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ความเปนมาและความสําคัญ 
ของการจดัประชมุวิชาการระดับภาคของแผนงานพยาบาลชมุชน 

 
 

 เน่ืองดวยแผนงานพยาบาลชุมชน หรือ เรียกชื่อเต็มวา “แผนงานพัฒนาตนแบบการ

ดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพในบริบทพยาบาล” ดําเนินการโดย ชมรมพยาบาลชุมชนแหง

ประเทศไทย โดยไดรับการสนับสนุนทุนการดําเนินงานจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง

เสริมสุขภาพ (ส.ส.ส.) ไดมีการดําเนินงานมาตั้งแตป พ.ศ. 2546 จนถึงปจจุบัน หรือ ใกลสิ้นสุด

ของการดําเนินงานในระยะที่ 2 (2551-2553) โดยมีจุดเนนอยูที่ การพัฒนาศักยภาพดานการ

สรางความรู หรือ การเรียนรูเก่ียวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ หรือ การศึกษาวิจัยตามสภาพจริง

ใหกับพยาบาลชุมชน ที่ทํางานอยูในโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ  

             จากการดําเนินงานที่ผานมา พบวา แผนงาน ฯ ไดเกิดการขยายตัวของการทํางานใน

ทุกมิติ ทั้งดานพ้ืนที่การทํางาน ซ่ึงหมายถึงทั้งพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร พ้ืนที่ทางการปกครอง และ

พ้ืนที่การใหบริการ-พ้ืนที่ในองคกร ที่เปนโรงพยาบาลตาง ๆ เปนตน สําหรับมิติเชิงพ้ืนที่ทาง

กายภาพ หรือ พ้ืนที่ทางภูมิภาค/ภูมิศาสตร พบวา ปจจุบันการดําเนินงานของแผนงาน ฯ ขยาย

ครอบคลุมทุกภูมิภาคแลว และลาสุดไดเปดพ้ืนที่การเรียนรูดานการวิจัยเชิงคุณภาพขึ้นที่ภาค

ตะวันออก โดยมี จว.จันทบุรี เปนศูนยกลาง  

             นอกจากน้ี ก็ยังมีการขยายตัวในมิติของจํานวนคนที่เขามารวมกระบวนการ อาทิเชน 

จํานวนคณะทํางาน/คณะกรรมการที่เพ่ิมขึ้น และ มีการขยายขอบเขตความสัมพันธของ

โครงสราง-กลไกดังกลาว เพ่ือเชื่อมโยงกับกระบวนการขับเคลื่อนอ่ืน ๆ ภายใตระบบสุขภาพ

และระบบบริการสุขภาพของประเทศ โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการกํากับทิศทางของแผนงาน 

ฯ ที่มาจากหลายภาคสวน ครอบคลุมทั้งองคกรปฏิบัติ สถาบันการศึกษา และองคกรภาคีเชิง
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ยุทธศาสตร เชน สภาการพยาบาลฯ เปนตน ในดานการขยายตัวของจํานวนคน ยังครอบคลุม

ถึงจํานวนพยาบาลชุมชนที่มีสมรรถนะในดานการวิจัยเชิงคุณภาพที่เพ่ิมขึ้นเปน 700 กวาคนใน

ปจจุบัน รวมถึงจํานวนบุคลากรสุขภาพสหวิชาชีพ (ไดแก แพทย เภสัชกร ทันตแพทย 

นักวิชาการสาธารณสุข) ที่แผนงาน ฯ ไดเปดโอกาสใหเขามารวมการเสริมศักยภาพดานการ

วิจัยมากขึ้น ตลอดจนถึง ดานจํานวนผูรับประโยชนในโรงพยาบาล และในชุมชน ซ่ึงมีสถานภาพ

ที่แตกตางหลากหลาย ครอบคลุมทั้งผูปวย ญาติ กลุมคนที่ควรไดรับการดูแลเปนพิเศษ อาทิเชน 

กลุมเด็ก-เยาวชน หญิงวัยรุนตั้งครรภ ผูสูงอายุ ผูปวยเบาหวาน และคนปกติทั่วไปในชุมชน 

ทั้งน้ี โดยไมมีการกีดกัน หรือ ขวางกั้นกลุมผูรับประโยชน ไมวาจะเปนกลุมใด สถานภาพใด 

ทั้งนี้ เพ่ือใหเกิดการเก้ือกูลและการเชื่อมโยงกันเปนเครือขายแหงการเรียนรูและการรวมกัน

แกไขปญหาตาง ๆ ในพ้ืนที่ไดอยางถึงรากถึงแกนไดอยางแทจริง ในลําดับตอไป  

              ในชวงตอมา หลังจากที่ไดมีการขับเคลื่อนการทํางานในเชิงการปรับเปลี่ยนกระบวน

ทัศน หรือ ทัศนคติของพยาบาลชุมชนในการมองผูปวย ญาติ ชุมชน และการเขาใจความหมาย

ใหมของคําวา “สุขภาพ” โดยการจัดกระบวนการเรียนรูเก่ียวกับการวิจัยเชิงคุณภาพในบริบท

การทํางานของแตละคน แตละกลุม แตละฝาย หรือ แตละองคกร มาเปนระยะเวลาหนึ่งแลว 

พบวา ไดทําใหเกิดผลงานตาง ๆ ขึ้นมาเปนจํานวนมาก ทั้งที่เปนผลงานวิจัยและผลงานเชิง

นวัตกรรม หรือ ที่เปนผลผลิตจากการคิดคน/คนควา หรือ มาจากประสบการณการทํางานที่

พยาบาลชุมชนไดมีโอกาสพบปะหรือใกลชิดกับผูปวย ญาติ และชุมชน/ประชาชนหลากหลาย

ประเภท  

               นอกจากน้ี พบวา ยังมีเสียงเรียกรองจากแตละภาค-แตละทองถิ่นที่ตองการเห็นการ

จัดประชุมในทองถิ่น หรือ ภูมิภาคของตน ซ่ึงจะทําใหเครือขายในแตละภูมิภาคสามารถเขารวม

ไดมากขึ้น ทําใหชมรม ฯ และแผนงาน ฯ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการขยายบทบาทการ

ทํางานในเชิงการสื่อสารกับภาคสาธารณะ หรือ แสดงผลงานตอสาธารณะในระดับภูมิภาค ซ่ึง

สวนหนึ่งถือเปนความรับผิดชอบที่ มีตอสังคม หรือ การตรวจสอบไดโดยสังคม (social 

accountability) หรือ เปนการพิสูจนดวยวา การทํางานของแผนงาน ฯ ไดกอประโยชนตอสังคม

ไดอยางถึงแกน หรือ ลงลึกในระดับและมิติตาง ๆ ไดครอบคลุมและเกิดการเปลี่ยนแปลงในดาน

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนไดอยางแทจริง  

                ดวยแนวคิดการขยายผลงานไปสูภาคสาธารณะ เพ่ือใหภาคสาธารณะไดรับรู 

รับทราบ รับประโยชนและสามารถเขาถึงขอมูล ขาวสาร-สารสนเทศ และสาระความรูตาง ๆ ที่

เกิดขึ้นจากการทํางานของแผนงาน ฯ ดังกลาว จึงนํามาสูความคิดริเร่ิมใหมีการจัดประชุม
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วิชาการประจําปในระดับภาคขึ้น ประกอบกับการจัดเวทีระดับประเทศ ซ่ึงจัดในภาคกลาง หรือ 

กรุงเทพมหานครที่ผานมานั้น ก็ไมสามารถรองรับผูสนใจซึ่งมีเพ่ิมมากขึ้นในชวงหลายปที่ผาน

มาไดทั้งหมด (หรือมีการจํากัดจํานวนผูเขารวมไวที่ 800 คนเทาน้ัน) ประกอบกับ การขยายผล

การทํางานเชิงการขับเคลื่อนระดับทองถิ่น หรือ ระดับภูมิภาคก็มีนัยสําคัญในเชิงการผลักดัน

เพ่ือใหเกิดความเขมขน เขาถึงกลุมเปาหมายไดมากขึ้น หรือ สามารถเสริมพลัง/ผลักดันเพ่ือให

เกิดผลสําเร็จในการใชการวิจัยเชิงคุณภาพเปนเครื่องมือในการแกไขปญหาที่เหมาะสม

สอดคลองกับบริบทพ้ืนที่-องคกร-กลุมเปาหมายตาง ๆ ไดมากย่ิงขึ้น ดังที่ไดกลาวไปแลวขางตน 

ดวยเหตุน้ี แผนงาน ฯ จึงไดดําริใหมีการจัดประชุมวิชาการระดับภาคของพยาบาลชุมชนขึ้น 

โดยครั้งแรกจัดขึ้นที่ภาคเหนือ โดยใชจังหวัดนาน เปนฐานการทํางาน ซ่ึงพบวามีพยาบาลและ

บุคลากรสุขภาพสหวิชาชีพ และประชาชน-กลุม/องคกรที่สนใจจากภาคเหนือเขารวมการประชุม

จํานวนมาก ทําใหบุคลากรสุขภาพ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคประชาชนไดมีโอกาส

แลกเปลี่ยนเรียนรูประเด็นเชิงวิชาการ และแบงปนประสบการณในการทํางานรวมกันอยาง

กวางขวาง รวมทั้งยังไดรับโอกาสในการใหขอเสนอแนะตอการพัฒนางานของแผนงาน ฯ และการ

ปรับระบบบริการใหสอดคลองกับความเปนจริงและความตองการของประชาชนไดมากขึ้นดวย     

    สําหรับการจัดประชุมวิชาการระดับภาค พบวา แผนงาน ฯ ไดพยายามที่จะจัดให

ครอบคลุมทุกภาคทั้งภาคเหนือ ภาคอีสานตอนบน-ตอนลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาค

กลาง และภาคใต แตเน่ืองจากเวลามีจํากัด แตภาระงานของแผนงาน ฯ มีมาก ดังน้ันแผนงาน ฯ 

จึงสามารถจัดเพ่ิมไดอีก 2 ภาคเทาน้ัน คือ ภาคอีสาน และภาคใต โดยภาคอีสานจัดขึ้นที่จังหวัด

มหาสารคาม เม่ือ 26-27 พฤศจิกายน 2552 และ ภาคใตจัดที่ อ.หาดใหญ สงขลา เม่ือ 3-4 

ธันวาคม 2552 ขณะที่การจัดประชุมวิชาการระดับประเทศ ซ่ึงจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร เปน

ประจําทุกปน้ัน ก็ยังคงดําเนินการตามปกติ โดยในป 2553 น้ี ก็ยังจัดขึ้นที่ ร.ร.อมารี แอรพอรต 

ดอนเมือง เหมือนเชนที่เคยปฏิบัติมาทุกป   

     สําหรับการประเมินผลการจัดเวทีระดับภาค ไมสามารถดําเนินการไดที่ภาคเหนือ 

เน่ืองจากโครงการติดตามและประเมินผล ฯ มีภารกิจทับซอนหลายประการในชวงเวลาที่มีการ

จัดการประชุมดังกลาว ดังน้ัน จึงสามารถทําการประเมินผลเวทีวิชาการระดับภาคไดเพียงแค 2 

เวทีเทาน้ัน คือ เวทีวิชาการภาคอีสาน และเวทีวิชาการภาคใต ซ่ึงจุดเนนของการประเมินผล 

เปนการประเมินวาผูเขารวมประชุม หรือ ณ ที่น้ีเรียกวา ผูรับประโยชน ไดรับประโยชนดานใด 

อะไร อยางไรบาง จากการเขารวมเวทีในลักษณะนี้ พรอมทั้งรวบรวมขอคิดเห็น-ขอเสนอแนะ

ตาง ๆ จากผูเขารวม เพ่ือใหเครือขาย หรือ ผูเขารวมประชุมหรือเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่จัดให
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มีขึ้น ณ ที่ประชุมแตละครั้ง ไดมีบทบาท หรือ รูสึกเปนสวนหนึ่งของกระบวนการขับเคลื่อนการ

ทํางานเพ่ือสรางสุขภาวะของสังคมไทยรวมกัน ดังรายละเอียดของผลการประเมินที่ปรากฏอยูใน

รายงานฉบับน้ีทั้ง 2 สวน คือ 1) รายงานผลการประเมินผูรับประโยชนจากเวทีวิชาการภาค

อีสาน และ 2) รายงานผลการประเมินผูรับประโยชนจากเวทีวิชาการภาคใต   

    วัตถุประสงคของการจัดเวทีวิชาการระดับภาค คือ  

1) เพ่ือเปนเวทีวิชาการในการนําเสนอผลงานวิจัยเพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางเครือขายพยาบาลชุมชน สหวิชาชีพ กับผูทรงคุณวุฒิ ในระดับภาค  

2) เพ่ือระดมความคิดเห็นของสมาชิกเครือขายและผูทรงคุณวุฒิในการวางแผนการ

ดําเนินงานดานการพัฒนาระบบสุขภาพและระบบบริการสุขภาพ  

3) เพ่ือขยายเครือขายและขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการสรางเสริมสุขภาพในชุมชน 

และเพ่ือเปดรับขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพตอหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของ

ตอไป 

 

ความสําคัญของการประเมินผล 

สําหรับการประเมินผลการประชุมหรือผลการจัดกิจกรรมดังกลาวน้ี ถือวาเปนภารกิจที่

สําคัญอีกประการหนึ่งของโครงการติดตามและประเมินผลภายนอก ฯ เน่ืองจากการดําเนินงานของ

แผนงานพยาบาลชุมชนไดดําเนินงานมาเปนระยะเวลานานพอสมควร ซ่ึงในชวงที่ผานมา ไดมี

ความพยายามในการปรับรูปแบบการขับเคลื่อนการทํางานมาอยูตลอดเวลา รวมทั้งการแสวงหา

แนวทางและรูปแบบใหม ๆ ในการสื่อสารผลงานกับสาธารณะ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การจัดใหมี

กิจกรรมทางวิชาการดวยรูปแบบ-เวทีใหม ๆ ที่กระจายไปตามภูมิภาค เปนสิ่งที่นาสนใจและมี

ความสําคัญในเชิงการสรางการรับรู-เรียนรู การอุดชองวางที่มีอยู (เน่ืองจากโครงสรางสังคมไทย

เปนแบบรวมศูนย จึงทําใหเกิดชองวางตาง ๆ ระหวางเมืองใหญ หรือเมืองหลวงกับภูมิภาคตาง ๆ 

เปนอยางมาก) และการขยายผลการขับเคลื่อนสุขภาวะสูชุมชน-องคกรทองถิ่นใหมากที่สุดเทาที่จะ

สามารถทําได จึงเปนความนาสนใจวา การดําเนินกิจกรรมวิชาการหรือเวทีวิชาการในระดับ

ภูมิภาค ไดกอใหเกิดผลลัพธ และ/หรือผลกระทบตางๆ อะไร อยางไรในมุมมองของผูรับประโยชน 

หรือ ผูเขารวมประชุม-เขารวมแตละเวที  
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 ดังน้ัน การศึกษาวิจัยประเมินผลเพื่อตอบคําถามวา การทํางานของแผนงาน ฯ ไดกอ

