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การวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สังเคราะหรูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพใน
ระดับอุดมศึกษา 2) นําเสนอยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ
วิธีดําเนินการวิจัยใชเทคนิควิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Future Research) เพื่อสังเคราะหรูปแบบองคกรแหง
การสร า งเสริ ม สุ ข ภาพในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา โดยศึ ก ษาจากเอกสารของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ เ ข า ร ว มโครงการเพิ่ ม
ขี ด ความสามารถสูการเปนมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพ จํานวน 14 สถาบัน การสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางผูบริหาร
สถาบันอุดมศึกษา จํานวน 14 คน และการสัมภาษณแบบ Focus Group กลุมผูปฏิบัติงานจากสถาบันอุดมศึกษา 14
สถาบัน จํานวน 68 คน และกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนองคกรแหงการสรางเสริม
สุขภาพ โดยใช เ ทคนิค SWOT Matrix Analysis ส วนการตรวจสอบร างรูปแบบและยุทธศาสตร ใช การประชุม
ระดมความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 18 คน
ผลการวิจัย พบวา สถาบันอุดมศึกษาที่เขารวมโครงการเพิ่มขีดความสามารถสูการเปนมหาวิทยาลัย
สรางเสริมสุขภาพ จํานวน 14 แหงนี้ มีบริบทแตกตางกันในดานวัตถุประสงคการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา การ
จัดการเรียนการสอน และลักษณะของสถาบันอุดมศึกษา ไดแก 1) โครงสรางของสถาบันอุดมศึกษา 2) หอพักใน
สถาบันอุดมศึกษา 3) ผูรับผิดชอบโครงการสรางเสริมสุขภาพเปนทีมสุขภาพ 4) จํานวนปที่รับทุนสนับสนุนจาก
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.) ถึงแมสถาบันอุดมศึกษามีบริบทตางกัน แตสามารถใช
รูปแบบการสรางเสริมสุขภาพเหมือนกันได รูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษาที่ใชเปน
แนวทางในการขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพนี้ เนนการมีสวนรวมของประชาคมใน
สถาบันอุดมศึกษาทุกระดับ บูรณาการในพันธกิจ และการพัฒนาอยางยั่งยืน โดย 1) การพัฒนาศักยภาพดานการ
สรางเสริมสุขภาพของบุคคลอยางตอเนื่อง 2) การปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมใหเอื้อตอสุขภาพ 3) บูรณาการกิจกรรม
การสรางเสริมสุขภาพในพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา 4) การพัฒนาเครือขายและขยายงานดานการสรางเสริมสุขภาพ
เชื่อมโยงสูสังคมภายนอกสถาบันอุดมศึกษา
ยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพมียุทธศาสตรหลัก
ระดับองค กร คือ ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาเปนองคกรแหงการสร างเสริม สุขภาพ 3 ระยะ
ประกอบดวย ยุทธศาสตรระดับแผนงาน 5 ยุทธศาสตร คือ 1) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบที่สอดคลองกับบริบท
สถาบันอุดมศึกษา 2) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการสูความสําเร็จ 3) ยุทธศาสตรการสรางเครือขายสรางเสริมสุขภาพ
ภายใน/ภายนอกสถาบันอุดมศึกษา 4) ยุทธศาสตรการบูรณาการงานสรางเสริมสุขภาพสูพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา
และ5) ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพกําลังคนดานการสรางเสริมสุขภาพ
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The purposes of this qualitative research are (1) to develop a health promotion organizational model at the
higher education level; and, (2) to propose strategies for the development of higher education institutions into health
promotion organizations. It uses the EDFR (Ethnographic Delphi Future Research) technique to develop a health
promotion organizational model for the higher education level based on literature from fourteen higher education
institutions participating in the empowerment program, on interview with fourteen higher education institution
administrators, and, on focus group interview with 68 personnel from the fourteen institutions. Strategies for the
development of higher education institutions into health promotion organizations are formulated using the SWOT
Matrix Analysis. The strategies and model obtained are reviewed by a connoisseurship of eighteen qualified individuals.
The research has found the fourteen higher education institutions participating in the empowerment
program to have different contexts in terms of institutional objectives, instruction and classification as
determined by (1) institutional structure, (2) dormitory, 3) health team in charge of the health promotion program,
and, 4) the number of years for which funding is provided by Thai Health Promotion Foundation. Nevertheless,
these institutions can use the same health promotion organizational model despite their different contexts as this
model focuses on the involvement of higher education institution community members of all levels, integration
with mission, and, sustainable development. This is achieved through (1) consistent improvement of health
promotion capabilities of individuals; (2) alteration of the environment to accommodate health; (3) integration of
health promotion activities into the mission of the institution; and, (4) development of a health promotion
network which encompasses the larger society outside of the institution.
At the corporate level, the strategies for the development of higher education institutions into health
promotion organizations are designed into three phases with five operational strategies: (1) strategy for the development of
systems to reflect the context of the institution; (2) strategy for successful management; (3) strategy for the development of
health promotion networks inside and outside of the institution; (4) strategy for the integration of health promotion
activities into the mission of the institution; and, (5) strategy for the development of health promotion personnel.
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี
เนื่องจากไดรับความกรุณาใหการสนับสนุนจาก
ผูมีพระคุณหลายทาน ผูวจิ ัยขอกราบขอบพระคุณและขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณอาจารย ดร.อัจฉรา ไชยูปถัมภ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
และรองศาสตราจารย ดร.ธิดารัตน บุญนุช อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรว ม ที่ทุมเทเอาใจใส ให
คําปรึกษาและคําแนะนําที่เปนประโยชนยิ่ง ตลอดจนความเขาใจ ใหความชวยเหลือ และกระตุน ใหเกิดพลังใจ
ในการศึกษาวิจัยนี้ใหสําเร็จสมบูรณได ผูวจิ ัยรูสึกซาบซึ้งและสํานึกในพระคุณอยางสูง ขอกราบขอบพระคุณ
ผูชวยศาสตราจารย ดร. อภิภา ปรัชญพฤทธิ์ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ รองศาสตราจารย
นพ. ดร. จิรุตม ศรีรัตนบัลล และอาจารย ดร. เปรมวดี คฤหเดช กรรมการสอบวิทยานิพนธ ที่กรุณา
สละเวลารวมเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ และใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนยิ่งตอการปรับปรุง
วิทยานิพนธฉบับนี้ใหมีความสมบูรณ
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยของสาขาอุดมศึกษาทุกทานที่
ประสิทธิ์ประสาทความรู และประสบการณ แกผูวิจัย ทั้งดานวิชาการและดานอื่นๆที่เปนประโยชนตอ
การดํารงชีวิต ขอกราบขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิทุกทาน ที่กรุณาสละเวลาตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
วิจัย ตรวจสอบรางรูปแบบและยุทธศาสตร และใหขอเสนอแนะซึ่งทําใหวิทยานิพนธมีความสมบูรณ
ยิ่งขึ้น
ขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยทีใ่ ห “ทุน 90 ป จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย”
จากกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สนับสนุนการทําวิทยานิพนธนี้ ขอขอบคุณ
ผูบริหาร อาจารย นิสิตนักศึกษา บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา และเจาหนาที่สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ(สสส.) ที่กรุณาใหความรวมมือในการใหสัมภาษณ เขารวมสัมภาษณแบบ Focus
Group การตอบแบบสอบถาม การประสานงาน และอํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูลที่
เปนประโยชนใหวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงอยางสมบูรณ และขอขอบคุณผูใหการอนุเคราะห
ชวยเหลือ ใหกําลังใจ และใหคําแนะนําที่เปนประโยชนตอผูวิจัย
ขอขอบคุณครอบครัวที่ใหความรัก แรงบันดาลใจ และชวยสนับสนุนใหผูวิจัยมีพลังกาย
และพลังใจในการศึกษา รวมถึงการทําวิทยานิพนธจนสําเร็จผลอยางสมบูรณ
คุณคาและประโยชนอันเกิดจากวิทยานิพนธนี้
ผูวิจัยขอมอบบูชาพระคุณบิดามารดา
ตลอดจนครู อาจารย และผูมีพระคุณทุกทาน
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ยุคโลกาภิวฒ
ั นในปจจุบนั ไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ชว ยใหมนุษยชาติทั่วโลกมีความสะดวก
รวดเร็วขึน้ สามารถติดตอสื่อสารไดทั่วโลก ซึ่งสงผลใหการดําเนินชีวิตของบุคคลเปลี่ยนแปลงไป ตอง
แขงขันกันมากขึ้น เกิดความตองการสินคาและบริการมากขึ้น ทําใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมตางๆทั่ว
โลกตามไปดวย และการพัฒนาที่เกิดขึน้ นี้ไดกอใหเกิดมลพิษขึ้นในอากาศ มีการปนเปอ นสารพิษในน้ํา หรือ
เกิดภาวะโลกรอนขึ้น ซึ่งสงผลใหเกิดโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ําขึ้นได รวมทั้งวิวัฒนาการของเทคโนโลยี
ทางการแพทยที่เจริญกาวหนาจนสามารถรักษาโรคติดเชือ้ และปญหาสุขภาพตางๆที่เคยเกิดขึน้ ได ทําให
อายุขัยของประชากรโลกเพิ่มขึ้น แตความเจริญกาวหนานี้ไดทําใหวิถีการดําเนินชีวิตของมนุษยชาติเปลี่ยนแปลง
ไป มนุษยและสัตวไดรับสารพิษหรืออาหารที่มีการปนเปอนสารพิษมากขึ้น และบุคคลมีพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารอยางไมถูกตอง จึงทําใหมนุษยมภี าวะสุขภาพและสถานการณการเกิดโรคตางๆเปลี่ยนแปลง
ตามไปดวย ประชากรโลกมีอาการเจ็บปวยเรื้อรัง เนื่องจากความเสื่อมของรางกาย การไดรับสารพิษตางๆ
และมีพฤติกรรมเสี่ยงในชีวิตประจําวัน เชน ความเครียด อุบัติเหตุ การใชสารเสพติด พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
เปนตน ซึ่งขอมูลจากองคการอนามัยโลกระบุวาปจจุบันมีผูเสียชีวิตจากการฆาตัวตายปละประมาณ 1 ลานคน
วันละ 2,739 คน เฉลี่ยชั่วโมงละ 114 คน หรือนาทีละ 2 คน และในป 2563 จะมีคนเลือกที่จะ “ฆาตัวตาย”
สูงถึง 1.5 ลานคน (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2552)
ประเทศไทยก็มีสถานการณการเกิดโรคเชนเดียวกับประชาคมโลก กระทรวงสาธารณสุขระบุวา
การฆาตัวตายในประเทศไทยอยูในอันดับที่ 71 ของโลก และจากผลการศึกษาของโครงการศึกษาพัฒนาการ
ดําเนินการจัดทําเครื่องชี้วัดภาวะโรคและปจจัยเสี่ยงของประเทศไทยพบวาภาวะทางสุขภาพจากโรคและการ
บาดเจ็บของประชากรไทยป พ.ศ. 2547 สรุปไดวา การคาดประมาณอายุขัยเฉลี่ยประชากรไทยไวประมาณ
70 ป โดยอายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของเพศชายเทากับ 69.5 ป เพศหญิงเทากับ 76.4 ป และจากการประมาณ
จํานวนปที่สูญเสียไปจากการตายกอนวัยอันควร (Year of Life Lost: YLL) ของประชากรไทย พบมีความ
สูญเสียประมาณ 6.55 ลานป โดยผูชายไทยมีความสูญเสียจากการตายประมาณ 3.95 ลานป หรือเทากับ 0.6
เทาของจํานวนปที่สูญเสียไปจากการตายทั้งหมด ในขณะที่ผูหญิงไทยมีความสูญเสียจากการตายประมาณ
2.6 ลานป ซึ่งนอยกวาในผูชายไทยประมาณ 0.3 เทา ในการจัดอันดับสาเหตุที่กอใหเกิดความสูญเสียอัน
เนื่องมาจากการตายกอนวัยอันควร 20 อันดับแรก สาเหตุที่ทําใหเกิดความสูญเสียสูงสุดไดแก โรคเอดส ทั้ง

2
เพศชายและเพศหญิง คิดเปนรอยละ 15.9 และ 10.6 ตามลําดับ สวนสาเหตุรองลงมาในเพศชาย คือ อุบัติเหตุ
ทางถนน โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็งตับ และเพศหญิงสาเหตุรองลงมาไดแก โรคหลอดเลือดสมอง
โรคเบาหวาน และโรคหัวใจขาดเลือด จํานวนปที่สูญเสียจากภาวะบกพรองทางสุขภาพ (Year of Life Lost due
to Disability: YLD) ของผูชายไทยคิดเปน 1.8 ลานป และผูหญิงคิดเปน 1.6 ลานป สาเหตุหลักในเพศชายคือ
การเสพติดเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล (Alcohol Dependence) คิดเปนรอยละ 17.8 สวนเพศหญิงคือ โรคซึมเศรา
(Depression) คิดเปนรอยละ 11.7 ซึ่งความสูญเสียปสุขภาวะของประชากรไทยคิดเปน 9.9 ลานป โดยในเพศ
ชายสูญเสียประมาณ 5.7 ลานป และเพศหญิงสูญเสียประมาณ 4.2 ลานป ทําใหเพศชายสูญเสียมากกวาเพศ
หญิงประมาณ 1.4 เทา สาเหตุในเพศชายไดแกโรคเอดสและอุบัติเหตุทางถนน คิดเปนรอยละ 11.3 และ10.2
ตามลําดับ สําหรับเพศหญิงสาเหตุอันดับแรก คือ โรคหลอดเลือดสมอง คิดเปนรอยละ 7.4 จากความสูญเสีย
ทั้งหมด รองลงมาคือ โรคเอดส โรคเบาหวาน และโรคซึมเศรา ตามลําดับ และพบวาสาเหตุหลักของความ
สูญเสียปสุขภาวะของกลุมอายุ 15-29 ป ไดแก อุบัติเหตุ โรคทางจิตเวช และโรคเอดส ซึ่งทั้งสามกลุมโรคนี้
ครอบคลุมความสูญเสียปสุขภาวะในเพศชาย คิดเปนรอยละ 75 และในเพศหญิงคิดเปนรอยละ 61 ของความ
สูญเสียทั้งหมด สวนกลุมอายุ 30-59 ป สาเหตุหลักความสูญเสียปสุขภาวะทั้งเพศชายและเพศหญิงคือ โรค
เอดส สาเหตุรองลงมาในเพศชายคือ อุบัติเหตุทางถนน การเสพติดเครือ่ งดื่มแอลกฮอล และมะเร็งตับ สวน
ในเพศหญิงคือ โรคซึมเศรา โรคเบาหวาน และโรคหลอดเลือดสมอง สําหรับประชากรไทยกลุมอายุ 60 ป
ขึ้นไป สาเหตุของความสูญเสียสองอันดับแรกในเพศชาย คือ โรคหลอดเลือดสมอง และภาวะปอดอุดกั้น
เรื้อรัง และในเพศหญิง คือ โรคหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวาน (สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพ
ระหวางประเทศ, 2547) จากผลการศึกษาจะเห็นไดวาสาเหตุของความสูญเสียที่เกิดขึ้นเปนโรคที่ปองกันได
หรือปญหาทีเ่ กิดจากพฤติกรรมสุขภาพทีไ่ มถูกตอง โดยชวงที่มีปญหาเกี่ยวกับอุบัตเิ หตุ โรคทางจิตเวช และ
โรคเอดสมากที่สุด คือ อายุระหวาง 15 – 29 ป ซึ่งเปนชวงวัยรุนที่สวนใหญใชชวี ิตอยูในสถาบันอุดมศึกษา
อยางนอย 4 ป
สถาบันอุดมศึกษาเปนองคกรที่มุงพัฒนาคนใหมีความรู คุณธรรม จริยธรรม และมีความเขาใจใน
ศิลปวัฒนธรรมสามารถดําเนินชีวิตอยางมีคุณคาแกประเทศชาติ ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงเนนการพัฒนา
บัณฑิตใหมีความเจริญงอกงามทางสติปญญาและความคิด เพื่อความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ เพราะ
บัณฑิตที่สําเร็จจากสถาบันอุดมศึกษาจะเปนตัวบงชี้ดา นคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งแตกตางจากอดีตที่
คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาประเมินจากมาตรฐานการศึกษาเทานัน้ ไมมีการกลาวถึงการพัฒนานิสติ นักศึกษา
ดานรางกายหรือสุขภาพเลยทั้งๆที่นิสิตนักศึกษาเปนวัยทีต่ องการการพัฒนาตนเองใหครบทุกดาน ทั้งดาน
รางกาย (Physical) สังคม (Social) อารมณ สติปญญา (Intellectual) และดานจิตวิญญาณ (Spiritual)
(Warner,1984)
เพื่อใหนิสิตนักศึกษาที่สําเร็จเปนบัณฑิตมีการพัฒนาสูการเปนผูใหญที่สามารถประสบ
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ความสําเร็จในหนาที่การงาน มีความสุขในชีวิต และเปนแบบอยางที่ดีแกบุคคลอื่นในสังคมได ซึ่ง
กระบวนการพัฒนานิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาสวนใหญจะเนนใหบณ
ั ฑิตมีคุณลักษณะ 3 ประการ
คือ เกง ดี มีสุข ซึ่งสุมณฑา พรหมบุญ (2540)กลาวไวดังนี้
1. เกง คือ มีความรูดี มีความเกงกลาสามารถดีและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค คิดเปนทําเปน
2. ดี คือ มีความประพฤติดี มีจริยธรรม ศีลธรรมและมนุษยธรรมที่ดี เปนคนดี
3.มีสุข คือ มีสติอารมณมนั่ คงหนักแนนดี มีมนุษยสัมพันธดี สามารถที่จะทํางานอยูรว มกับผูอื่น
และปรับตัวเขากับสังคมสิ่งแวดลอมไดดี มีคุณธรรมประจําใจสามารถที่จะดําเนินชีวิตอยูไดในสังคมอยางมี
ความสุข
ปจจุบนั มีการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งตองประเมินองคประกอบดานอื่นๆของสถาบันอุดมศึกษา
รวมดวย ไมใชการประเมินความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพเพียงอยางเดียว โดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาเปน
องคประกอบสําคัญที่แสดงถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของสถาบันอุดมศึกษา เปนตัวชี้วัดความสําเร็จ หรือ
ลมเหลวในการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาแตละแหงดวย สถาบันอุดมศึกษาจะบรรลุเปาหมายใน
การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพไดนั้น ตองมีความเขาใจและใหความสําคัญกับการพัฒนานิสิตนักศึกษาควบคูกับ
การจัดการศึกษาดวย ตองรูว า คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของสังคมเปนอยางไร เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษา
ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งการพัฒนานิสิตนักศึกษา การวางแนวทางดานการเรียนการสอน การ
บริการนิสิตนักศึกษา และการบริหารงานอุดมศึกษา ทําใหบณ
ั ฑิตที่สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึง
ประสงคของสังคม ซึ่งสอดคลองกับประกาศเรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษาใหมสุดของกระทรวงศึกษาธิการ
ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2549 ที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)ระบุวา
สถาบันอุดมศึกษาตองมีมาตรฐานการอุดมศึกษา 3 ดาน ไดแก มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานดาน
การบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู และสังคมแหง
การเรียนรู (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2549) ซึ่งมาตรฐานดานคุณภาพ
บัณฑิต มีการระบุเกีย่ วกับนิสิตนักศึกษาวา “บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเปนผูมีความรู มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง สามารถประยุกตใชความรูเพื่อการดํารงชีวิตในสังคมไดอยาง
มีความสุขทั้งทางรางกายและจิตใจ มีความสํานึก และความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก” จาก
มาตรฐานดังกลาวไดระบุตัวบงชี้ของมาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 3 ตัวบงชี้ (สํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา, 2549) คือ
1. บัณฑิตมีความรู ความเชีย่ วชาญในศาสตรของตน สามารถเรียนรู สรางและประยุกตใชความรู
เพื่อพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสรางงานเพื่อพัฒนาสังคมใหสามารถแขงขันไดในระดับสากล
2. บัณฑิตมีจิตสํานึก ดํารงชีวติ และปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบ โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม
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3. บัณฑิตมีสขุ ภาพดีทงั้ ดานรางกายและจิตใจ มีการดูแลเอาใจใสรักษาสุขภาพของตนเองอยาง
ถูกตองเหมาะสม
สังคมมีความคาดหวังวาสถาบันอุดมศึกษาจะพัฒนาบุคคลใหมีศักยภาพและสามารถดําเนินชีวิตอยู
ในสังคมอยางมีคุณภาพชีวติ
เปนกําลังสําคัญที่จะทํางานพัฒนาประเทศชาติตอไป การลงทุนกับการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา จึงเปนการลงทุนที่สําคัญของสังคมและประเทศชาติ ดังนั้นเมื่อนิสิตนักศึกษาเขา
สูระบบการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแลว ควรไดรับการพัฒนาศักยภาพใหครบทั้ง 7 ดาน(Chickering and
Reisser, 1993) ไดแก การพัฒนาสมรรถนะดานสติปญ
 ญา ดานกาย และดานสังคม การจัดการกับอารมณ การ
พัฒนาความเปนตัวของตัวเอง การสรางเสริมเอกลักษณของตนเอง การสรางความสัมพันธกับผูอื่น การรูจัก
กําหนดเปาหมายของชีวิต และการพัฒนาบุคลิกภาพโดยรวมของตนเอง โดยเฉพาะการควบคุมอารมณ การ
พัฒนานิสิตนักศึกษาใหครบทุกดานนั้นตองเริ่มจากนิสติ นักศึกษาไดรบั การพัฒนาใหมีสุขภาพดีกอ น เพราะ
สุขภาพดีเปนปจจัยสําคัญทีจ่ ะชวยใหบุคคลประสบความสําเร็จในการพัฒนาภารกิจ 4 ดานของผูใ หญ คือ การ
สรางเจตคติทมี่ ีแบบแผนเฉพาะตัว ความเปนอิสระดวยตนเอง รับภาระผิดชอบได และมีการพัฒนาทักษะทาง
สังคม(Hahn and Payne, 1991 อางถึงใน ประนอม รอดคําดี, 2538) บุคคลที่มีสุขภาพดีเทานัน้ ที่จะพัฒนา
ตนเองไดครบทุกดาน เพื่อกาวสูความสําเร็จในชีวิต สามารถสรางผลงานใหปรากฏ ทําใหเกิดความสุขใน
ชีวิตขึ้น ในทางตรงขามบุคคลที่สุขภาพไมดีจะขาดโอกาสสรางความสําเร็จในชีวติ ขาดโอกาสในการสราง
ผลงานทําใหความมีคุณคาในชีวิตลดนอยลง
และในกรณีที่ความเจ็บปวยนั้นรุนแรงและเรือ้ รังก็จะสง
กระทบตอแผนการดําเนินชีวิตในวัยผูใหญดวย ซึ่งบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาสามารถเปนตนแบบให
นิสิตนักศึกษาไดเรียนรูการดําเนินชีวิตจากประสบการณจริงได เนื่องจากความใกลชิดกับนิสิตนักศึกษาและ
มีความหลากหลายทั้งลักษณะงาน ชวงอายุ สุขภาวะและพฤติกรรมสุขภาพ แตในความเปนจริงพบวา
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาสวนใหญมสี ุขภาวะทีไ่ มสมบูรณ ซึ่งเปนผลจากลักษณะงานที่ตองรีบเรงให
ทันเวลา และภาระงานหลายดาน ทําใหบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษามีพฤติกรรมสุขภาพที่ไมถูกตองทั้ง
ดานการบริโภคอาหาร การผอนคลายความเครียด และการออกกําลังกาย ซึ่งเหตุผลสวนหนึ่งมาจากบุคลากร
เองที่มีความใสใจนอย ไมมีแรงจูงใจ เหนือ่ ยมากจากการทํางานแลว หรือมีโรคประจําตัว (ผองศรี ศรีมรกต
และคณะ, 2551) แมแตอาจารยพยาบาลก็ยงั มีพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพระดับปานกลาง มีพฤติกรรมสราง
เสริมสุขภาพดานความรับผิดชอบตอสุขภาพในระดับนอย ดานกิจกรรมทางกาย ดานโภชนาการ และดาน
การจัดการกับความเครียดในระดับปานกลาง แตดานสัมพันธภาพระหวางบุคคล และดานการพัฒนาดานจิต
วิญญาณอยูใ นระดับมาก โดยปญหาและอุปสรรคของพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพไดแก ไมมีเวลา มีภาระ
งานมาก ไมสะดวก ชอบ-ไมชอบ และมีภาระเกีย่ วกับบุตร (สมใจ ศิระกมล และกุลวดี อภิชาติบุตร, 2549)
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นิสิตนักศึกษาในปจจุบนั เกิดปญหาสุขภาพเพิ่มขึ้นตลอดเวลา และมีความซับซอนมากขึ้น ไมวาจะ
เปนปญหาที่เกิดจากสุขภาพโดยตรง หรือเปนผลกระทบจากปญหาอื่นๆ เนื่องจากนิสิตนักศึกษาอยูในชวง
วัยรุน ปกติจะมีการเปลี่ยนแปลงทางรางกายและฮอรโมนอยูแลว ซึ่งบางครั้งจะสงผลใหนิสิตนักศึกษาเกิด
ปญหาดานรางกาย อารมณ รวมทั้งดานสังคม เชน ปญหาน้ําหนักตัวเกินเกณฑมาตรฐาน อาการปวด
ประจําเดือนผิดปกติ มีภาวะอารมณรุนแรง แปรปรวนสูง ขาดวุฒภิ าวะทางอารมณ สับสนในบทบาทของ
ตนเอง มีความคิดขัดแยง ตอตาน มีพฤติกรรมที่ไรระเบียบวินัย ขาดทักษะและประสบการณในการเผชิญ
ปญหาทําใหเกิดความเครียด วิตกกังวล หรือการใชความรุนแรง ใชสารเสพติด และการเกิดอุบัติเหตุ เปนตน
ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย (ประนอม รอดคําดี, 2538
และสุจิตรา สุคนธทรัพย, 2545) พบวา นิสิตนักศึกษามีปญหาในการปรับตัวทางการเรียน ปญหาดาน
บุคลิกภาพรูสึกวิตกกังวลในเรื่องตางๆที่ตองตัดสินใจ ดานการเขารวมกิจกรรมทางสังคมและนันทนาการ
โดยนิสิตนักศึกษารูสึกเครียดรอยละ 98.53 เรื่องที่ทําใหเครียดบอยที่สดุ คือ การเรียน การสอบ รอยละ 83.5
บุคคลที่นิสิตนักศึกษาคิดถึงเมื่อตองการคําปรึกษา คือ เพื่อน รอยละ 45.59 ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงตองมี
มาตรการเชิงรุกในการชวยเหลือนิสิตนักศึกษา
เพราะถาปญหาทีส่ ํารวจพบไมไดรับการชวยเหลืออยาง
ถูกตองตั้งแตเริ่มตนก็จะสงผลใหเกิดปญหาที่ซับซอนและรุนแรงขึ้น และความเครียดจะสงผลกระทบตอ
ความสมดุลตางๆของรางกาย ลักษณะการแสดงออกของความเครียดในแตละคนจะแตกตางกันไป เชน บาง
คนเก็บตัวไมคบเพื่อน บางคนกาวราว บางคนแสดงออกดวยการไมใหความรวมมือ เชน การไมเขาเรียน ไม
รวมกิจกรรม ตอตานสังคม เปนตน นิสติ นักศึกษาทุกคนตองเคยมีประสบการณดานความเครียดไมมากก็
นอย เนื่องจากบุคคลจะมีการคิดคาดหวังลวงหนา และมีความคิดที่สลับซับซอนมากๆก็ทําใหเกิดความวิตก
กังวลลวงหนา คิดในแงราย ทําใหเกิดความเครียดอยางสัมพันธกับเหตุการณหรือสิง่ แวดลอม เชน การสอบ
ทําใหนิสิตนักศึกษารูสึกเครียดเพราะอาจไมไดผลสอบตามที่คาดหวังไว แมแตกรณีการผิดหวังในความรัก
ขณะเรียน โดยปกติบุคคลจะมีความเครียดเปนสิ่งกระตุน ใหคิดหาแนวทางในการแกไขและปองกันปญหาที่
จะเกิดขึ้น และเมื่อแกไขปญหาไดความเครียดก็จะลดลง แตบุคคลที่เปนโรคเครียดจะมีอาการเครียดมากกวา
ปกติสงผลใหเกิดอาการทางรางกายไปรบกวนหนาทีก่ ารทํางานในชีวติ ประจําวัน หรือบางคนที่ไมสามารถ
จัดการกับความเครียดไดก็อาจทํารายตนเองดวยวิธีการตางๆ
และอารมณเครียดที่เกิดเรื้อรังจะสงผลให
รางกายเกิดความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบกลามเนื้อและกระดูก
ได เชน มีภาวะความดันโลหิตสูง เหนื่อยงาย ปวดศีรษะ ปวดทอง โรคกระเพาะอาหารอักเสบ ปวยเปน
ไขหวัด หรือแพอากาศ เปนตน ดังที่วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2530) กลาวไววา นิสิตนักศึกษาไทยเกือบ
