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บทคัดย่อ
การจัดการความรู้ คือการท�ำให้ ความรู้ทมี่ อี ยู่งอกงาม ออกดอกออกผล น�ำมาใช้ เป็ นประโยชน์กบั องค์กร ผู้สงู อายุ
คือ บุคคลผู้มากด้ วยข้ อมูล ประสบการณ์ชีวิต และเป็ นผู้ทมี่ กี ารสะสมความรู้ท้งั ความรู้ชัดแจ้ งและความรู้ฝงั ลึก งานวิจัย
เชิงคุณภาพ (descriptive qualitativen research) ครั้งนี้มวี ัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาประสบการณ์การจัดการความรู้ของแกนน�ำ
กลุ่มสูงอายุ เรื่ อง ความหมายค�ำว่า “ความรู้” กระบวนการจัดการความรู้ด้านการสร้ างเสริมสุขภาพ ปัจจัยสนับสนุน และ
ปัจจัยขัดขวางการจัดการความรู้ ผู้ให้ ข้อมูลหลักคือแกนน�ำกลุ่มสูงอายุ ชุมชนเทศบาลเมืองคลองหลวง จ.ปทุมธานี
ที่ ผ่านการอบรมจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่ องการจัดการความรู้ จ�ำนวน 27 คน เก็บรวบรวม
ข้ อมูลโดยวิธกี ารสนทนากลุ่ม (focus group) และ สัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยวิธี
content analysis ผลการศึกษาสรุปได้ ดงั นี้ 1) แกนน�ำกลุ่มสูงอายุให้ ความหมายค�ำว่า “ความรู้” คือ สิ่ งที่ สร้ างได้
ปฏิบตั ไิ ด้ ให้ ประโยชน์ 2) กระบวนการจัดการความรู้ด้านการสร้ างเสริมสุขภาพ มาจากประสบการณ์ตรง 3) ปัจจัย
สนับสนุนการจัดการความรู้ด้านการสร้ างเสริมสุขภาพ คือ มีปัจจัยเอื้อสนับสนุน และ การมีสมั พันธภาพที่ ดตี ่อกัน
และ 4) ปัจจัยขัดขวาง คือ การไม่ให้ ความส�ำคัญต่อสุขภาพ และการขาดวินัยตนเอง ข้ อมูลการศึกษาครั้งนี้สามารถ
น�ำไปใช้ กล่าวคือพยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข เร่งส่งเสริม ความรู้และกระบวนการจัดการความรู้ด้านการสร้ าง
เสริมสุขภาพ สนับสนุนปัจจัยส่งเสริมและขจัดปัจจัยขัดขวางการจัดการความรู้ ทั้งนี้เพื่ อการน�ำพลังของผู้สงู อายุมาช่วย
ในการพัฒนาสังคม/ชุมชนที่ ผ้ ูสงู อายุอาศัยอยู่ อย่างยั่งยืนและเป็ นจริงได้
ค�ำส�ำคัญ: การจัดการความรู้; การสร้ างเสริมสุขภาพ; แกนน�ำกลุ่มสูงอายุ
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Abstract

Knowledge management is the process of creating, sharing, using and managing knowledge and information
in an organization. Older people have had a lot of life experiences. The aims of this descriptive qualitative
study were to describe the meaning of knowledge, the knowledge management process, and the factors that
promote or hinder the knowledge management process, from the perspective of older leaders. Twenty-seven
older leaders at Klong Luang Municipality Community, who passed the knowledge management program,
participated in the study. Focus group and individual in-depth interviews were conducted and tape-recorded,
and the data were transcribed and analyzed using content analysis. The results were as follows: 1) Meaning
of knowledge; can be built, practical, beneficial, 2) Knowledge management process; directed experiences.
3) Factors that enhance the knowledge management process; supporting facilities, and good relationships, and
4) Barriers to knowledge management process; lack of health-awareness and self-discipline. The findings of
this study provide opportunities for nurses and health care teams to promote knowledge and knowledge management
processes in health promotion, in order to use the wisdom of elders for the sustainable health development of
their community.
Keywords: knowledge management; health promotion; elderly leaders

