพ้ฒันาสุขภาวะใหก้บัสมาชิกเครือข่ายได ้ทงันีตอ้งคาํนึงถึงเงือนไขการนาํคู่มือฯไป

ใช ้ไดแ้ก่ ผูใ้ชคู่้มือฯ คือประธานและแกนนาํ 1:50 ของกองทุนสัจจะฯทีอ่านออกเขียนได ้และผ่าน

การอบรมทกัษะการเก็บขอ้มูลดว้ยการสมัภาษณ์ ผูใ้ชคู่้มือฯควรเป็นผูก้าํหนดระยะเวลาและสถานที

ในการดาํเนินการในทุกขนัตอน การทาํแผนทีทุนมนุษยเ์พือสุขภาวะควรแยกจากกิจกรรมอืนๆ และ

ควรพฒันาการนาํเสนอขอ้มูลทุนมนุษยด์ว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป 

  

ข้อเสนอแนะสําหรับงานวจิยัครังต่อไป 

 1. ควรทาํวิจยัการจดัการความรู้ของทุนมนุษยเ์พือสุขภาวะของเครือข่ายสัจจะฯ 

เพือใหไ้ดอ้งคค์วามรู้ทุนมนุษยเ์พือสุขภาวะของเครือข่าย 

 2. ควรทาํวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพือพฒันาสุขภาวะของสมาชิก

เครือข่ายโดยใชทุ้นมนุษยเ์พือสุขภาวะของเครือข่าย 