ทุกคนเคยปวดทอง ระบบทางเดินอาหารไมปกติ เกิดโรคกระเพาะอาหารอักเสบ โรคหวัดหรือแพอากาศอยู
เสมอ เนื่องจากนิสิตนักศึกษามักเกิดความเครียดจากการเรียน การสอบ การคบเพื่อน และการปรับตัว จึงมี
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อาการเจ็บปวยทางรางกายขึน้
นอกจากนี้นิสิตนักศึกษาที่มีปญหาทุกขใจจากปญหาการเรียน ปญหา
ครอบครัว ความรัก ตลอดจนปญหาสุขภาพกาย อาจแกปญหาดวยการฆาตัวตาย หรือทํารายตัวเองได ซึ่ง
นิสิตนักศึกษาเหลานี้จะแสดงพฤติกรรมที่สังเกตไดขณะพูดคุย เชน สีหนาเปนทุกข เศรา อาจรองไหไมหยุด
พูดตําหนิตนเอง หรือพูดในลักษณะตัวเองไมมีคุณคา รูสึกโดดเดี่ยว ถามคําตอบคําหรือไมพูด พูดเกี่ยวกับ
ความตายและบอกวาอยากฆาตัวตาย ซึ่งสอดคลองกับรายงานขาวจากหนังสือพิมพวา นิสิตนักศึกษามี
แนวโนมการใชความรุนแรงในการแกปญหาเพิ่มมากขึน้ เชน นักศึกษาตางสถาบันทํารายกัน (เดลินิวส, 25
ก.พ. 2552) นักศึกษามหาวิทยาลัย และนักเรียนมัธยมฆาตัวตาย 7 พันคนตอป (มติชน, 4 ก.ค. 2552) และ
ในชวง 4 ปนี้มีนิสิตในมหาวิทยาลัยแหงหนึ่งกระโดดตึกฆาตัวตาย 4 ราย สาเหตุมาจากเรื่องการเรียนและ
ความรัก ระหวางป 2546 – 2551 มีนิสิตนักศึกษาฆาตัวตายทั้งสิ้น 66 คน โดยฆาตัวตายสําเร็จ 61 คน มี
สาเหตุสวนใหญมาจากความรักรอยละ 42.42 เครียดจากการเรียนรอยละ 33.33 และปญหาสวนตัวหรือ
ประชดชีวิตรอยละ 2.4 และนิสิตนักศึกษายังมีปญหาสังคมดานอื่นๆอีกดวย เนื่องจากการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาทําใหนสิ ิตนักศึกษามีอิสระมากขึ้น มีเวลาวาง และกิจกรรมสันทนาการใหเขารวมไดมาก
ทําใหนิสิตนักศึกษาตองดูแลควบคุมตนเองใหได แตจากการขาดประสบการณและทักษะชีวิต ทําใหนิสิต
นักศึกษาเกิดคานิยมผิดๆ เชน นิสิตนักศึกษาขายบริการทางเพศ เพื่อหาเงินเทีย่ ว แตงตัว และซื้อยาเสพติด
(ขาวสด, 17 ก.พ. 2552) นิสิตนักศึกษาติดหนี้พนันบอล ซึง่ พฤติกรรมเสี่ยงเหลานีก้ อใหเกิดปญหารายแรงตอ
สุขภาพตามมา ไดแก ติดเชือ้ โรคเอดส ติดสารเสพติด เกิดตั้งครรภขนึ้ เกิดคดีอาชญากรรม รวมทั้งการ
แกปญหาดวยความรุนแรง ทําใหนิสิตนักศึกษาตองทําแทงผิดกฎหมาย กอคดีอาชญากรรมทําใหถูกจําคุก
ออกจากระบบการศึกษา หรือเสียชีวิตได นอกจากปญหาจากพฤติกรรมเสี่ยงแลว นิสิตนักศึกษายังมีปญหา
สุขภาพที่เกิดจากการปฏิบัติตวั ที่ไมถูกตอง เชน การใชสายตาทํางานกับคอมพิวเตอรนานเกินไปในการ
คนควาหาขอมูลและการเลนเกมส ทําใหสายตาสั้นหรือสายตายาวเร็วขึ้น การปวดทองโรคกระเพาะอาหาร
เนื่องจากรับประทานอาหารไมตรงเวลา การบริโภคอาหารที่ทําใหเกิดโทษกับรางกาย เชน ชอบรับประทาน
อาหารไขมันสูง รสหวานจัด เค็มจัด ซึ่งอาหารเหลานี้เปนสาเหตุของโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ
และโรคไตวาย นิสิตนักศึกษาบางคนอาจปวยเนื่องจากพักผอนไมเพียงพอ ดังนั้นจึงควรแกปญหาใหนิสิต
นักศึกษาสามารถดูแลตนเอง และปองกันตนเองไมใหเกิดปญหาตางๆได
สถาบันอุดมศึกษาเปนองคกรที่มีบทบาทสําคัญในดานการพัฒนากําลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศ
อยางยั่งยืน และการพัฒนาสังคมดานตางๆ โดยเฉพาะการผลิตและพัฒนาองคความรูใหกบั ประเทศและสังคม
มีการใชองคความรูในการพัฒนา ดังนัน้ สถาบันอุดมศึกษาจึงเปนดัชนีชี้วัดความเจริญความกาวหนาและ
ระดับสติปญญาของประเทศ โดยการประเมินความเจริญกาวหนาจากภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 4
ประการ คือ การจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิต การวิจยั การบริการวิชาการแกสงั คม และการทํานุบํารุง
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ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งภารกิจหลักสําคัญที่สุด คือ การพัฒนาเยาวชนไทยใหเปนทรัพยากรที่มีคุณคาของสังคม
แตปจจุบนั พบวาสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษานั้น มีปจจัยเสี่ยงมากมายที่สงผลตอ
สุขภาวะและพฤติกรรมสุขภาพของนิสิตนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา เชน คานิยมของสังคม
การใชความรุนแรง การคบเพื่อน การปรับตัว ความเครียด โภชนาการ การพนัน เครื่องดื่มแอลกอฮอล
ยาเสพติด เพศสัมพันธ การอยูหอพัก และการเลียนแบบสื่อ การใชโทรศัพทมือถือ ติดเกมออนไลน เปนตน
สิ่งตางๆเหลานี้สงผลกระทบใหเกิดปญหาดานการเรียน การทํางาน ซึ่งปจจัยหลักที่สําคัญมักเกิดจาก
พฤติกรรมนิสติ นักศึกษาและบุลากรของสถาบันอุดมศึกษาเอง
สถานการณการเกิดโรคและสุขภาวะที่เกิดจากปจจัยเสี่ยงหรือพฤติกรรมเสี่ยงเปนปญหาที่มีความ
รุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ องคการอนามัยโลกจึงไดจัดการประชุมการสงเสริมสุขภาพโลกขึ้น ณ เมืองออตตาวา
ประเทศแคนาดาในป 1986 ผลจากที่ประชุมไดประกาศเปนกฎบัตรออตตาวา (Ottawa Charter) ซึ่งมี
รายละเอียดเกีย่ วกับยุทธศาสตร และวิธกี ารสงเสริมสุขภาพเปนหลักการสําคัญ โดยประเทศสมาชิกของ
องคการอนามัยโลก รวมทั้งประเทศไทยไดใชเปนแนวทางในการสรางเสริมสุขภาพมาจนถึงปจจุบัน โดยการ
ดําเนินงานในบริบทแตกตางกัน เชน มีนโยบายเมืองนาอยู (Healthy City) สถานที่ทํางานสงเสริมสุขภาพ
(Healthy Workplace) โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ (Health Promotion School) เพื่อมุงแกปญหาหรือปจจัยเสี่ยง
ตอการเกิดโรคตางๆนําไปสูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและประชากรอยางบูรณาการกับปจจัยทางสังคม
สิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจ ภายใตสถานการณหรือบริบทของสถานที่ตางๆ โดยการหลอหลอมพฤติกรรม
จากวัฒนธรรม โครงสราง กลไกและวิถีชีวิตของคนในชุมชนหรือองคกรนั้นๆ นอกจากนีย้ งั นิยามการ
สงเสริมสุขภาพวา “Health promotion is the process of enabling people to increase over, and to improve
their health.” (WHO, 1986) สรุปเปนประเด็นสําคัญไดดงั นี้
1. เปนกระบวนการเพิ่มความสามารถของบุคคลในการควบคุมปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอสุขภาพ และ
พัฒนาสุขภาพของตนเองใหดีขึ้น
2. เปนการใหอํานาจดานสุขภาพกับประชาชน คือเปนกระบวนการที่จะทําใหประชาชนมีอํานาจมาก
ขึ้นในการตัดสินใจและดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอสุขภาพของตนเอง
3. เปนการจัดกิจกรรมที่มุงไปสูภาวการณเปลี่ยนแปลงทางสังคม สิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจ เพื่อ
บรรเทาผลกระทบที่มีตอสุขภาพของสาธารณชนและของบุคคล
4. เปนการจัดระบบเพื่อนําแหลงประโยชนตา ง ๆ ทั้งทางดานการศึกษา สังคม สิ่งแวดลอมมาใช
เพื่อเกื้อกูลใหบุคคลมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ลดปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคและเพิ่มใหเกิดสุขภาวะทีส่ มบูรณ
ดังนั้นในป 1995 ประเทศตางๆในสหภาพยุโรป (Dooris, 2001) จึงเริ่มการสรางเสริมสุขภาพใน
มหาวิทยาลัย (Health Promoting Universities: HPU) และขยายไปสูท ั่วโลก โดยใชประสบการณจากการ
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พัฒนาเมืองนาอยู โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ และสถานที่ทํางานสงเสริมสุขภาพเปนแนวทางในการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพ องคการอนามัยโลกไดเผยแพรแนวคิดมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพขึ้นใน
ป 1998 และไดจัดการประชุม “1st Asia Pacific Conference on Healthy Universities” ระหวางวันที่ 8 -10
มีนาคม 2007 ณ ประเทศ Hong Kong ในที่ประชุมนีไ้ ดประกาศกฎบัตรเพื่อปฏิบัติการมหาวิทยาลัยสรางเสริม
สุขภาพของประเทศในภาคพื้นเอเชียแปซิฟกซึ่งมีสาระสําคัญ(Asia – Pacific Network on Healthy Universities,
2007) คือ
1. มหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคใหกบั นิสิต
นักศึกษา บุคลากรตางๆของสถาบันอุดมศึกษาและครอบครัว สถาบันอุดมศึกษาสามารถสรางสภาพแวดลอม
ใหเอื้อตอสุขภาพ การทํางาน การเรียนการสอน และการอยูอาศัย สามารถสอดแทรกเรื่องสุขภาพและความ
ปกติสุขของการดําเนินชีวิตเขาสูกระบวนการเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนานิสิตนักศึกษา และการ
บริการชุมชน นอกจากนั้นยังเปนแหลงทรัพยากรที่สําคัญในการสรางเสริมสุขภาพของชุมชนทั้งภายในและ
นอกรั้วสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งถือวาเปนความรับผิดชอบตอสังคมอยางหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาในปจจุบัน
(Corporate Social Responsibility: CSR)
2. กําหนดใหมเี ครือขายมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพขึน้ ไดแก Asia – Pacific Network of Healthy
Universities โดยมีจุดมุงหมายที่จะทําใหสุขภาพเปนนโยบายและวาระของการเรียนรู โดยมีมาตรการ 4 ขอ ดังนี้
2.1 ภาวะผูนําและพันธะสัญญาดานสุขภาพ
2.2 สรางนวัตกรรมและภาคีเครือขาย
2.3 แลกเปลี่ยนความรูและแบงปนประสบการณซึ่งกันและกัน
2.4 สรางศักยภาพทรัพยากรบุคคล และสรางความผูกพัน
3. เครือขายสถาบันอุดมศึกษาสรางเสริมสุขภาพนี้ จะสนับสนุนการลงทุนเพื่อสุขภาพและความ
ปกติสุขของนิสิตนักศึกษา บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงชุมชนและสิ่งแวดลอม โดยทุกสถาบันจะ
ดําเนินการตามเปาหมาย 8 เรื่อง หรือ 6 กลุมองคประกอบ คือ
3.1 พัฒนานโยบายและแผนการสรางเสริมสุขภาพอยางตอเนื่องทั่วทั้งสถาบันอุดมศึกษา
3.2 พัฒนาสิ่งแวดลอมทางกายภาพที่สนับสนุนสุขภาพและคุณภาพชีวติ
1) จัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอสุขภาพ ความปลอดภัย การอยูอาศัย การเรียนการสอน
ของนิสิตนักศึกษา และการทํางานของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาทุกคน
2) ดูแลสิ่งแวดลอมทางกายภาพอยางตอเนือ่ ง
3.3 สรางสิ่งแวดลอมทางสังคมที่สนับสนุนสุขภาพและคุณภาพชีวิต
3.4 เชื่อมโยงการสรางเสริมสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษากับชุมชน
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3.5 พัฒนาศักยภาพดานสุขภาพของบุคคล
1) สนับสนุนการเผยแพรขอ มูลขาวสารดานสุขภาพ การศึกษาอบรมดานสุขภาพ เพื่อ
พัฒนาคนและสังคม พรอมทั้งสงเสริมการพัฒนาทักษะชีวิต
2) บูรณาการงานสรางเสริมสุขภาพ และเนื้อหาสาระที่เกี่ยวของในหลักสูตรตางๆ
และงานวิจยั ทัง้ ที่เปนเอกเทศและสหสาขาวิชา
3.6 จัดใหมีบริการสุขภาพสําหรับนิสิตนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา
ประเทศไทยไดจัดตั้งสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.)ขึ้นตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 เพื่อการสรางเสริมสุขภาวะที่ยั่งยืนใหแกประชาชนคนไทย
ตามนโยบายสุขภาพแหงชาติ โดยการสรางเสริมสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษาเปนเปาหมายหนึ่งของแผนงาน
สรางเสริมสุขภาพในสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในการบริหารจัดการ
ใหเกิดระบบการสรางเสริมสุขภาพที่สงผลกระทบตอสุขภาพของนิสิตนักศึกษา บุคลากร ครอบครัว และผูที่
เกี่ยวของในองคกรไดอยางยั่งยืน โดยสถาบันอุดมศึกษาตองมีการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพใหแกนิสิต
นักศึกษา บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา และชุมชนรอบขางสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งการสรางคานิยม
ทัศนคติในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพอยางยั่งยืน ดังนัน้ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ(สสส.) จึงสนับสนุนงบประมาณใหสถาบันอุดมศึกษาหลายแหงเริ่มดําเนินการมหาวิทยาลัยสรางเสริม
สุขภาพใน “โครงการเพิ่มขีดความสามารถสูการเปนมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพ” แตการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพใหประสบผลสําเร็จอยางยั่งยืนไดตองอาศัยปจจัยเอื้อและเครือขายสนับสนุน
ที่เขมแข็ง จึงทําใหสถาบันอุดมศึกษาบางแหงดําเนินการจัดโครงการสรางเสริมสุขภาพเปนครั้งคราวใหกับ
กลุมเปาหมายบางกลุมเทานัน้ ยังไมมีการบูรณาการเรื่องสรางเสริมสุขภาพในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา
กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพยังไมมีความหลากหลาย และไมตอเนื่องเพียงพอที่จะสรางสุขภาวะใหสมบูรณ
ทั้ง 4 ดาน หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพไดอยางยั่งยืน นอกจากโครงการนี้แลวสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.)ยังสนับสนุนการสรางเครือขายสรางเสริมสุขภาพระหวาง
สถาบันอุดมศึกษาขึ้น โดยเริ่มจากการสนับสนุนคณะวิชาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ เชน เครือขายแผนงาน
พัฒนาสถาบันการศึกษาสาธารณสุขใหเปนองคกรการสรางเสริมสุขภาพ เครือขายพยาบาลศาสตรเพื่อการ
สรางเสริมสุขภาพ (พย.สสส.) เปนตน เพื่อสนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาเปนองคกรแหงการสรางเสริม
สุขภาพขึ้น
จากปญหาวิกฤติของนิสิตนักศึกษาที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง สถานการณโรคของประชาชนคนไทย
และการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา จึงเปนโจทยใหผูวิจัยสนใจศึกษาวาสถาบันอุดมศึกษา
ทุกแหงควรดําเนินการอยางไรจึงจะเปนผูชี้นําดานการสรางเสริมสุขภาพที่ถูกตองใหแกสังคมได เพื่อให
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สังคมกาวขามวิกฤติการณปจ จุบันไปได เพราะระบบสุขภาพมีความสัมพันธกบั ระบบตางๆตลอดเวลา ทํา
อยางไรสถาบันอุดมศึกษาจึงจะพัฒนาชวยเหลือสนับสนุนใหนิสิตนักศึกษาสําเร็จเปนบัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพ มิใช
เปนบัณฑิตทีม่ ีความรูและทักษะวิชาชีพที่เต็มเปยม แตมโี รคประจําตัวที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพไมถูกตอง
ซึ่งเทากับการลงทุนของสังคมและประเทศชาติดานอุดมศึกษาตองสูญเปลา
สูญเสียทรัพยากรมนุษยที่มี
คุณคาและเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติตอไปในอนาคตดวย ปจจุบันสถาบันอุดมศึกษาตางๆมี
ระบบการดูแลนิสิตนักศึกษาและบุคลากรที่ไมเพียงพอ หรือระบบที่มอี ยูก็ลมเหลวไมทันเหตุการณ เชน จัด
ใหมีศูนยบริการสุขภาพที่บริการเฉพาะเชิงรับ ไมมีกิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพที่เปนรูปธรรมและความ
ตอเนื่อง หรือไมมีการวางแผนงานที่ครอบคลุม ทําใหการสรางเสริมสุขภาพนิสิตนักศึกษาและบุคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษาไมมีประสิทธิภาพ
ดังนัน้ สถาบันอุดมศึกษาจึงตองมีนโยบายที่จะปรับเปลี่ยนบริการ
สุขภาพจากการตั้งรับผูที่เกิดปญหาหรือเจ็บปวยแลว มาเปนใหบริการสรางเสริมสุขภาพเชิงรุก มีระบบการ
สรางเสริมสุขภาพและมาตรการควบคุมปองกันโรคที่ดีทสี่ ุด เพื่อเปลี่ยนสถาบันอุดมศึกษาใหเปนองคกรแหง
การสรางเสริมสุขภาพ มีการดําเนินงานดานการสรางเสริมสุขภาพใหเปนแบบอยางแกชุมชนและสังคมได
ผูวิจัยจึงสนใจนําเสนอยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ
เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาใหเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพตามแนวคิดสรางเสริม
สุขภาพที่ตองเนน 3 เรื่อง คือ 1) การสรางสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพ การศึกษา การทํางาน และการอยูอาศัย
2) การบูรณาการเรื่องสุขภาพเขากับกิจกรรมทุกอยางของสถาบันอุดมศึกษา 3) การพัฒนาความเชือ่ มโยงกับ
บริบทอื่นๆและชุมชน โดยมีการสรางระบบการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพอยางเหมาะสมกับวัฒนธรรม
ของสถาบันอุดมศึกษา เกีย่ วกับดานการมีสว นรวม การพัฒนางานสรางเสริมสุขภาพที่บูรณาการเขาสูงานทุก
ดาน ทุกคนทุกฝายมีความเสมอภาคกัน การรวมใจ มีขอผูกพันรวมกันของทุกฝาย การรวมมือกันทํางาน
และสรางการพัฒนาที่ยั่งยืนตอเนื่อง เพือ่ ใหนิสิตนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาเกิดตระหนักวา
ทุกคนมีบทบาทหนาที่ตองดูแลสุขภาพตนเองและบุคคลรอบขางใหมีสุขภาวะที่สมบูรณ รับรูภ าวะสุขภาพของ
ตนเองอยางถูกตอง ตระหนักรูเกีย่ วกับสุขภาพ ไมเจ็บปวยโดยไมจําเปน ดูแลสุขภาพตนเองไดอยางถูกตอง
เหมาะสม และเมื่อเจ็บปวยสามารถรับการตรวจรักษาจนหายเปนปกติไดในเวลาอันรวดเร็ว โดยไมเนนการ
พึ่งพาระบบการตรวจรักษาของแพทยทใี่ ชเทคโนโลยีเปนสําคัญ รวมทั้งการขยายผลความสําเร็จไปสูชุมชน
เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาเปนหัวรถจักรทางปญญาในดานการสรางเสริมสุขภาพ และเปนแบบอยางในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกคนในสังคมและประเทศชาติดว ย
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. สังเคราะหรูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษา
2. นําเสนอยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ
คําถามการวิจัย
1. รูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษาควรมีลักษณะอยางไร
สถาบันอุดมศึกษาที่มีบริบทแตกตางกัน มีรูปแบบในการสรางเสริมสุขภาพแตกตางกัน
หรือไม อยางไร ในประเด็นตอไปนี้
1.1 นโยบายดานการสรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษา
1.2 โครงสรางและการบริหารจัดการดานการสรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษา
1.3 การดําเนินงานดานการสรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษา
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพควรมี
ลักษณะเปนอยางไร
2.1 สภาพแวดลอมภายในของสถาบันอุดมศึกษา มีอะไรบางที่เปนจุดแข็ง (Strength) ทําให
เกิดการสรางเสริมสุขภาพ และอะไรบางทีเ่ ปนจุดออน (Weakness) ทําใหไมเกิดการสรางเสริมสุขภาพ
2.2 สภาพแวดลอมภายนอกของสถาบันอุดมศึกษา มีอะไรบางที่เปนโอกาส (Opportunity)
ทําใหเกิดการสรางเสริมสุขภาพ และอะไรบางที่เปนอุปสรรค (Threat) ทําใหไมเกิดการสรางเสริมสุขภาพ
2.3 ยุทธศาสตรระดับองคกร ควรมียุทธศาสตรหลักและยุทธศาสตรรองอยางไรบาง
ขอบเขตของการวิจัย
ยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพเปนการวิจยั
เชิงพัฒนา โดยพัฒนาจากแนวคิดการบริหารเชิงยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพ (WHO, 2007)
การสรางเสริมสุขภาพของPender (2006) Bandura (1977) แบบแผนความเชื่อดานสุขภาพของ Becker
(1974) ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง (Prochaska and DiClement, 1984 cited in Pender, 2006) ผูวิจัยไดกําหนด
ขอบเขตการวิจัยไวดังนี้
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1. การวิจยั ครั้งนีศ้ ึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ(สสส.) ในโครงการเพิ่มขีดความสามารถสูการเปนมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพ
จํานวน 14 สถาบัน ไดแก 1) มหาวิทยาลัยแมโจ 2) มหาวิทยาลัยบูรพา 3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา 4) มหาวิทยาลัยทักษิณ 5) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 6) มหาวิทยาลัยนเรศวร 7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 8) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 9) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร 10) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 11) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
12) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 13) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 14) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เก็บรวบรวมขอมูลรอยละ 100 เนื่องจากเปนสถาบันอุดมศึกษาที่มีการดําเนินการ
สรางเสริมสุขภาพทั้งสถาบันทุกหนวยงานตามแนวทางของมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพ โดยประชาคมใน
สถาบันอุดมศึกษาตองรับรูและรวมกันจัดทําโครงการ/ กิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพอยางครอบคลุมทั้ง
ดานรางกาย จิตใจ สังคม และปญญา โดยไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ(สสส.) ในโครงการเพิม่ ขีดความสามารถสูก ารเปนมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพนี้ มีสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.)เปนผูประสานงาน และควบคุมกํากับใหเกิดมีการดําเนินงาน
อยางเปนรูปธรรม
2. การเก็บขอมูลวิจัยครั้งนี้ ดําเนินการโดยใชแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง เปนคําถามเปด
กวาง ไมชี้นํา เก็บขอมูลเกี่ยวกับนโยบาย โครงสรางและการบริหารจัดการ และการดําเนินงานดานการสราง
เสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษา
3. การสังเคราะหรูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษา โดยเทคนิคการ
วิจัยแบบ EDFR เริ่มจากการวิเคราะหเนื้อหาเอกสารของสถาบันอุดมศึกษาที่เกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพ
การสัมภาษณอธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผูอํานวยการใน
สถาบันอุดมศึกษาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับโครงการเพิม่ ขีดความสามารถสูก ารเปนมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพ
และการสัมภาษณแบบ Focus Group ผูปฏิบัติงานดานการสรางเสริมสุขภาพ/ นิสิตนักศึกษา/ บุคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษาที่รับบริการดานการสรางเสริมสุขภาพ ในเรื่องนโยบาย โครงสรางและการบริหารจัดการ และ
การดําเนินงานดานการสรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษา จากนัน้ นําขอมูลที่ไดไปสังเคราะหเปนรูปแบบ
องคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษา
4. การนําเสนอยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนองคกรแหงการสรางเสริม
สุขภาพ ผูวิจยั ไดแบงเปน 3 ขั้นตอน คือ
5.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมของสถาบันอุดมศึกษา ประเด็นที่ใชในการวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายใน ไดแก บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ทรัพยสินของสถาบันอุดมศึกษา กระบวนการของสถาบัน
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อุดมศึกษา ผลิตภัณฑและบริการของสถาบันอุดมศึกษา สวนประเด็นที่ใชในการวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายนอก ไดแก ปจจัยทางสังคม ปจจัยทางเทคโนโลยี ปจจัยทางเศรษฐกิจ ปจจัยทางสิ่งแวดลอม และปจจัย
ทางการเมือง
5.2 การนําเสนอยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนองคกรแหงการสรางเสริม
สุขภาพผูวิจยั พัฒนาตามขั้นตอนของกระบวนการบริหารเชิงยุทธศาสตร โดยนําเสนอประเด็นยุทธศาสตร
ระดับแผนงาน ระดับโครงการ และตัวชีว้ ดั เชิงผลลัพธ ซึ่งเปนแผนงานระยะสั้น (ภายใน 1 ป) ระยะกลาง
(ภายใน 3 ป) และระยะยาว (ภายใน 5 ป) ไมรวมการเสนองบประมาณ
5.3 การตรวจสอบยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนองคกรแหงการสรางเสริม
สุขภาพใชความคิดเห็นจากผูท รงคุณวุฒิ (Connoisseurship)
คําจํากัดความที่ใชในการวิจยั
การสรางเสริมสุขภาพ หมายถึง กระบวนการเพิ่มความสามารถของปจเจกบุคคลหรือกลุมบุคคลที่
จะเรียนรู เพือ่ ลดปจจัยคุกคามสุขภาพและสรางปจจัยที่เอื้อตอสุขภาวะ เกิดการรับรูและตระหนักเกีย่ วกับ
สุขภาพ สามารถดูแลตนเองหรือแสวงหาบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ถูกตองในการปรับเปลี่ยนวิถี
ชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพในชีวิตประจําวัน
การสรางเสริมสุขภาพที่ดีจะทําใหบุคคลหรือกลุมบุคคลมี
พฤติกรรมสุขภาพที่ดี สงผลใหเกิดสุขภาวะที่สมบูรณ
สุขภาวะ หมายถึง สุขภาพที่สมบูรณทั้งทางกาย ทางจิตใจ ทางสังคม และทางปญญา เชื่อมโยงกัน
เปนองครวมอยางสมดุล ซึ่งเปนผลมาจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี มิใชเพียงปราศจากโรคหรือความพิการ
เทานั้น สุขภาวะที่สมบูรณ 4 ดาน ไดแก
1) ดานรางกาย หมายถึง การมีสุขภาพรางกายแข็งแรง ปราศจากโรค และโภชนาการดี มีสวนสูง
และน้ําหนัก รอบเอว ดัชนีมวลกายอยูในเกณฑมาตรฐาน
2) ดานจิตใจ หมายถึง การมีระดับความเครียดอยูในเกณฑปกติ มีความคิดบวก ควบคุมอารมณได
3) ดานสังคม หมายถึง การมีระบบสนับสนุนทางสังคม เชน เพื่อน ครอบครัว เครือขาย และ
สวัสดิการสังคม ความชวยเหลือ การใหคําปรึกษา และการสนับสนุนเมื่อมีปญหาและอุปสรรคในชีวิต นโยบาย
สาธารณะ และกฎหมายขอบังคับ
4) ดานปญญา หมายถึง การมีความเชื่อ ทัศนคติ และวิถีการดําเนินชีวิตทีถ่ ูกตองเหมาะสม
พฤติกรรมสุขภาพที่ดี หมายถึง การปฏิบัติหรือการแสดงออกของบุคคลในการกระทําสิ่งที่เปน
ปจจัยเอื้อตอสุขภาพ และงดเวนการกระทําในสิ่งเปนปจจัยคุกคามตอสุขภาพของตนเอง ทั้งการปฏิบัติที่
สังเกตได และการเปลี่ยนแปลงในที่สงั เกตไมได แตสามารถวัดไดวาเกิดขึน้
โดยอาศัยความรู ความ
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เขาใจ ทัศนคติ และการปฏิบัตติ น เพื่อใหบุคคลหรือกลุมบุคคลมีสุขภาวะที่สมบูรณ พฤติกรรมสุขภาพที่ดี
แบงเปน 4 ดาน คือ
1) ดานกายภาพ หมายถึง การปฏิบัติตนเพื่อใหรางกายแข็งแรง ปราศจากโรค มีสิ่งแวดลอมที่ดี
ไมมีอุบัติภัย เชน การออกกําลังกายอยางเหมาะสม รับประทานอาหารที่ดีและครบทุกประเภท ปริมาณ
พอเหมาะ ตรงตามเวลา ไมเปนอันตราย
2) ดานจิตใจ หมายถึง การปฏิบัติตนเพื่อใหจิตใจเปนสุข มีวิธีจัดการกับอารมณ มีสติ มีสมาธิ และ
การผอนคลายความเครียด ความโกรธ ความรูสึกทอแท และความวิตกกังวล มีความคิดเชิงบวก สามารถ
บริหารเวลาไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) ดานสังคม หมายถึง การปฏิบัติตนเพื่อใหมีระบบสนับสนุนทางสังคมซึ่งจะสงผลใหเกิดการอยู
รวมกันดวยดี มีเพื่อน มีครอบครัวอบอุน เครือขาย และสวัสดิการสังคมใหความชวยเหลือ ใหคําปรึกษา และ