NJPH Vol. 32 No. 1 January – April 2022 ISSN 2673-0693

114

วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

ความเป็ นมาและความส�ำคัญ

การจัดการความรู้ (knowledge management) เป็ นกระบวนทัศน์หรือวิธดี ำ� เนินงานที่ ได้ รับความสนใจอย่างมาก
ในศาสตร์หลายสาขามาเป็ นเวลายาวนานจนถึงปัจจุบนั และการจัดการความรู้โดยเฉพาะการจัดการความรู้ด้านการสร้ างเสริม
สุขภาพได้ รับความสนใจ น�ำมาใช้ อย่างแพร่หลายและกว้ างขวาง ในวงการแพทย์และการสาธารณสุขในปัจจุบนั เช่นกัน
เพื่ อเป้ าหมายส�ำคัญ คือ การพึ่ งพาตนเองโดยเฉพาะการมีชีวิตอิสระเมื่ อเข้ าสู่ชีวิตปัจฉิมวัย จาก Cambridge Dictionary
ค�ำว่า “การจัดการความรู้” หมายถึง วิถที างที่ มกี ารรวบรวมและน�ำความรู้มาใช้ ในองค์การ หรือเป็ นการศึกษาถึงการ
ด�ำเนินการและใช้ ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ สตาร์มูลิส และคณะ (Stamoulis et al.)1 กล่าวในงานเขียนของเขาว่า
“การจัดการความรู้” เป็ นกระบวนการทางสังคม เกี่ ยวข้ องกับคน ทัศนคติ พฤติกรรม ความคิดเห็นของคนเกี่ ยวกับข้ อมูล
สารสนเทศที่ กระจัดกระจายอยู่ในองค์กร เขาน�ำเสนอแนวคิดไว้ ว่า หลักการและแนวปฏิบัติของการจัดการความรู้
สามารถน�ำมาขับเคลื่ อนระบบข้ อมูลสารสนเทศเพื่ องานบริการในการบริหารองค์กรได้ จิราด และจิราด (Girard & Girard)2
ท�ำการรวบรวมนิยามค�ำว่า “การจัดการความรู้” ไว้ ท้งั หมด 100 นิยาม พบค�ำที่ ใช้ อธิบายค�ำนี้มาก 10 อันดับแรก ได้ แก่
ค�ำว่า ความรู้ (knowledge) องค์กร (organization) กระบวนการ (process) ข้ อมูลสารนิเทศ (information) การใช้ (use)
การแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ (share) การสร้ างสรรค์ (create) การจัดการ (manage) ทรัพย์สนิ (asset) และ คน (people)
คณะผู้ศกึ ษา จึงสรุปนิยามสั้นๆของค�ำว่า “การจัดการความรู้” หมายถึง กระบวนการสร้ างสรรค์ แลกเปลี่ ยนเรียนรู้ ใช้
และจัดการข้ อมูลขององค์กร การจัดการความรู้ เป็ นกระบวนการสร้ างความรู้ใหม่ทเี่ ป็ นวงจรต่อเนื่ อง (spiral) ไม่มจี ุดจบ
โมเดลเซกิ (SECI Model)3 เป็ นโมเดลดั้งเดิมที่ ได้ อธิบายการเกิด/สร้ างความรู้ใหม่/หรือ กระบวนการจัดการความรู้
กระบวนการจัดการความรู้เริ่ มต้ นจากการส่งผ่านความรู้จากคนหนึ่ งไปสู่อกี คนหนึ่ ง เช่น มีการพูดคุย แลกเปลี่ ยน เรียนรู้
ความรู้จะถูกผสมผสานและปรับแต่งเป็ นปฏิกริ ิยาภายในบุคคลเชิงสังคม (socialization: tacit to tacit) ต่อมาบุคคล
จะมีการผสมผสานความรู้และประสบการณ์เดิมของตนเองและมีการแสดงออก เช่น มีการพูดคุย บันทึกผ่านสื่ อหรือ
ถ่ายทอดผ่านกิจกรรมบางอย่าง ส่งผ่านไปสู่ผ้ ูอนื่ (externalization: tacit to explicit) กิจกรรมจะท�ำให้ มกี ารผสมผสาน
กับความรู้ทมี่ ใี นตัวตนกับคนภายนอกขึ้น (combination: explicit to explicit) เกิดเป็ นความรู้ใหม่ ผนึกฝัง กลับเข้ าไป
เป็ นความรู้เฉพาะในตัวบุคคลอีกครั้งหนึ่ ง (internalization: explicit to tacit) กระบวนการนี้จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา
จากความรู้เฉพาะตน มีการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ มีการสกัด รวบรวมความรู้ บุคคลได้ เรียนรู้ ผนึกเป็ นความรู้เฉพาะตนอีก
เป็ นการสร้ างความรู้ใหม่ต่อไปอย่างต่อเนื่ อง ไม่มที สี่ ้ นิ สุด การจัดการความรู้เป็ นกระบวนการ เป็ นพฤติกรรมของคน
การ์เซีย และโซซาร์-เฟย์ (Garcia & Sosa-Fey)4 ได้ ศกึ ษาวิเคราะห์เรื่ องการน�ำกระบวนการจัดการความรู้ส่คู วามส�ำเร็จ
ขององค์กร เขาได้ นำ� เสนอประเด็นน่าสนใจว่า เป็ นที่ แน่ชดั ว่า กระบวนการจัดการความรู้เริ่ มมาจากการมีข้อมูล (data)
น�ำข้ อมูลที่ มอี ยู่มาจัดเป็ นข่าวสาร (information) ข่าวสารที่ เหมาะสมกับบริบทในที่ สดุ จะถูกสังเคราะห์เป็ น ความรู้และ
ภูมิปัญญา (knowledge and wisdom) ตามกระบวนการของการจัดการความรู้ ขั้นตอนการถ่ายทอดความรู้ฝงั ลึก (tacit
knowledge) เป็ นขั้นตอนที่ ยาก งานนี้ได้ เสนอแนะว่า การถ่ายทอดความรู้ฝงั ลึกในขั้นตอนนี้ ให้ ผ้ นู ำ� องค์กรสนใจ สนับสนุน
จัดหา/จัดสร้ างวัฒนธรรมองค์กร (cultural environment) ที่ ทำ� ให้ บคุ ลากรมีความคุ้นเคย สนใจการพูดคุย แลกเปลี่ ยน
เรียนรู้งาน และมีความมั่นใจต่อการถ่ายทอดความรู้ฝงั ลึก (tacit knowledge) ออกมาเป็ นความรู้ชัดแจ้ ง (explicit
knowledge) รวมทั้งฝึ กฝนผู้นำ� เพื่ อการแลกเปลี่ ยน เรียนรู้ สร้ างความรู้ใหม่ และการจัดหาเทคโนโลยีให้ พอเพียงเพื่ อ
รองรับกิจกรรมการถ่ายทอด แลกเปลี่ ยน เรียนรู้ และร่วมกันที่ จะพัฒนาองค์กร ซึ่ งในเรื่ องนี้ พัชรินทร์ สิรสุนทร5
เขียนหนังสืออธิบายค�ำว่า Community of Practice: CoP ได้ ชัดเจน มีความส�ำคัญ สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ ในเรื่ อง
การแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ของคน/กลุ่มคนได้ เป็ นอย่างดี สาระส�ำคัญของค�ำว่า CoP หมายถึง การรวมตัวหรือเชื่ อมโยง
ของคน/กลุ่มคนที่ มีพ้ ืนฐานใกล้ เคียงกันอย่างไม่เป็ นทางการ มีความสนใจเรื่ องใกล้ เคียงกัน มีเป้ าหมายร่ วมกัน
ลักษณะที่ ไม่เป็ นทางการและใกล้ ชิดกันดังนี้จะเอื้อต่อการเรียนรู้ กลุ่มคนจะมีปฏิสมั พันธ์ต่อกัน ปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
คน/กลุ่มคน ท�ำให้ เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ ยนความรู้โดยเฉพาะความรู้ฝงั ลึก คน/กลุ่มคน ต้ องการที่ จะแบ่งปันหรือ
แลกเปลี่ ยนเรียนรู้จากกันและกัน มุ่งมั่นร่วมกันที่ จะพัฒนาการท�ำงานของตนเอง/ชุมชนให้ ดขี ้ นึ
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นอกจากนี้งานวิจัยของ เมลาติ และคณะ (Melati et al.)6 จากการสัมภาษณ์ผ้ ูบริหาร 17 คนในเมือง Southern
Brazil ได้ ข้อมูลน่าสนใจว่า ความรู้ ความเข้ าใจ ข่าวกรอง รวมทั้ง กระบวนการจัดการความรู้ มีความสัมพันธ์โดยตรง
กับคุณภาพการตัดสินใจของผู้บริหาร วิจารณ์ พานิช7 นับเป็ นคนแรกๆที่ กล่าวถึง เป้ าหมายของการจัดการความรู้
เขาได้ กล่าวไว้ ชัดเจนว่า การจัดการความรู้เป็ นเครื่ องมือเพื่ อบรรลุเป้ าหมาย 4 ประการ คือ การบรรลุเป้ าหมายของงาน
ของการพัฒนาคน ของการพัฒนาองค์กรให้ เป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้และของการเป็ นชุมชน เป็ นหมู่คณะ มีความเอื้ออาทร
ระหว่างกันและกันในที่ ทำ� งาน ทิพวรรณ จั่นศิริ8 ได้ ให้ ข้อเสนอแนะแก่ผ้ บู ริหารโรงพยาบาลเอกชนไว้ ว่า ควรน�ำการจัดการ
ความรู้ไปใช้ มีการปฏิบตั จิ ริง ท�ำการประเมินผลต่อเนื่ อง และน�ำไปใช้ ให้ ครอบคลุมทุกขั้นตอนอย่างสมบูรณ์ ลัดดาวัลย์
พุทธรักษา และคณะ9 ได้ ศกึ ษารูปแบบการพัฒนาผู้ดูแลผู้สงู อายุโดยวิธกี ารเรียนรู้ด้วยการน�ำตนเองและการจัดการความรู้
ผลการวิจัยแสดงให้ เห็นว่า พฤติกรรมการจัดการความรู้สามารถน�ำไปผสมผสานร่วมกับวิธกี ารเรียนรู้แบบอื่ นซึ่ งใน
งานวิจัยครั้งนี้ คือ การน�ำตนเอง สามารถส่งเสริมการพัฒนาคนได้ ศิริพงษ์ เกี้ยวสกุล10 ได้ ทำ� วิจัยส่งเสริมการจัดการ
ความรู้ของชุมชนในการน�ำพลังผู้สงู อายุมาใช้ ในการพัฒนาชุมชน ผลงานวิจัยพบว่า การส่งเสริมการจัดการความรู้
ได้ แก่ การประยุกต์ใช้ ประสบการณ์ภมู ปิ ัญญาของผู้สงู อายุ รวมทั้งใช้ ปัจจัยสนับสนุน อาทิ ฐานวัฒนธรรมเดิม ความ
ใฝ่ รู้ของผู้สงู อายุ มีสถานที่ บริการเพียงพอ จัดกิจกรรมชุมชนถ่ายทอดและต่อยอดองค์ความรู้ สร้ างชุมชนนักปฏิบตั ิ
และเปิ ดพื้นที่ ให้ ผ้ ูสงู อายุ ผู้วิจัยได้ ให้ ข้อเสนอแนะน่าสนใจไว้ ว่า ประเด็นส�ำคัญของการจัดการความรู้ของชุมชนที่
ประสบความส�ำเร็จ คือ ชื่ นชมในความสามารถและให้ คุณค่าแก่ผ้ ูสงู อายุ มีการนําพลังของผู้สงู อายุในชุมชนออกมา
ถอดบทเรียนให้ เป็ นจุดเด่นและนําพาชุมชนไปสู่ความส�ำเร็จ โดยวิธกี ารยกย่อง ให้ ความเป็ นผู้มีคุณค่าแก่ผ้ ูสงู อายุ
และนําผู้สงู อายุทมี่ ศี กั ยภาพมาเป็ นแกนนําในการแก้ ปัญหาของชุมชน วีรวัฒน์ เข้ มแข็ง และคณะ11 ท�ำการพัฒนารูป
แบบการจัดการความรู้ของกลุ่มผู้สงู อายุเพื่ อเสริมสร้ างทุนทางปัญญาในการจัดการศึกษาตลอดชีวติ จังหวัดเชียงใหม่
ข้ อเสนอแนะจากการพัฒนาที่ น่าสนใจ คือ ขั้นตอนการค้ นหาและแบ่งปั นองค์ความรู้ทุนทางปั ญญา (search and
sharing intellectual knowledge) เป็ นขั้นตอนที่ มคี ุณค่าและมีประโยชน์อย่างยิ่ ง ทั้งผู้เรียน ครูผ้ ูสอน และชุมชน ซึ่ ง
ได้ ส่งผลดีช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้ างความสามัคคีภายในชุมชน ท�ำให้ ผ้ ูสงู อายุได้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ทุน
ทางปัญญา เกิดความภาคภูมใิ จ มีการเชื่ อมความสัมพันธ์ของคนระหว่างวัย นอกจากนี้กระบวนการจัดการความรู้ใน
ขั้นตอนการสะท้ อนกลับการเรียนรู้ (reflection) ที่ เกิดขึ้นได้ ตลอดตามความต้ องการในการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่ ได้
ใช้ ข้อมูลตนเอง ข้ อมูลทางสังคม และข้ อมูลวิชาการ ประกอบเพื่ อตัดสินใจในการแก้ ไขปัญหา แสวงหาหนทางในการพัฒนา
ตนเองและชุมชนให้ มคี วามสุขตามอัตตาภาพ นับเป็ นขั้นตอนส�ำคัญและจะก่อให้ เกิดการพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่ อง
การจัดการความรู้เองก็ต้องการการจัดการ (management) ด้ วยเช่นกัน กระบวนการจัดการความรู้ จะเริ่ มต้ นที่
งานหรือเป้ าหมายของงาน ส่วนเป้ าหมายสุดท้ ายของการจัดการความรู้ คือ การที่ หน่วยงาน/องค์กรหรือกลุ่มคนมี
ชุดความรู้ของตนเองที่ เหมาะสมกับหน่วยงาน/สภาพของตนเอง ซึ่ งเกิดจากการสร้ างขึ้นใช้ เองตลอดเวลาและอาจ
เป็ นบางส่วนจากการสอดแทรกหรือบูรณาการกับทุกกิจกรรมของการท�ำงาน หรือสร้ างจากการทดลองก็ได้ ดังได้ อภิปราย
มาแล้ วว่าองค์ประกอบส�ำคัญของการจัดการความรู้ (knowledge process) ก็คอื คน ส�ำหรับเทคโนโลยีและการบริหาร
จัดการก็มคี วามส�ำคัญไม่น้อยเช่นกัน คน คือ แหล่งความรู้และจะเป็ นผู้นำ� ความรู้ไปใช้ ประโยชน์ เทคโนโลยี เป็ นเครื่ องมือ
เพื่ อการค้ นหา จัดเก็บ แลกเปลี่ ยนรวมทั้งน�ำความรู้ไปใช้ อย่างง่ายและรวดเร็ว ส่วนการบริหารจัดการ คือการจัดให้
มีการน�ำความรู้ไปใช้ เพื่ อให้ มกี ารปรับปรุงและเกิดนวัตกรรมใหม่ องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนนี้ จะต้ องมีการด�ำเนินการ
ที่ เชื่ อมโยงกันเพื่ อน�ำมาประยุกต์ใช้ ได้ อย่างถูกต้ อง รวดเร็ว เหมาะสมต่อสถานการณ์ เรียนรู้ร่วมกันตลอดเวลา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ ให้ ความส�ำคัญกับ “การจัดการความรู้ด้านการสร้ างเสริมสุขภาพ”
เผยแพร่ความรู้ให้ แก่ แกนน�ำกลุ่มสูงอายุ และกลุ่มสตรีชุมชนมุสลิม ในเขตเทศบาลเมืองคลองหลวง อย่างต่อเนื่ อง นับตั้งแต่
ปี งบประมาณ 2556 ถึง ปัจจุบนั (2564) งบประมาณปี พ.ศ. 2558 ประนอม โอทกานนท์ และ พวงผกา คงวัฒนานนท์12
ได้ ทำ� การวิจัยทดลอง เรื่ อง “ผลของการใช้ โปรแกรมพัฒนาทักษะการจัดการความรู้ต่อพฤติกรรมการจัดการความรู้
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ด้ านการสร้ างเสริมสุขภาพส�ำหรับแกนน�ำกลุ่มสูงอายุ ชุมชนเทศบาลเมืองคลองหลวง” กลุ่มควบคุม 24 คน รับบริการ
ตามปกติ กลุ่มทดลอง 28 คนได้ รับโปรแกรมการสอนแบบยืดหยุ่น ยึดผู้เรียนเป็ นส�ำคัญคือ ก�ำหนดหัวข้ อ ตารางการเรียน
การสอนตามความสนใจของผู้เรียน ประกอบด้ วย 1) ภาคบรรยาย/สัมมนาความรู้เรื่ อง “การสร้ างเสริมสุขภาพ”
และความรู้เรื่ อง “การจัดการความรู้” จ�ำนวน 9 ชั่วโมง สอนด้ วยวิธี ให้ ผ้ ูเรียนเล่าเรื่ อง ยกตัวอย่างกรณีศกึ ษา กระตุ้น
การมีส่วนร่วมเชิงวิเคราะห์ วิพากษ์ เสนอแนะ 2) ทักษะแสดงออกของผู้นำ� และฝึ กปฏิบตั กิ ารจัดการความรู้ ด้ วยการ
สาธิตและสาธิตย้ อนกลับ จดบันทึกข้ อความรู้สำ� คัญและประทับใจเก็บไว้ เป็ น “ข้ อคิดค�ำคม” รวม 9 ชั่วโมง และ 3)
ฝึ กปฏิบตั ทิ กั ษะแสดงออกของผู้นำ� ด้ วยการออกเยี่ ยมบ้ าน/สถานประกอบการ ด้ วยการจัดแบ่งหน้ าที่ ท�ำงานเป็ นทีม
ผลัดเปลี่ ยนการเป็ นผู้นำ� รวม 27 ชั่วโมง รวมเวลาอบรมทั้งสิ้น 45 ชั่วโมง ภายหลังการทดลอง การวิเคราะห์ด้วย
paired t-test analysis กลุ่มทดลองผ่านการอบรมด้ วยคะแนนพฤติกรรมการจัดการความรู้หลังการทดลอง (post)
สูงกว่าก่อนการทดลอง (pre) อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 (t=25.19, P=.000) โดยคะแนนเฉลี่ ยก่อนการทดลอง
เท่ากับ 7.75 (SD=1.71) และคะแนนเฉลี่ ยหลังการทดลองเท่ากับ 14.14 (SD=2.16)
ระหว่างปี 2560-2561 แกนน�ำกลุ่มสูงอายุกลุ่มทดลอง ได้ นำ� ความรู้และทักษะที่ ได้ รับการฝึ กฝนไปปฏิบตั กิ ารจริง
ในชุมชน แกนน�ำกลุ่มสูงอายุและชุมชนเทศบาลเมืองคลองหลวงรายงานว่ากิจกรรมของแกนน�ำในการน�ำความรู้ ทักษะ
ออกไปแลกเปลี่ ยน เรียนรู้ และช่วยเหลือสังคมในรอบปี ที่ ผ่านมานั้นมีคุณค่ายิ่ ง รวมทั้งได้ นำ� ไปปฏิบตั ขิ ณะท�ำหน้ าที่
อสม.ด้ วย ดังนั้นจึงได้ พบว่า การจัดการความรู้เป็ นเครื่ องมือส�ำคัญประการหนึ่ งของการพัฒนาชุมชน เทศบาลเมือง
คลองหลวงได้ ปรากฏรายงานระบุว่า ในการจัดการความรู้ด้านการสร้ างเสริมสุขภาพนั้นมีท้งั ปั จจัยสนับสนุนและ
ปัจจัยขัดขวาง แกนน�ำกลุ่มสูงอายุต่างรายงานว่าตัวเองมีการเปลี่ ยนแปลงสุขภาพที่ ดขี ้ นึ มีเพื่ อน มีความสุข มีความ
พึงพอใจในชีวิต มีกจิ กรรมสังคมและมีผลงานการเป็ นผู้นำ� ด้ านสุขภาพชุมชนปรากฏอยู่เนือง ๆอย่างต่อเนื่ อง และ
ในการจัดการความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพก็ยังมีอปุ สรรคปัญหาที่ จะต้ องร่วมกันรณณรงค์ต่อไปอีก
จากที่ มาและเหตุผลข้ างต้ น คณะวิจยั จึงได้ ทำ� การศึกษาวิจยั ติดตามแกนน�ำ ด้ วยค�ำถาม คือ แกนน�ำให้ ความหมาย
ความรู้ กระบวนการจัดการความรู้ด้านสุขภาพ ปั จจัยสนับสนุน/ขัดขวางการจัดการความรู้ด้านสุขภาพ คืออะไร
ก�ำหนดวัตถุประสงค์การวิจัยเป็ นการศึกษาการรับรู้ของแกนน�ำกลุ่มสูงอายุ ในเรื่ อง 1) ความหมายค�ำว่า “ความรู้”
2) “กระบวนการจัดการความรู้ด้านการสร้ างเสริมสุขภาพ” 3) ปัจจัยสนับสนุนการจัดการความรู้ด้านการสร้ างเสริมสุขภาพ
และ 4) ปัจจัยขัดขวางการจัดการความรู้ด้านการสร้ างเสริมสุขภาพ ทั้งนี้เพื่ อน�ำข้ อมูลไปใช้ ต่อยอดและเสนอแนะการบริหาร
เพื่ อการพัฒนาสุขภาพชุมชน เทศบาลเมืองคลองหลวง ต่อไป