ประโยชนตอกลุมผูรับประโยชนประเภทตางๆ (นอกเหนือจากกลุมผูรับทุนในการทําวิจัยเชิง

คุณภาพ ซ่ึงเปนพยาบาลชุมชนจากโรงพยาบาลตาง ๆ ซ่ึงเปนกลุมเปาหมายหลักแลว) ยังกอ

ผลตอภาคประชาชนและสาธารณะไดบางหรือไม อยางไร หรือ ใครคือกลุมผูรับประโยชนสําคัญ

ของกิจกรรมที่จัดขึ้น หรือ ไดรับประโยชนอะไร มาก/นอยแคไหน เหลาน้ีลวนเปนประเด็น

คําถามที่มีความสําคัญที่ควรไดรับการศึกษา เพ่ือทําความเขาใจและเพื่อเปนภาพสะทอนตอ

แผนงานฯ วา ประสบความสําเร็จในเชิงการสรางผลกระทบเชิงบวกตอสังคมมากนอยเพียงใด 

อะไร อยางไร และยังสามารถนําผลการประเมินที่ไดไปใชประโยชนในการปรับปรุงการทํางานใน

ระยะตอไป ทั้งน้ี เพ่ือใหการทํางานของแผนงาน ฯ สามารถบรรลุผลตาง ๆ ที่คาดหวังไดมาก

ยิ่งขึ้นในลําดับตอไปดวย 

 

วิธีวิทยาหรือระเบียบวิธีวิจัย 

 1. เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล สําหรับเครื่องมือที่ใช คือ แบบสอบถาม หรือ แบบ

ประเมิน หรือที่เรียกยอ ๆ วา แบบ ปม.พช.3 โดยไดใชแบบดังกลาวสําหรับเวทีทั้ง 2 ภูมิภาค 

ทั้งนี้ เปนการใหผูตอบกรอกขอมูลดวยตนเอง ซ่ึงมีขอคําถามทั้งหมดจํานวน 17 ขอ ครอบคลุม

ประเด็นสําคัญ ๆ เก่ียวกับลักษณะทั่วไปของผูใหขอมูล อาทิ เพศ การศึกษา อาชีพ ที่อยู 

สถานภาพอื่นๆ ไดแก การเขารวมประชุมคร้ังนี้ ประสบการณในการเขารวมกิจกรรมของชมรม

พยาบาลชุมชน ฯ นอกจากน้ี ก็ยังมีประเด็นคําถามเกี่ยวกับ เหตุผลสําคัญที่สุดที่เขารวมประชุม 

ความคาดหวังหลักๆ ที่มีตอการประชุมคร้ังน้ี รวมถึงความเขาใจวัตถุประสงคของการจัดการ

ประชุม และความคิดเห็นตอบทบาทของพยาบาลชุมชนท่ีควรมีตอสังคม ความพึงพอใจตอการ

ประชุม รวมทั้งขอเสนอแนะตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอการจัดกิจกรรมของแผนงานฯ สําหรับ

ลักษณะคําถามสวนใหญเปนคําถามแบบปลายเปด ทั้งน้ีเพ่ือเอ้ืออํานวยใหผูตอบแบบสอบถาม

สามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ  

 2. วิธีการเก็บขอมูล สําหรับรายละเอียดเก่ียวกับวิธีการเก็บขอมูลเพ่ือใหไดมาซ่ึง

ปริมาณและคําตอบที่มีคุณภาพ มีความพอเพียงและมีความสมบูรณ-ครบถวนในการเก็บขอมูล

แตละครั้งน้ัน โครงการติดตามและประเมินผล ฯ ไดใหความสําคัญกับการเตรียมทีมงานที่จะเก็บ

ขอมูลในภาคสนาม หรือ ทีมผูชวยนักวิจัยจํานวนประมาณ 5-7 คน และ โดยปกติ ทีมผูชวย
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นักวิจัยไดใชวิธีการทยอยแจกแบบสอบถามใหแกผูเขารวมประชุมประเภทตาง ๆ ที่มีความ

สนใจเขารวมงานตั้งแตวันที่ 1 และวันที่ 2 ของการจัดประชุมทุกคร้ัง โดยเฉพาะที่จุดลงทะเบียน 

พรอมชี้แจง-พูดคุย เพ่ือขอความรวมมือในการกรอกขอมูลในแบบสอบถาม นอกจากน้ี ใน

ระหวางที่การจัดประชุมดําเนินไปทั้ง 2 วัน ผูชวยนักวิจัยยังไดประสานกับทางทีมงานของ

แผนงาน ฯ หรือ ฝายผูจัดงานใหชวยประชาสัมพันธถึงความสําคัญของการตอบแบบสอบถาม 

และการกรอกขอมูลตามความเปนจริง และยังไดพยายามชี้แจงขอคําถามบางขอเพ่ือใหผูตอบ

แบบสอบถามเกิดความเขาใจและตอบคําถามไดอยางถูกตอง ชัดเจน ตรงไปตรงมาอีกดวย 

สําหรับ การรับคืนแบบสอบถาม ไดมีการตั้งกลองรับคืนขนาดใหญกระจายไปตามจุดตาง ๆ ที่

คาดวาผูเขารวมการประชุมจะสามารถสังเกตเห็นไดงาย ไดแก บริเวณประตูทางเขา-ออก และ

ดานหลังของหองประชุม เพ่ือใหเกิดความความสะดวกตอการคืนแบบสอบถาม นอกจากน้ี กอน

การประชุมสิ้นสุดลงในแตละคร้ัง ทีมผูชวยนักวิจัยยังไดพยายามติดตาม ทวงถาม รวบรวม

แบบสอบถามที่ผู เขารวมประชุมไดกรอกไวแลว แตอาจลืมสงคืนใหแกทีมงาน จนไดรับ

แบบสอบถามเพิ่มมากขึ้นอีกดวย   

 3. ฐานประชากรและจํานวนผูใหขอมูล สําหรับการจัดประชุมวิชาการระดับภาคทั้ง

สองครั้ง พบวามีบุคลากรสุขภาพ โดยเฉพาะพยาบาล รวมทั้งบุคคลท่ัวไป และ/หรือผูรับ

ประโยชนที่เปนประชาชนทั่วไป หรือ ประชาชนจากชุมชนที่สนใจเขารวมงานจํานวนรวมทั้งสิ้น 

580 คน จําแนกเปนผู เขารวมเวทีวิชาการในภาคอีสาน จํานวน 300 คน และมีผูตอบ

แบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น 200 คน หรือ คิดเปนรอยละ 66.7 ขณะที่เวทีวิชาการภาคใตมี

ผูเขารวมประชุมทั้งหมดจํานวน 280 คน และมีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 130 คน หรือ คิด

เปนรอยละ 46.4 ของผูเขารวมประชุมทั้งหมดของเวทีวิชาการภาคใต  รวมจํานวนผูตอบ

แบบสอบถามทั้ง 2 ภาค จํานวน 330 คน จากผูเขารวมทั้งหมดจํานวน 580 คน หรือคิดเปนรอยละ 

56.9 ของจํานวนผูเขารวมเวทีวิชาการระดับภาคทั้งสองเวที (ดังตาราง) 
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    ภูมิภาค 
จํานวนผูเขารวม

ประชุมทัง้หมด 

จํานวน

แบบสอบถามที่

ไดรับคืนมา 

รอยละของการ

ตอบ

แบบสอบถาม 

เวทวีิชาการภาคอีสาน 300 200 66.7 

เวทวีิชาการภาคใต 280 130 46.4 

จํานวนรวม 580 330 56.9 
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ผลการศกึษา 
-ผลการประเมิน 

 

 

 

สําหรับผลการศึกษาครั้งน้ี สามารถแบงออกเปน 7-8 ดานสําคัญๆ ดังน้ีคือ  

 

 

 

 
ผล
การศึกษา

1.  ลักษณะทั่วไปของผูใหขอมูล เชน อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ ที่อยู ตําแหนงหนาที่

การงาน และ ขอมูลอ่ืน ๆ เชน การเปนสมาชิกชมรม ประสบการณการเขารวม

กิจกรรม เหตุผลที่เขารวมการประชุม การรับรูเก่ียวกับวัตถุประสงคการประชุม เปน

ตน 

2.  ความพึงพอใจที่ไดรับจากการเขารวมประชุม 

3.  ความคาดหวังที่มีตอการประชุมและผลลัพธที่เกิดขึ้น 

4.  บทบาทของพยาบาลชุมชนที่ควรมีตอสังคม 

5.  สิ่งที่ไดรับจากการประชุมและการนําไปใชประโยชนในดานตางๆ 

6.  ขอเสนอแนะตางๆ ที่จะเปนประโยชนตอการจัดประชุมหรือกิจกรรมตางๆ ของ

แผนงาน 
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ผลการประเมินผูรับประโยชนของเวทีวิชาการระดับภาค :  
ภาคอีสาน 
 

1.  ลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

1.1 ลักษณะทัว่ไป  : เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ หนวยงานที่สังกัด และตําแหนงหนาที่/

การงาน 

ตารางที่ 1   เพศของผูตอบแบบสอบถาม 

เพศ จํานวน รอยละ 
หญิง 184 92.0 
ชาย 14 7.0 
ไมระบ ุ 2 1.0 

รวม 200 100.0 
 

 ผูใหขอมูลสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 92.0 สําหรับเพศชาย มีเพียงรอยละ 7.0 

สําหรับผูที่ไมประสงคระบเุพศ หรือใหขอมูลดานนี้ พบวา มีรอยละ 1.0 และ เม่ือพิจารณาควบคู

ไปกับตําแหนงของผูใหขอมูล จะเห็นไดวา ผูเขารวมสวนใหญตอบวา มีตําแหนงเปนพยาบาล 

ซ่ึงตามที่ทราบกันดีวา อาชีพน้ีสวนใหญเปนอาชพีของสตรีเพศ ดังน้ัน การเปดแนวรวมกับเพศ

อ่ืนๆ และวิชาชีพอ่ืนๆ อาทิ แพทย เภสัชกร นักวิชาการสาธารณสุข อาจมีความจําเปนมากขึ้น 

เพ่ือใหการขับเคลื่อนของแผนงานฯ สงผลตอระบบบริการสุขภาพอยางเปนองครวมไดมากขึ้น 

ตารางที่ 2 อายุของผูตอบแบบสอบถาม 

อายุ     จํานวน    รอยละ 
           41-50 79      39.5 
           31-40 65      32.5 
           23-30 22      11.0 
           51-60 13        6.5 
          ไมระบุ 21      10.5 

รวม 200    100.0 
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 ผูตอบแบบสอบถามมีอายุเฉลี่ย 40 ป ในขณะที่ผูใหขอมูลที่อายุนอยที่สุด คือ 23 ป และ

อายุมากที่สุด คือ 60 ป เม่ือพิจารณากลุมอายุที่เขารวมงานมากที่สุด พบวา กลุมอายุ 41-50 ป 

มีรอยละ 39.5 รองลงมาคือ กลุมอายุ 31-40 ป รอยละ 32.5 หรือ อาจกลาวไดวา ผูเขารวมสอง

กลุมน้ี (ซ่ึงมีอายุระหวาง 31-50 ป หรือ วัยกลางคน) เปนกลุมอายุที่สําคัญของแผนงานฯ หรือ 

รวมกันแลวมีสูงถึงรอยละ 72.0 ถือวาเปนกลุมที่ใหญที่สุด รองลงมาคือ กลุมอายุ 23-30 ป รอย

ละ 11.0 และกลุมอายุ 51-60 ป รอยละ 10.5 ตามลําดับ 

ตารางที่ 3 ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม 

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 

ปริญญาตรี 146 73.0 
สูงกวาปริญญาตร ี 50 25.0 
ไมระบ ุ 4 2.0 

รวม 200 100.0 
 

 ผูใหขอมูลสวนใหญ หรือ รอยละ 73.0 จบการศึกษาปริญญาตรี รองลงมาคือกลุมที่ตอบ

วาจบการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 25.0 สําหรับผูไมประสงคที่จะใหขอมูล

เรื่องนี้มีเพียงรอยละ 2.0 เทาน้ัน 

ตารางที่ 4  อาชีพ / สถานะของผูตอบแบบสอบถาม 

อาชีพ/สถานะ จํานวน รอยละ 
ขาราชการ 184 92.0 
อาจารย,พนักงานมหาวิทยาลัย,ลูกจางประจํา/ 
ลูกจางชั่วคราวและพนักงานสาธารณสุข) 12 6.0 
ขาราชการบํานาญ 1 0.5 
ไมระบ ุ 3 1.5 

รวม 200 100.0 
 

 จากตารางที่ 4 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ (รอยละ 92.0) ประกอบอาชีพขาราชการ 

รองลงมาคือ ผูตอบวาประกอบอาชีพอาจารย และอาชีพอ่ืนๆ เชน พนักงานของมหาวิทยาลัย 

พนักงานของรัฐ ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว ฯลฯ รวมกันมีเพียงรอยละ 6.0 ดังน้ัน จึงอาจ
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สรุปไดวา ผูรับประโยชนสวนใหญ จากการจัดการประชุมวิชาการ/ประชุมวิชาการรายภาค ยังคง

เปนกลุมขาราชการ   

ตารางที่  5   หนวยงานทีสั่งกัดของผูตอบแบบสอบถาม 

หนวยงานทีสั่งกัด จํานวน รอยละ 
กระทรวงสาธารณสุข 193 96.5 
อ่ืนๆ (ม.มหิดล) 1 0.5 
ไมระบุสังกัด 6 3.0 

รวม 200 100.0 
 

 สําหรับหนวยงาน หรือสังกัดของผูใหขอมูล พบวา สวนใหญ หรือรอยละ 96.5 สังกัด

กระทรวงสาธารณสุข รองลงมา รอยละ 3.0 เปนผูสนใจทั่วไป/ไมมีสังกัด/ไมระบุสังกัด และรอย

ละ 0.5 คือผูทีต่อบวา สังกัดหนวยงานอ่ืนๆ คือ มหาวิทยาลัยมหิดล จะเห็นไดวาผูเขารวมสวน

ใหญยังคงเปนผูที่ปฏิบตัิงานในหนวยงานของกระทรวงสาธารณสุข ขณะที่องคกรวิชาการ และ

ภาคีอ่ืน ๆ จากชุมชนตาง ๆ เขามารวมนอยมาก 

ตารางที่ 6  ตาํแหนงตางๆ ในปจจุบนัของผูตอบแบบสอบถาม 

ตําแหนง จํานวน รอยละ 
พยาบาลวิชาชีพ,พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ,พยาบาล
วิชาชีพชํานาญการพิเศษ,พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ 134 67.0 
เจาพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน,เจาพนักงาน
สาธารณสุขชาํนาญงาน,นักวิชาการสาธารณสุข,นักวิชาการ
สาธารณสุขชาํนาญการ,นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัตกิาร 18 9.0 
อ่ืน ๆ(นายแพทย,ผศ.,ผูชวยหัวหนากลุมพยาบาล,หัวหนา
กลุมพยาบาล,หัวหนางานแนะแนวการศกึษาและอาชพี,
หัวหนางานอุบัติเหตุและฉกุเฉิน,หัวหนาตึกผูปวยใน
โรงพยาบาล,หัวหนาสถานอีนามัย,หัวหนาหอผูปวย,อาจารย) 13 6.5 
ไมระบ ุ 35 17.5 

รวม 200 100.0 
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 จากตารางที่ 6 ผูใหขอมูลสวนใหญ หรือ รอยละ 67.0 มีตําแหนงเปนพยาบาลวิชาชีพ 