สนับสนุน เมื่อมีปญหาและอุปสรรคในชีวิต อยูในชุมชนเขมแข็ง มีความเปนประชาสังคม มีนโยบายสาธารณะ
กฎหมาย ขอบังคับที่ยุติธรรม มีสันติภาพ มีบริการทางสังคมที่ดี มีการเมืองดี เศรษฐกิจสังคมดี มีสื่อเพื่อ
สังคมดี
4) ดานปญญา หมายถึง การปฏิบตั ิตนที่แสดงถึงการมีความเชื่อ ทัศนคติ และวิถีการดําเนินชีวิตที่
เขาถึงความจริงทั้งหมด ลดละความเห็นแกตัว มีทักษะชีวติ มีอิสรภาพ มีการเรียนรูตอ เนื่อง
ความเชือ่ ทัศนคติ หมายถึง สิง่ ที่บุคคลคิด รับรูวาเปนผลดีตอรางกายและสุขภาพ ไดแก การมี
สัมพันธภาพทีด่ ีกับบุคคล มีการรับรูภาวะสุขภาพกายและสุขภาพจิตของตนเองและครอบครัว มีทักษะการ
สรางสัมพันธภาพ การสื่อสาร และการปรับตัวอยูใ นสังคมได สามารถคิดวิเคราะหกอ นตัดสินใจแกปญหา มี
ความเห็นอกเห็นใจผูอื่น มีความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชนและสิ่งแวดลอม ใหความรวมมือในการจัด
สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพ สามารถคิดแกปญหาไดอยางบูรณาการที่จะแกปญหาอยางยั่งยืน
วิถีการดําเนินชีวิต หมายถึง ทักษะชีวิตและการดําเนินชีวิตดานสุขภาพ ซึ่งสงผลทัง้ ทางตรง
และทางออมตอสุขภาพของบุคคล เริ่มตั้งแตการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวใหแข็งแรงสมบูรณ มีแบบ
แผนการทํางาน การเรียนและรวมกิจกรรมสันทนาการอยางเหมาะสม มีการตรวจสุขภาพประจําป รับการตรวจ
รักษาโรค เมื่อเริ่มมีอาการผิดปกติอยางตอเนื่องจนหายเปนปกติ มีการพักผอนนอนหลับอยางเพียงพอและ
ถูกตองเหมาะสม หลีกเลี่ยงการใชยาและสารเสพติด การใชความรุนแรง และพฤติกรรมทางเพศทีไ่ มเหมาะสม
และเลือกการดําเนินชีวิตอยางปลอดภัย รูจ ักการปองกันอุบัติเหตุ
รูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษา หมายถึง แนวทางในการดําเนินงาน
ของสถาบันอุดมศึกษาที่มนี โยบาย โครงสรางและการบริหารจัดการ และการดําเนินงานดานการสรางเสริม
สุขภาพของสถาบันอุดมศึกษาไดผลบรรลุเปาหมายทีก่ ําหนด
ใหนิสิตนักศึกษาและบุคลากรของ
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สถาบันอุดมศึกษาเกิดการเรียนรูที่จะเพิ่มศักยภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเองทีส่ งผล
ตอสุขภาวะทีส่ มบูรณ
นโยบายดานการสรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง หลักการและแนวทางวิธี
ปฏิบัติเกี่ยวของกับสงเสริมการสรางเสริมสุขภาพใน 3 เรื่อง คือ
1) การสรางสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพ การศึกษา การทํางาน และการอยูอ าศัย
2) การบูรณาการเรื่องสุขภาพกับกิจกรรมทุกอยางของมหาวิทยาลัย
3) การพัฒนาความเชื่อมโยงกับบริบทอื่นๆและชุมชน
โครงสรางและการบริหารจัดการดานการสรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง
การจัดแบงหนาที่ความรับผิดชอบในแตละหนวยงานหรือฝาย เพือ่ ใหการบริหารงานดานการสรางเสริม
สุขภาพของสถาบันอุดมศึกษาบรรลุจุดมุงหมาย
การดําเนินงานดานการสรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง การปฏิบัติเกี่ยวกับ
การสรางเสริมสุขภาพ โดยตองมีการจัดสรรทรัพยากรของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดโครงการและกิจกรรม
ดานการสรางเสริมสุขภาพใหแกนิสิตนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา
รวมถึงการติดตาม
ประเมินผล และควบคุมกํากับใหการสรางเสริมสุขภาพบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ เชน การ
จัดบริการสรางเสริมสุขภาพ จัดการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรูเกีย่ วกับการสรางเสริมสุขภาพ
และวิจัยดานการสรางเสริมสุขภาพที่มุงเนนกระบวนการทางสังคม โดยการดําเนินงานตองเนนใหเกิดการ
เรียนรูอยางมีสวนรวม การพัฒนาที่บูรณาการทุกดาน ความเสมอภาคของทุกฝายทุกคน การเห็นพองตองกัน
การรวมมือกันทํางานของทุกภาคสวน และนําไปสูการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของบุคคลที่ยั่งยืนตอเนื่อง
และสงผลใหเกิดสุขภาวะทีส่ มบูรณ
การเรียนรูอยางมีสวนรวม หมายถึง กระบวนการเรียนรูที่นิสิตนักศึกษาและบุคลากรสถาบัน
อุดมศึกษามีสว นรวมแสดงความคิดเห็นในการวางแผน และดําเนินงานจัดโครงการหรือกิจกรรมสรางเสริม
สุขภาพ
การพัฒนาที่บรู ณาการทุกดาน หมายถึง การวางแผนจัดโครงการ/ กิจกรรมดานการสรางเสริม
สุขภาพที่สอดคลองกับพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาทั้งดานการจัดการเรียนการสอน การพัฒนานิสติ นักศึกษา
การบริการวิชาการสูสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งกิจกรรมตางๆของสถาบันอุดมศึกษาดวย
ความเสมอภาคของทุกฝายทุกคน หมายถึง การวางแผนจัดโครงการสรางเสริมสุขภาพตอง
คํานึงถึงความแตกตางของนิสิตนักศึกษาและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ดังนัน้ กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ
ตองมีความหลากหลายเหมาะสม และเอื้อตอการเขารวมกิจกรรมของนิสิตนักศึกษาทุกสาขาวิชาและบุคลากร

16
ของสถาบันอุดมศึกษาทุกคน เพื่อใหนิสิตนักศึกษาและบุคลากรทุกคนในสถาบันอุดมศึกษาไดรับการสรางเสริม
สุขภาพอยางเทาเทียมกัน
การเห็นพองตองกันของทุกฝาย หมายถึง การวางแผนจัดกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพตองคํานึงถึง
การสรางเครือขายรับผิดชอบในการทํางานรวมกันเปนทีมจากทุกฝายทั้งนิสิตนักศึกษาและบุคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษา โดยมีกระบวนการดําเนินงานที่สรางสรรคบรรยากาศที่ดี เปดใจรับฟงความคิดเห็นจาก
ทุกคน สรางสัมพันธภาพทําใหเกิดความรัก ความสามัคคี นําไปสูความรวมมือกันสนับสนุนการดําเนินงาน
สรางเสริมสุขภาพใหทุกคนในสถาบันอุดมศึกษามีสุขภาวะที่สมบูรณ
การรวมมือกันทํางาน หมายถึง การวางแผนจัดโครงการหรือกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพตอง
สงเสริมใหนิสิตนักศึกษาทุกคณะวิชา ทุกชั้นป บุคลากรจากทุกฝาย และทุกกลุมของสถาบันอุดมศึกษามี
สวนรวมเปนกรรมการในการวางแผนและปฏิบัติงานตามแผนใหบรรลุผลตามเปาหมาย
การพัฒนาที่ยงั่ ยืนตอเนื่อง หมายถึง การวางแผนจัดโครงการหรือกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ
ตองเปนโครงการ/ กิจกรรมที่สรางความตระหนักใหนสิ ิตนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ทํา
ใหเกิดทัศนคติที่ดีตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอยางเหมาะสม
เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่ดีในวิถี
ชีวิตประจําวันอยางตอเนื่อง เพื่อใหบุคคลมีสุขภาวะสมบูรณทั้งทางกาย จิตใจ สังคม และปญญา
ยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูค วามเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ หมายถึง
แผนการปฏิบตั ิที่เปนแนวทางในการพัฒนาใหสถาบันอุดมศึกษาเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ เพือ่ ให
บรรลุวัตถุประสงคในการสรางเสริมสุขภาพ ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาเปนศูนยกลางแหง
การสรางเสริมสุขภาพเปนแผนงานระยะสั้น (ภายใน 1 ป) ระยะกลาง (ภายใน 3 ป) และระยะยาว (ภายใน 5 ป)
ประกอบดวยยุทธศาสตรหลักระดับองคกร คือ ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาเปนองคกรแหง
การสรางเสริมสุขภาพ และยุทธศาสตรระดับแผนงาน คือ
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบที่สอดคลองกับบริบทสถาบันอุดมศึกษา
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการสูความสําเร็จ
ยุทธศาสตรการสรางเครือขายสรางเสริมสุขภาพภายใน/ภายนอกสถาบันอุดมศึกษา
ยุทธศาสตรการบูรณาการงานสรางเสริมสุขภาพสูพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา
ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพกําลังคนดานการสรางเสริมสุขภาพ
สถาบันอุดมศึกษา หมายถึง องคกรการศึกษาที่มีการจัดการศึกษาเพื่อที่มุงสรางสรรคบุคคลใหมี
ความเจริญงอกงามทางสติปญญา และความคิด สรางความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงเพื่อพัฒนา
ประเทศ ซึ่งมีรูปแบบเปนมหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือบัณฑิตวิทยาลัยที่จัดการศึกษาใหนิสิตนักศึกษาระดับ
1
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ปริ ญ ญาตรี จํ า แนกประเภทเป น ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในกํ า กั บ ของรั ฐ บาล
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สถาบันอุดมศึกษาที่มีบริบทแตกตางกัน หมายถึง องคกรการศึกษาที่จัดการศึกษาใหนสิ ิตนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี แตไมเหมือนกันในดานวัตถุประสงคในการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา ดานการจัดการเรียน
การสอน ดานลักษณะของสถาบันอุดมศึกษาที่สงผลตอการบริหารจัดการดานการสรางเสริมสุขภาพ ไดแก
- โครงสรางของสถาบันอุดมศึกษา เปนสถาบันอุดมศึกษาแหงเดียว หรือมีวิทยาเขต
- การจัดหอพักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษามีการจัดหอพักภายในสถาบันให
นิสิตนักศึกษาหรือไม
- ผูรับผิดชอบโครงการสรางเสริมสุขภาพเปนทีมสุขภาพ ผูรับผิดชอบดําเนินงานดานการ
สรางเสริมสุขภาพเปนผูที่มคี วามรูดานการสรางเสริมสุขภาพโดยตรง และสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตร
สุขภาพ ไดแก คณะแพทยศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะพยาบาลศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร คณะ
วิทยาศาสตรการกีฬา เปนตน
- จํานวนปที่รับทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.)
สถาบันอุดมศึกษาไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานดานการสรางเสริมสุขภาพจากจาก
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.) จํานวนกี่ป
นิสิตนักศึกษา หมายถึง ผูที่ลงทะเบียนศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระดับปริญญาบัณฑิต ทุกชั้นป
ในระบบทวิภาค จากทุกคณะวิชา ทุกหลักสูตร
บุคลากร หมายถึง ผูบริหาร อาจารยประจํา และบุคลากรประจําสายสนับสนุน
ผูบริหาร ไดแก อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ
หัวหนาภาควิชา
อาจารยประจํา ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน อาจารยประจํา
บุคลากรประจําสายสนับสนุนไดแก ขาราชการสาย ข และสาย ค พนักงานมหาวิทยาลัยดาน
สนับสนุนวิชาการ และการบริหารจัดการ และธุรการ
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แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
การสรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพของศาสตราจารย นพ.ประเวศ วะสี (2541)
สุขภาพ คือ สุขภาวะทางกาย ทางจิตวิญญาณ ทางสังคม และทางปญญา
สุขภาพในลักษณะของความสุข คือความเปนอิสระหรือการหลุดพนจากความบีบคั้น
ทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางปญญา
รูปแบบการสรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพของเพนเดอร (Pender, Murdaugh, Parsons, 2006)
ปจจัยที่ทําใหบุคคลเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ คือ
1. ลักษณะเฉพาะและประสบการณของบุคคล ซึ่งจะมีพฤติกรรมที่เกี่ยวของ และ
ปจจัยสวนบุคคล ดานชีววิทยา ดานจิตวิทยา และดานสังคมวัฒนธรรม
2. อารมณและการคิดรูที่เฉพาะเจาะจงกับพฤติกรรม ประกอบดวย 1) การรับรู
ประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรม 2) การรับรูอุปสรรคในการปฏิบัติพฤติกรรม 3)
การรับรูความสามารถของตนเอง 4) ความรูสึกที่มีตอพฤติกรรม 5) อิทธิพลระหวาง
บุคคล 6) อิทธิพลจากสถานการณ
3. ผลลัพธดานพฤติกรรม ประกอบดวย
3.1 ความมุงมั่นที่จะปฏิบัติพฤติกรรม
3.2 ความจําเปนอื่นและทางเลือกอื่นที่เกิดขึ้น
3.3 ผลลัพธพฤติกรรม เปนการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพในชีวิตประจําวัน
 สุขภาพรางกายแข็งแรง
 โภชนาการ
 ความเครียดในชีวิต
 สุขภาพทางจิตวิญญาณ
 ระบบสนับสนุนทางสังคม
 วิถีการดําเนินชีวิต
ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ (Janz and Becker, 1984)
องคประกอบแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ ประกอบดวย
1. การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเปนโรค
2. การรับรูความรุนแรงของโรค
3. การรับรูถึงประโยชนของการปองกันโรค-การรับรูอุปสรรค
4. ปจจัยชักนําที่กอใหเกิดการปฏิบัติ
5. ปจจัยรวม
6. แรงจูงใจดานสุขภาพ
ทฤษฎีความสามารถตนเอง (Bandura, 1977)
ทําใหบุคคลเกิดการเรียนรูและรับรูความสามารถตนเอง ประกอบดวย
1. ประสบการณที่ประสบความสําเร็จ
2. การใชตัวแบบ
3. การใชคําพูดชักจูง
4. การกระตุนทางอารมณ มีผลตอการรับรูความสามารถตนเอง
รูปแบบทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง (Prochaska and DiClement, 1984 อางถึงใน Pender,