วิธีดำ� เนินการวิจยั

การศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ (descriptive qualitative research) ผู้ให้ ข้อมูลเป็ นแกนน�ำกลุ่มสูงอายุ
ชุมชนร่มเย็น เทศบาลเมืองคลองหลวงที่ ผ่านการอบรมและได้ รับวุฒิบตั รจากคณะพยาบาลศาสตร์ในปี พ.ศ. 2560
เรื่ อง “การใช้ โปรแกรมพัฒนาทักษะการจัดการความรู้ด้านการสร้ างเสริมสุขภาพ” ที่ มคี วามสมัครใจเข้ าร่วมโครงการ
จ�ำนวน 27 คน (ผู้ให้ ข้อมูลการระดมสมอง 5 คน ผู้ให้ ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก 17 คน)”

เครื่องมือวิจยั

เครื่ องมือวิจัย คือ ตัวผู้วิจัย และผู้ช่วยวิจัย 4 คนที่ เป็ นนักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านการเรียนรายวิชา NS 815 Advanced Research in Nursing: Qualitative Research
Methodology 3 (2-2-9) ท�ำการรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบสัมภาษณ์กงึ่ โครงสร้ าง (semi-structure interview)

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจยั

เครื่ องมือวิจัยเป็ น แบบสัมภาษณ์เชิงลึกกึ่ งโครงสร้ าง ประกอบด้ วย ข้ อมูลส่วนบุคคล ค�ำถามหลักเป็ นค�ำถาม
ปลายเปิ ดเกี่ ยวกับ ความหมาย ประสบการณ์ การจัดการความรู้รวมทั้งการรับรู้ปัจจัยสนับสนุน และปัจจัยขัดขวาง
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ต่อการจัดการความรู้ด้านการสร้ างเสริมสุขภาพ โดยมุ่งให้ ผ้ ูให้ ข้อมูลแสดงความคิดเห็นและเล่าประสบการณ์ชีวติ การ
จัดการความรู้ด้านการสร้ างเสริมสุขภาพ และใช้ คำ� ถามเชิงลึกเพื่ อให้ ผ้ ูให้ ข้อมูลสะท้อนข้ อมูลที่ แท้จริง ใช้ เทปบันทึกเสียง
การสัมภาษณ์ เป็ นอุปกรณ์ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ตรวจสอบคุณภาพแบบสัมภาษณ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านในสาขา
การพยาบาลผู้สงู อายุ การพยาบาลอนามัยชุมชน และการสร้ างเสริมสุขภาพ ท�ำการตรวจสอบแนวค�ำถาม ด้ านเนื้อหา
ความถูกต้ อง ความครอบคลุม และความสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั ภายหลังการตรวจสอบ ท�ำการปรับปรุง
และน�ำไปทดลองใช้ กบั แกนน�ำกลุ่มผู้สงู อายุ 5 ราย ท�ำการปรับปรุงข้ อค�ำถามอีกครั้งก่อนน�ำไปใช้ จริง

การพิทกั ษ์สิทธิของผูใ้ ห้ขอ้ มูล

ในขั้นเตรียมการ ผู้วิจัยเสนอโครงการขออนุมตั กิ ารท�ำวิจยั ในคนต่อคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัย ชุดที่ 3
สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใบรับรองโครงการวิจยั ที่ 090/2561 วันที่ 8 ส.ค. 2561 ท�ำการพิทกั ษ์
สิทธิผ้ ูให้ ข้อมูลทุกรายตลอดโครงการโดยชี้แจงวัตถุประสงค์ ขอความร่วมมือในการเข้ าร่วมการวิจัย และขออนุญาต
ก่อนบันทึกเสียงและจดบันทึก รวมทั้งแจ้ งผู้ให้ ข้อมูลมีอสิ ระในการเข้ าร่วมและถอนตัวได้ ตลอดเวลา น�ำเสนอข้ อมูล
ด้ วยการใช้ รหัสแทนชื่ อและเก็บรักษาข้ อมูลไว้ เป็ นความลับ

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ภายหลังได้ รับอนุมัติให้ ทำ� การวิจัย ผู้วิจัยประสานงานขอใช้ สถานที่ กับศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนร่ มเย็น
วางแผนการรวบรวมข้ อมูลด้ วยการจัดท�ำ 1) กลุ่มระดมสมอง(focus group) ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนร่มเย็น
2) สัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล (in-depth interview) ณ ชมรมผู้สงู อายุชุมชนร่มเย็น ประสานงาน แจ้ งวัตถุประสงค์
สอบถามความสมัครใจและความสะดวกในการเข้ ากลุ่มและให้ สมั ภาษณ์ จากนั้นให้ ผ้ ูให้ ข้อมูลอ่านเอกสาร “ข้ อมูล
ส�ำหรับอาสาสมัคร (information sheet)” เมื่ อผู้ให้ ข้อมูลเข้ าใจดีแล้ วและยินยอมเข้ าร่วมการวิจยั ให้ ลงลายมือชื่ อ ในเอกสาร
“ยินยอมเข้ าร่วมโครงการวิจยั (consent form)” จัดสรรเวลาการสัมภาษณ์โดยยึดความสะดวกของผู้ให้ ข้อมูล รวมท�ำการ
วิจัยในพื้นที่ ชุมชนร่มเย็น เทศบาลเมืองคลองหลวง ระหว่าง 15 สิงหาคม-2561-มิถุนายน 2562 รวมใช้ เวลา 11 เดือน
กลุ่มระดมสมอง(focus group) ประกอบด้ วยผู้ให้ ข้อมูลจ�ำนวน 5 คน ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยจ�ำนวน 3 คน ใช้
เวลาในการระดมสมอง 1 ชม 20 นาที ในระหว่างการระดมสมอง ผู้ช่วยวิจัย1คนท�ำการสัมภาษณ์ 1คนท�ำการบันทึก
สรุปข้ อมูล และอีก 1 คน เป็ นผู้อำ� นวยความสดวกให้ แก่การประชุมระดมสมอง ตัวอย่างค�ำถามน�ำในการระดมสมอง
“ท่านได้ นำ� เสนอประสบการณ์ เรื่ องราวเกี่ ยวกับการสร้ างเสริมสุขภาพของท่านแก่ผ้ ูอนื่ หรือไม่ เรื่ องใดบ้ าง?” “ท่านเคยได้
เรียนรู้การสร้ างเสริมสุขภาพจากการกระท�ำจากคนอื่ น หรือไม่?”
การสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล (in-depth interview) ประกอบด้ วย ผู้ให้ ข้อมูลจ�ำนวน 22 คน ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย
อีกจ�ำนวน 4 คน ท�ำการประสาน วางแผนงาน ลงมือกิจกรรม ใช้ เวลาในการสัมภาษณ์คนละประมาณ 60 นาที ในระหว่าง
การสัมภาษณ์ผ้ ชู ่วยวิจยั ขออนุญาติบนั ทึกเทป และจดบันทึกเกี่ ยวกับข้ อมูลส�ำคัญ บรรยากาศ ข้ อสังเกต รวมถึงค�ำถาม
และการสะท้อนคิดจากผู้ให้ ข้อมูล ผู้วจิ ยั ท�ำการถอดเทปภายหลังสิ้นสุดการสัมภาษณ์แต่ละครั้ง กระบวนการรวบรวมข้ อมูล
สิ้นสุดลงเมื่ อข้ อมูลมีความอิ่ มตัว (saturation of data)13 หลังจากนั้นน�ำข้ อมูลที่ ได้ ไปพบกับผู้ให้ ข้อมูลเพื่ อตรวจสอบ
ความถูกต้ องของประเด็นหลัก (member checking) แล้ วจึงท�ำการตรวจสอบกับผู้ร้ ใู นสาขา (peer debriefing)