รองลงมาประมาณรอยละ 9 คือ กลุมที่ตอบวา มีตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข เจาพนักงาน

ทันตสาธารณสุข นอกจากน้ี รอยละ 6.5 คือกลุมที่ตอบวามีตําแหนงอ่ืนๆ อาทิ นายแพทย 

หัวหนากลุมพยาบาล ผูชวยหัวหนากลุมพยาบาล หัวหนาตึกผูปวยในโรงพยาบาล หัวหนา

สถานีอนามัย และ อาจารย/ผูชวยศาสตราจารย อยางไรก็ตาม จากตาราง จะเห็นไดวา กลุมที่ไม

ตอบคําถามขอน้ี มีสูงถึง รอยละ 17.5 ซ่ึงถือวาเปนกลุมใหญอันดับสอง ซ่ึงไมแนใจวา ในกลุมน้ี

มีตําแหนงอะไร หรือ อยูในระดับใดบาง  

 มีขอนาสังเกตดวยวา สําหรับตําแหนงสําคัญๆ ที่ควรเขารวม แตพบวา ยังมีผูเขารวม

นอย หรือไมมีเลย หรือ อาจจะอยูในกลุมไมตอบคําถามขอน้ี ก็เปนได ซ่ึงก็คือ กลุมที่มีตําแหนง

ระดับผูบริหารของหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข อาทิเชน ผูอํานวยการ

โรงพยาบาล นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอําเภอ ฯลฯ ดังนั้น แผนงาน ฯ จึงควร

ใหความสําคัญตอการสื่อสารกับคนกลุมน้ีใหมากขึ้นดวยหรือไม    

1.2  ประสบการณการเขารวมประชุม/กิจกรรม และจํานวนวันที่เขารวมประชุม 

ตารางที่  7   ประสบการณการเขารวมประชุมวชิาการ 

การเขารวมกิจกรรม/การประชุมวิชาการ จํานวน รอยละ 
ไมเคย 133 66.5 
เคย 47 23.5 
ไมระบ ุ 20 10.0 

รวม 200 100.0 
 

ดานการมีประสบการณในการเขารวมกิจกรรม หรือ การประชุมตาง ๆ ของแผนงาน ฯ 
พบวา  ผูใหขอมูลสวนใหญ หรือ คิดเปนรอยละ 66.5 ไมเคยเขารวมการประชุมวิชาการของ
แผนงาน ฯ มากอน รองลงมา รอยละ 23.5  คือกลุมที่ตอบวาเคยเขารวมการประชุมวิชาการ 
สําหรับผูที่ตอบวา เคยเขารวมงานประชุมวิชาการมาแลวสวนใหญ พบวา เปนการเขารวม
ประชุมวิชาการระดับประเทศ ซ่ึงจัดขึ้นเปนประจําทุกปในสวนกลาง หรือ ที่กรุงเทพมหานคร 
โดยเฉพาะการประชุมวิชาการประจําปคร้ังลาสุด ในหัวขอ ”ทุกยางกาว....คือการพยาบาล” ซ่ึง
จัดขึ้นเม่ือวันที่ 19-21 มกราคม 2552 ณ โรงแรมอมารี แอรพอรต ดอนเมือง กรุงเทพฯ 
นอกจากน้ี ยังมีผูตอบวา เคยเขารวมการประชุมวิชาการระดับภาค ที่ภาคเหนือที่ผานมา 
เก่ียวกับเรื่อง “แนวทางสรางเด็กรุนใหม...ใหสรางชาติ” เม่ือวันที่ 20-22 ตุลาคม 2552 ซ่ึงจัดขึ้น
ที่โรงแรมเทวราช จังหวัดนาน 
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ตารางที่ 8 จาํนวนวันทีเ่ขารวมประชุมวิชาการ 

จํานวนวัน จํานวน รอยละ 
ครบทั้ง 2 วัน 105 52.5 
เขารวมเพียง 1 วัน 8 4.0 
อ่ืน ๆ 87 43.5 

รวม 200 100.0 
  

        จากตารางที่ 8 พบวา ผูใหขอมูลสวนใหญ รอยละ 52.5 เขารวมการประชุมครบทั้ง 2 วัน 

ขณะที่ผูตอบวา เขารวมเพียง 1 วันมีเพียงรอยละ 4.0 อยางไรก็ตาม พบวา สูงถึงรอยละ 43.5 ที่

ไมตอบคําถามขอน้ี ซ่ึงมีขอนาสงสัยวา อาจจะเปนการเขารวมนอยกวา 1 วัน หรือ อาจจะเขา

รวมประมาณครึ่งวัน หรือ  1 วันครึ่ง หรือนอยกวาน้ัน ก็เปนไปได   

1.3  เหตุผลการเขารวมประชุม และการรับรูวัตถุประสงคการจดัการประชุม 

ตารางที่ 9   เหตุผลของการเขารวมประชุมวชิาการ 

เหตุผลการเขารวมประชุม จํานวน รอยละ 
สนใจเขารวม เพราะเปนประโยชนตอการทํางาน 121 69.5 
เปนทีมงานของโรงพยาบาล 29 16.7 
เปนเครือขายของชมรม 21 12.1 
เปนผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่ 3 1.7 

รวม 174 100.0 
 

 ผูใหขอมูลสวนใหญ เกือบสามในสี่ หรือ รอยละ 69.5 ไดใหเหตุผลของการเขารวม

ประชุมวิชาการระดับภาคคร้ังน้ีวา สนใจเขารวมเพราะเปนประโยชนตอการทํางาน รองลงมา

รอยละ 16.7 เขารวมเน่ืองจากเปนทีมงานของโรงพยาบาล สําหรับผูที่ตอบวา เขารวมเพราะเปน

เครือขายของชมรม ฯ มีรอยละ 12.1 ซ่ึงถือวาสูงพอสมควร ขณะที่ผูที่ตอบวาเขารวม เน่ืองจาก

เปนผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่ มีเพียงรอยละ 1.7 เทาน้ัน 
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ตารางที่  10  การรับรูวัตถุประสงคสําคัญของการจัดประชุม 

วัตถุประสงคสําคัญ จํานวน รอยละ 
ประชาสัมพันธการทํางานสรางเสริมสุขภาพของพยาบาลชุมชน 25 15.5 
เวทวีิชาการเพ่ือนําเสนอผลงานวิจัยชุมชน 64 39.5 
ขยายเครือขายและขบัเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการสรางเสริม
สุขภาพ 65 40.1 
ระดมความคดิสมาชิกเครือขายในการวางแผน 8 4.9 
อ่ืน ๆ 0 0.0 

รวม 162 100.0 
 

 ผูใหขอมูลสวนใหญ หรือ รอยละ 40.1 ระบุวาวัตถุประสงคสําคัญของการจัดประชุมใน

คร้ังน้ี คือ เปนการขยายเครือขายและขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการสรางเสริมสุขภาพ 

รองลงมา รอยละ 39.5 หรือ ในสัดสวนที่ไมตางกันมากนัก คือกลุมที่ระบุวา วัตถุประสงคของ

การประชุมเปนเวทีวิชาการเพ่ือนําเสนอผลงานวิจัยชุมชน ขณะที่กลุมที่ระบุวา เปนการ

ประชาสัมพันธการทํางานสรางเสริมสุขภาพของพยาบาลชุมชน มีรอยละ 15.6 และกลุมสุดทาย

คือ กลุมที่ระบุวา เปนการระดมความคิดของสมาชิกเครือขายในการวางแผนการทํางาน พบวา 

มีรอยละ 4.9  

 

2.  ความพึงพอใจที่มีตอการจัดงานประชุมวิชาการระดับภาค 

สําหรับคะแนนความพึงพอใจ ไดจัดแบงเกณฑไว 5 กลุม หรือ 5 ระดับดังน้ีคือ  

ระดับคะแนน 

เกณฑความพึงพอใจ 

1.00-1.49 = 

นอยที่สุด 

1.50-2.49= 

นอย 

2.50-3.49= 

ปานกลาง 

3.50-4.49= 

มาก 

4.50-5.00= 

มากที่สุด 

 



 - 15 - 

ตารางที่ 11   ระดับความพึงพอใจที่มีตอการจัดการประชุมวิชาการระดับภาค 

 

ระดับความพึงพอใจ 
หัวขอ มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

รวม 
คา 

เฉลยี 
เกณฑ 

1. วิทยากร (ภาพรวมทั้งหมด) 20.83 72.92 6.25     100.0 4.15 มาก 
2. เนื้อหาสาระของกิจกรรมตางๆที่จัด/ประโยชนที่ทาน

ไดรับ 17.80 72.77 9.42    100.0 4.08 มาก 
3. รูปแบบการจัดงาน 12.57 65.45 21.99    100.0 3.91 มาก 
4. องคประกอบอื่นๆของงาน เชน เอกสารการประชุม 
   นิทรรศการ รางวัลพยาบาลชุมชนดีเดน ฯลฯ 11.52 61.26 27.23    100.0 3.84 มาก 
5. กิจกรรม-รายการตางๆที่จัดในการประชุมครั้งนี้                
   5.1 บรรยายเรื่อง แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบล 15.26 66.32 17.89 0.53   100.0 3.96 มาก 
   5.2 นําเสนองานวิจัย เรื่อง แนวทางการลดการบริโภค

สุราในเด็กอายุ 12-15 ป ตาํบลทุงมน อําเภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร 21.88 66.67 11.46    100.0 4.10 มาก 

   5.3 เปดมุมมองเรื่อง สรางทุนชีวติเด็กและเยาวชนไทย 48.96 46.88 4.17    100.0 4.45 มาก 
   5.4 นําเสนอผลงานวิจัยเชิงคุณภาพในหองยอยตาง ๆ  9.63 64.17 25.67 0.53   100.0 3.83 มาก 
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ระดับความพึงพอใจ 
หัวขอ มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

รวม 
คา 

เฉลยี 
เกณฑ 

   5.5 นําเสนอพื้นที่ตัวอยางการทํางานดานสุขภาพโดย
การมีสวนรวมของชุมชน/อปท. ซึ่งเปนผลลัพธ/
ผลกระทบที่เกิดขึ้น หลังการคนขอมูล 12.83 71.66 15.51    100.0 3.97 มาก 

   5.6 เวทวีิพากษดานการมีสวนรวมของภาคประชานชน
ในการจัดการปญหาของชุมชน 12.77 72.34 14.89    100.0 3.98 มาก 

   5.7 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสขุภาพ
ชุมชน หนวยปฐมภูมิและโรงพยาบาลสงเสริมระดับ
ตําบล 16.85 66.85 16.30    100.0 4.01 มาก 

6. สถานที่จัดการประชุมวชิาการมีความเหมาะสม 27.75 64.92 7.33    100.0 4.20 มาก 
7. ระยะเวลาในการจัดงาน 2 วันมีความเหมาะสม 28.13 59.38 10.94 1.56   100.0 4.14 มาก 
8. บทบาท/การมีสวนรวมของทานในเวทกีารประชุมฯ 

ครั้งนี้ 10.47 57.07 25.13 5.76 1.57 100.0 3.69 มาก 
9. บทบาทของพยาบาลชุมชนในการทํางานสังคม โดย

การจัดงานครั้งนี้ 14.29 65.08 19.58 1.06   100.0 3.93 มาก 
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สําหรับภาพรวมดานความพึงพอใจของผูเขารวมประชุมที่มีตอการจัดประชุมวิชาการ
ภาคอีสานครั้งน้ีน้ัน จะเห็นไดวา มีความพึงพอใจอยูในเกณฑมาก โดยที่รายการ “เปดมุมมอง
เรื่องสรางตนทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย” ของ นพ.สุริยเดว ทรีปาตีและทีมงาน ไดรับคะแนน
ความพึงพอใจสูงสุด (4.45) ขณะที่ความพึงพอใจในเรื่องสถานที่จัดการประชุม ฯ และภาพรวม
ทั้งหมดของวิทยากร ไดรับคะแนนความพึงพอใจระดับมากเชนกัน (4.20 และ 4.15 ตามลําดับ)  

แตสําหรับความพึงพอใจที่มีตอบทบาทหรือการมีสวนรวมของผูเขารวมประชุมน้ัน 
พบวา ไมแตกตางจากทุกคร้ัง หรือ ทุกเวทีที่ผานมา ที่พบวา ผูเขารวมประชุมมีความพึงพอใจ
ในเรื่องน้ีต่ําที่สุด เม่ือเปรียบเทียบกับคะแนนความพึงพอใจในรายการตาง ๆ ทั้งหมดที่ทําการ
ประเมิน ทั้งน้ีเน่ืองจากผูเขารวมประชุมยังไดรับบทบาทนอยมาก หรือไมมีบทบาทอ่ืนใดเลย 
นอกจากการเปนเพียงผูรับฟงเทาน้ัน ดังนั้น แผนงาน ฯ จึงควรมีการพิจารณาปรับรูปแบบหรือ
เพ่ิมบทบาทการมีสวนรวมของผูเขารวมประชุมไมทางตรงก็ทางออม ทั้งนี้ เพ่ือเปดโอกาสให
ผูเขารวมประชุมไดใชศักยภาพท่ีมีอยูในการทํางานรวมกัน หรือ เพ่ือเสริมพลังการทํางานของ
เครือขายระดับภาคใหไดมากขึ้น 

 

3. ความคาดหวังของผูเขาประชุมและการบรรลุส่ิงที่คาดหวัง 

 พบวา ผูใหขอมูล หรือ ผูเขารวมประชุม ไดตอบวา มีความคาดหวังในดานตางๆ หลาย
ประการดวยกนัโดยผูวิจัยไดพยายามคัดลอก หรือนําขอความ/คําตอบ หรือคําพูดเหลาน้ัน มา
นําเสนอไว โดยไมมีการดัดแปลง หรือตัดทอนใหเสียความหมายแตอยางใด โดยสามารถจําแนก
ออกเปนประเภทตาง ๆ ไดดังน้ีคือ 

   ความคาดหวังดานวชิาการ/การเพิ่มศักยภาพทางวชิาการ 

- การดูแลสุขภาพของประชาชนในระดับปฐมภูมิ 
- การดูแลสุขภาพในชุมชน 
- ความกาวหนาของการทํางานเชิงรุกในชมุชน 
- ไดทราบมุมมองการพัฒนางานดานสาธารณสุขจากภาคีเครือขาย 
- ตองการทราบวา แนวทางการสรางพลัง สรางสุขภาพในชุมชนเปนอยางไร 
- ตองการมาฟงเรื่องตนทุนชวีติ 
- เพ่ือใหทีมงานวิจัยไดเรียนรู 
- รูปแบบการทาํงานของชุมชน-ภาคีเครือขาย 
- สมัครเปนสมาชิกทีมวิจัยรุนตอไป 
- สรางเครือขาย 
- เห็นความฉลาดของนางพยาบาลที่เปนนักวิจัยเชิงคุณภาพ 
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  ความคาดหวังดานทักษะ-กลยุทธ-การเพิ่มประสบการณ และการนําไปปรับใช 

- ขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการสรางเสริมสุขภาพ 

- ความกาวหนาในดานการทํางานของระบบการพยาบาล 

- ไดความรูและแนวคิดแปลกใหมเพ่ือไปบูรณาการกับการทํางาน 

- ไดแนวคิดและเน้ือหาไปตอยอดในการบรรยายใหความรูแกนักศึกษาพยาบาล 

- ไดแนวทางการดตอยอดการพัฒนาในงานประจํา 
- ไดแนวทางการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพในชุมชนของพยาบาล 

- ไดแนวทางการทํางานในสาขาวิชาชีพพยาบาล 

- ไดพัฒนางานสาธารณสุข ไดการขับเคลื่อนของชมรมพยาบาล 

- ไดเพ่ิมเติมประสบการณการทํางานที่หลากหลายในแตละพ้ืนที ่

- ไดรับความรู เกิดแรงจูงใจ สรางสรรคและสรางเสริมสุขภาพกับประชาชนในชุมชน 

- ไดรับความรู แนวทางการทํางานจากหลากหลายพ้ืนที่ไปปรับใช 
- ไดรับความรูดานงานวิจัยเพ่ือนําไปสูการพัฒนางานที่รับผิดชอบ 

- ไดรับความรูเพ่ือนําไปใชในการทํางานของตนเอง 
- ไดรับรูประสบการณการทํางานจากแหลงที่ทํางานประสบผลสําเร็จ 

- ไดรับวิชาการ/ความรูที่ตนเองยังไมรูมากอน นําไปใชในการทํางาน 

- ไดรับสิ่งที่วทิยากรไดวิพากษและเขาใจถงึหลักในการนาํไปใชในการทํางาน 

- ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการทาํงาน 

- นําขอมูลตาง ๆ ไปเปนฐานการพัฒนาระบบการใหบรกิารตอไป 

- นําความรูที่ไดไปใชในการพัฒนางานและชุมชน 

- นําความรูที่ไดไปพัฒนาเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพในงานประจํา 

- นําความรูที่ไดไปพัฒนาองคกรที่ปฏิบตัิงานอยู 
- นําความรูที่ไดไปสรางงาน พัฒนางานในหนวยงานใหเกิดประโยชนสูงสุด 

- นําความรูและแนวทางไปพฒันางาน 

- นํานวัตกรรมและแนวความคิดที่เปนประโยชนไปใชในการทํางาน 

- ผลการวิจัยของโรงพยาบาลตาง ๆ เพ่ือนําไปพัฒนางานที่ทําอยู 

- พัฒนากระบวนการในการทาํงานชุมชน 

- เพ่ือนําไปปรับใชกับการทาํงานใหผูรับบริการไดประโยชนสูงสุด 

- เพ่ือนําไปปรับใชในการปฏบิัติงานในพื้นที่อยูปจจุบัน 
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- มีความรูนวตักรรม วิจัยใหม ๆ เพ่ือนําไปประยุกตใช หรือแนวคิดในการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในการลงชุมชน 

- มีความสนใจเกี่ยวกับงานวจัิยเพ่ือนํามาคนหาเปาหมายในการทํางาน 

- รูและทราบการปรับเปลี่ยนนโยบายการพัฒนางานปฐมภูมิ 

- เรียนรูองคความรูใหมเพ่ือนําไปใชในการพัฒนางาน 
- สามารถนําความรูที่ไดไปใชในการพัฒนางานระบบบรกิารเพ่ือประโยชนสูงสุดของ
ผูรับบริการ 
- สามารถพัฒนาศักยภาพในการทํางานดานการพยาบาลในชุมชนโดยการประยุกตงานใน
พ้ืนที่ได 

- เห็นความกาวหนาของชมรมพยาบาลชุมชน 

- เห็นนวัตกรรมใหม ๆ ดานการพยาบาลเพื่อนําไปปรับใช 

- อยากเห็นแนวทางการดําเนินการในชุมชนที่หลากหลาย 
 

 ความคาดหวังเชิงทัศนคติ 

- ตองการแลกเปลี่ยน เรียนรูวิธีการดําเนินชีวติตอภาวะสุขภาพของชมุชนตอภาวะโรคเรื้อรัง
ในบริเวณตาง ๆ 
- ไดรับขอมูลเก่ียวกับการปฏบิัติงานของโรงพยาบาลอ่ืน 
- นําเสนองานวิจัยเชิงคุณภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรูในเวทวีิชาการกับนักวิจัยทานอ่ืนๆ  
- ไดมาพบปะเพื่อนรวมวิชาชีพ 
- แบบแผนการทํางานที่แปลกใหม 

 

 ความคาดหวังทีเ่ก่ียวกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบล 

- การเริ่มตนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตาํบล 
- เขาใจแนวคิดและทศิทางการดําเนินงานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
- ไดความรูเก่ียวกับโรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตําบลและมาตรฐานการพยาบาลใน
โรงพยาบาลสงเสริม 
- สุขภาพตําบล 
- ไดทราบแนวคิดของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
- แนวคิดการจัดทําโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
- แนวคิดโรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพชุมชน 
- เพ่ือทราบทศิทาง แนวทางในการปฏิบตัิในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
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 ตอคําถามที่วา ผูเขารวมประชุมไดรับสิ่งที่คาดหวังหรอืไม หรือ มากนอยเพียงใดนั้น 

สามารถจําแนกออกเปน 2 กลุม หรือ 2 ระดับ คือ กลุมที่ตอบวา ผลการประชุมเปนไปตามที่

คาดหวังทุกประการ หรือบางประการ และกลุมทีต่อบวา ผลการประชุมที่เกิดขึ้นน้ัน ต่ํากวา

ความคาดหวงั 

3.1 กลุมที่ตอบวา ผลการประชุมเปนไปตามที่คาดหวัง มีเหตุผลดังตอไปนี้          

  ไดรับความรู ความเขาใจและตวัอยางงานวจิัย ดังเชนคําพูดดังตอไปน้ี 

- เน้ือหาการประชุมคอนขางที่ตรงจุดเปาประสงคที่ตองการ 
- เน้ือหาสาระดีมาก ไดเห็นผลงานไปเปนแรงบันดาลใจในการทํางานของตัวเอง การจัด
ประชุมดีมาก 
- เน้ือหา-หัวขอตาง ๆ มีความสอดคลองและเปนไปตามที่คาดหวัง 
- แนวทางดี ๆ ที่ไดจากผลงานวิจัยที่นําเสนอ 
- ในการประชุมครั้งน้ีเน้ือหาในการประชุมมีประโยชนสามารถนําความรูทไดไปพัฒนาตนเอง
และ พัฒนาหนวยงานได 
- ไดรับทราบนโยบายและประเด็นที่สําคัญตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล และไดเพ่ิมองคความรูจากเวทีการนําเสนอที่ตาง ๆ จากผลงานวิจัย
ชุมชน 
- ไดรับทราบแนวทางการนําเสนอ วิธีการจัดทําเชิงคุณภาพ 
- ไดรับทราบแนวทางการพฒันาโรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพชุมชน และไดฟงการวิจัยเก่ียวกับ
รูปแบบการแกปญหาการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลในกลุมเยาวชน 

 

 การจัดกระบวนการและเวทีทีเ่อ้ือตอการเรียนรู 

- วิทยากรทุกทานมีความรูและประสบการณในการถายทอดไดดีมาก และการนําเสนอ
ผลงานวิจัยก็มีทาน  
-   อาจารยที่คอยใหคําแนะนําที่มีประโยชนตอการพัฒนาผลงานตอไป 
- อาจารยวิพากษใหขอเสนอแนะที่สามารถปฎิบัติไดจริงและไดแนวทางที่ตองปรับปรุงงาน
ชัดเจนมากขึ้น 
- มีเวทีใหผูที่ประสบผลสําเร็จในการทํางานมาเลาประสบการณ 
- ผลงานวิจัยทีนํ่าเสนอและการวิพากษของคณะอาจารยก็คือแนวทางในการจะนํามาประยุกต
ปรับปรุงการทํางานของตนเองไดมา 
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 ความคาดหวังอ่ืนๆ/ระดบัการบรรลุความคาดหวัง 

- เปนไปไดระดับปานกลาง มีแนวคิดเร่ืองของเด็กและวัยรุน,เห็นผลงานวิจัยใหมๆ ตามบริบท
ของชุมชนอ่ืนๆ 
- เปนไปตามความคาดหวัง 50% เน่ืองจากงานวิจัยเปนเหมือนวิจัยเดิมๆ  
- เปนไปตามความคาดหวังเนื่องจากไดเรียนรูองคความรูใหม ๆ และเรียนรูความเคลื่อนไหว
ของสถานการณสาธารณสุขในสภาพปจจุบันและการเคลื่อนไหวเครือขาย 

 

3.2  กลุมที่ตอบวาผลการประชุมต่ํากวาความคาดหวัง ใหเหตุผลดังตอไปน้ี 

- การจัดเปนกลุมใหญมากทําใหการถายทอดของวิทยากรถึงผูฟงไมทั่วถึง/ไมเหมาะสม 
- ขาดเอกสารบางอยาง 
- เขาประชุมไมครบทั้งสองวนั 
- ควรมีการประชาสัมพันธใหมากกวาน้ี(จดหมายสงถึงพยาบาลชุมชนภาคอีสานทุกคน) 
- คิดวางานวิจัยบางเร่ืองยังไมมีคุณภาพเพียงพอ 
- งานวิจัยที่นําเสนอไมสามารถนําไปประยกุตใชได 
- ไดบาง  ในเรื่องโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลไดรับความเขาใจมากขึ้น  แตอาจารยมี
เวลาใหความรูนอย 
- ไดรับ CNEU 
- บางหัวขอทีต่องการยังไมไดนําเสนอตามหัวขอที่กําหนด 
- ปจจัยงานมากและการแกปญหาบางอยางตองอาศัยความรวมมือและภาคสวน 
- เปนการนําเสนอผลงานวิจัยมากเกินไป 
- ผลงานที่นําเสนอไมคอยเก่ียวของกับวิชาชีพ  แตก็สามารถนําไปปรับใชได และงานวิจัยยังไม
พรอมที่จะนําเสนอเทาที่ควร 
- ไมคอยมีเน้ือหาเก่ียวกับการทําวิจัยสําหรับคนที่ยังไมเคยทํางานวิจัยมากอน 
- ไมไดเขารวม  เสียดายมาก ทราบวาวันแรกดีมากทีเดียว 
- ไมมีหัวขอมาตรฐานการพยาบาลในชุมชน 
- เรื่องที่จัดขึ้นไมมีความหลากหลายเทาทีค่วร 
- เรื่องที่สนใจบรรยายคนละหองไมสามารถเขาไปฟงไดครบ 
- เวลาการบรรยายของวิทยากรนอย 
- สามารถพัฒนาตนเองไดประสบการณงานวิจัยมากขึ้นพัฒนางานไมมากเน่ืองจากหัวขอ
งานวิจัยที่   
- เก่ียวของกับงานมีนอย 
- หัวขอตนทุนเด็กและเยาวชนไทยใหชั่วโมงอาจารยนอยมาก ควรจะเพิ่มเวลาใหอาจารยมากกวาน้ี 
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4. บทบาทของพยาบาลชุมชนท่ีควรมีตอสังคม : ความคิดเห็นของผูเขารวม

ประชุม 

- นักจัดการปจจัยแวดลอมทีเ่ปนสาเหตขุองการเจ็บปวย/การคนหาโรคกลุมเสี่ยง 
- ตัวหลักในการจัดกิจกรรมรณรงควันพยาบาลที่ยิ่งใหญ 
- การชวยเหลือสังคมในรูปแบบอ่ืน ๆ 
- ตัวกลางเชื่อมโยงกับบุคคลสําคัญในชุมชน เชน ผูนําชุมชน นักการเมือง เขาใจปญหาทาง
การเมืองดวย 
- ผูดูแลในชุมชนแบบองครวม/การดูแลแบบองครวม และดูแลเยาวชนเปนการทํางานเชิงรุก
เขาไปในครอบครัว 
- บทบาทการเปนพ่ีเลี้ยงใหคําปรึกษาและดูแลใหคําแนะนําประชาชนในพื้นที ่
- ผูติดตอประสานงานกับองคกรเครือขายในชุมชน 
- บทบาทถายทอดความรูดานการดูแลตนเอง 
- ผูใหบริการดวยหัวใจของความเปนมนุษยและเขาใจธรรมชาติของชุมชน /เขาใจในความเปน
ตัวตนของผูปวย/ดูแลผูปวยองครวม 
- การเปนแบบอยางที่ดีทางดานสุขภาพและการเปนขาราชการเพ่ือประชาชนในชุมชน 
- บทบาทการเผยแพรขอมูลทางวิชาการ 
- การพัฒนาศักยภาพของตนเองและคนในชุมชน /กระตุนใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนา 
- การมีสวนรวมที่จะเปนพลงัขับเคลื่อนการพัฒนาพฤตกิรรมสุขภาพของชุมชนรวมกับ
เครือขาย 
- รวมสรางความเขมแข็งของชุมชนดานสุขภาพ 
- รวมสรางทัศนคติทีถู่กตองเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ 
- การสรางเสริมความเขมแข็งในการดําเนินงานดานสุขภาพของภาคีเครือขาย 
- เกิดแนวความคิดในเรื่องการดูแลสุขภาพหนวยปฐมภูมิ/Home Health Care 
- ชวยผลักดันสงัคม/นโยบายดานสุขภาพ ขับเคลื่อนสภาวะสุขภาพกบั อปท. เชน รวมวางกฎ
บัญญัติกับเทศบาล ชุมชน 
- ผูชี้นําสังคมดานการสงเสริมสุขภาพ 
- ผูพัฒนาองคความรูในดานวชิาการใหมากขึ้น จะทําใหเกิดประโยชนตอการบริการผูปวยและ
ชุมชนไดครอบคลุม 
- คิดนวัตกรรมใหมเพ่ือพัฒนางาน 
- เปนผูนําในดานสุขภาพและสรางเสริมสุขภาพใหชุมชน 
- บทบาทในการสนับสนุนใหกําลังใจและกระตุน 
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5. ส่ิงที่ไดรับหรือเรยีนรูจากการเขารวมประชุมครั้งนี ้ที่สําคัญๆ คือ 

5.1  ดานความรู/วิชาการ/นโยบาย  มีรายละเอียดดังน้ี  

 ดานกระบวนการวิจัย ผลการวิจัยและการบริการ 

- ความสําคัญของการทําวิจัย หลักการวิจัย หัวของานวิจัยนาสนใจ 

- การทํา R2R เพ่ือพัฒนางาน 

- ไดรับรูแหลงหาขอมูลและแหลงที่จะปรกึษาเก่ียวกับงานวิจัย 

- องคความรูใหม ๆ จากการนําเสนองานวิจัย 

- การทํารูปแบบงานวิจัย รูปแบบการนําเสนอผลงานวิจัย 

- ความรู/ขอมูลที่แตกตางเพ่ือนําไปปรับกับการทํางาน 

- ความรูใหม ๆ ในการดําเนินงานในชุมชน 

- ความรูไดที่จากงานวิจัย สุขภาพ วิชาการใหมๆรวมทั้งความรูและประสบการณจากวิทยากร 
 

  เร่ืองทุนชวีติ-การดูแลเด็ก-วัยรุน 

- การเขาใจการเลี้ยงลูกวัยรุน 
- การเขาใจเด็กวัยรุน 
- การดูแลเด็ก 3-6 ป 
- การดูแลเด็กและวยัรุน 
- การทํางานกับวัยรุน ปญหาของเด็กและวัยรุน 
- การสรางดานทุนชีวติเด็กและเยาวชนไทย เรียนรูตนทนุทางสังคม 

 

  เก่ียวกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบล (รพสต.) 