Murdaugh, Parsons, 2006) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมี 5 ขั้นตอน คือ
1. กอนการพิจารณา บุคคลไมคิดวาจะตองเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
2. เริ่มคิดพิจารณา มีเหตุปจจัยใหคิดที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
3. เตรียมการหรือวางแผนที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ลดพฤติกรรมที่ไมถูกตอง
เพิ่มพฤติกรรมที่ดี
4. ปฏิบัติบุคคลเริ่มตนปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
5. การคงพฤติกรรมไว เกิดขึ้นหลังจากเริ่มตน และปฏิบัติพฤติกรรมอยางตอเนื่องยั่งยืน

ยุทธศาสตรการสรางเสริมสุขภาพ (WHO, 1986)
1. การสรางนโยบายสาธารณะเพื่อการมีสุขภาพดี
2. การสรางสิ่งแวดลอมที่เกื้อกูลตอสุขภาพ
3. การเสริมสรางกิจกรรมชุมชนใหเขมแข็ง
4. การพัฒนาทักษะสวนบุคคล
5. การปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพ
กฎบัตรเพื่อปฏิบัติการมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพของประเทศใน
ภาคพื้นเอเชียแปซิฟก (WHO, 2007)
1. พัฒนานโยบายและแผนการสงเสริมสุขภาพอยางตอเนื่องทั่วทั้ง
มหาวิทยาลัย
2. พัฒนาสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ใหเอื้อตอสุขภาพ ความปลอดภัย การ
อยูอาศัย การเรียนการสอนและการทํางานของนักศึกษาและบุคลากร
ทุกคนอยางตอเนื่อง
3. สรางสิ่งแวดลอมทางสังคมที่สนับสนุนสุขภาพและคุณภาพชีวิต
4. เชื่อมโยงการสงเสริมสุขภาพในมหาวิทยาลัยกับชุมชน
5. พัฒนาศักยภาพดานสุขภาพของบุคคล
6. จัดใหมีบริการสงเสริมสุขภาพสําหรับนักศึกษาและบุคลากร
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพ (Dooris, 1998;
Tsouros, D. Agis. et al., 1998; พนัส พฤกษสุนันท, 2550) ประกอบดวย
1. นโยบายการสรางเสริมสุขภาพใน 3 ดาน คือ
1.1 การสรางสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพ การศึกษา การทํางาน
และการอยูอาศัย
1.2 การบูรณาการเรื่องสุขภาพกับกิจกรรมทุกอยางของมหาวิทยาลัย
1.3 การพัฒนาความเชื่อมโยงกับบริบทอื่นๆและชุมชน โดยฝงตัว
อยูในระบบคุณคาทางสังคมและวัฒนธรรมขององคกร
2. การดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพนิสิตนักศึกษาและบุคลากรของสถบัน
อุดมศึกษา โดยเนนกระบวนการ ปฏิบัติงาน 6 ประการ คือ
2.1 การมีสวนรวม (Participation)
2.2 การพัฒนาที่บูรณาการทุกดาน (Holism)
2.3 ความเสมอภาคของทุกฝายทุกคน (Equity)
2.4 การเห็นพองตองกันของทุกฝาย (Consensus)
2.5 การรวมมือกันทํางาน (Interdiscipline collaboration)
2.6 การพัฒนาที่ยั่งยืนตอเนื่อง (Sustainability)

องคกรแหงการเรียนรู
องคกรแหงเรียนรู หมายถึง องคกรที่บุคลากรมีความคิดใหมๆ มี
การเรียนรูไปดวยกันทั้งองคกรอยางตอเนื่อง ขั้นตอนสูองคกรแหง
การเรียนรู (Senge, 1990)
1.การคิดอยางเปนระบบ (Systems Thinking)
2. การมุงสูความเปนเลิศ (Personal Mastery)
3. รูปแบบวิธีการคิดและมุมมองที่เปดกวาง (Mental Models)
4. การสรางและสานวิสัยทัศนรวมกัน(Shared Vision)
5. การเรียนรูเปนทีม (Team Learning)

แนวคิดเกี่ยวกับหลักการอุดมศึกษา
1. จุดมุงหมายของสถาบันอุดมศึกษา (ศุภนิตย วัฒนธาดา, 2520)
2. หลักการบริหารจัดการอุดมศึกษา (ไพฑูรย สินลารัตน, 2542)
3. ประเภทของการอุดมศึกษา (พรชุลี อาชวอํารุง และคณะ, 2543)

มาตรฐานอุดมศึกษา (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา,
2549)
1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
2. มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู และสังคมแหงการเรียนรู

การพัฒนารูปแบบ Keeves (1988) กลาวถึง หลักการพัฒนารูปแบบที่ดี
1. ประกอบดวยความสัมพันธอยางมีโครงสรางของตัวแปร
2. เปนแนวทางในการพยากรณผลที่เกิดขึ้นจากการใชรูปแบบได
3. จะตองระบุหรือชี้ใหเห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษา
4. เปนเครื่องมือในการสรางมโนทัศนใหม

ทฤษฎีการพัฒนานิสิตนักศึกษา
ทฤษฎีการพัฒนานิสิตนักศึกษาของชิคเคอริ่ง (Chickering &Reisser, 1993)
1. การพัฒนาสมรรถนะดานสติปญญา ดานรางกาย และดาน
ความสัมพันธกับผูอื่น
2. การจัดการกับอารมณ
3. การพัฒนาความเปนตัวของตัวเอง
4. การเสริมสรางเอกลักษณของตนเอง
5. การมีอิสระในการสรางความสัมพันธกับผูอื่น
6. การพัฒนาเปาหมายของชีวิตของตนเอง
7. การพัฒนาศักดิศ์ รี/ บูรณภาพ
ทฤษฎีรปู แบบวุฒิภาวะของฮีท (Heath,1978 อางถึงใน อัจฉรา ไชยูปถัมภ,2550 )
1. การมีความสามารถนําประสบการณที่เกิดขึ้นมาสรุปเปนนามธรรมได
2. การมีความใสใจผูอื่นมากขึ้น
3. การมีลักษณะสวนตัวชัดเจนมากขึ้น
4. การมีความมั่นคงมากขึ้น
5. การมีความเปนตัวของตัวเองและอิสระมากขึ้น

รูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษา
วิสัยทัศน สถาบันอุดมศึกษาเปนศูนยกลางขับเคลื่อนการสรางเสริมสุขภาพอยางยั่งยืน
นโยบาย 1) การพัฒนาศักยภาพบุคคลดานการสรางเสริมสุขภาพอยางตอเนื่อง
2) การปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมใหเอื้อตอสุขภาพในการเรียนรู การอยูอาศัย และการทํางาน
3) บูรณาการงานสรางเสริมสุขภาพในพันธกิจของสถาบันฯ และแผนบริหารการศึกษา
4) การพัฒนาเครือขายและขยายงานดานการสรางเสริมสุขภาพเชื่อมโยงสูสังคมภายนอก
โครงสรางการบริหารจัดการ ใชการบริหารแบบมีสวนรวมของประชาคมในอุดมศึกษาทุกระดับ
การดําเนินการ
การดําเนินการประกอบดวย 1) ดานนโยบายการสรางเสริมสุขภาพ 2) ดานผูรับผิดชอบ 3) ดาน
งบประมาณ 4) ดานการติดตามประเมินผล 5) ดานการรับรูของประชาคมของสถาบันอุดมศึกษา 6) ดาน
องคความรู 7) ดานขอมูลสุขภาพของประชาคมในสถาบันอุดมศึกษา 8) ดานการมีสวนรวม 9) ดาน
การบูรณาการ 10) ดานการปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมใหเอื้อตอสุขภาพ 11) ดานการแลกเปลี่ยน
เรียนรู 12) ดานการถายทอดความรูสูสาธารณะ

ยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ
ยุทธศาสตรหลักระดับองคกร
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ
ยุทธศาสตรรอง
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบที่สอดคลองกับบริบทสถาบันอุดมศึกษา
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการสูความสําเร็จ
ยุทธศาสตรการสรางเครือขายสรางเสริมสุขภาพภายใน/ภายนอกสถาบันอุดมศึกษา
ยุทธศาสตรการบูรณาการงานสรางเสริมสุขภาพสูพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา
ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพกําลังคนดานการสรางเสริมสุขภาพ

การบริหารงานกิจการนิสิตนักศึกษา 4 ดาน (Knowles, 1977)
1. หนาที่เกี่ยวกับการใหสวัสดิการ (Welfare function)
2. หนาที่เกี่ยวกับการควบคุม (Control function)
3. หนาที่เกี่ยวกับกิจกรรมนอกหลักสูตร (Extra
Curriculum Activities)
4. หนาที่เกี่ยวกับการสอน (Teaching function)

แนวคิดการบริหารเชิงยุทธศาสตร
พื้นฐานการกําหนดยุทธศาสตร (ธงชัย สันติวงษ, 2540)
1. แรงกดดันมหภาคจากภายนอก
2. แรงกดดันมหภาคจากภายใน
3. วัตถุประสงคขององคการ
กระบวนการบริหารเชิงยุทธศาสตรของ
Certo and Peter (1991)
การวิเคราะหสภาพแวดลอม
การจัดวางทิศทางขององคกร
การกําหนดยุทธศาสตร
การปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร
การควบคุมเชิงยุทธศาสตร
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สรุปมโนทัศนที่ใชอธิบายกรอบแนวคิดในการวิจัย
ยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ เปนการ
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาดานการสรางเสริมสุขภาพ จึงควรคํานึงถึงแนวคิดเกี่ยวกับหลักการอุดมศึกษา การ
สรางเสริมสุขภาพ การพัฒนารูปแบบ และการบริหารเชิงยุทธศาสตรแลว ผูวิจัยจึงไดวิเคราะหและ
สังเคราะหประเด็นที่เกี่ยวของกับการวิจัยมาสรางกรอบแนวคิดการวิจยั ที่ครอบคลุมประเด็นตอไปนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับหลักการอุดมศึกษา ประกอบดวย จุดมุงหมายของสถาบันอุดมศึกษา หลักการบริหาร
จัดการอุดมศึกษา ประเภทของการอุดมศึกษา การพัฒนานิสิตนักศึกษา ทฤษฏีการพัฒนานิสิตนักศึกษา
จุดมุงหมายของสถาบันอุดมศึกษา มี 3 ประการดังนี้ (ศุภนิตย วัฒนธาดา, 2520)
1. มุงบุกเบิก แสวงหา บํารุงรักษาและถายทอดความรูเพื่อสรางสรรคความกาวหนา และ
ความเปนเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence)
2. ใชความรูใหเปนประโยชนตอสังคม โดยถือวาสถาบันอุดมศึกษาเปนแหลงวิทยาการชั้นสูง
ที่จะเอื้ออํานวยประโยชนตอความเจริญของมนุษยชาติ
3. ทํานุบํารุง สงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
หลักการบริหารจัดการอุดมศึกษา แบงเปน 3 สวน คือ (ไพฑูรย สินลารัตน, 2542)
1. การจัดการบริหารทั่วไป เปนการบริหารงานทั่วไปภายในสถาบัน ไดแก บุคลากร
งบประมาณ ทรัพยากร และการลงทุน
2. การจัดการบริหารงานวิชาการ และการบริหารหลักสูตร ไดแก การจัดการเรียนรู การวิจัย
การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา
3. การประกันคุณภาพการศึกษาประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ
และการประเมินคุณภาพ
ประเภทของการอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษาที่จดั การศึกษาใหแกนิสิตนักศึกษา สามารถจําแนก
เปนประเภทไดดังนี(้ พรชุลี อาชวอํารุง, 2543)
1. อุดมศึกษาของรัฐทั้งระบบจํากัดรับและไมจํากัดรับ อุดมศึกษาในกํากับรัฐบาล อุดมศึกษาเอกชน
2. อุดมศึกษาเฉพาะทาง กระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอืน่ ของรัฐที่จดั การศึกษา
วิชาการตามธรรมชาติและลักษณะเฉพาะของสาขาวิชานัน้
3. อาชีวศึกษา ดําเนินการจัดการศึกษาและฝกประสบการณวิชาชีพโดยตรง
4. อุดมศึกษาในทองถิ่น สงเสริมใหเกิดความเขมแข็งของชุมชน การธํารง รักษา สืบสาน
รังสรรค เผยแพรวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
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5. อุดมศึกษาในเขตพืน้ ที่ สงเสริมใหเกิดความเขมแข็งของชุมชน สนับสนุนการเรียนรูข ั้นสูง
และการศึกษาตลอดชีวิต
6. องคการชุมชน องคการวิชาชีพ องคการเอกชน สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบัน
สังคมและหนวยงานอื่น สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน การธํารง รักษา สืบสาน รังสรรค เผยแพรวัฒนธรรม
และภูมิปญญาไทย สนับสนุนการเรียนรูขนั้ สูง และการศึกษาตลอดชีวิต
การพัฒนานิสติ นักศึกษา แบงเปน 2 สวน คือ
1. กิจการนิสิตนักศึกษา มีขอบขายหนาที่ของงานกิจการนิสติ นักศึกษา 4 ดาน (Knowles, 1977) คือ
1.1 การใหสวัสดิการ (Welfare Function) หมายถึง หนาที่ในการใหความชวยเหลือ
สงเสริม และคุม ครองในดานตางๆ
1.2 การควบคุมกํากับ (Control Function) หมายถึง หนาที่เกี่ยวกับปกครองและพัฒนา
ใหนิสิตนักศึกษาปฏิบัติตามระเบียบประเพณีของมหาวิทยาลัย
1.3 การจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร (Extra Curriculum Activities) หมายถึง หนาทีเ่ กีย่ วกับ
การจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรทั้งจัดใหและใหนิสิตนักศึกษาจัดเอง
1.4 การสอน (Teaching Function) หมายถึง หนาทีเ่ กี่ยวกับการสอนเพื่อพัฒนานิสิต
นักศึกษา
2. การพัฒนานิสิตนักศึกษา Miller and Prince (1976) ไดเสนอการพัฒนานักศึกษาใหเปน
บัณฑิตที่สมบูรณตองครอบคลุมการพัฒนา 4 ดาน คือ ดานการพัฒนาทางวิชาการ ดานการพัฒนาทางอาชีพ
ดานการพัฒนาทางรางกาย และดานการพัฒนาทางอารมณและสังคม โดยยึดหลักการประสานความรวมมือ
ของทุกฝายในสถาบันอุดมศึกษา ไดแก ผูบริหาร อาจารย นักศึกษา และบุคลากรทุกระดับอยางเทาเทียม
กัน และดําเนินงานเพื่อเปาหมายเดียวกัน
ทฤษฏีการพัฒนานิสติ นักศึกษา
1. ทฤษฏีการพัฒนานิสิตนักศึกษาของชิคเคอรริง
Chickering ไดเสนอแนวทางการพัฒนานิสิตนักศึกษา 7 ดาน (Chickering and Reisser, 1993) คือ
1) การพัฒนาสมรรถนะดานสติปญญา ดานรางกาย และดานสังคม (Developing Competence)
2) การจัดการกับอารมณ (Managing Emotions)
3) การพัฒนาความเปนตัวของตัวเอง (Developing Autonomy)
4) การเสริมสรางเอกลักษณของตนเอง (Establishing Identity)
5) การมีอิสระในการสรางความสัมพันธกับผูอื่น (Freeing Interpersonal Relationships)
6) การพัฒนาเปาหมายของชีวติ ตนเอง (Developing Purpose)
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7) การพัฒนาศักดิ์ศรี/ บูรณภาพ (Developing Integrity)
การพัฒนาพัฒนานิสติ นักศึกษาทั้ง 7 ดาน สามารถจะทําใหเกิดขึน้ ได โดยสถาบันอุดมศึกษาตอง
จัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษาจนสําเร็จเปนบัณฑิต เพือ่ ใหนิสิตนักศึกษาเกิดการพัฒนาในทุกดาน ก็
จะชวยใหนิสิตนักศึกษาผูนนั้ เปนคนที่มีคุณภาพโดยสมบูรณ และเปนที่พงึ ปรารถนาของสังคม
2. ทฤษฎีรปู แบบวุฒภิ าวะของฮีท (Heath’s Maturity Model)
Heath (1978 อางถึงใน อัจฉรา ไชยูปถัมภ, 2550) เปนทฤษฎีในกลุม Psychosocial มองพัฒนาการ