การวิเคราะห์ขอ้ มูล

วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยวิธวี ิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ตามแนวคิด 8 ขั้นตอนของ Datt & Chetty14 และ
ท�ำการตรวจสอบความน่าเชื่ อถือ (trustworthiness) ของผลการวิจัยตามแนวคิดของ Lincoln and Guba15 ซึ่ งแสดง
ให้ เห็นตลอดกระบวนการ ดังนี้ 1) ความน่าเชื่ อถือ (credibility) ซึ่ งสร้ างได้ ด้วยการเก็บข้ อมูลหลากหลายวิธคี วบคู่กนั ไป
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ระดมสมอง สัมภาษณ์และสังเกต (methodological triangulation), ผู้วิจัย ผู้ช่วยวิจัย ต่างก็วิเคราะห์ จัดท�ำ category,
sub-category, coding แล้ วน�ำมาปรึกษาเปรียบเทียบ ท�ำการสรุปข้ อค้ นพบ (analyst triangulation), พิจารณาข้ อมูล
ทางลบที่ ได้ อย่างระมัดระวังและลึกซึ้ง เพื่ อหาข้ อค้ นพบที่ อาจมีความสัมพันธ์กนั (negative case analysis) น�ำข้ อมูล
ที่ ได้ ไปตรวจสอบกับผู้ให้ ข้อมูลเพื่ อตรวจสอบความถูกต้ องของประเด็นหลัก (member checking) ท�ำการตรวจสอบ
กับผู้ร้ ใู นสาขา (peer debriefing) 2) เก็บข้ อมูลจากแกนน�ำกลุ่มสูงอายุทมี่ ปี ระสบการณ์จริงในพื้นที่ สามารถน�ำผล
การศึกษาไปปรับใช้ ถ่ายโอนในประชากรที่ มีความคล้ ายคลึงได้ (transferability) 3) ขณะสัมภาษณ์ทุกครั้งมีการ
บันทึกเทป จดบันทึกหลักฐานรายละเอียด ท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็ นระบบสามารถตรวจสอบได้ ท�ำให้ เกิดการ
พึ่ งพาเกณฑ์อนื่ ได้ (dependability) และ 4) ผลการค้ นพบได้ รับการยืนยันจากบุคคลอื่ นเพื่ อความเป็ นกลางของข้ อมูล
โดยมีการสะท้ อนและผ่านการทบทวนจากผู้ให้ ข้อมูล และผู้ร้ ใู นสาขา (confirmability) ตลอดกระบวนการด�ำเนินงาน
วิจัยครั้งนี้นับว่ามีความน่าเชื่ อถือ (credibility) สามารถถ่ายโอนผลวิจัยได้ (transferability) เกิดการพึ่ งพาเกณฑ์อนื่ ได้
(dependability) และส่งผลให้ เข้ าถึงการยืนยันผลการคันพบครั้งนี้ (confirmability)

ข้อค้นพบจากการวิจยั

ส่วนที่ 1. ข้ อมูลส่วนบุคคล
		 1.1 ผู้ให้ ข้อมูลการระดมสมอง (focus group) จ�ำนวน 5 คน (A-E) ทั้งหมดเป็ นเพศชาย อายุระหว่าง 54-67 ปี
สถานภาพสมรสคู่ มีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริญญาตรี จ�ำนวน 3 คน ระดับมัธยมศึกษา จ�ำนวน 2 คน มีสถานภาพทางเศรษฐกิจ
ของครอบครัวเพียงพอ จ�ำนวน 3 คน ไม่พอใช้ จ�ำนวน 2 คน มีจำ� นวนสมาชิกในครอบครัวตั้งแต่ 2-6 คน และไม่มีประวัติ
การเจ็บป่ วย จ�ำนวน 2 คน
		 1.2 ผู้ให้ ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) จ�ำนวน 22 คน (P1-P22) เป็ นเพศหญิง 17 คน
เพศชาย 5 คน อายุระหว่าง 55-75 ปี ส่วนใหญ่มสี ถานภาพสมรสคู่ จ�ำนวน 17 คน สถานภาพสมรสหม้ าย จ�ำนวน 3 คน
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จ�ำนวน 2 คน ระดับมัธยมศึกษา จ�ำนวน 7 คน ระดับประถมศึกษา จ�ำนวน 12 คน
และไม่ได้ เรียนหนังสือ จ�ำนวน 1 คน สถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวมีเหลือเก็บ จ�ำนวน 9 คน มีเพียงพอ
จ�ำนวน 10 คน และ ไม่พอใช้ จ�ำนวน 3 คน สมาชิกในครอบครัวมีต้งั แต่ 2-7 คน ไม่มปี ระวัตกิ ารเจ็บป่ วย จ�ำนวน 10 คน
ส่วนที่ 2 ประสบการณ์การจัดการความรู้ด้านการสร้ างเสริมสุขภาพของแกนน�ำกลุ่มสูงอายุ เทศบาลเมืองคลองหลวง
		 ตอนที่ 1. ความหมายของ “ความรู้” ผู้ให้ ข้อมูล ให้ ความหมายแก่นสาระของความรู้ไว้ 1 แก่นสาระ คือ สร้ างได้
ปฏิบตั ไิ ด้ ให้ ประโยชน์ มี 3 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) คุณลักษณะความรู้ 2) วิธกี ารได้ มาซึ่ งความรู้ และ 3) ประโยชน์
ของความรู้
			
1) คุณลักษณะความรู้: ผู้ให้ ข้อมูล กล่าวว่า คุณลักษณะของความรู้น้ันต้ องเป็ นสิ่ งที่ ดี มีประโยชน์
สามารถพิสจู น์ น�ำไปปฏิบตั ไิ ด้ และบอกต่อ พูดคุยเป็ นเรื่ องเป็ นราว สอน แลกเปลี่ ยนกันได้ ตัวอย่างองค์ประกอบ
ดังค�ำกล่าว “ความเข้ าใจในสิ่ งต่างๆ ที่ ทำ� ได้ ปฏิบตั ไิ ด้ (P1)” “สิ่ งที่ พิสจู น์ได้ ว่าปฏิบตั ไิ ด้ จริง (P3)” “มันมีประโยชน์
ได้ นำ� มาใช้ มาปฏิบตั ถิ งึ วันนี้ (P3)(P21)(P22)” “คุยกันบอกกันในสิ่ งดี ดี ปฏิบตั ไิ ด้ นั่นแหละอะไรอย่างนี้ (P7)
(P3)(P8)(P14)” “ความรู้หมายถึงว่าก็เพื่ อนฝูงก็คุยบอกต่อกัน มีอะไรก็สารพัดเรื่ องนั่นแหละ เจอหน้ ายังไงก็ คุยบอกกัน
(P3)” “ใช่ สิ่ งดีดี นะ ถือเป็ นความรู้ทเี่ รา อยากจะรับเอามาแล้ วพอเรารับเอามาปฏิบตั แิ ล้ ว เราเห็นว่ามันดี เราก็เอาไป
บอกต่อสอนคนอื่ น (P7)” “สิ่ งที่ เราทดลองท�ำ ท�ำแล้ วบอกต่อ วิธบี อกต่อก็จะต่อยอดความรู้แบบหนึ่ ง (B)”
			
2) วิธกี ารได้ มาซึ่ งความรู้: ผู้ให้ ข้อมูล กล่าวว่า วิธกี ารได้ มาซึ่ งความรู้น้ัน ได้ มาจากเรียนรู้ หรือได้
พบเห็น ทั้งจากประสบการณ์ของตนเอง และจากผู้อนื่ ตัวอย่าง ดังค�ำกล่าว “ความรู้ คือ บางครั้งเราก็ร้ จู ากตัวเอง
เช่น มีประสบการณ์เจ็บป่ วยเป็ นโรคอะไร ก็ได้ ปฏิบตั กิ ะตัวเอง ยังไงแล้ วมันก็ดขี ้ นึ (P7) “ความรู้เหรอ ในมุมมอง
ก็คือสิ่ งที่ เราได้ ร้ จู ากคนรอบข้ าง จากครอบครัว ได้ ร้ จู ากพ่อแม่ ได้ รู้จากในชุมชน รู้จากที่ ฟังมามั้ง (P21)” “การ
NJPH Vol. 32 No. 1 January – April 2022 ISSN 2673-0693

Nursing Journal of the Ministry of Public Health

119

ได้ ความรู้กค็ ือ จากที่ เราได้ ศกึ ษาอบรมมาจากอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ นึกๆ อันดับแรก อันดับสองการใฝ่ รู้ ก็
คือหลังจากเข้ าอบรมเราเป็ น อสม. ใช่ไหมคะ สมมุตวิ ่าเรามีอาการเจ็บป่ วยบางอย่างที่ ซึ่งเราสงสัย เอ๊ะ เราก็เลยเข้ า
Google ไปหาความรู้พวกนี้แล้ วเราก็จะได้ ความรู้จากพวกโซเซียลด้ วย (P11)”
			
3) ประโยชน์ของความรู้: ผู้ให้ ข้อมูล กล่าวว่า ประโยชน์ของความรู้ได้ แก่ เห็นวิธปี ฏิบตั ทิ ถี่ ูกต้ อง
ช่วยขจัดปัญหาที่ กำ� ลังเผชิญอยู่ ตัวอย่าง ดังค�ำกล่าว “ค่ะ เมื่ อรู้สงิ่ ที่ ถูกต้ อง เรากระท�ำสิ่ งที่ ร้ ู ลดขั้นตอนการท�ำงาน
ท�ำแล้ วสิ่ งดีๆก็เกิดขึ้นกับชีวิต (P8)” “ความรู้คือสิ่ งที่ เราได้ เห็นวิธปี ฏิบตั ิ ลงมือปฏิบตั แิ ล้ วแก้ ปัญหาได้ ไม่ต้องลอง
ผิดลองถูกคะ (P21)”
		 ตอนที่ 2. กระบวนการจัดการความรู้: ผู้ให้ ข้อมูล รับรู้แก่นสาระ กระบวนการจัดการความรู้ ไว้ 1 แก่นสาระ
คือ 1. จากประสบการณ์ตรง
			
แก่นสาระที่ 1: กระบวนการจัดการความรู้ จากประสบการณ์ตรง มี 4 องค์ประกอบที่ ต่อเนื่ องกัน
คือ 1) พูดคุย แลกเปลี่ ยน แบ่งปัน เห็นตัวแบบ 2) ลองท�ำด้ วยตนเอง 3) รับรู้ด้วยตนเอง และ 4) จดบันทึกและ
ส่งข้ อมูลต่อกัน เป็ นวัฏจักรต่อเนื่ องกันไป ดังนี้
		