-  การเตรียมสูโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

-  ไดทราบนโยบายและแนวทางปฏิบัตขิองโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

-  เสนอแนวทางการขยายเครือขายภาคประชาชน 

-  แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

-  เรื่องการดําเนินโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
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5.2  ทักษะการวิจัยและทกัษะ/เทคนิคอ่ืนๆ  

- การเขาใจบุคคลอ่ืน / เขาใจคนอ่ืนมากขึ้น 

- กระบวนการจดัทําวิจัย เชน การเก็บรวบรวมขอมูล การทําโจทยวิจัยงายกวาที่เคยเห็นมา การ
วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 

- การเขาถึงการมีสวนรวมของชุมชน 

- การคืนขอมูลสูชุมชน 

- การจัดการการเรียนรูและการศึกษาวิจัย 

- การจัดการขอมูลเพ่ือนําเสนอ 

- การใชองคความรูเพ่ือพัฒนาตน 

- การทํางานเปนทีมของทีมพยาบาลซ่ึงมาจากหลากหลายจังหวัด 

- การนําขอสรุปของการวิจัยไปใชประโยชนหลายเรื่อง 
- การปรับบริการแกผูปวย 

- การเปนผูฟงที่ดี ไดฟงขอมูลรอบทิศทางของงานวิจัยเชิงคุณภาพ 

-  เทคนิคการนําเสนอ เทคนิคการพูด เทคนิคการฟงผูอ่ืน 

- การมองงานประจําใหเปนงานวิจัย 

- ไดพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรูเครือขาย/ไดพบกับคณะทาํงานที่อ่ืน 

- ไดรับการเรียนรูเก่ียวกับบทบาทแตละบริบทของพยาบาล 

- ไดเรียนรูเครือขายตาง ๆ 

- ทักษะการจัดการขอมูลที่มีประสิทธิภาพ 

- ประสบการณการเรียนรูเพ่ิมขึ้น / ประสบการณการทาํงานเพ่ือนํามาปรับใช 

- เปดมุมมองใหมกับการรับฟงผลการวิจัย/เปดโลกทัศนในการทํางานในงาน 
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5.3 ดานทัศนคติ/ความรู-ความเขาใจที่ไดจากการจัดประชุมวชิาการ   

           

           

      

      

      

  

- การทํางานดวยจิตใจที่มุงม่ัน/การทํางานที่ทําจากหัวใจ 
- การทํางานที่จะไดดีตองเร่ิมที่พ้ืนฐาน 
- การทุมเทของคุณพยาบาลในทุกส่ิงทุกอยาง 
- การรับรู ตระหนักรู เทาทัน ผูปวยเพื่อปรบับริการ 
- กระบวนการเรียนรู วิธีคิด 
- กําลังใจในการผลักดันใหตองการทํางานวิจัยตอ 
- เข็มทิศแนวทางการดําเนินงาน 
- จุดประกายใหอยากทํางานวิจัย 
- ไดเสริมแรงบันดาลใจในการทํางานในชุมชน 
- ไดเห็นมุมมองที่ดีจากการวิพากษผลงาน 
- ทราบการเคลือ่นไหวของพยาบาลชุมชน 
- ทราบแนวทางการทํางานจากผลการวิจัยที่นําเสนอ 
- เทคนิคหรือลูทางการพัฒนาแนวความคดิสูการพัฒนาชุมชน 
- แนวคิดการทาํงานในชุมชนเพ่ือเสริมสรางคุณภาพประชาชนในชุมชน 
- แนวคิดการพัฒนาสถานีอนามัยใหเปนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตาํบล 
- แนวทางการเขียนวิจัยจากปญหาของชุมชน 
- แนวทางการเสริมสรางพลังอํานาจชุมชนดวยงานวิจัย 
- พลังพยาบาลชุมชนที่มีผลงานวิจัยเปนทีย่อมรับจะสงผลตอการพัฒนางานใหดีขึ้นเพ่ือ
ประโยชนของประชาชนในที่สุด 
- มีกําลังใจที่ดีที่จะริเริ่มทําวจัิยในงานประจําที่หนวยงาน 
- มุงม่ันพัฒนางานสูการพ่ึงพาดูแลสุขภาพดวยตนเองของชาวบาน 
- สรางสรรคผลงานใหดีขึ้น/สาระจากผลงานวิจัยที่นาสนใจ 
- เห็นภาพเครือขายการทํางานของชมรมเชื่อมกับภาคอ่ืน ๆ ในทุกระดับ 
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5.4 ดานอ่ืนๆ  

- การนําเสนอพื้นที่ตวัอยางการทํางานดานสุขภาพโดยการมีสวนรวมของชุมชน/อปท 
- การมีสวนรวมของชุมชน(อบต.) 
- กิจกรรมของชมรม 
- ความเขมแข็งของชมรมพยาบาลชุมชน 
- ความคาดหวงัและมุมมองของผูรับบริการตอระบบบรกิารสาธารณสขุ 
- การแกไขปญหาสาธารณสุขในชุมชนโดยชุมชนมีสวนรวม 
- การขยายเครือขายและการพัฒนารูปแบบสุขภาพ 
- การตั้งครรภคร้ังแรกของมารดาอายุนอยกวา 20 ป 
- ความพยายามและความเขมแข็งของพยาบาลชุมชน 
- ความสามัคคขีองพยาบาลชุมชน 
- ความสามารถของพยาบาลกับการทําวิจัย 
- ไดรับหนวยกติ 
- ไดเรียนรูการทํางานของพื้นที่ในจังหวัดอ่ืนๆ 
- นวัตกรรม 
- นําขอเสนอแนะไปปรับปรุง 
- เน้ือหาสาระที่นาสนใจจากวทิยากรที่ทรงคุณวุฒิ 
- แนวคิดหลักในการทําวิจัย 
- แนวทางการแกไขปญหาสาธารณสุขในพืน้ที่ 
- แนวทางการพัฒนาวิชาชพีและหนวยงาน 
- แนวทางการสงเสริมพฤติกรรมดูแลตนเอง 
- แนวทางการเสริมสรางความรวมมือของเครือขาย 
- ผลการวิจัย แนวทางการลดการบริโภคสุขภาพในเด็กอายุ 12-15ป 
- ผลการวิจัยตาง ๆ เปนแนวทางการทําวิจัยตนเอง 
- พยาบาลตองมีการพัฒนาตนเอง 
- พัฒนาตนเองและบริหารจัดการตนเองไดมากขึ้น 
- มีการศึกษาเชงิคุณภาพจะทําใหทราบขอเท็จจริงเพ่ือพัฒนางานสูคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน 
- มีทีมวิจัยที่มีคณุภาพ 
- มุมมองในการทํางานในชุมชนและวิชาชพี 
- ระบบการจัดการชุมชน 
- รูปแบบการพฒันาระบบสุขภาพชุมชน 
- เรียนรูการทํางานของเพื่อน 
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6. การนําส่ิงที่ไดรับจากการประชุมไปใชประโยชน  

6.1   ประโยชนตอผูรับบริการ ประชาชนและ/หรือ ตอระบบบริการ 

- การจัดบริการโดยคํานึงถึงผูรับบริการ 
- การดูแลผูปวย AM,HT 
- การดูแลผูปวยระยะสุดทาย 
- การเขาใจบุคคลอ่ืน 
- การดูแลลูกในวัยรุน การเขาใจคนอ่ืน 
- การดูแลวัยรุน 
- การสงเสริมพฤติกรรมดูแลตนเองของ PT DM,CKB 
- เกิดวงลอสุขภาพ  ภายในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาลเปนขั้นตอนและมีระบบ 

 

6.2   ประโยชนในเชิงการวิจัย/การเพิม่พูนความรู-ทักษะดานน้ี 

- การคืนขอมูลสูชุมชน 
- การคนหาปญหา 
- การทําวิจัยแบบมีสวนรวมของชุมชน 
- จัดระบบสนับสนุนของโรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบลและการทําวจัิย 
- ทักษะการฟง 
- ทํางานวิจัยเพ่ือพัฒนางาน 
- ทําวิจัยในลักษณะ R2R 
-  ผลงานวิจัยไปปรับเปนแนวทางใยการพฒันางาน ไดแก งานกลุมวัยรุน, เบาหวาน เปน
ตน 

 

6.3 ประโยชนตอทีมงาน และ/หรือ องคกร/หนวยงาน 

- กระบวนการทํางาน 
 

6.4 ประโยชนตอชุมชน 

- แนวทางการพัฒนาหรือรูปแบบการพัฒนาสนุขภาพโดยชุมชนมีสวนรวม 
 



 - 28 - 

6.5 ประโยชนตอตนเอง/วิชาชีพ 

- การขับเคลื่อนพัฒนางาน ศสช. 
- การเตรียมสูโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
- การบูรณาการในการจัดการเร่ืองการสอนนักศึกษาพยาบาล 
- การปรับปรุงคลินิกชนบท 
- การอบรมการสรางทุนชีวติ 
- การพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรมใน PCU 
- ความมีพลังใจในการทํางานเพ่ือสังคมตอไป 
- เตรียมพรอม ของสถานีอนามัยสูโรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตําบล 
- เทคนิคการเขาใจวัยรุน 
- สรางแรงบันดาลใจในการทาํงานตามบทบาทของพยาบาลชุมชนมากขึ้น 

 

7. ขอเสนอแนะตางๆ ที่เปนประโยชนตอการทํางานทางสังคมของ

พยาบาลชุมชน และ/หรือการจัดกิจกรรมตางๆ ตอไป พบวา ผูเขารวม

ประชุมในเวทีวิชาการภาคอีสาน มีขอเสนอแนะตาง ๆ ที่สามารถจําแนกเปน 3 สวนใหญ ๆ 

ดังน้ีคือ 

7.1  ขอเสนอแนะตอชมรมพยาบาลชุมชนแหงประเทศไทย 

a. การจัดประชุม : ควรมีการจัดประชุมวิชาการตามภาคประจําปอยางตอเน่ือง ดังคํา

กลาวที่วา.. “อยากใหมีอีกบอยๆ” หรือ “ควรจัดการประชุมแบบน้ีอีก”   หรือ ควรมี

การจัดทุกจังหวัด โดยมีวิทยากรชุดเดียวกัน ดังที่กลาววา... “อยากใหมีการจัด

ประชุมระดับจังหวัดบาง(ถาทําไดคะ)”  

b. การประชาสมัพันธ 
i. ควรสื่อสารและประสานงานใหเหมาะสมกับบริบทของแตละพ้ืนที่ 

ii. ควรเพ่ิมชองทางการประชาสัมพันธ/สื่อสาร กิจกรรม-โครงการของชมรมฯ

ใหหลากหลายขึ้นและเขาถึง ครอบคลุมกลุมเปาหมายอ่ืนๆ ทั้งพยาบาล

ชุมชน พยาบาลชุมชนใน PCU พยาบาลศูนย/ทั่วไป ดังคํากลาวที่วา “ใน

การประชุมวิจัยรุนตางๆ การประชาสัมพันธนอยมาก ไมทราบวามีการจัด

ประชุมจึงไมไดสมัคร”  “ควรสงถึงพยาบาลชุมชนใน PCU” และ “ควรมีการ
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ประชาสัมพันธใหพยาบาลที่มิใชพยาบาลชุมชนเขารวมดวย เพ่ือจะได

เรียนรูรวมกัน เขาใจซึ่งกันและกันมากขึ้น” 

iii. ควรประชาสัมพันธบทบาทของชมรมฯ / หนาที่ / กิจกรรมใหชัดเจน  

c. การจัดการอบรมการวิจัยเชิงคณุภาพ/การอบรม/กิจกรรมวิชาการตาง ๆ  

i. ควรมีการจัดอบรมนักวิจัยรุนใหมเรื่อยๆ  / ขยายNodeมากๆ / จัดอบรม

วิจัยใหโรงพยาบาลชุมชน 

ii. อยากใหมีเครือขาย ครูพ่ีเลี้ยงการทําวิจัย โดยอาจแบงเปนโซนรับผิดชอบ   

ภายในจังหวัด 

iii. อยากใหจัดอบรมเกี่ยวกับพัฒนาบุคลากรในประเด็นสําคัญอ่ืนๆตอไป 

iv. ควรมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูแบบแยกหมวดหมู(เฉพาะเร่ือง) เชน 

DM HT ผูปวยเรื้อรัง เด็ก ฯลฯ เพ่ือแลกเปลี่ยนที่เปนประโยชนและตอยอด 

v. โจทยวิจัยควรมาจากปญหาจริง 

d.  ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

i. ใหชมรมทําสิง่ที่เปนประโยชนตอสังคมตอไป 

ii. ขอใหเขารวมกับชุมชนดวยความจริงใจ 

iii. ควรมองกวางกวาที่จะคิดเพียงวาไมใชงานของเรา 

iv. “ควรจัดกอนมีการเลือกตั้งสภาการพยาบาลและใหผูสมัครไดมีโอกาส

ประชาสมัพันธเปนทีมจากชมรม” 

v. แสวงหาความรวมมือจากภาคีอ่ืนๆ และขยายเครือขายจากชองทางการ

สื่อสารที่หลากหลายสูหนวยงานอ่ืน ๆ ที่มีผลงานดานการดูแลทางสังคม 

vi. พยาบาลชุมชนควรมีสวนรวมในทุกๆ กิจกรรม 

vii.  “พยาบาลชุมชนเหนื่อยมาก การทํางานที่ไมมีวันจบ อยากใหชมรม

ชวยเหลือพยาบาลทํางานในสถานีอนามัยมีความกาวหนาในการทํางาน

ดวยคะ” 

7.2  ขอเสนอแนะเพ่ือการจัดเวทีประชุมวชิาการในครั้งตอไป 

ดานการประชาสัมพันธ 

7.2.1 ควรมีการประชาสัมพันธงานประชุมใหมากขึ้นดวยชองทางท่ี

หลากหลาย ครอบคลุมในพืน้ที่ 

ดานองคประกอบของการจัดประชุม/การจัดกิจกรรมในการประชุม 

7.2.2 การนําเสนอผลงาน/รูปแบบการจัด-เวที/ความพรอมตาง ๆ 
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7.2.2.1 ผูนําเสนอควรนั่งนําเสนอ ไมควรยืน 

7.2.2.2 ควรนําเสนอผลงานวิจัยที่เดนๆ นาสนใจ ในจํานวนที่พอเหมาะ

และควรนําเสนอประเด็นผลจากการคืนขอมูลวาเกิดผลดี / ผล

ตอสุขภาพ/ระบบสุขภาพอยางไร 

7.2.2.3 ความพรอมของอุปกรณ/สื่อประจําหองยอย 

7.2.2.4 ความพรอมของวิทยากรหองยอย/ทีมงานประจําหองยอย 

7.2.2.5 การแยกหองยอยทําใหคนนอยควรรวมหองใหนอยลง  
ดานบทบาทการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆของผูเขารวม 

7.2.3 ควรมีกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือสามารถใหผูเขารวมกิจกรรมไดมากข้ึน 