ของบุคคลวามีการเปลีย่ นแปลงเปนลําดับขัน้ สามารถวัดและสังเกตเห็นไดวาลักษณะการเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึน้
หลังจากไดรับประสบการณเปนเหตุทกี่ อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานความคิด ความรูสึก การแสดงออก
การมองเห็นคุณคา และการเกี่ยวของสัมพันธกับผูอื่น นอกจากนีย้ ังอาจจัดอยูใ นกลุม Cognitive และ Person –
Environment Interaction ดวย การอธิบายลักษณะที่เกิดขึ้นของทฤษฎีนี้ในรูปของ Ideal Persons หรือองครวม
ในอุดมการณของบุคคล ซึ่งอธิบายไดตามลักษณะของความเขมแข็งของสุขภาพจิต การมองโลกในทางที่ดี
ความตระหนักถึงความสามารถของตนเอง ความสามารถในการทําใหบรรลุวัตถุประสงค และความสามารถใน
การจัดการกับอารมณของตนเอง
2. แนวคิดเกีย่ วกับการสรางเสริมสุขภาพ ประกอบดวย การสรางเสริมสุขภาพ ยุทธศาสตรการสรางเสริม
สุขภาพ ทฤษฎีการสรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพ มหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพ
1. การสรางเสริมสุขภาพ (Health Promotion)
การสรางเสริมสุขภาพ ประกอบดวย การที่สังคมมีจิตสํานึกหรือจินตนาการใหมในเรือ่ งสุขภาพ
และการเกิดพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพในระดับปจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน โรงเรียน สถานที่ทํางาน
ระบบบริการสังคม สื่อมวลชน ตลอดจนนโยบายสุขภาพ กระบวนการนี้เรียกวา การสรางเสริมสุขภาพ
สําหรับคนทั้งมวล (Health Promotion for All) สงผลใหคนทั้งมวลสรางเสริมสุขภาพ (All for Health
Promotion) และคนทั้งมวลมีสุขภาพดี (Good Health for All) (ประเวศ วะสี, 2541)
การสรางเสริมสุขภาพ หมายถึง กิจกรรมตางๆ ทีย่ กระดับและเพิม่ ความสามารถในการดูแล
สุขภาพของบุคคลใหมีสุขภาพดี (Well–Being) และมีผลกระทบโดยตรงตอการเพิ่มระดับความผาสุข เพื่อ
นําสูสุขภาพดีของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม (Healthy People) เนนพฤติกรรมของบุคคลทีป่ ฏิบัติ
เพื่อสรางเสริมสุขภาพดี (Pender, 1996)
การสรางเสริมสุขภาพจากกฎบัตรออตตาวา องคการอนามัยโลกและนักวิชาการดานการสราง
เสริมสุขภาพไดใหความหมายของการสรางเสริมสุขภาพ(WHO, 1986) สรุปไดดังนี้
1. เปนกระบวนการเพิ่มความสามารถของบุคคลในการควบคุมปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอสุขภาพ และ
พัฒนาสุขภาพของตนเองใหดีขึ้น
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2. เปนการใหอํานาจดานสุขภาพกับประชาชน
3. เปนการจัดกิจกรรมที่มุงไปสูภาวการณเปลี่ยนแปลงทางสังคม สิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจ เพื่อ
บรรเทาผลกระทบที่มีตอสุขภาพของสาธารณชนและของบุคคล
4. เปนการจัดระบบเพือ่ นําแหลงประโยชนตา ง ๆ ทั้งทางดานการศึกษา สังคม สิ่งแวดลอมมาใช
เพื่อเกื้อกูลใหบุคคลมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ลดปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคและเพิ่มสุขภาพ
2. ยุทธศาสตรการสรางเสริมสุขภาพ
แนวทางการสรางเสริมสุขภาพที่มุงเนนใหทุกคนมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพตนเอง รวมทั้งการ
จัดการสิ่งแวดลอมที่เกื้อกูลตอการมีสุขภาพดี โดยมีเจาหนาที่สุขภาพเปนตัวกลางประสานเชื่อมโยง ตลอดจน
ใหการชี้แนะ ซึ่งกฎบัตรออตตาวาไดกําหนดยุทธศาสตรการสรางเสริมสุขภาพแนวใหมที่สําคัญ (WHO, 1986)
ดังนี้
1. การสรางนโยบายสาธารณะเพื่อการมีสุขภาพดี (Healthy Public Policy)
2. การสรางสิ่งแวดลอมที่เกื้อกูลตอสุขภาพ (Supportive Environment) สิ่งแวดลอมในที่นี้รวมทั้ง
ทางดานกายภาพ ชีวภาพ และทางสังคม
3. การเสริมสรางกิจกรรมชุมชนใหเขมแข็ง (Strengthen Community Action) เปนการสนับสนุน
ใหชุมชนพึ่งตนเอง และเปนการเพิ่มพลังอํานาจใหกับชุมชน (Community Empowerment) เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน
4. การพัฒนาทักษะสวนบุคคล (Develop Personal Skills) เปนการเพิ่มพลังอํานาจ (Empowerment)
ใหประชาชน
5. การปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพ (Reoriented Health Services) จากเชิงรับทีม่ ุงการรักษา
และมุงเฉพาะบุคคลมาเปนเชิงรุกที่เนนการสรางเสริมสุขภาพแบบองครวม รวมทัง้ ใชการดูแลสุขภาพแบบ
พหุลักษณ คือ รวมการดูแลทั้งการแพทยแบบตะวันตก การแพทยพื้นบานและภูมิปญ
 ญาไทยทีม่ ีอยูใหเกิด
ประโยชนกบั ประชาชน และใหประชาชนสามารถพึง่ ตนเองไดอยางยัง่ ยืน
3. ทฤษฎีการสรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
การสรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งมีทฤษฎีกลาวถึงปจจัยภายในบุคคล และปจจัยภายนอกที่
สนับสนุนหรือขัดขวางพฤติกรรมสุขภาพ
แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพของศาสตราจารย นพ.ประเวศ วะสี
ศาสตราจารย นพ.ประเวศ วะสี (2541) กลาววา “สุขภาพ คือ สุขภาวะทางกาย ทางจิตวิญญาณ
ทางสังคม และทางปญญา” และใหความหมายในลักษณะของความสุขวา “สุขภาพ คือ ความเปนอิสระหรือ
การหลุดพนจากความบีบคั้นทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางปญญา”

23

1. อิสรภาพทางกายหรือทางวัตถุ หมายถึง ไมขาดแคลนวัตถุปจจัยเกินไป และมีสิ่งแวดลอมที่
เหมาะสม
2. อิสรภาพทางสังคม หมายถึง การมีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลรอบขางกับชุมชน มีครอบครัว
ที่อบอุน มีความเสมอภาคและภราดรภาพ
3. อิสรภาพทางจิต คือ มีจิตใจดี สงบ มีสติ มีสมาธิ หลุดพนจากความครอบงําของกิเลส
4. อิสรภาพทางปญญา หมายถึง การรับรูโลกที่เปนจริง เรียนรู และมีทัศนะตอโลกที่ถูกตอง มี
ทักษะชีวิตที่ดี
รูปแบบการสรางเสริมสุขภาพของเพนเดอร (Pender’s Health Promotion Model)
Pender (Pender, Murdaugh, and Parsons, 2006) กลาวถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอกระบวนการ
ตัดสินใจ และการปฏิบัติของปจเจกบุคคลในการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. บุคคลแสวงหาสภาวการณของชีวิตที่สรางสรรคโดยการแสดงความสามารถดานสุขภาพที่มี
เอกลักษณเฉพาะตน
2. บุคคลมีความสามารถในการสะทอนการตระหนักรูในตนเอง รวมทั้งความสามารถในการ
ประเมินสมรรถนะตนเอง
3. บุคคลใหคุณคาแกการเจริญเติบโตในทิศทางบวกและพยายามที่จะบรรลุความสําเร็จในการ
ยอมรับความสมดุลระหวางการเปลี่ยนแปลงกับการมั่นคง
4. บุคคลแสวงหาการควบคุมพฤติกรรมของตนเอง
5. บุคคลประกอบดวยรางกาย จิตใจ และสังคม มีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดลอมและความเปนอยูอยางตอเนื่อง
6. บุคคลดานสุขภาพเปนสวนหนึ่งของสิ่งแวดลอมระหวางบุคคลที่มีอิทธิพลตอบุคคลตลอด
ชวงชีวิต
7. การริเริ่มดวยตนเองในการสรางแบบแผนความสัมพันธระหวางบุคคลกับสิ่งแวดลอมเปน
สิ่งจําเปนในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การสรางเสริมสุขภาพของPender (Pender, Murdaugh, and Parsons, 2006) มีพื้นฐานมาจากทฤษฎี
การเรียนรูทางปญญาสังคมของBandura (1977) ซึ่งประกอบดวย ความคาดหวังตอผลลัพทของการปฏิบัติ
(Outcome Expectancies) การใหคุณคาการคาดหวัง และความคาดหวังในความสามารถตนเอง (Self –
Efficacy Expectancies) ซึ่งอธิบายปรากฏการณที่เกี่ยวกับปจจัยที่ทําใหบุคคลเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติ
พฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ
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มโนทัศนหลักของการสรางเสริมสุขภาพ ประกอบดวย 3 มโนทัศนหลัก ดังนี้ (Pender, Murdaugh,
and Parsons, 2006)
1. ประสบการณและคุณลักษณะของปจเจกบุคคล (Individual Characteristics and Experiences) ซึ่ง
จะมีพฤติกรรมที่เกี่ยวของ และปจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอการปฏิบัติพฤติกรรม คือ
- พฤติกรรมที่เกี่ยวของ (Prior Related Behavior) พฤติกรรมที่เคยปฏิบัติในอดีตมีอิทธิพลโดยตรง
ตอการปฏิบัติพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ เพราะพฤติกรรมนั้นเคยปฏิบัติมาจนกลายเปนนิสัย (Habit
Formation) ซึ่งทําใหบุคคลปฏิบัติพฤติกรรมนั้นโดยอัตโนมัติ อาศัยความตั้งใจเพียงเล็กนอยก็ทําใหปฏิบัติ
พฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพได
- ปจจัยสวนบุคคล (Personal Factors) ประกอบดวย 3 สวน คือ ปจจัยดานชีววิทยา ปจจัยดาน
จิตวิทยา ปจจัยดานสังคม วัฒนธรรม
ปจจัยสวนบุคคลมีอิทธิพลโดยตรงตอปจจัยดานอารมณและการคิดรูที่เฉพาะเจาะจงกับพฤติกรรม
และมีอิทธิพลโดยตรงตอพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ
2. อารมณและการคิดรูที่เฉพาะเจาะจงกับพฤติกรรม (Behavior – Specific Cognition and Affect) ใน
การสรางกลยุทธหรือกิจกรรม เพื่อสรางแรงจูงใจใหบุคคลมีการพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง มี
มโนทัศนยอยดังนี้
การรับรูประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรม (Perceived Benefits of Action) เปนความเชือ่ ของ
บุคคลโดยหวังประโยชนที่ไดรับภายหลังการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ การรับรูประโยชนของการปฏิบัติ
พฤติกรรมเปนแรงเสริมทําใหบุคคลเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติพฤติกรรมนั้น
บุคคลจะปฏิบัติตาม
ประสบการณในอดีตที่ใหผลบวกแกตนเอง
ประโยชนจากการปฏิบัติพฤติกรรมอาจเปนทั้งประโยชน
ภายนอก และประโยชนภายใน ขนาดของความคาดหวังและความสัมพันธชั่วคราวของประโยชนของการ
ปฏิบัติพฤติกรรมนั้นก็เปนผลกระทบตอพฤติกรรมสุขภาพ ความเชื่อในประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรม
หรือความคาดหวังผลที่เกิดขึน้ ในทางบวกก็เปนสิ่งจําเปน แมวาอาจไมสําคัญแตก็จําเปนในพฤติกรรมเฉพาะ
บางอยาง
การรับรูอุปสรรคในการปฏิบัติพฤติกรรม (Perceived Barriers to Action) เปนความเชื่อหรือการ
รับรูถึงสิ่งขัดขวางที่ทําใหบุคคลไมสามารถปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งประกอบดวยอุปสรรคภายในและ
ภายนอกของบุคคล อุปสรรคในการปฏิบัตพิ ฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพนี้อาจเปนเรื่องที่เกิดขึ้นจริงหรือเปน
สิ่งที่บุคคลคาดคิดก็ได โดยจะสงผลตอความตั้งใจที่จะกระทําพฤติกรรมและมีผลตอแรงจูงใจของบุคคลให
หลีกเลี่ยงที่จะปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ
การรับรูความสามารถของตนเอง (Perceived Self – Efficacy) เปนความเชื่อมั่นของบุคคล
เกีย่ วกับความสามารถของตนเองในการบริหารจัดการ
และกระทําพฤติกรรมใดๆภายใตอปุ สรรคหรือ
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สภาวะตางๆในการปฏิบัติพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ เมื่อบุคคลเชื่อวาตนเองสามารถปฏิบัติพฤติกรรมสราง
เสริมสุขภาพภายใตอุปสรรคหรือสถานการณตางๆได และรับรูวาตนเองมีความสามารถปฏิบัติพฤติกรรมใน
ระดับสูง ซึ่งจะมีอิทธิพลตอการรับรูอุปสรรคในการปฏิบตั ิพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพลดลงได และการ
รับรูความสามารถของตนเองในการปฏิบัตพิ ฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ มีอิทธิพลโดยตรงและโดยออมตอ
การปฏิบัติพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ โดยผานการรับรูอุปสรรคในการปฏิบัติพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ
และความมุงมัน่ ตอแผนการปฏิบัติพฤติกรรมที่วางไว
ความรูสึกที่มีตอพฤติกรรม (Activity – Related Affect) ความรูสึกในทางบวกหรือลบที่เกิดขึ้น
กอน ระหวาง และหลังการปฏิบัติพฤติกรรม การตอบสนองความรูสึกนี้อาจมีนอย ปานกลาง หรือมาก การ
ตอบสนองความรูสึกตอพฤติกรรมใดๆ ประกอบดวย 3 องคประกอบ คือ ความนาสนใจของกิจกรรมหรือ
พฤติกรรม (Activity – Related) ความรูสึกตอตนเองเมื่อปฏิบัติพฤติกรรม (Self – Related) และ
สภาพแวดลอมหรือบริบทที่เกีย่ วของกับการทํากิจกรรม (Context – Related) ความรูสึกที่ดีหรือความรูสึก
ทางบวกมีผลตอแรงจูงใจของบุคคลในการปฏิบัติพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ แตถาบุคคลเกิดความรูสึก
ทางลบตอการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพก็จะสงผลใหบุคคลหลีกเลี่ยงในการปฏิบัติพฤติกรรมดังกลาว
อิทธิพลระหวางบุคคล (Interpersonal Influences) เปนพฤติกรรม ความเชื่อ หรือทัศนคติของ
คนอืน่ ที่มีอิทธิพลตอความคิดของบุคคล แหลงของอิทธิพลระหวางบุคคลที่มีผลตอพฤติกรรมสรางเสริม
สุขภาพ ไดแก บุคคลในครอบครัว เพื่อน และบุคลากรทางสุขภาพ นอกจากนีย้ ังรวมถึงบรรทัดฐานเกี่ยวกับ
ความคาดหวัง ความเชื่อของบุคคล กลุมบุคคล หรือชุมชน ซึ่งไดวางมาตรฐานของการปฏิบัติพฤติกรรม
เอาไว การสนับสนุนทางสังคม ซึ่งบุคคลรับรูวาเครือขายทางสังคมของตนเองทีใ่ หการสนับสนุนทั้งดาน