1) พูดคุย แลกเปลี่ ยน แบ่งปัน เห็นตัวแบบ: ผู้ให้ ข้อมูล ได้ กล่าวถึงการพูดคุย แลกเปลี่ ยน แบ่งปัน
เห็นตัวแบบ จากประสบการณ์ตรง ดังค�ำกล่าว “นอกจากอ่านหนังสือฟังข่าวแล้ วยังต้ องไปแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ เข้ ากลุ่ม
หรืออบรมอะไรต่างๆ การอบรมจากคณะพยาบาลศาสตร์ทผี่ ่านมาเราได้ ร้ ู ได้ เห็น ได้ ลงมือท�ำในการ พูดคุย แลกเปลี่ ยน
และแบ่งปัน นับเป็ นตัวแบบที่ ดี (P1)” “จะดูจากหนังสือแล้ วก็ออกไปอบรมบ้ าง ได้ ความรู้มาก็แบ่งปันเป็ นการช่วยกัน
(P5)” “รับและถ่ายทอดไป (P10)” “ความรู้ เขามีกระบวนการนะ คือ กระบวนการเนี่ ยก็ต้องมาจากสื่ อ ใช่ไหมค่ะ
มาจากสื่ อ คนเนี่ ย เรา ไม่ร้ ู เราก็ต้องไปหาคนที่ ร้ ู คนที่ ร้ เู ราต้ องไปสอบถามเขา เขาคือผู้ร้ เู พราะเขาท�ำแล้ วดูดมี ีประโยขน์
(P6)” “เห็นแบบอย่างของแม่จะ๊ ตอนนี้แม่ 86 แล้ ว แม่กย็ ังแข็งแรงไปวัดได้ ไปนอนค้ างวัดได้ จะ๊ แม่ชอบกินผักมาก
ชอบกินปลา ชอบกินงา ชอบกินปลาย่าง ไม่เคยขาดจ๊ะ ปลาย่างจ๊ะ แม่ชอบกินปลาย่าง และก็ผกั (E)”
2) ลองท�ำด้ วยตนเอง: ผู้ให้ ข้อมูล กล่าวว่า ความรู้ทไี่ ด้ จากพูดคุย แลกเปลี่ ยนต้ องน�ำมาลองท�ำด้ วยตนเอง
ดังค�ำกล่าว “ความรู้น้ ีจะต้ องลองพิสจู น์ด้วยตนเองว่ามันจริงไหม สมมุตริ ้ มู าว่าอย่างปลานี้คาวจัดใช่ไหมค่ะ ล้ าง แล่มนั
ไม่หาย ขิงแก่ทุบๆ แล้ วขย�ำแล้ วเอาปลาลงไปแช่ มันก็จะล้ างคาว ท�ำแล้ วก็เห็นผลว่าล้ างคาวได้ จะ๊ (P3)” “คนบอก
ก็ยังไม่เชื่ อ ต้ องเอามาท�ำเองก่อน รู้เองก่อนจึงจะดี (P7)” “เราคือต้ องท�ำด้ วยตนเอง …ในการที่ เราจะมีความรู้จาก
สิ่ งที่ เราสัมผัส ได้ ยิน ได้ ฟัง (P15)”
3) รับรู้ด้วยตนเอง: ตัวอย่างองค์ประกอบรับรู้ด้วยตนเอง ดังค�ำกล่าว “ใคร คนนั้นคนนี้ บอกอะไร
ต่อมิอะไร เราต้ องคิดก่อน จริง ไม่จริง การคิด คิดถึงสิ่ งที่ เคยประสบและลองท�ำมา จากลองท�ำก็จะรู้ได้ ชัดเจนว่า ใช่
หรือไม่ใช่ (P3)” “อย่างคนอายุเยอะๆ แล้ ว จากประสบการณ์ รู้ เห็น ท�ำมามากในแล้ วชีวิต จะรู้เท่าทันด้ วยตนเอง
จึงรู้กนั รู้วิธกี นั แล้ วก็ รู้วิธแี ก้ (P15)”
			
4) จดบันทึกและส่งข้ อมูลต่อกัน: ตัวอย่างองค์ประกอบการจดบันทึกและส่งข้ อมูลต่อกัน ดังค�ำกล่าว
“ความรู้เหรอ ถ้ าอยากรู้ เราต้ องไปสอบถามผู้ร้ ู ดูจากทีวี ฟังคนอื่ นเขาพูด ลองท�ำ เมื่ อรู้แล้ ว จดไว้ เผื่ อเอาไปบอกต่อ
(P6)” “ถ้ าไม่มกี ารจดไว้ หลายๆ ครั้ง หลายๆ เรื่ อง เราก็จะลืม จดไว้ เผื่ อคนอื่ นมาอ่านก็เป็ นประโยชน์ (A)” เมื่ อเจ็บป่ วย
ถ้ าเราแก้ ไขไม่ได้ เราก็ต้องไปหาหมอ ได้ ยามากิน รู้วธิ ปี ฏิบตั ติ น แพทย์ทดี่ ี ที่ สดุ ก็คอื ตัวเรา แล้ วโรงพยาบาลที่ ดที สี่ ดุ
ก็คือครัว เราก็ทำ� อาหารที่ ถูกสุขลักษณะมากินนะ และยาที่ ดีทสุี่ ดก็คืออาหาร เนี๊ยะเราจะได้ ข้อมูลแบบนี้เราก็จด
ลักษณะนี้นะ แล้ วเรา ก็ไปพูดความรู้ทเี่ ราจดไว้ ให้ คนอื่ นฟัง (E)”
ตอนที่ 3. ปัจจัยสนับสนุนการจัดการความรู้: ผู้ให้ ข้อมูล รับรู้ปัจจัยสนับสนุนการจัดการความรู้ ไว้ 2 แก่นสาระ
คือ 1. มีปัจจัยเอื้อสนับสนุน แก่นสาระที่ 2 คือ การมีสมั พันธภาพที่ ดตี ่อกัน
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วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

		 แก่นสาระที่ 1. มีปัจจัยเอื้อสนับสนุน ประกอบด้ วย 2 องค์ประกอบ 1) การมีใจรักต่อการมีสขุ ภาพดี และ
2) การมีสงิ่ เอื้ออ�ำนวย
			
1)การมีใจรักต่อการมีสขุ ภาพดี: การมีใจรักต่อการมีสขุ ภาพดี เป็ นปัจจัยหนึ่ งที่ สนับสนุนการ
จัดการความรู้ ตัวอย่างเช่น ผู้ให้ ข้อมูล กล่าวว่า “ใจรักและมีเวลาว่าง ดีกว่าอยู่เปล่าๆ เต้ นวันหนึ่ งอายุยืนไปซักวันหนึ่ งละ
(P1)” “ท�ำได้ ป้ าเป็ นคนท�ำได้ เลย ใครบอกอะไรมาอย่างนี้ หรือแค่ผ่านสายตาป้ าท�ำได้ เพราะใจรักและชอบ (P3)”
“มันก็ตามวัยนะ เพียงแต่เราต้ องปฏิบตั ิ เอาจริงเอาจัง แต่อนั นี้คือเราเป็ นหลายโรคอย่างเช่น ความดัน ป้ าก็เป็ นความดัน
ป้ าก็ออกก�ำลังกาย (P19)” “ตื่ นมาก็อาบน�ำ้ ดูแลสุขภาพ ออกก�ำลังกาย และหุงข้ าว ใส่บาตร ท�ำกับข้ าว และก็เรื่ อง
ส่วนตัวเยอะ เช้ าจะเป็ นยังงี้ทุกวัน ตื่ นตั้งแต่ตสี ี่ มันต้ องยืดเส้ นยืดสาย ใส่บาตรเจ็ดโมง ท�ำอย่างนี้ร่างกายดีข้ นึ (B)”
“ใช่ค่ะ คือพอเราผ่านการอบรมจากอาจารย์พยาบาลแล้ วเราก็มคี วามมั่นใจ ชักจูงเพื่ อนฝูงในชุมชน คือ เราต้ องออก
ก�ำลังกายนะ เราจะมานั่งอยู่เฉยๆ ไม่ได้ ในวันๆ หนึ่ งเราต้ องออกก�ำลังกายอย่างน้ อย 30 นาที ร่างกายจะดี แข็งแรง
อะไรยังนี้ แล้ วทุกคนก็จะเข้ าใจว่า ชีวิตประจ�ำวันเราก็ทำ� ไปปกติ พอช่วงเย็นเราก็จะพากันไปออกก�ำลัง (C)”
			
2) การมีสงิ่ เอื้ออ�ำนวย: ผู้ให้ ข้อมูล กล่าวว่า การมีสงิ่ เอื้ออ�ำนวยเป็ นปัจจัยสนับสนุนหนึ่ งของการ
จัดการความรู้ เช่น การมีชมรมต่างๆ มีเพื่ อน มีผ้ ูทมี่ ีความรู้จริง มีการพูดคุยไปในแนวทางเดียวกัน มีบรรยากาศเอื้อ
ในการส่งเสริมความรู้ สนุก ไม่เครียด สามารถเข้ าร่วมการพูดคุย แลกเปลี่ ยนความรู้ได้ สะดวกและไม่เสียค่าใช้ จ่าย
ตัวอย่าง ดังค�ำกล่าว “มีชมรมตั้งกันมาแล้ วชวนกันไป เมื่ อได้ ไปพบปะกันแล้ วก็มีโอกาสคุยกัน แลกเปลี่ ยนเรียนรู้
(P1)” “ถ้ าต้ องมีการเดินทาง ป้ าก็ไม่สะดวก การจัดในชุมชนใกล้ บ้านท�ำให้ มโี อกาสได้ ไป (P1)”
		 แก่นสาระที่ 2 การมีสมั พันธภาพที่ ดตี ่อกัน เป็ นปัจจัยสนับสนุนหนึ่ งของการจัดการความรู้ มี 1 องค์ประกอบ
คือ มีความไว้ วางใจ เชื่ อถือศรัทธา พูดคุยกันได้ ผู้ให้ ข้อมูล กล่าวว่า “มีกำ� ลังใจ มีแรงกดดันทางบวก มีความน่า
เชื่ อถือ คนในชุมชนมีการท�ำร่วมกัน และพูดคุย เห็นดีเห็นชอบร่วมกัน (P1) “อะไรที่ เกิดความรู้ เราก็ไปฟังเพื่ อน
ฝูง หรือพระหรืออะไรอย่างนี้ เราก็เอามาปฏิบตั ิ เราเชื่ อ เราก็เอาบอกต่อเราก็จะได้ คิดว่าเราจะได้ บุญด้ วยนะ (P9)”
“การที่ เราจะคุยกับเขาให้ สำ� เร็จเนี่ ย ก็ต้องสร้ างสัมพันธภาพและความเชื่ อมั่น ก็ต้องเป็ นต้ นแบบที่ ดใี ห้ กบั ทุกคนได้ เห็นก่อน
ต้ นแบบที่ ดที ำ� ให้ เกิดสัมพันธภาพความรักความศรัทธา (P12)” “ลุงคิดว่าสิ่ งที่ ช่วยสนับสนุนให้ ลุงมีความรู้ จนได้
ปฏิบตั แิ ล้ วแข็งแรง ก็ได้ แรงกดดันจากที่ ว่าไปประชุมมาบ่อยๆ พบเพื่ อนฝูง ฮาๆๆ พบคุณหมอที่ บอกอะไรดีๆ จาก
อะไรนิดๆ หน่อย มาประสมกันก็ทำ� ให้ เรารู้มากขึ้น (P22)” “ภูมใิ จ สนุก ….เพราะว่าในกลุ่มผู้สงู อายุท้งั หมดเนี้ยะ คือ
เคยอบรมร่วมกัน เป็ นลูกศิษย์ ครูคนเดียวกัน มาด้ วยกัน คุยเข้ าใจกันดี ก็ไม่ค่อยขัดกัน (P7)”
ตอนที่ 4. ปัจจัยขัดขวางการสร้ างความรู้: ผู้ให้ ข้อมูล รับรู้ปัจจัยขัดขวางการจัดการความรู้มี 2 แก่นสาระ คือ
1. การไม่ให้ ความส�ำคัญต่อสุขภาพ และ 2. การขาดวินัยในตนเอง
		 แก่นสาระที่ 1: การไม่ให้ ความส�ำคัญต่อสุขภาพ ประกอบด้ วย 1 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) ไม่ให้ เวลาดูแลตนเอง
ขาดการใฝ่ รู้ ตัวอย่าง ดังค�ำกล่าว “เค้ าไปพบปะพูดคุยกับเพื่ อนไม่ได้ เขาไม่แบ่งเวลา เค้ าท�ำงาน บางทีเข้ าเวร (P1)”
“เรื่ องดีๆๆ ก็ทำ� ตามบางครั้ง ก็ไม่ได้ ผลเค้ าก็บอกมีเวลาไม่มาก (P5)” “บางทีเขาก็ไม่ให้ เวลานะคะ เขาก็อาจไม่
เข้ าใจ ความเข้ าใจแต่ละคน เขา ป้ าคิดว่า เขาไม่มีเวลาดูแลตนเองและก็ไม่ใส่ใจต่อสุขภาพ ไม่มีเวลาของแต่ละคนไม่
เหมือนกัน บางคนก็ไม่มีเวลาต้ องท�ำงาน หาเช้ ากินค�ำ่ หรือ บางคนป่ วย เช่น เป็ นความดันอะไรอย่างนี้ แต่ทนี ้ ีต้อง
ท�ำงานหาเช้ ากินค�ำ่ ก็อาจจะไม่คิดที่ จะสนใจดูแลตัวเอง ป้ าคิดว่า นะ (P19)” “อุปสรรคจริงๆ ของการเรียนรู้เรื่ อง
สุขภาพ คือ การไม่ให้ ความส�ำคัญ ไม่อยากพูดคุย ไม่แลกเปลี่ ยนและไม่ลองท�ำ (D)”
		 แก่นสาระที่ 2: การขาดวินัยในตนเอง ประกอบด้ วย 1 องค์ประกอบ ได้ แก่ ไม่อดทน ไม่มเี หตุผล ไม่ฝึกฝน
วินัยตนเอง และเก็บตัว ตัวอย่าง ดังค�ำกล่าว “เค้ าไม่อดทน เขาไม่เชื่ อ เค้ าดื้อ เขาไม่เปิ ดใจ แต่เค้ าป่ วย สิ่ งที่ ดๆ
ี เค้ า
ไม่ทำ� เค้ าเลือกท�ำที่ เค้ าชอบ เปลี่ ยนตัวเองไม่ได้ (P2)” “เค้ าไม่พูดไม่คุย แล้ วคนรอบๆ ก็ไม่กล้ า จะเข้ ามาถามชวน ไป
ที่ น้ ูนไหมที่ นี่ไหม ไปออกก�ำลังกายไหม ไม่ไป แล้ วเค้ า ก็จะอยู่แต่ในบ้ าน เป็ นคนที่ แบบเก็บเนื้อเก็บตัว เหงาก็จะไม่
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ดี (P20)” “การหาความรู้ …เรื่ องการกินการอยู่ เขาไม่เห็นด้ วยกับเรา แล้ วก็ไม่อยากจะลองฝึ กฝนท�ำ ก็ไม่ดนี ะคะ
เป็ นคนแบบว่าไม่สงุ สิงกับใครอะไรอย่างนี้ มันก็จะเหงา อยู่ตามล�ำพังก็ไม่มใี ครที่ จะมาพูดคุยด้ วย (P5) ”