7.2.4 ควรเพ่ิมบทบาทของผูเขารวมประชุมในกิจกรรมตางๆมากขึ้น 

7.2.5 สวนของการนําเสนอผลงานวิจัยจํานวนมากทําใหผูเขารวมมีบทบาท

การมีสวนรวมในกิจกรรมอ่ืนๆ นอย 

เอกสารการประชุม 

7.2.6 ควรมีการเผยแพรเอกสารงานวิจัยแกสมาชิกที่ไมไดเขารวม เชน มีการ

จัดทําเปนวารสาร หนังสือ หรือบทความวิชาการ จัดจําหนายแก

สมาชิกที่สนใจ  

7.2.7 ควรจัดทําเปนลักษณะสรปุบทเรียนเพ่ือเผยแพรใหเขาถึงในทุกวชิาชพี

ไดงาย 

องคประกอบอ่ืน ๆ ของงาน 

7.2.8 ควรเพ่ิมบทบรรยายเนื้อหาของ นพ.สุริยเดว ทรีปาตมีากกวาน้ี เพราะ

ไดประโยชนมากในชีวติประจําวันและการดําเนินงานโดยหลักๆ  

7.2.9 ควรเพ่ิมการจัดนิทรรศการ 

7.2.10 ระยะเวลาควรเปน 3 วัน 
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ผลการประเมินผูรับประโยชนของเวทีวิชาการระดับภาค :  
ภาคใต 
 

 

1.   ลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม/ผูใหขอมูล 

1.1  ลักษณะทัว่ไป : เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ/สถานภาพ หนวยงานที่สังกัด และ

ตําแหนงหนาที่  

ตารางที่ 1   ลักษณะทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ลักษณะทัว่ไป จํานวน รอยละ 

เพศ 
หญิง 125 96.2 
ชาย 4 3.0 
ไมระบ ุ 1 0.8 

รวม 130 100.0 

อายุ  
20-29  ป 51 39.2 
30-39  ป 20 15.4 
40-49  ป 37 28.5 
50-59  ป  5 3.8 
60 ปขึ้นไป 1 0.8 
ไมระบ ุ 16 12.3 

รวม 130 100.0 

ระดับการศึกษา 
มัธยมศึกษา 

 
16 

 
12.3 

ปวช./ปวส. 2 1.6 
ปริญญาตรี 92 70.8 
สูงกวาปริญญาตร ี 15 11.5 
ไมระบ ุ 5 3.8 
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ลักษณะทัว่ไป จํานวน รอยละ 

รวม 130 100.0 

อาชีพ/สถานภาพ 
ขาราชการ 74 56.9 
นักเรียน/นักศกึษา 46 35.4 
อ่ืนๆ (ทําสวน,ลูกจางชั่วคราว) 5 3.8 
ขาราชการบํานาญ 1 0.8 
คาขาย-ธุรกิจสวนตวั 1 0.8 

ไมระบ ุ 3 2.3 
รวม 130 100.0 

หนวยงานทีสั่งกัด 
กระทรวงสาธารณสุข (รพ. สสจ. สสอ. สอ.) 106 81.5 
หนวยงานอ่ืนๆ  
(อสม. สปจ.สตูล และคณะพยาบาล มอ.) 7 5.4 
ผูสนใจทั่วไป/ไมมีสังกัด 7 5.4 
อบจ./อบต. 2 1.5 
ส.ส.ส. 1 0.8 
ไมระบ ุ 7 5.4 

รวม 130 100.0 

ตําแหนง 
พยาบาลวิชาชีพ,พยาบาลวิชาชีพชํานาญ
การ,พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
,พยาบาลวชิาชีพปฏิบตัิการ 50 38.5 
อ่ืนๆ (นักศึกษาพยาบาล นายกสโมสร
นักศึกษา วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สงขลา ประธานชมรมพยาบาลเวชปฏิบตัิ
ภาคใต ผูชวยผูปฏิบตัิงาน ผูตรวจสอบ
ภายใน เลขานุการชมรม อสม.อําเภอ
หาดใหญ) 12 9.2 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ,
นักวิชาการสาธารณสุขปฏบิตัิการ 2 1.5 
ไมระบ ุ 66 50.8 

รวม 130 100.0 
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จากตารางที่ 1  เพศและสถานภาพ-อาชีพ ที่มีความสัมพันธกัน พบวา ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญหรือเกือบทั้งหมดเปนเพศหญิง (รอยละ 96.2) สําหรับเพศชาย มีเพียง

รอยละ 3.0 ขณะที่มีผูไมประสงคระบุเพศอีกจํานวน 1 ราย จึงอาจกลาวไดวา ผูรับประโยชนจาก

การประชุมคร้ังน้ี ยังคงเปนเพศหญิงเปนสวนใหญ ซ่ึงเปนที่เขาใจไดดีวาทําไมจึงเปนเชนนั้น 

เพราะเม่ือพิจารณาปจจัยดานอ่ืน ๆ ควบคูกันไป อาทิเชน อาชีพ ตําแหนงหนาที่ สถานภาพ 

และหนวยงานที่สังกัดของผูใหขอมูล ก็พอจะเขาใจไดวา ผูเขารวมสวนใหญมีตําแหนงหนาที่หรือ

สถานภาพ เปนพยาบาล (ซ่ึงเปนอาชีพของสตรี) และสังกัดหนวยงานตาง ๆ ของกระทรวง

สาธารณสุข (รอยละ 56.9) และรองลงมาคือกลุมที่ตอบวา มีสถานภาพเปนนิสิต-นักศึกษา ซ่ึงมี

สูงถึงรอยละ 35.4 ซ่ึงสวนใหญมาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีในภาคใต ซึ่งจะเห็นไดวา 

ผูเขารวมทั้งสองกลุมรวมกันแลว มีสูงกวารอยละ 90 เลยทีเดียว    

ดานอายุ พบวา อายุเฉลี่ยของผูเขารวมคือ 32 ป ในขณะที่ผูเขารวมที่มีอายุนอยที่สุด

คือ 20 ป และอายุมากที่สุด คือ 61 ป เม่ือพิจารณากลุมอายุผูเขารวมประชุมที่มากที่สุด พบวา

เรียงลําดับตามสัดสวนดังน้ีคือ กลุมอายุ 20-29 ป มีรอยละ 39.2 รองลงมาคือกลุมอายุ 40-49 ป 

(รอยละ 28.5) และกลุมอายุ 30-39  ป (รอยละ15.4) ดังน้ัน กลุมใหญที่สุดคือ กลุมที่มีอายุ

ระหวาง 20-29 ป ซ่ึงพบวาสวนใหญเปนนิสิตนักศึกษาพยาบาลและ อันดับ 2 คือ กลุมวัย

กลางคน (ซ่ึงมีอายุระหวาง 30-49 ป)  

ดานการศึกษา สวนใหญหรือรอยละ 70.8 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงมาคือ 

ระดับมัธยมศึกษา และระดับปริญญาโท รอยละ 12.3 และ11.5 ตามลําดับ  

ดานหนวยงานที่สังกัด ดังที่กลาวไปขางตนแลววา ผูใหขอมูลสวนใหญประกอบอาชีพ

เปนพยาบาลมากที่สุด ดังน้ัน หนวยงานที่สังกัดของบุคลากรหรือผูเขารวมกลุมน้ี ก็คือ กระทรวง

สาธารณสุข ครอบคลุม ทั้งโรงพยาบาล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุข

อําเภอ และ สถานีอนามัย ขณะที่ภาคีสุขภาพระดับชุมชน ไดแก อสม. ชมรม อสม.ระดับอําเภอ 

มีเพียงจํานวนนอย เชนเดียวกับหนวยงานอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่กลาวขางตน ก็มีจํานวนนอย

เชนกัน ไมวาจะเปน สปจ.สตูล คณะพยาบาลศาสตร มอ. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

สงขลา และ อบต./อบจ. ซ่ึงมีผูเขารวมระหวาง 2-7 คน เทาน้ัน 

            โดยสรุป เม่ือพิจารณารายละเอียดของผูเขารวมทั้งหมด พบวา การจัดเวทีประชุม

วิชาการภาคใตไดรับความสนใจจากภาคสวนอ่ืนๆ เพ่ิมขึ้นบางเล็กนอย ไดแก ผูเขารวมที่มาจาก
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สถาบันการศึกษา เชน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา และ ภาคประชาสังคม/ภาค

ประชาชน เชน ชมรมพยาบาลเวชปฏิบัติภาคใต และชมรม อสม.อําเภอหาดใหญ  

             สําหรับกรณีการขยายตัวของประเภทผูเขารวม จากขอมูลดังกลาวขางตน อาจกลาว

สรุปไดวา มีการขยายตัวของกลุมผูรับประโยชนจากกลุมวิชาชีพหลักหรือกลุมเปาหมายหลัก ซ่ึง

ก็คือ กลุมพยาบาล ไปสูภาคประชาสังคม/ภาคประชาชนมากขึ้น แตเปนการเพิ่มในสัดสวนที่ไม

มากนัก หรือ เกิดการขยายตัวไปสูกลุมอ่ืน ๆ ไดบางเพียงเล็กนอย ซ่ึงก็ไมใชสิ่งที่นาประหลาด

ใจแตประการใด เพราะชื่อเรื่องและเน้ือหาการประชุมวิชาการ ก็เปนชื่อ-เน้ือหาสาระท่ีจํากัด

ขอบเขตหรือจํากัดกลุมผูเขารวมไปในตัวอยูแลว ดังน้ัน ถาแผนงาน ฯ ตองการใหเกิดการ

ขยายตัวของผูเขารวมประเภทตาง ๆ มากขึ้น หรือเกิดการกระจายความรู ของแผนงาน ฯ สู

ภาคสาธารณะไดอยางแทจริง ก็อาจจะจําเปนตองคิดคนกลยุทธตาง ๆ โดยเฉพาะภาษาหรือชื่อ

เรื่องการประชุมที่ใชสื่อสารกับภาคสาธารณะ ซ่ึงไมควรมีความเปนวิชาการหรือแข็งทื่อมาก

เกินไป ซ่ึงนาจะชวยทําใหสื่อถึงบุคคลทั่วไปไดมากขึ้น เปนตน   

1.2 การเปนสมาชิกชมรม ฯ และจํานวนวันที่เขารวมประชุม 

 การศึกษาครั้งน้ี ไดใหความสนใจในประเด็น “ทุนทางสังคม” ของแผนงาน ฯ และของ

ชมรมพยาบาลชุมชนแหงประเทศไทยที่มีอยูแลวในภาคใตประกอบกันไปดวย เพราะมองวา

เครือขายตาง ๆ ที่มีการเชื่อมกันอยูแลว ภายใตรมขององคกรของพยาบาลชุมชน หรือ ที่มีการ

รวมตัวกันทํากิจกรรมประเภทตาง ๆ ดวยความสมัครใจอยูแลวน้ัน มีนัยสําคัญตอการที่จะทําให

เกิดการตอยอด และการเสริมพลังซ่ึงกันและกันมากขึ้นไปอีก จึงมุงความสนใจไปที่ การเปน

สมาชิกชมรม ฯ หรือ การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของชมรม ฯ มากอนหนาน้ีของผูเขารวม

ประชุม  

ตารางที่  2  การเปนสมาชิกชมรมพยาบาลชุมชน ฯ  

การเปนสมาชิกชมรม ฯ จํานวน รอยละ 
เปนสมาชิก  20 15.4 
ไมเปน 42 32.3 
กําลังจะสมัคร 27 20.8 
ยังไมรูจักชมรมฯ 12 9.2 
ไมระบ ุ 29 22.3 

รวม 130 100.0 
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อยางไรก็ตาม จากตารางที่ 2 พบวา ผูใหขอมูลที่ระบุวาเปนสมาชิกของชมรม ฯ มีเพียง

รอยละ 15.4 และ บางทานระบุวา เปนสมาชิกชมรม ฯ มานานสูงสุดถึง 24 ป นอกจากนี้ ก็มีสิ่ง

ที่นาสนใจวา ผูเขารวมประชุมระบุวา กําลังจะสมัครเปนสมาชิกชมรม ฯ สูงถึงรอยละ 20.8 

ขณะท่ีรอยละ 32.3 ตอบวา ไมไดเปนสมาชิกของชมรม ฯ และกลุมที่ตอบวายังไมรูจักชมรม ฯ 

เลย ก็มีสัดสวนที่คอนขางสูงเชนกัน คือ สูงถึง รอยละ 9.2  และผูที่ไมระบุ หรือ ไมตอบคําถาม

ขอน้ี ก็มีสัดสวนที่สูงเชนกัน คือ สูงถึงรอยละ 22.3  

ซ่ึงขอมูลดังกลาวขางตนน้ี ลวนมีความสําคัญ ซ่ึงทางแผนงาน ฯ ควรใหความสําคัญกับ

ประเด็นนี้ และ พยายามใชขอมูลดังกลาวใหเปนประโยชนในการคิดตอยอดหรือขยายผลการ

ทํางานของแผนงาน ฯ ตอไป 

ตารางที่  3  จํานวนวันทีเ่ขารวมการประชุมวิชาการ 

จํานวนวัน จํานวน รอยละ 

2 วัน 70 53.9 
1 วัน (ติดงาน, ฝกงาน, เปนนักศึกษาพยาบาล, มีงานดวน
และติดสอน) 42 32.3 
อ่ืน ๆ (แตไมระบุ ซ่ึงอาจเปนไดวา คร่ึงวัน หรือ วันครึ่ง หรือ
นอยกวาน้ัน)  1 0.7 
ไมระบุ/ไมตอบ 17 13.1 

รวม 130 100.00 
  

จากตาราง 3 ผูใหขอมูลสวนใหญ หรือรอยละ 53.9 ระบุวาเขารวมการประชุมครบทั้ง 2 

วัน แตผูที่ตอบวา เขารวมการประชุมเพียง 1 วัน ก็มีสูงถึงรอยละ 32.3 โดยกลุมน้ีใหเหตุผลวา 

ติดงาน ติดธุระตาง ๆ เชน ติดสอน ติดเรียน หรือ มีงานดวน เปนตน สําหรับผูที่ไมยินดีใหขอมูล

สวนนี้ พบวามีสูงถึงรอยละ 13.1 แตก็อาจกลาวสรุปไดวา สวนใหญเขารวมประชุมครบตาม

กําหนดทั้ง 2 วัน  
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1.3  การเขารวมกิจกรรม เหตุผลการเขารวม และการรับรูวัตถุประสงคของกิจกรรม 

ตารางที่  4   ประสบการณการเขารวมกิจกรรม/การประชุมวิชาการ 

การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ /การประชุมวิชาการ จํานวน รอยละ 
ไมเคย 98 75.4 
เคย 17 13.1 
ไมระบ ุ 15 11.5 

รวม 130 100.0 
 

จากตารางที่ 4 จะเห็นไดวาผูใหขอมูลสวนใหญ หรือมากกวาสามในสี่ (รอยละ 75.4) 

ตอบวา ยังไมเคยเขารวมประชุมวิชาการของชมรมพยาบาลชุมชน ฯ ไมวาจะเปนการประชุม

วิชาการระดับภาค หรือ ประชุมวิชาการประจําป หรือ เขารวมกิจกรรมอ่ืนใดของชมรมพยาบาล

ชุมชน ฯ หรือ แผนงาน ฯ มากอนหนาน้ี  ซ่ึง อาจกลาวในมุมกลับไดวา การเขารวมกิจกรรม

ประชุมวิชาการคร้ังนี้ นับเปนครั้งแรก สําหรับผูที่ตอบวา เคยเขารวมการประชุมวิชาการใน

ลักษณะนี้มากอน พบวา มีเพียงรอยละ 13.1 เทาน้ัน ดังนั้นจะเห็นไดอยางชัดเจนวา การจัด

ประชุมวิชาการระดับภาค เปนการเปดโอกาสใหกับคนในทองถิ่น-ภูมิภาค ไดเขารวมมากขึ้น 

และถามีการดําเนินการตาง ๆ หรือ การกําหนดรูปแบบใหม ๆ ในการประชุม เพ่ือใหผูเขารวม

เหลาน้ีไดมีบทบาทในดานตาง ๆ มากขึ้น ก็จะยิ่งทําใหคนเหลาน้ีรูจักกันมากขึ้น และนําไปสูการ

เชื่อมกันเปนเครือขายระดับชุมชนทองถิ่นไดมากข้ึน หรือ รวดเร็วขึ้น ซ่ึงถาแผนงาน ฯ กระทํา

เชนนี้ได หรือ ใหความสําคัญกับกระบวนการตรงนี้มากขึ้น จะเปนการชวยสรางเครือขายทาง

สังคม หรือที่เรียกกันวา “ทุนทางสังคม” (social capital) ใหมีเพ่ิมขึ้นในชุมชนทองถิ่น และจะ

สามารถเปนอีกกลไกหนึ่งที่มีความสําคัญในการรวมกันสราง “สุขภาวะ” ใหกับคนในทองถิ่น    
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ตารางที่  5   เหตุผลของการเขารวมประชุมวิชาการ 

เหตุผลของการเขารวมประชุมวิชาการคร้ังน้ี จํานวน รอยละ 
สนใจเขารวม เพราะเปนประโยชนตอการทํางาน 95 73.1 
เหตุผลอ่ืน ๆ เชน เก็บเก่ียวประสบการณ,เปนประโยชนตอการศึกษา,
หัวหนามอบหมายใหมาประชุม, มาพรอมกับอาจารยพยาบาล, เปน
ผูรับผิดชอบงานดูแลผูสูงอายุ, นาสนใจ และวทิยากรนาสนใจ เปนตน 11 8.5 
เปนทีมงานของโรงพยาบาล 9 6.9 
เปนเครือขายของชมรม 5 3.9 
เปนผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่ 2 1.5 
ไมระบ ุ 8 6.1 

รวม 130 100.0 
 

ผูใหขอมูลสวนใหญ หรือเกือบสามในสี่ (รอยละ 73.1) ไดใหเหตุผลของการเขารวม

ประชุมวิชาการระดับภาคในครั้งนี้วา มาจากความสนใจ เพราะมองวาเปนประโยชนตอการ

ทํางาน สําหรับกลุมรองลงมา หรือรอยละ 8.5 ไดใหเหตุผลไวดังนี้ เชน เก็บเก่ียวประสบการณ 

เปนประโยชนตอการศึกษา หัวหนามอบหมายใหมาประชุม  เปนประโยชนตอการทํางาน เชน 

การดูแลผูสูงอายุ หรือ บางทานระบุวา ตัววิทยากรนาสนใจและนาจะไดรับประโยชนจาก

วิทยากร ขณะท่ี รอยละ 6.9 เขารวมเพราะเปนทีมงานของโรงพยาบาล สําหรับผูที่ตอบวา เขา

รวมเพราะเปนเครือขายของชมรม ฯ มีรอยละ 3.9 สําหรับกลุมที่ตอบวา เขารวมเนื่องจากเปนผู

มีสวนไดสวนเสียในพื้นที่น้ัน มีเพียงรอยละ 1.5 เทาน้ัน  

ตารางที่  6   การรับรูวัตถุประสงคสําคญัของการจัดประชุม 

วัตถุประสงคสําคัญ จํานวน รอยละ 
ขยายเครือขายและขบัเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการสรางเสริม
สุขภาพ 

47 36.2 

เวทวีิชาการเพ่ือนําเสนอผลงานวิจัยชุมชน 43 33.0 
ประชาสัมพันธการทํางานสรางเสริมสุขภาพของพยาบาลชุมชน 12 9.2 
ระดมความคดิสมาชิกเครือขายในการวางแผน 7 5.4 
อ่ืน ๆ 21 16.2 

รวม 130 100.0 
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 จากตารางที่ 6 ผูใหขอมูลจํานวนมาก (รอยละ 36.2) ระบุวาวัตถุประสงคสําคัญของการ

จัดประชุมในครั้งนี้ เปนการขยายเครือขายและขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการสรางเสริม

สุขภาพ รองลงมาในสัดสวนที่ไมแตกตางกันมากนัก หรือ รอยละ 33.0 คือกลุมที่ระบุวา การจัด

ประชุมครั้งน้ี เปนเวทีวิชาการเพ่ือนําเสนอผลงานวิจัยชุมชน ขณะที่กลุมที่ระบุวา เปนการ

ประชาสัมพันธการทํางานสรางเสริมสุขภาพของพยาบาลชุมชน มีเพียงรอยละ 9.2 และอีกรอย

ละ 5.4  ระบุวา เปนการประชุมระดมความคิดของสมาชิกเครือขายในการวางแผนการทํางาน

ของแผนงาน ฯ เปนตน  

2.  ความพึงพอใจที่มีตอการจัดประชุมวิชาการระดับภาค 

       สําหรับการวัดระดับความพึงพอใจ ไดจัดแบงเกณฑตามระดับคะแนน 5 กลุม หรือ 5 

ระดับดังน้ีคือ  

ระดับคะแนน 

เกณฑความพึงพอใจ 

1.00-1.49 = 

นอยที่สุด 

1.50-2.49= 

นอย 

2.50-3.49= 

ปานกลาง 

3.50-4.49= 

มาก 

4.50-5.00= 

มากที่สุด 
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ตารางที่  7 ความพึงพอใจที่มีตอการจัดงานประชุมวิชาการพยาบาลชุมชน 

ระดับความพึงพอใจ 
หัวขอ 

มากท่ีสุด มาก 
ปาน
กลาง 

นอย นอยท่ีสุด คาเฉลี่ย เกณฑ 

1. วิทยากร (ภาพรวมท้ังหมด) 14.05 76.86 9.09    4.05 มาก 

2. เนื้อหาสาระของกิจกรรมตางๆท่ีจัด/
ประโยชนท่ีทานไดรับ 

16.39 69.67 13.93     4.02 มาก 

3. รูปแบบการจัดงาน 9.84 69.67 20.49     3.89 มาก 

4. องคประกอบอื่นๆของงาน เชน เอกสาร
การประชุม    นิทรรศการ รางวัลพยาบาล
ชุมชนดีเดน ฯลฯ 

12.30 68.03 17.21 2.46   3.90 มาก 

5. บทบาท/การมีสวนรวมของทานในเวที
การประชุมวิชาการครั้งนี ้

4.92 34.43 40.16 16.39 4.10 3.20 ปาน
กลาง 

6. บทบาทของพยาบาลชุมชนในการทํางาน
สังคม จากการจัดงานครั้งนี ้

7.56 68.91 23.53     3.84 มาก 

7. กิจกรรม-รายการตางๆท่ีจัดในการประชุม
ครั้งนี้ 

              

7.1 ปาฐกถานําเรื่อง สุขภาพดี...วิถีใต โดย 
นพ.สุเทพ วัชรปยานนท  

15.52 68.10 16.38     3.99 มาก 

   7.2  เรื่องเลา งานวิจัยเชิงคุณภาพกับการ
แกไขและเชื่อมโยงปญหาสุขภาวะสู
ชุมชน และการวิพากษงานวิจัย 

16.24 64.10 18.80 0.85   3.96 มาก 

   7.3  นําเสนองานวิจัยเรื่อง การตั้งครรภใน
วัยรุน และเรื่องการฝากครรภในระยะ
เริ่มแรกของการตั้งครรภ 

16.24 68.38 15.38     4.01 มาก 

   7.4  วิพากษและขอเสนอแนะการบริการท่ี
ตอบสนองมารดาวัยรุน 

17.39 73.04 9.57     4.08 มาก 

   7.5  นําเสนอพ้ืนท่ีตนแบบการทํางานดาน
สุขภาพกับการมีสวนรวมของชุมชน 
พรอมการวิพากษและขอเสนอแนะ 

12.61 63.96 23.42     3.89 มาก 

   7.6  อภิปรายหมู "มุมมองการพัฒนาระบบ
สุขภาพชุมชน" ตามนโยบาย
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล/
การมีสวนรวม/การกระจายอํานาจ 
และการวิพากษ 

15.45 66.36 18.18     3.97 มาก 

   7.7  เวทีระดมสมอง การขับเคล่ือน
ยุทธศาสตรการมีสวนรวมพัฒนาระบบ
สุขภาพชุมชนตามบริบทสังคมภาคใต 

14.95 66.36 18.69     3.96 มาก 

  7.8  ปญหาสุขภาวะเด็กและเยาวชนไทย 
และแนวทางการสรางทุนชีวิตเด็ก
และเยาวชนไทย โดย นพ.สุรยิเดว 
ทรีปาต ี

21.57 67.65 10.78     4.11 มาก 
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สําหรับดานความพึงพอใจของผูเขารวมประชุม พบวา โดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยู

ในระดับมาก โดยที่รายการ/กิจกรรมที่นําเสนอโดย นพ.สุริยเดว ทรีปาตี เก่ียวกับปญหาสุขภาวะ

เด็กและเยาวชนไทย และแนวทางการสรางทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย ไดรับคะแนนความพึง

พอใจเฉลี่ยสูงสุด (4.11) รองลงมาคือ ความพึงพอใจตอกิจกรรมวิพากษและขอเสนอแนะการ

บริการท่ีตอบสนองมารดาวัยรุนไดรับคะแนนความพึงพอใจระดับมากเชน (4.08) สําหรับความ

พึงพอใจตอวิทยากร (ภาพรวมทั้งหมด) อยูที่ระดับมากเชนกัน (4.05)  

สําหรับคะแนนความพึงพอใจที่ต่ําที่สุด (เม่ือเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยของทุกรายการท่ี

ทําการประเมิน) ก็คือ บทบาทหรือการมีสวนรวมของผูเขารวมประชุม เน่ืองจากผูเขารวมประชุม 

ไมมีบทบาทใด ๆ ยกเวนการเปนผูรับฟง คะแนนความพึงพอใจจึงต่ําสุด ที่คาเฉลี่ย 3.20 ซ่ึงอยู

ในเกณฑความพึงพอใจระดับปานกลาง  ดังน้ัน เพ่ือเปนการเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมมี

บทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมมากขึ้น แผนงาน ฯ ควรใหความสําคัญกับประเด็นน้ี และ ควร

คิดคนกลยุทธและรูปแบบตาง ๆ ในการประชุมแนวใหมที่จะเอื้ออํานวยใหผูเขารวมประชุมมี

บทบาทมากขึ้น อันจะนําไปสูความพึงพอใจตอการขับเคลื่อนของแผนงาน ฯ มากย่ิงขึ้น 

 

3.  ความคาดหวังของผูเขาประชุมและการบรรลุส่ิงที่คาดหวัง 

 สําหรับความคาดหวังที่มีตอการประชุมและการบรรลุสิง่ที่คาดหวังน้ัน พบวา คําตอบ

สวนใหญของผูใหขอมูล สามารถจําแนกออกเปนดานตาง ๆ ไดดังตอไปน้ี คือ  

ความคาดหวังเชิงการเรยีนรูส่ิงใหม ๆ  

 มีความรูและความเขาใจในการทํางานของพยาบาลชุมชน 

 มีความรูเขาใจเก่ียวกบัปญหาสุขภาพของชุมชนมากขึ้น 

 นําแนวคิดการสรางเสริมสุขภาพชุมชนมาอภิปรายใหขอคิดนําไปปรับใชได 

 ไดรับฟงประสบการณเพ่ือนําไปประยุกตใชในการทํางาน  
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ความคาดหวังตอการเรียนรูการวิจัยเชิงคณุภาพและบริบทของภาคใต 

  ตองการรับรูขอมูลขาวสารดานสาธารณสุขที่เปนปญหาในปจจุบัน / การเก็บขอมูลที่
มีระบบ 

  มีความเขาใจเรื่องงานวิจัยเชิงคุณภาพ /เรียนรูการมีสวนรวมชุมชนแตละพ้ืนที่ของ
ภาคใต 

  ไดรับทราบผลงานวิจัยเชิงคุณภาพในทางสุขภาพ/ เขาใจการทําวิจัยเชิงคุณภาพ 
  รับฟงประสบการณในการทํางานวิจัย / ไดแลกเปลี่ยนความรูและแนวคิดการดูแล
ผูปวยและชุมชน 

  การดูแลผูปวยในชุมชนภาคใต / ทราบวถิีชีวติของคนมุสลิมมากยิ่งขึ้น 
 

ความคาดหวังตอการพบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณกับเครือขาย 

  เกิดเครือขายพยาบาลชุมชนที่มีความรัก สามัคคีกัน ดวยความจริงใจ / เห็นการ
ทํางานและวธิกีารทํางานแระประสานงานของชมรมพยาบาลมากขึ้น 

  มีการรวมประสานงานระหวางชมรมพยาบาลชุมชนกบัทีมโรงพยาบาลศูนย 
  ทําความรูจักกับชมรมพยาบาลชุมชน / อยากเจอ อ.ปู พ่ีออย พ่ียา พ่ี ๆ ที่เคยเปน
พ่ีเลี้ยงตอนอยูที่โคราช / ไดรูจักเครือขายพยาบาลในชุมชน 

 
ความคาดหวังตอทิศทางการทํางาน/รูปแบบการทาํงานและเครื่องมือการทํางานใหม ๆ 

ในระบบบริการสุขภาพระดับตางๆ  

  เขาใจการดูแลผูปวยระยะสดุทาย 
  ไดรับความรูในเร่ืองบทบาทพยาบาลชุมชนในการสรางเสริมสุขภาพในงานอนามัย
แมและเด็กและการสรางเสรมิสุขภาพในชมุชน / นําความรูการวิจัยมาปรับใชการ
พยาบาลแกผูปวยอยางมีประสิทธิภาพ 

  การตั้งครรภของวัยรุนและการฝากครรภเม่ืออายุครรภมากกวา 12 สัปดาห / ระบบ
การบริการที่ตอบสนองมารดาวัยรุน 

  อนาคตความกาวหนาของพยาบาลอนามัยชุมชน 
  มีแนวทางในการดูแลผูปวยระยะสุดทายและผูปวยสูงอายุอยางเปนรูปธรรมแทจริง 
  ลักษณะการทาํงานที่ใหประสบผลสําเร็จทัง้เจาหนาที่และผูปวย / รูปแบบการ 

Motivate ใหผูปวยเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  
  เปนแนวทางในการปฏิวตัิระบบบริการสาธารณสุขในหนวยงานใหเอ้ือตอผูใชบริการ 



 - 42 - 

ความคาดหวังดานอ่ืน ๆ โดยเฉพาะดานกําลังใจ 

  เติมกําลังใจที่จะสรางงานวิจัยจากงานประจําที่มีมากมายเหลือเกิน 
  เปนกําลังใจใหตนเองในการประกอบวชิาชีพตอไป / พัฒนาตนเอง / พัฒนาวิชาชีพ 