การอภิปรายผล

ประเด็นที่ 1 ความหมายของ “ความรู”้
		 ผู้ให้ ข้อมูล ให้ ความหมายค�ำว่า “ความรู้” หมายถึง สิ่ งที่ สร้ างได้ ปฏิบตั ไิ ด้ ให้ ประโยชน์ ซึ่ งมีองค์ประกอบ
คือ มีคุณลักษณะเฉพาะ สร้ างได้ มีประโยชน์ และบอกต่อได้ ตามความหมายนี้ เป็ นความรู้สกึ การรับรู้ ของผู้ให้ ข้อมูล
ที่ สอดคล้ องกับค�ำกล่าวข้ อหนึ่ งของ วิจารณ์ พานิช7 ที่ กล่าวว่า ความรู้ คือ สิ่ งที่ เมื่ อน�ำไปใช้ จะไม่หมดหรือสึกหรอ
แต่จะยิ่ งงอกเงยหรืองอกงามขึ้น หรือ ความรู้ คือ สารสนเทศที่ นำ� ไปสู่การปฏิบตั ิ และจากทาคูจิ และโนนากะ3 กล่าวไว้ ว่า
“ความรู้” หมายถึง ความเชื่ อที่ ยอมรับแล้ วว่าเป็ นจริง ความเห็นของ เอล-ฮาวาริ16 กล่าวว่า ความรู้ คือ วัตถุของจริง
ที่ สามารถให้ รหัส แจกจ่าย เข้ าใจ และน�ำไปใช้ เพื่ อบรรลุเป้ าหมายได้ ความรู้ถอื เป็ นสิ่ งเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลที่ เกิดขึ้น
จากการศึกษา การค้ นคว้ า หรือประสบการณ์ทมี่ กี ารผสมผสานระหว่างการรับรู้ ความจ�ำ ความคิด ความเข้ าใจ และ
ความรู้สกึ ของบุคคล ความรู้แสดงออกให้ ปรากฏแก่บุคคลอื่ นผ่านพฤติกรรม สามารถบันทึกและถ่ายทอดได้ ตามความหมาย
ความรู้ตามที่ อภิปรายมานี้สอดคล้ องเช่นเดียวกันที่ ผ้ ูให้ ข้อมูลได้ กล่าวถึงกระบวนการจัดการความรู้หมายถึงวัฏจักร
ต่อเนื่ องจากการพูดคุย แบ่งปัน แลกเปลี่ ยน ลองท�ำ และท�ำการจดบันทึกไว้ ความสอดคล้ องเกิดขึ้นได้ เนื่ องจาก ผู้ให้ ข้อมูล
เป็ นแกนน�ำกลุ่มสูงอายุ ซึ่ งส่วนใหญ่มสี ถานภาพสมรสคู่พบ 20 คน จากทั้งหมด 27 คน ผ่านประสบการณ์ชีวิตหลากหลาย
รวมทั้งความเจ็บป่ วยที่ มมี าเป็ นครั้งคราวมายาวนาน ผ่านการฝึ กอบรมจัดการความรู้ที่ มีการรวมตัวหรือเชื่ อมโยง
ของคน/กลุ่มคนที่ มพี ้ ืนฐานใกล้ เคียงกันอย่างไม่เป็ นทางการด้ วยกระบวนการ พูดคุย สัมมนา แลกเปลี่ ยนระหว่างผู้
มีการศึกษาหลากหลายตั้งแต่ไม่ได้ เรียน จนถึง ปริญญาตรี ร่วมกันฝึ กแก้ ปัญหาในภาวะต่าง ๆทั้งด้ านบวกและด้ านลบ
ในสังคม ดังค�ำกล่าวของผู้ให้ ข้อมูลที่ กล่าวว่า “มันก็คอื อะไรก็ได้ ที่ ทำ� แล้ ว ท�ำให้ เราใช้ ชีวติ ประจ�ำวันได้ ดี ” “สิ่ งที่ พิสจู น์
ได้ ว่าปฏิบตั ไิ ด้ จริง” “ใช่ สิ่ งดีดี นะ ถือเป็ นความรู้ทเี่ ราอยากจะรับเอามา แล้ วพอเรารับเอามาปฏิบตั แิ ล้ ว เราเห็นว่า
มันดี เราก็เอาไปบอกต่อสอนคนอื่ น” “สิ่ งที่ เราทดลองท�ำ ท�ำแล้ วบอกต่อ วิธบี อกต่อก็จะต่อยอดความรู้แบบหนึ่ ง” ด้ วย
ความเชื่ อ ประสบการณ์ การปฏิบตั จิ ริงและการรับรู้ของแกนน�ำกลุ่มสูงอายุทถี่ ่ายทอดออกมาครั้งนี้จึงเห็นความเป็ น
ไปได้ ทผี่ ้ ูสงู อายุทมี่ ศี กั ยภาพ สามารถพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพของสังคมชุมชนที่ ตนอาศัยอยู่ได้ ประพนธ์ ผาสุขยืด17
กล่าวไว้ เช่นกันว่า “โดยทัว่ ไปพบว่าสัดส่วนความรู้ของบุคคล ความรู้เฉพาะตัวหรือความรู้ฝงั ลึกของบุคคลมีมากกว่า
ความรู้ชัดแจ้ งหรือความรู้ทแี่ สดงออกมาถึง 4 ต่อ 1 ด้ วยข้ อเท็จจริงนี้ การสนับสนุนให้ มกี ารน�ำพลังความรู้ฝงั ลึกของ
ผู้สงู อายุมาพัฒนาสังคมชุมชนนับเป็ นสิ่ งควรปฏิบตั อิ ย่างยิ่ ง” ซึ่ งงานวิจัยของศิริพงษ์ เกี้ยวสกุล10 สนับสนุน “การน�ำ
พลังผู้สงู อายุมาใช้ ในการจัดการความรู้เพื่ อเป้ าหมายของการพัฒนาชุมชน” ซึ่ งจะท�ำให้ ได้ ประโยชน์ท้งั สองทาง คือ
การพัฒนาความรู้ ประสบการณ์ผ้ ูสงู อายุเองและพัฒนาสังคมชุมชนไปพร้ อมๆ กัน
ประเด็นที่ 2 กระบวนการจัดการความรูด้ า้ นการสร้างเสริมสุขภาพ
		 ผู้ให้ ข้อมูล รับรู้ “กระบวนการจัดการความรู้ด้านการสร้ างเสริมสุขภาพ” ไว้ 1 แนวทาง คือ จากประสบการณ์ตรง
ซึ่ งมีองค์ประกอบ 1) พูดคุย แลกเปลี่ ยน แบ่งปัน เห็นตัวแบบ 2) ลองท�ำด้ วยตนเอง 3) รับรู้ด้วยตนเอง 4) จดบันทึก
และส่งข้ อมูลต่อกัน
		 ผู้ให้ ข้อมูล รับรู้ กระบวนการจัดการความรู้ด้านการสร้ างเสริมสุขภาพ จากประสบการณ์ตรง ซึ่ งหมายถึง
การพูดคุย แลกเปลี่ ยน แบ่งปัน เห็นตัวแบบ การลองท�ำด้ วยตนเอง การรับรู้ด้วยตนเอง และการจดบันทึกและส่งข้ อมูล
ต่อกัน อภิปรายได้ ว่า แกนน�ำกลุ่มสูงอายุน้ ีรับรู้ว่า กระบวนการจัดการความรู้น้ัน เป็ นวงจรต่อเนื่ อง ไม่มที สี่ ้ นิ สุด เริ่ มต้ นจาก
การแลกเปลี่ ยน เรียนรู้ แบ่งปัน หรือเห็นตัวแบบ ซึ่ งหมายถึง การเชื่ อมต่อความรู้ ข้ อมูลข่าวสารระหว่างคนกับคน
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เมื่ อมีการส่งผ่านความรู้จากคนหนึ่ งไปสูอ่ กี คนหนึ่ ง ความรู้จะถูกผสมผสานและปรับแต่งถือเป็ นปฏิกริ ยิ าภายในบุคคล
เชิงสังคม (socialization) จากประสบการณ์ของตนเองเมื่ อน�ำมาผสมผสานกับความรู้ใหม่ทไี่ ด้ รับ ต่อจากนั้น น�ำข้ อมูล
ที่ รับรู้ไปลองท�ำ หลังจากการลองท�ำ วิเคราะห์ ประเมินผลก่อน หลังการปฏิบตั ิ เมื่ อพบว่าได้ ผลดี ท�ำการจดบันทึก
เพื่อการบอกต่อหรือเผยแพร่ต่อไป สอดคล้ องกับแนวคิดของทาคูจิ และโนนากะ3 ที่เสนอการสร้ างความรู้ใหม่ ด้ วย โมเดลเซกิ
ดังค�ำกล่าวจากประสบการณ์ตรง เช่นค�ำพูดว่า “นอกจากอ่านหนังสือฟังข่าวแล้ วยังต้ องไปแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ เข้ ากลุ่ม
หรืออบรมอะไรต่างๆ” ตัวอย่างการลองท�ำด้ วยตนเองซึ่ งเป็ น การท�ำให้ เห็นความรู้ประจักษ์ คือ “องค์ความรู้น้ ีจะต้ องลอง
พิสจู น์ ด้ วยตนเองว่ามันจริงไหม สมมุตอิ ย่างปลานี้คาวจัดใช่ไหมค่ะ ล้ างและมันไม่หาย ขิงแก่ทุบๆ แล้ วขย�ำแล้ วเอาปลา
ลงไปแช่ มันก็จะล้ างคาว ” ตัวอย่างการรับรู้ด้วยตนเองซึ่ งเป็ นการน�ำความรู้จากแหล่งต่างๆ หลากหลายมาประกอบกัน
เป็ นความรู้ใหม่ เช่น “รู้เท่า รู้ทนั รู้กนั รู้แก้ อย่างคนอายุเยอะ ๆ แล้ ว จากประสบการณ์แล้ วจะรู้เท่าทัน รู้กนั รู้วิธกี นั แล้ วก็ร้ ู
วิธแี ก้ ” ส่วนตัวอย่าง การจดบันทึกและส่งข้ อมูลต่อกันซึ่ งเป็ นการสัง่ สมเป็ นความรู้เฉพาะตัว ถูกบันทึกไว้ เพื่ อบอกต่อ
เช่น “แพทย์ทดี่ ที สี่ ดุ ก็ คือตัวเรา เราจะรู้ว่าเราเป็ นอะไรใช่ไหม แล้ วถ้ าเราแก้ ไม่ได้ เราก็ต้องไปหาหมอ แพทย์ทดี่ ี ที่ สดุ
ก็คือ ตัวเรา แล้ วโรงพยาบาลที่ ดที สี่ ดุ ก็คือครัว เราก็ทำ� อาหาร ท�ำอาหารที่ ถูกสุขลักษณะมากินนะ และก็ยาที่ ซ้ ือ ยาที่
ดีทสี่ ดุ ก็คืออาหารเนี๊ยะเราจะได้ ข้อมูลแบบนี้เราก็จด จด จด ลักษณะนี้นะ แล้ วเรา ก็ไปพูดที่ เรา จดไว้ ให้ คนฟัง ”
		 การจัดการความรู้ด้านการสร้ างเสริมสุขภาพของแกนน�ำกลุ่มสูงอายุ เทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ในการศึกษาครั้งนี้พบว่าครอบคลุมเรื่ อง การออกก�ำลังกาย อาหาร สมุนไพร การก�ำจัดขยะ ความพอเพียง และการรักษา
สุขภาพจิต สอดคล้ องกับงานวิจัยถอดบทเรียนของ เวธกา กลิ่ นวิชิต และคณะ18 ที่ พบว่าได้ แนวปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นการดูแล
สุขภาพผู้สงู อายุในชุมชนนักปฏิบตั ิ โดยมีชุมชนนักปฏิบตั เิ กิดขึ้น 5 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มอาหารส�ำหรับผู้สงู อายุ กลุ่มการ
ออกก�ำลังกาย กลุ่มการจัดการอารมณ์และความเครียด กลุ่มเรื่ องยา และกลุ่มรู้เท่าทันโรคภัยไข้ เจ็บ และการศึกษา
ของพิทกั ษ์ ทองสุข และคณะ19 ที่ พบว่าผู้สงู อายุทไี่ ม่มีโรค สามารถมีการแลกเปลี่ ยนความรู้และมีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อนื่ ได้
ชุมชนมีการพัฒนาและเรียนรู้ไปด้ วยกัน โดยเฉพาะด้ านการสร้ างเสริมสุขภาพ ดังนั้นจึงอภิปรายได้ ว่า การจัดการ
ความรู้ด้านการสร้ างเสริมสุขภาพของผู้สงู อายุตำ� บลคลองหลวง มีการจัดการความรู้ด้านการสร้ างเสริมสุขภาพได้ จาก
การที่ ได้ มกี ารพูดคุยและถ่ายทอดข้ อมูลความรู้ให้ แก่กนั และกันในชุมชน
		 ด้ วยความรู้ความเข้ าใจที่ ผ้ ูให้ ข้อมูลรับรู้จากการฝึ กอบรมที่ จดั โดยคณะพยาบาลศาสตร์ ทั้งได้ นำ� ไปปฏิบตั จิ ริง
แสดงให้ เห็นว่าผู้ให้ ข้อมูลรับรู้กระบวนการจัดการความรู้ด้านการสร้ างเสริมสุขภาพได้ มาจาก ข้ อมูลเชิงประจักษ์ คือ
จากประสบการณ์ตรง การรับรู้ข้อมูลเชิงประจักษ์ดงั เช่นนี้จะท�ำให้ ได้ แนวคิดการน�ำพลังของแกนน�ำกลุ่มสูงอายุไปพัฒนา
สังคมชุมชนด้ วยการให้ แกนน�ำกลุ่มผู้สงู อายุมสี ่วนร่วมอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งจะท�ำให้ การพัฒนาสามารถปฏิบตั แิ ละเป็ นจริงได้
ประเด็นที่ 3 ปั จจัยสนับสนุ นการจัดการความรูด้ า้ นการสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้ให้ ข้อมูล รั บรู้ปัจจัยสนับสนุ นการจัดการความรู้ด้านการสร้ างเสริ มสุขภาพ ประกอบไปด้ วย แก่นสาระ ที่
1. มีปัจจัยเอื้อ มีสงิ่ เสริมสนับสนุน ประกอบไปด้ วย 1) การมีใจรักต่อการมีสขุ ภาพดี 2) การมีสงิ่ เอื้ออ�ำนวย และ แก่น
สาระที่ 2. การมีสมั พันธภาพที่ ดตี ่อกัน ได้ แก่ 1) มีความไว้ วางใจ เชื่ อถือศรัทธา
ผู้ให้ ข้อมูล รับรู้ ปัจจัยสนับสนุนการจัดการความรู้ด้านการสร้ างเสริมสุขภาพ ประกอบไปด้ วย การมีใจรักต่อ
การมีสขุ ภาพดี การมีสงิ่ เอื้ออ�ำนวย ซึ่ งหมายถึงว่า การมีใจรักที่ จะใฝ่ หาความรู้เพื่ อการเป็ นผู้มสี ขุ ภาพดี สิ่ งเหล่านี้
ย่อมเป็ นแรงหนุนอย่างดียงของการพู
ิ่
ดคุย แลกเปลี่ ยน แบ่งปันสิ่ งที่ ตนรู้ ลองท�ำและได้ ผลดีมาก่อน ดังค�ำกล่าว “มีชมรม
ตั้งกันมาแล้ วชวนกันไป เมื่ อได้ ไปพบปะกันแล้ วก็มโี อกาสคุยกัน แลกเปลี่ ยนเรียนรู้” “ใจรักและมีเวลาว่าง ดีกว่าอยู่
เปล่า ๆ เต้ นวันหนึ่ งอายุยืนไปซักวันหนึ่ งละ” “มีผ้ ูร้ จู ริง คุยเข้ าใจง่าย ไม่เครียด” “ภูมใิ จ สนุก ….เพราะว่าในกลุ่ม
ผู้สงู อายุท้งั หมดนี้นะ คือจะคิดไปในแนวทางเดียวกัน” นอกจากนี้ การมีสงิ่ เอื้อสนับสนุน คือ สภาพแวดล้ อมทาง
กายภาพ ได้ แก่ สิ่ งแวดล้ อมต่างๆ รวมทั้งสิ่ งเสริมอื่ นๆ ได้ แก่ ฐานะเศรษฐกิจ พบ ผู้ให้ ข้อมูลจ�ำนวนรวม 22 คน ใน
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27 คนที่ มเี งินเหลือเก็บและมีรายได้ พอเพียง การพบปะกันในรูปแบบ การเป็ นชมรม อาทิ ชมรมผู้สงู อายุ หรืออาสา
สมัครในรูปแบบต่างๆ ที่ มคี วามเป็ นกันเอง มีความคุ้นเคย สนิทสนมกันล้ วนเป็ นสิ่ งสนับสนุนให้ ผ้ ูสงู อายุซึ่งได้ ชื่อว่า
เป็ นผู้ทมี่ ากด้ วยข้ อมูล มากด้ วยประสบการณ์ เคยลองผิดลองถูกมามากมายได้ มีโอกาสพบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ ยน
เรียนรู้ ซึ่ งกันและกันได้ มากขึ้น
ผู้ให้ ข้อมูล รับรู้ปัจจัยสนับสนุ นการจัดการความรู้ด้านการสร้ างเสริมสุขภาพ อีกลักษณะหนึ่ ง คือ การมี
สัมพันธภาพที่ ดี ได้ แก่ มีความไว้ วางใจ เชื่ อถือศรัทธา สอดคล้ องกับแนวคิด Community of Practice: CoP หรือที่
เรียกว่า “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ หรือชุมชนนักปฏิบตั ”ิ พัชรินทร์ สิรสุนทร5 กล่าวถึงสาระส�ำคัญของค�ำว่า CoP หมายถึง
การรวมตัวหรือเชื่ อมโยงของคน/กลุ่มคนที่ มพี ้ ืนฐานใกล้ เคียงกันอย่างไม่เป็ นทางการ มีความสนใจเรื่ องใกล้ เคียงกัน
มีเป้ าหมายร่วมกัน ลักษณะที่ ไม่เป็ นทางการและใกล้ ชิดกันดังนี้จะเอื้อต่อการเรียนรู้ กลุ่มคนจะมีความไว้ วางใจสนิทสนม
รู้จักกันดี ท�ำให้ มีปฏิสมั พันธ์ต่อกัน ปฏิสมั พันธ์ระหว่างคน/กลุ่มคน ท�ำให้ เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ ยนความรู้โดย
เฉพาะความรู้ฝังลึก คน/กลุ่มคน สะดวกใจที่ จะแบ่งปั นหรือแลกเปลี่ ยนเรียนรู้จากกันและกัน มุ่งมั่นร่ วมกันที่ จะ
พัฒนาการท�ำงานของตนเอง/ชุมชนให้ ดขี ้ นึ ดังค�ำกล่าว “บรรยากาศที่ พบกันท�ำให้ เรากล้ าพูด กล้ าแสดงออก ” “ก็
มีประโยชน์นะ แบบพอเราไปบอกไปอะไรเค้ าเนี่ ย คนก็ให้ ศลี ให้ พรเรานะ เค้ าให้ ศลี ให้ พร แล้ วเขาก็สนับสนุน ก็ช่วย
ให้ กำ� ลังใจ เราว่าเราท�ำงานชุมชน มันต้ องเพื่ อชุมชน ท�ำดีทสี่ ดุ อะไรต่ออะไรเขาก็ให้ ดีต่อก�ำลังใจ เราก็มีแรงท�ำ”
“การที่ เราจะคุยกับเขาให้ สำ� เร็จเนี่ ย ก็ต้องสร้ างความเชื่ อมั่น ก็ต้องเป็ นต้ นแบบให้ กบั ทุกคนได้ เห็นก่อน เป็ นต้ นแบบ
เพราะเราจะต้ องท�ำให้ เป็ นต้ นแบบก่อน แล้ วก็เป็ นต้ นแบบที่ ดใี ห้ เกิดความรักความศรัทธา ”
ประเด็นที่ 4 ปั จจัยขัดขวางการจัดการความรูด้ า้ นการสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้ให้ ข้อมูลรับรู้ปัจจัยขัดขวางการจัดการความรู้ด้านการสร้ างเสริมสุขภาพ ประกอบไปด้ วย แก่นสาระ ที่ 1. คือ
การไม่ให้ ความส�ำคัญต่อสุขภาพ ซึ่ งมีองค์ประกอบ ได้ แก่ 1) ไม่ให้ เวลาดูแลตนเอง ขาดการใฝ่ รู้ และแก่นสาระที่ 2.
คือ การขาดวินัยในตนเอง ซึ่ งมีองค์ประกอบ ได้ แก่ 1) ไม่อดทน ไม่มเี หตุผล ไม่ฝึกฝนวินัยตนเอง และเก็บตัว
ผู้ให้ ข้อมูล รับรู้ปัจจัยขัดขวางการจัดการความรู้ด้านการสร้ างเสริมสุขภาพ คือ การไม่ให้ ความส�ำคัญต่อสุขภาพ
ซึ่ งหมายความถึง ไม่ให้ เวลาเรื่ องสุขภาพ ไม่อยากเรียนรู้ ดังค�ำกล่าว “เค้ าไปพบปะพูดคุยกับเพื่ อนฝูงไม่ได้ เขาบอก
ไม่มเี วลา เค้ าท�ำงาน บางทีเข้ าเวร” “ก็ทำ� ตามบางครั้ง ก็ไม่ได้ ผลเค้ าบอกมีเวลาไม่มาก” “มันก็มบี ้ างอุปสรรค อุปสรรค
ของเราคือ บางทีหนึ่ งเราต้ องดูแลลูกหลานด้ วย อันนี้ถอื ว่าเป็ น อุปสรรคแล้ วนะ ดูแลลูกหลาน วันนี้แฟนไม่อยู่ ไป
ธุระ อันนี้ๆ เวลาเรานัดกับเพื่ อนไว้ กไ็ ม่ได้ ไปมันคือ อุปสรรค” “ก็บางทีเขาไม่มเี วลา เรื่ องไม่มเี วลาเพราะต้ องท�ำงาน
กลับมืดอะไรอย่างนี้ ก็เฉพาะคนที่ มเี วลาใครว่างก็ไปไม่ได้ บงั คับ ใครว่างก็ไปพูดคุย ออกก�ำลังนะ ชวนกันไป” การ
ไม่ให้ ความส�ำคัญต่อสุขภาพของผู้ให้ ข้อมูลกลุ่มนี้อภิปรายได้ ว่า อาจมีเหตุผลมาจากครอบครัวผู้ให้ ข้อมูลล้ วนเป็ น
ครอบครัวขยาย จ�ำนวนสมาชิกในครอบครัวมีต้งั แต่ 2-7 คน และมีถงึ 5 ครอบครัวที่ มฐี านะเศรษฐกิจไม่พอใช้ ยัง
ต้ องท�ำงานหนักเพื่ อการยังชีพ และมีจำ� นวนผู้ให้ ข้อมูลที่ เจ็บป่ วยและมีโรคประจ�ำตัวถึง 15 คน ด้ วยเหตุผลเหล่านี้
อาจเป็ นปัจจัยหนึ่ งท�ำให้ ผ้ ูให้ ข้อมูลไม่สามารถสนใจ ใฝ่ รู้ เรื่ องอื่ นๆ นอกจากการท�ำมาหากิน และไม่สามารถพบปะ
แลกเปลี่ ยนเรียนรู้และเข้ าร่วมกิจกรรมของชุมชนได้ อย่างสม�ำ่ เสมอ
ผู้ให้ ข้อมูล รับรู้ปัจจัยขัดขวางการจัดการความรู้ด้านการสร้ างเสริมสุขภาพอีกลักษณะหนึ่ ง คือ การขาดวินัยใน
ตนเอง ซึ่ งหมายความถึง เมื่ อบุคคลขาดวินัยตนเอง บุคคลย่อมขาดการควบคุมพฤติกรรม ไม่อดทน ไม่เปิ ดใจ และ
เมื่ อจะพูดคุยเรื่ องสุขภาพอนามัย บุคคลย่อมไม่รับฟัง ดังค�ำกล่าว “เค้ าดื้อ เขาไม่เปิ ดใจ แต่เค้ าป่ วย สิ่ งที่ ดี ๆ เค้ าไม่ทำ�
เค้ าเลือกท�ำที่ เค้ าชอบ เปลี่ ยนตัวเองไม่ได้ ” “การสร้ างความรู้ …เขาไม่เห็นด้ วยกับเรา” “ก็ไม่ดนี ะคะ เป็ นคนแบบว่า
ไม่สงุ สิงกับใครอะไรอย่างนี้ มันก็จะเหงา อยู่ตามล�ำพังก็ไม่มใี ครที่ จะมาพูดคุยด้ วย” ปัจจัยขัดขวางการจัดการความรู้
ดังยกตัวอย่างมานี้ หากพิจารณาความหมายของ Merriam-Webster20 ที่ ให้ ความหมายความรู้ ไว้ ว่า คือ การตระหนักรู้
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ดังนี้ “ความรู้ หมายถึง ข้ อเท็จจริง สถานการณ์ การตระหนักรู้ต่อบางสิ่ งบางอย่าง หรือ คือ สถานการณ์ความเข้ าใจ
ในความจริง ข้ อเท็จจริงจากเหตุและผล” ด้ วยนัยความหมายดังกล่าวมานี้ บุคคลจะเรียนรู้และแสดงพฤติกรรม
แสวงหาความรู้ด้านสุขภาพอนามัย คือสนใจที่ จะพูดคุย แลกเปลี่ ยนเรียนรู้กบั บุคคลด้ วยกันจะต้ องมีความตระหนัก
รู้ถงึ คุณประโยชน์ของการมีสขุ ภาพที่ ดเี สียก่อน ดังนั้นการสร้ างความตระหนักรู้ รวมทั้งการสร้ างวินัยตนเอง จึงเป็ น
เรื่ องจ�ำเป็ นสิ่ งแรกส�ำหรับกลุ่มบุคคลที่ ยงั ไม่เปิ ดใจและไม่ให้ ความส�ำคัญต่อการเสริมสร้ างสุขภาพ สอดคล้ องกับค�ำกล่าว
ของเอล-ฮาวาริ16 ที่ กล่าวว่า ความรู้เป็ นเรื่ องเฉพาะตัว ดังนั้น ความรู้เป็ นสิ่ งเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล ที่ เกิดขึ้นจาก
การศึกษา ค้ นคว้ า หรือประสบการณ์ทมี่ ีการผสมผสานระหว่างการรับรู้ ความจ�ำ ความคิด ความเข้ าใจ และความรู้สกึ
ของบุคคล ความรู้แสดงออกให้ ปรากฏแก่บุคคลอื่ นผ่านพฤติกรรม สามารถบันทึกและถ่ายทอดได้ ”
อภิปรายโดยสรุป การให้ ความส�ำคัญต่อการตระหนักรู้เรื่ องสุขภาพ การฝึ กฝนวินยั ตนเอง การมีปัจจัยเอื้อ และ
สิ่ งเสริมสนับสนุน สามารถเป็ นปัจจัยสนับสนุนหรือขัดขวางการจัดการความรู้ด้านการสร้ างเสริมสุขภาพ ดังนั้น ในการ
ด�ำเนินงานด้ านสุขภาพที่ จะให้ ได้ ผลดี จักต้ องค�ำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้เป็ นส�ำคัญ