การบรรลุส่ิงที่คาดหวัง 
สําหรับการบรรลุสิ่งที่คาดหวังน้ัน สวนใหญผูใหขอมูลพอใจกับสิ่งที่ไดรับจากการประชุม

วาเปนไปตามความคาดหวงั รวมทั้งเสียงสะทอนในแงมุมตางๆ เชน “ผูถายทอดความรูความ
ตั้งใจ เตรียมตัว เตรียมความรู มาอยางดีทําใหผูฟงสนใจ ฟงไมเบื่อ สนุก บรรยากาศไม
เครียด” 

“ไดรับความรูเพ่ิมเติมในงานอนามัยแมและเด็กและการสรางเสริมสุขภาพของคน
ในชุมชนโดยการเขาถึงปญหาอยางแทจริง” 

“ขอมูลที่ไดรับเปนขอมูลแปลกใหม การนําเสนอนาสนใจ/ขอมูลที่นําเสนอตรง

ประเด็นและมีความนาเชื่อถือ มีคุณภาพ / ไดรับความรูที่เปนจริง” 

“รักในวิชาชีพ ทํางานดวยจิตอาสาไปดวย”  

“ทราบบทบาทของชุมชนในการดูแลสุขภาพและจะเชื่อมโยงใหไดผลลัพธดีได

อยางไร / เปนบริบทของชุมชนและตรงกับสายงานที่ปฏิบัติ” 

“การทําวิธีวิจัยเชิงคุณภาพสามารถทําใหเรามีโอกาสไดสัมผัสลึกซ้ึงในทุกมิติของ

สุขภาพ / ได concept ในการปรับใชในระบบงานได / มีกําลังใจที่จะทํางานวิจัย 

และตองทําแนๆ” 

 

4. ส่ิงที่ไดรับหรือเรยีนรูจากการเขารวมประชุมครั้งน้ี ที่สําคัญๆ คือ 

4.1   ดานความรู/วิชาการ มีรายละเอียดดังน้ี  

  การคนหาปญหาหรือความตองการของชุมชน / รูปแบบการเก็บรวบรวมขอมูล 
  ความรูและแนวคิดเร่ืองการดูแลผูปวยและผูสูงอายุไปใชในการใหบรกิาร / การดูแล
ผูปวยในระยะสุดทาย 

  การดูแล pt ในชุมชนในงาน HHC 
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  รูปแบบบรกิารวัยรุนแนวใหม / การทํางานในงาน ANC / ชองทางการใหบริการ
หญิงตั้งครรภวัยรุน 

 
4.2  ดานทักษะการทํางาน ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิต 

  การคิดแบบมีกระบวนการเพื่อนําไปสูการแกไขที่มีคุณภาพ 
  นํา Best Practice ที่ดีไปเลาสูกันฟงใหทีมงานไดเรียนรูรวมกัน 
  พัฒนาการเยี่ยมบาน การทํางานไดดีขึ้น 
  การนําไปสอนแกนักศึกษารายวิชาสรางเสริมสุขภาพและปองกันการเจ็บปวย 
  การสรางเสริมสุขภาพโดยการทํางานเปนทีมในชุมชน โดยใหชุมชนและองคกรใน
ชุมชนมีสวนรวม 
 

4.3   ดานความเขาใจ ทัศนคติ มุมมองท่ีตางไปจากเดิม 

  ประโยชนการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อตอบคําถามวา ทําไมจึงเปนอยางน้ัน โดยผูวิจัย
ตองใหตัวเองเปนเครื่องมือวิจัยการใหคําแนะนําที่ทําใหผูรับบริการดูแลสุขภาพ
ตนเอง 

  ปรับวิธีคิด/มุมมองการทํางานเปลี่ยนไป “การที่เราจะสามารถทํางานในชุมชนได 
เราตองเขาใจถึงวิถีชีวิตประจําวันของคนในชุมชน เราไมสามารถไปเปลี่ยนแปลงวิถี
ชีวิตของเขาได แตเราตองนํามาประยุกตเพ่ือใหเกิดประโยชนกับคนในชุมชนสูงสุด” 

  รวมปลุกจิตสํานึกในการสรางสิ่งที่จะทําอะไรดี ๆ เพ่ือสังคม 

 

5. การนําส่ิงที่ไดรับจากการประชุมไปใชประโยชน  

5.1   ประโยชนตอผูรับบริการ ประชาชนและ/หรือ ตอระบบบริการ 

  เขาใจผูรับบรกิารวัยรุนมากขึ้น 
  ไดความรูในการทํางานสรางเสริมสุขภาพในชุมชน 

  บริบทของภาคใตและการทาํงานที่มีศาสนา 2 ศาสนา 

  เห็นภาพการดูแลผูปวยระยะสุดทาย 

  เขาใจสภาพปญหาการตั้งครรภวัยรุน / การฝากครรภในระยะเริ่มแรกของการ
ตั้งครรภ 

 
5.2   ประโยชนในเชิงการวิจัย/การเพิม่พูนความรู-ทักษะดานน้ี 
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 การนําความรูและสิ่งที่ไดรับจากงานวิจัยไปใชในการศึกษาและการงานในอนาคต 

  FAP ของตําบลปากพูน GIS+Google Earth 
  ขั้นตอนการทาํงานในชุมชนอยางไดผลสัมฤทธิ์ คือ คนืขอมูลสูชุมชน 

 

5.3  ประโยชนตอทีมงาน และ/หรือ องคกร/หนวยงาน 

  การฟงมากกวาพูดเพ่ือเปดโอกาสใหผูรับบริการใหขอมูล 
  การดําเนินงานวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือสงเสริมสุขภาพ 

 

5.4  ประโยชนตอชุมชน 

  การใหความรูพ้ืนฐานเรื่องเพศแกบตุรหลาน 

  การขับเคลื่อนยุทธศาสตรการมีสวนรวมพัฒนาระบบสขุภาพชุมชน 
  วิธีการเขาถึงปญหาของคนในชุมชน 
  การมีสวนรวมในการจัดการงานชุมชน 
  การรับฟงปญหา 
  การเขาใจปญหาชุมชนตองมาจากความตองการของชุมชนเปนหลัก 

 

5.5   ประโยชนตอตนเอง/วิชาชีพพยาบาล 

 การใหบริการพยาบาลดวยจิตวิญญาณ 
  เกิดแรงบันดาลใจเล็ก ๆ ขึ้นในใจ 
  ความสัมพันธของพยาบาลชุมชน 
  ไดมุมมองใหมๆ ในการดูแลผูปวย 

 

 

6.  ขอเสนอแนะตางๆ ที่เปนประโยชนตอการทํางานทางสังคมของ
พยาบาลชุมชน และ/หรือ การจัดกิจกรรมตางๆ ตอไป  

สําหรับขอเสนอแนะตางๆ ทีจ่ะเปนประโยชนตอการทํางานทางสังคมของพยาบาล

ชุมชน และ/หรือการจัดกิจกรรมตางๆ ตอไปน้ัน พบวา สามารถจําแนกขอเสนอแนะออกเปน 3 

ดานใหญ ๆ ดังน้ีคือ 
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6.1   ขอเสนอแนะตอชมรมพยาบาลชุมชนแหงประเทศไทย 

 ควรมีการจัดประชุมวชิาการตามภาคประจําปอยางตอเน่ือง ดังที่ระบุวา “ควรมีการ

จัดประชุมวิชาการดี ๆ แบบน้ีอยางตอเน่ืองอยางนอยปละ 2 คร้ัง” หรือ “ควรจัดปละ 

2 คร้ังเพ่ือการพัฒนาอยางตอเน่ือง”  

 การประชาสัมพันธและขยายขอบเขต-ความหมายของคําวา “พยาบาลชุมชน” 

- การประชาสัมพันธบทบาทของชมรมฯ / หนาที่ / กิจกรรมใหชัดเจน /ขอบเขต

ของพยาบาลชุมชน ดังที่ระบุวา “....ขอบเขตของพยาบาลชุมชนมีใครบาง ยัง

สงสัย? นาจะรวมพยาบาล PCU เชิงเวชกรรมสังคมทั่วประเทศดวย จะไดเปน

หน่ึงเดียว สรางพลังไดมากกวาแยกสวน” 

- ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธใหครอบคลุมพยาบาลในสถานีอนามัยและกลุมสห

วิชาชีพอ่ืนๆ 

 กิจกรรมของชมรมฯ ไดแก การอบรมวิจัยเชิงคุณภาพ  

- ควรมีการอบรมอยางตอเน่ือง 

- ผลงาน / เรื่องที่นําเสนอควรเปนงานวิจัยใหมๆที่ทันสมัย/ทันตอสถานการณ 

- ควรจัดเวทีแลกเปลี่ยนผลจากการพัฒนางาน 

- ควรจัดอบรมในหัวขอเรื่อง “เพศสัมพันธในวัยรุน+วิธีการปองกันเพศสัมพันธ 

      ให เหมาะสม” 

 การใหกําลังใจ/การใหความสําคัญกับเรือ่ง “ใจ”  

-   ใหกําลังใจชมรม “การทําดวยใจ ที่อยากชวยเหลืออยางจริงจัง ” 

- การจัดกิจกรรมเชื่อมโยงใจของพยาบาลชุมชนเพื่อความเปนกลุมกอนที่เหนียว

แนน 

 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

- มีเวทีสาธารณะเผยแพรขอมูลการวิจัยดี ๆ 

- เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจะชวยใหเห็นภาพ Share ขอมูล Share ความรู 

จะชวยใหเกิดการพัฒนาตัวบุคลากรแตละคนได 
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6.2 ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการจัดเวทีประชมุวิชาการในครั้งตอไป 

  องคประกอบของกิจกรรมตางๆ 

- การนําเสนอผลงาน/ผลการวิจัย 

1. ควรมีการนําเสนอผลงานวจัิยใหมๆ เชนน้ีอยางตอเน่ือง 

2. ควรมีจํานวนตัวอยาง Case ที่นาสนใจมากกวาน้ี 

3. ควรมีการนําเสนอรูปแบบ / เปนระบบมากกวาน้ี รวมทัง้มีการแจง

รูปแบบการนาํเสนอใหชัดเจนและตอเน่ือง(ย้ําเนนความเขาใจตอ

รูปแบบของกจิกรรม) 

  ผูเขารวมประชุม  

-  ควรเสนอตอหนวยงานตนสังกัดใหมีการเพ่ิมเจาหนาที่สาธารณสุขเพ่ือมา

ทํางานอนามัยชุมชน 

- พยาบาลชุนทีท่ํางานอยู สอ. ควรใหเขารวมประชุมคร้ังตอไปดวย 

- ใหพยาบาลชมุชนเขารวมมาก ๆ โดยสงหนังสือเชิญประชุมถึง สสอ และ สอ.

ดวย 

 บทบาทการมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของผูเขารวม 

- ควรเพ่ิมบทบาทขององคกรภาคประชาชนในเวทีประชุมวิชาการฯ เชน การ

นําเสนอผลงานขององคกรภาคประชาชนเรื่องชุมชนตัวอยางที่เกิดเปนชุมชน

เขมแข็งจริงๆ 

- ควรเพ่ิมบทบาทการมีสวนรวมของผูเขารวมใหมากขึ้น  

 

6.3   ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

a. การทํางานเชงิรุกอยางตอเน่ือง 

b. การทํางานมุงแกปญหา ปองกันและสรางเสริมสุขภาพในชุมชน 

c. เขาถึงชุมชนอยางแทจริง แกปญหาไดตรงจุด  

d. คนหาปญหาของประชาชนอยางแทจริงใหการสรางเสริมสุขภาพดวยความ

เขาใจ 

e. การใหการสรางเสริมสุขภาพโดยคํานึงถึงความเปนองครวม 

f. การทํางานรวมกับ อบต. และภาคีเครือขายอ่ืน ๆ อยางจริงจัง เพ่ือประโยชนที่

แทจริงของประชาชน 
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โดยสรุป  การจัดประชุมวิชาการระดับภาค ทั้ง 2 คร้ัง คือ ภาคอีสานและภาคใต ที่มี

ผูสนใจเขารวมการประชุมรวมกันทั้งสองเวที เปนจํานวนมากถึง 580 คนนั้น พบวา สามารถเปน

เวทใีนการสรางการเรียนรู ที่นําไปสูการยกระดับการทํางานของพยาบาลชุมชนและระบบบรกิาร

ของหนวยงานตาง ๆ โดยเฉพาะโรงพยาบาล ไดมากขึ้น ตามที่ผูเขารวมประชุมไดระบุไว และ

รายงานฉบับน้ีไดบันทึกไวอยางละเอียดแลวเชนกัน  

 

อยางไรก็ดี พบวา การเขารวมเวทีวชิาการ ยังเปนการเขารวมเฉพาะกลุม หรือ ประกอบไปดวย

บุคคลที่มีสถานภาพขาราชการเปนสวนใหญ หรือ อาจกลาวไดวา ยังเปนคนในแวดวงการ

พยาบาล หรือ เปนพยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค ขณะที่วิชาชีพอ่ืน ๆ ไมวาจะเปนแพทย 

เภสัชกร ทันตแพทย และนักวิชาการสาธารณสุขที่มีบทบาทสําคญัในระบบบริการสุขภาพ ไม

นอยไปกวาพยาบาลน้ัน ยงัไดรับโอกาสในการเขารวมนอยมาก รวมทั้งกลุมองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ทั้ง อบจ. อบต. เทศบาล และ องคกรพัฒนาเอกชน องคกรภาคประชาชนฯลฯ ก็เชนกัน 

ที่มีสัดสวนการเขารวมนอยมาก ดังน้ัน ในการจัดประชุมในโอกาสตอ ๆ ไป ควรเปนการประชุม

ที่กําหนดสัดสวนของประเภทผูเขารวม เพ่ือใหเกิดการสรางเวทแีหงการแบงปนและการเรียนรู

รวมกันแบบสหสาขา หรือ มีความเปนพหุลักษณ เพ่ือสะทอนภาพความเปนจริงของสังคมในแต

ละภาคไดดวย  

 

นอกจากนี้ ผูที่มีตําแหนงในระดับนโยบาย และระดับบริหารก็เขารวมนอย แตทั้งน้ี ก็อาจจะ

เปนไปตามทฤษฎีของการเปลี่ยนแปลง ที่กลาวไววา การเปลี่ยนแปลงที่แทจริงน้ัน ตองเกิดขึ้น

จากคนเล็กคนนอยกอน แลวจึงจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงในสวนอ่ืน ๆ ตอไปได 

 

 



นักวิจัยหลัก นักวิจัยหลัก ((หัวหนาทีมประเมินผลหัวหนาทีมประเมินผล) ) ::  
  

รศ.อรทัย  อาจอํ่า 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

   

 

นักวิจัยรวมนักวิจัยรวม  ::  

 
รศ.ระพีพรรณ  คําหอม 

คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

นางสาวมารศรี  ยกเตง 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ผูชผูชวยนักวิจัยวยนักวิจัย  ::  
 

 นางสาววิวรรณ  เอกรินทรากุล 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 

นางสาวจิตรานนท  นนทเบญจวรรณ 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

นางสาววีรญา  เดชเฟอง 
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

เลขานุการเลขานุการ//ผูประสานงานผูประสานงาน  ::  
 

 

นางสาวศิริอาภา  อรามเรือง 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

 



สถาบนัวจิยัประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา

สํานักงานกองทุนสนบัสนุนสรางเสริมสุขภาพ