ข้อเสนอแนะการน�ำผลการวิจยั ไปใช้

1. จากการศึกษาพบว่า ผู้ให้ ข้อมูลให้ ความหมายค�ำว่า “ความรู้” หมายถึง สิ่ งที่ สร้ างได้ ปฏิบตั ใิ ห้ ประโยชน์
และกระบวนการจัดการความรู้ด้านการสร้ างเสริมสุขภาพได้ จากการมีประสบการณ์ตรง ดังนั้นพยาบาลควรเร่งพัฒนา
กลุ่มผู้สงู อายุอนื่ ๆ ให้ มคี วามรู้ ฝึ กฝนทักษะการจัดการความรู้ด้านการสร้ างเสริมสุขภาพ ด้ วยการเอื้อปัจจัยสนับสนุน
ในการต่อยอดน�ำความรู้ ประสบการณ์ ของผู้สงู อายุมาใช้ ในการพัฒนาคุณภาพการดูแลตนเอง สร้ างความรู้ใหม่ และ
เผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผ้ ใู กล้ ชดิ ในชุมชน ซึ่ งเท่ากับ มีการใช้ พลังความรู้ทผี่ ้ สู งู อายุมอี ยู่มาใช้ ประโยชน์ พัฒนา
คุณภาพชีวิต พัฒนาสังคม และชุมชนให้ มกี ารจัดการความรู้ด้านสุขภาพอนามัยที่ ได้ ผลและเป็ นจริงได้
2. จากการศึกษาครั้งนี้น่าสนใจพบปั จจัยขัดขวางการจัดการความรู้ด้านการสร้ างเสริมสุขภาพ คือความไม่
ตระหนักรู้ ไม่ให้ ความส�ำคัญเรื่ องการสร้ างเสริมสุขภาพที่ ดแี ละการไม่มวี นิ ยั ตนเอง สถิตพิ บผู้ป่วยโรคไม่ตดิ ต่อ (Non
Communicable Disease: NCD) มีจำ� นวนสูงขึ้นทุกวัน ดังนั้นงานวิจัยที่ จะให้ ข้อเสนอแนะ ตอบค�ำถาม ท�ำอย่างไร
จึงจะสร้ างความตระหนักรู้ ให้ ความส�ำคัญเรื่ องการสร้ างเสริมสุขภาพและการฝึ กฝนวินัยตนเองแก่บุคคลได้ จึงเป็ น
เรื่ องน่าศึกษาค้ นคว้ าต่อไป ซึ่ งด้ วยความจริงเช่นนี้ผ้ ูสงู อายุทมี่ ากด้ วยข้ อมูล ประสบการณ์ชีวิต ประกอบด้ วยทั้งความรู้
ชัดแจ้ งและความรู้ฝงั ลึก คือแหล่งเรียนรู้ทดี่ ที สี่ ดุ ส�ำหรับตอบค�ำถามข้ างต้ น

ข้อจ� ำกัดในการศึกษา

การศึกษาครั้งนี้ศกึ ษาเฉพาะผู้ให้ ข้อมูลแกนน�ำกลุ่มสูงอายุ ที่ มภี มู ลิ ำ� เนาอยู่ในเทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
เท่านั้น
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