วัตถุ ขอมูลขาวสาร และอารมณมากนอยเพียงใด และการเห็นแบบอยาง ซึ่งเปนการเรียนรูจากการสังเกต
ผูอื่นที่ทําพฤติกรรมนั้นๆ
อิทธิพลระหวางบุคคลที่สงผลโดยตรงและโดยออมตอพฤติกรรมสรางเสริม
สุขภาพผานแรงผลักดันทางสังคม (Social Pressure) หรือความมุงมัน่ ตอแผนการปฏิบัตพิ ฤติกรรม
อิทธิพลจากสถานการณ (Situational Influences) เปนการรับรูและความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สถานการณที่เอื้อหรือขัดขวางการปฏิบัติพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ และอิทธิพลจากสถานการณนี้รวมถึง
การรับรูเงื่อนไขที่สนับสนุนความตองการ และความราบรื่นสุขสบายของสภาพแวดลอมในการปฏิบัติพฤติกรรม
โดยบุคคลมักเลือกทํากิจกรรมที่รูสึกวาตรงกับวิถีชวี ิต หรือสอดคลองกับสภาพแวดลอมของตนเอง บุคคล
จะรูสึกปลอดภัยและมั่นคงกวาเมื่อปฏิบัตพิ ฤติกรรมในสภาพแวดลอมนัน้ จะไมใชสิ่งคุกคามตอสภาพแวดลอม
หรือสถานการณที่นาตื่นตาตืน่ ใจ นาสนใจ รูสึกคุนเคย จึงจะเปนสิง่ ดึงดูดใหบุคคลเกิดแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ
3. ผลลัพธดานพฤติกรรม (Behavioral Outcome) เกิดผลลัพธของพฤติกรรม ประกอบดวย 3 อยาง คือ
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1) ความมุง มั่นที่จะปฏิบัติพฤติกรรม (Commitment to a Plan of Actions) เปนกระบวนการคิด
รูที่ประกอบดวยความตั้งใจจริงจังทีจ่ ะทําพฤติกรรมที่สอดคลองกับเวลา บุคคล สถานที่ ซึ่งอาจทํารวมกับ
ผูอื่น รวมทั้งมีกลยุทธที่ชัดเจนและการใหแรงเสริมทางบวกในการปฏิบัตพิ ฤติกรรม ความตั้งใจและกลยุทธ
นี้จะเปนแรงผลักดันใหบุคคลเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัตพิ ฤติกรรมสุขภาพ ดังนัน้ ความมุงมัน่ ตอแผนการ
ปฏิบัตพิ ฤติกรรมจะมีอิทธิพลโดยตรงตอพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ
2) ความจําเปนอื่นและทางเลือกอื่นที่เกิดขึ้น (Immediate Competing Demands and
Preferences) เปนพฤติกรรมอื่นที่เกิดขึน้ ทันทีทันใดกอนที่จะเกิดพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ และอาจทําให
บุคคลไมสามารถปฏิบัติพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพตามที่วางแผนไว พฤติกรรมอื่นที่เกิดขึน้ เนือ่ งจาก
บุคคลไมสามารถควบคุมตนเอง (Self – Regulation) จากความชอบ ความพึงพอใจของตนเอง และความ
ตองการของบุคคลอื่นตอพฤติกรรมที่เกิดขึ้นทันทีนี้ ดังนั้นความจําเปนอื่นและทางเลือกอื่นจึงเปนปจจัยที่
สงผลโดยตรงตอการเกิดพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ และมีอิทธิพลในระดับปานกลางตอความมุง มั่นตอ
แผนการปฏิบตั ิพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ อยางไรก็ตามความจําเปนอื่นและทางเลือกอื่นไมควรเกิดขึ้น
บอย เพราะถาเกิดขึ้นบอยจะแสดงวาบุคคลพยายามหาเหตุผลมาอางเพื่อจะไมปฏิบตั ิพฤติกรรมสรางเสริม
สุขภาพ
3) พฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ (Health – Promoting Behavior) เปนผลสุดทายของการปฏิบัติ
พฤติกรรม ซึ่งเปนตัวบงชี้โดยตรงตอผลลัพธทางสุขภาพทีป่ ระสบผลสําเร็จในบุคคล พฤติกรรมสรางเสริม
สุขภาพนี้บางสวนจะบูรณาการเขากับชีวิตประจําวัน ทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนภาวะสุขภาพ เพิ่มความสามารถ
ในการทําหนาที่ของรางกาย และการเพิม่ คุณภาพชีวติ ทีด่ ีในทุกชวงพัฒนาการของมนุษย ซึ่งผลลัพธของ
พฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพสามารถประเมินไดจาก
1. สุขภาพรางกายแข็งแรง หมายถึง การที่บุคคลมีประสิทธิภาพของระบบการไหลเวียนเลือดและ
ระบบทางเดินหายใจภายหลังการออกกําลังกาย ระบบกลามเนื้อมีความคงทน รางกายมีสวนประกอบของไขมัน
ที่พอเหมาะ มีความยืดหยุน ของกลามเนื้อและขอดี
2. โภชนาการ หมายถึง การมีสว นสูง น้าํ หนัก รอบเอว และดัชนีมวลกายอยูในเกณฑมาตรฐาน
จากการเลือกรับประทานอาหารอยางถูกตองเหมาะสมกับวัย และไมเปนอันตรายตอสุขภาพ
3. ความเครียดในชีวิต หมายถึง บุคคลมีระดับความเครียดอยูในเกณฑปกติ มีวิธีจดั การกับ
อารมณ และการผอนคลายความเครียด ความโกรธ ความรูสึกทอแท และ ความวิตกกังวล มีความคิดเชิงบวก
สามารถบริหารเวลาไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. สุขภาพทางจิตวิญญาณ หมายถึง บุคคลมีความเชื่อ ทัศนคติ มีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคล มีการ
รับรูภาวะสุขภาพกายและสุขภาพจิตของตนเองและครอบครัว มีทักษะการสรางสัมพันธภาพ การสื่อสาร และ
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การปรับตัวอยูใ นสังคมได สามารถคิดวิเคราะหกอ นตัดสินใจแกปญหา มีความเห็นอกเห็นใจผูอื่น มีความ
รับผิดชอบตอสังคม ชุมชนและสิ่งแวดลอม ใหความรวมมือในการจัดสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพ สามารถคิด
แกปญหาไดอยางบูรณาการที่จะแกปญหาอยางยั่งยืน
5. ระบบสนับสนุนทางสังคม การมีเพื่อน ครอบครัว เครือขาย และสวัสดิการสังคม ใหความ
ชวยเหลือ ใหคาํ ปรึกษา และสนับสนุน เมื่อมีปญหาและอุปสรรคในชีวิต
6. วิถีการดําเนินชีวิต บุคคลมีทักษะชีวิตและการดําเนินชีวิตดานสุขภาพ ซึ่งสงผลทั้งทางตรง
และทางออมตอสุขภาพของบุคคล เริ่มตั้งแตการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวใหแข็งแรงสมบูรณ มีการ
ตรวจสุขภาพประจําป รับการตรวจรักษาโรค เมื่อเริ่มมีอาการผิดปกติอยางตอเนื่องจนหายเปนปกติ มีการ
พักผอนนอนหลับอยางเพียงพอและถูกตองเหมาะสม หลีกเลีย่ งการใชยาและสารเสพติด การใชความรุนแรง
และพฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสม และเลือกการดําเนินชีวิตอยางปลอดภัย รูจกั การปองกันอุบัติเหตุ
ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ(Health Belief Model)
Becker (Janz, and Becker, 1984) ไดนาํ เสนอวาความเชื่อเปนองคประกอบสําคัญที่ชวยใหบคุ คลปรับ
พฤติกรรมที่แสดงออกมาใหเขากับสถานการณ และเปนสวนกําหนดแนวโนมของบุคคลในการกระทําสิ่งใด
สิ่งหนึ่งเมื่อไดรับการกระตุนอยางเหมาะสม การเกิดพฤติกรรมเกี่ยวกับสุขภาพของบุคคล จึงแสดงออกตาม
สิ่งที่บุคคลรับรูหรือความเชื่อที่มีอยูซึ่งอาจจะถูกหรือผิดก็ได
องคประกอบพื้นฐานของแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ คือ การรับรูของบุคคลและแรงจูงใจ ซึ่ง
เกิดจาก
1. การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเปนโรค (Perceived Susceptibility) บุคคลรับรูโอกาสเสี่ยงตอ
การเกิดโรคตางกัน จึงมีการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันและรักษาสุขภาพที่แตกตางกัน
2. การรับรูความรุนแรงของโรค (Perceived Severity) เปนการประเมินความรุนแรงของโรค
ปญหาสุขภาพหรือผลกระทบจากการเกิดโรคซึ่งกอใหเกิดความพิการหรือเสียชีวิต
3. การรับรูถึงประโยชนของการปองกันโรค-การรับรูอุปสรรค (Perceived Benefits- Perceived
Barriers) กอนการตัดสินใจปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ บุคคลตองมีการเปรียบเทียบระหวางขอดีและขอเสีย
ของพฤติกรรมแลว จึงเลือกปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพทีก่ อใหเกิดผลดีมากกวาผลเสีย
4. ปจจัยชักนําที่กอใหเกิดการปฏิบัติ(Cues to Action) ปจจัยชักนําเปนสิ่งกระตุนใหบุคคลมี
พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม
5. ปจจัยรวม(Modifying Factor) มีผลตอการรับรูของบุคคลและการแสดงออก ปจจัยรวม
ไดแก ปจจัยดานประชากร ปจจัยดานจิตสังคม และปจจัยโครงสรางพื้นฐาน
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6. แรงจูงใจดานสุขภาพ (Motivation) หมายถึง ความรูสึกของบุคคลที่ถูกกระตุนจากสิ่งเรา
ภายในและภายนอกใหเกิดการแสดงออก เมื่อบุคคลถูกกระตุนโดยประสบการณความเจ็บปวย การรับรู
เปนไปในทางบวกจะเปนผลใหเกิดความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามคําแนะนํามากขึ้น แตถาบุคคลไมมีความตั้งใจ
ที่จะปฏิบัติถึงแมจะมีการรับรูเทาใดก็อาจทําใหเกิดการทอแท และหมดกําลังใจได ขอมูลขาวสารดานสุขภาพ
แรงจูงใจดานสุขภาพ จะมีสวนผลักดันรวมกับปจจัยความเชื่อดานสุขภาพใหบุคคลมีพฤติกรรมที่ถูกตอง
ทฤษฎีความสามารถตนเอง (Self – Efficacy Theory)
ทฤษฎีความสามารถตนเองของ Bandura (1977) เปนวิธีการที่จะทําใหบุคคลเกิดการเรียนรูและมี
การรับรูความสามารถตนเองนั้น ประกอบดวย 4 ปจจัย คือ
1. ประสบการณที่ประสบความสําเร็จ (Mastery Experiences) เปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด
2. การใชตัวแบบ (Modeling) การสังเกตตัวแบบแสดงพฤติกรรมที่มีความซับซอนและไดรับผล
กรรมที่พึงพอใจ
3. การใชคําพูดชักจูง (Verbal Persuasion) วิธีการนี้คอนขางใชงายและใชกันทั่วไป
4. การกระตุนทางอารมณ (Emotional Arousal) การกระตุนทางอารมณทางบวกและทางลบมีผล
ตอการรับรูความสามารถตนเอง
มหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพ
มหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพเปนการนําแนวคิดสูการปฏิบัติ โดยเริ่มจากแนวคิดสรางเสริม
สุขภาพตามกฎบัตรออตตาวา บนหลักพืน้ ฐานที่สําคัญ 3 ประการ คือ (Boric, 1994 cited in Tsouros, et al.,
1998 ; พนัส พฤกษสุนันท, 2550))
1. สิ่งแวดลอมเอื้อตอสุขภาพการทํางาน และการดําเนินชีวิต การสรางสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอ
สุขภาพ การศึกษา การทํางาน และการอยูอ าศัย
2. บูรณาการเรื่องการสรางเสริมสุขภาพในกิจวัตรประจําวัน สถาบันอุดมศึกษาตองสราง
ความเขาใจและมุงมั่นที่จะคนหาวิธีบูรณาการดานการสรางเสริมสุขภาพกับกิจกรรมทุกอยางของสถาบัน
3. การขยายผลสําเร็จของการสรางเสริมสุขภาพสูชุมชนภายนอก ดังนัน้ จึงควรสรางเครือขาย
และความสัมพันธกันในการจัดสรรทรัพยากรสําหรับชุมชนในพืน้ ที่ รวมทั้งทบทวนผลกระทบทีจ่ ะเกิดกับ
ชุมชนในพืน้ ที่ ประเทศชาติ และประชาคมโลก ผานการบริหารจัดการงบประมาณ และการปฏิบตั ิ ใน
บทบาทของการสนับสนุนและการไกลเกลี่ยดวย
การดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพมุงเนนใหนิสิตนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษามีสวน
รวมดําเนินการ (Participation) โดยการพัฒนาที่มกี ารบูรณาการทุกดาน (Holism) มีความเสมอภาคของทุก
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ฝายทุกคน (Equity) มีขอผูกพันรวมใจกันของทุกฝาย (Consensus) การรวมมือกันทํางาน (Interdiscipline
Collaboration) สูการพัฒนาที่ยั่งยืนตอเนื่อง (Sustainability)
การบริหารจัดการสูมหาวิทยาลัยสงเสริมสุขภาพ มีวงจรการบริหารจัดการทีเ่ ริ่มจากการสราง
ความเขาใจกับผูบริหาร ผูกาํ หนดนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา จนไดขอตกลงที่ชัดเจน เปนพันธะสัญญา
ในการดําเนินงานอยางตอเนื่องตอไป คนหาและระบุผูประสานงานในทุกหนวยงาน เพื่อจัดตั้งเปน
คณะกรรมการกํากับทิศทาง(Steering Committee) และคณะทํางาน (Working Group) คนหาภาคีรวมทํางาน
จากหนวยงานตางๆทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา ตรวจสอบขอมูลสถานะสุขภาพ และสิ่งแวดลอม
ทั้งดานกายภาพและสังคม ระบุปญหาความตองการที่จะแกไข กําหนดใหมีแผนงานโครงการดวยกระบวนการ
สรางพลังอํานาจ (Empowerment) และการมีสวนรวมของทุกฝาย ดําเนินการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการ ควบคุม
กํากับ และประเมินผล
3. องคกรแหงการเรียนรู
องคกรแหงการเรียนรู หมายถึง องคกรทีบ่ ุคลากรภายในองคกรไดขยายความสามารถของตน
อยางตอเนื่องทัง้ ในระดับบุคคล ระดับกลุมบุคคล และระดับองคกร เปนองคกรที่บุคลากรในองคกรมีการ
เรียนรูอยางตอเนื่องดวยวิธีการที่จะเรียนรูไปดวยกันทั้งองคกร ขั้นตอนสูองคกรแหงการเรียนรู (Senge, 1990)
1.การคิดอยางเปนระบบ (Systems Thinking)
2. การมุงสูความเปนเลิศ (Personal Mastery)
3. รูปแบบวิธกี ารคิดและมุมมองที่เปดกวาง (Mental Models)
4. การสรางและสานวิสัยทัศนรวมกัน(Shared Vision)
5. การเรียนรูเปนทีม (Team Learning)
4. การพัฒนารูปแบบ
Keeves (1988) กลาวถึง หลักการพัฒนารูปแบบที่ดี
1. รูปแบบควรประกอบดวยความสัมพันธอยางมีโครงสรางของตัวแปร
2. รูปแบบควรเปนแนวทางในการพยากรณผลที่เกิดขึ้นจากการใชรูปแบบได
3. รูปแบบควรจะตองระบุหรือชีใ้ หเห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษา
4. รูปแบบควรเปนเครื่องมือในการสรางมโนทัศนใหม
5. รูปแบบทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง (Transtheoretical Model)
ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง (Prochaska and DiClemente, 1984 cited in Pender, Murdaugh, and
Parsons, 2006) กลาวถึงขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงไว 5 ขั้นตอน ดังนี้
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1. ขั้นตอนกอนการพิจารณา (Precontemplation) บุคคลยังไมคิดที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ระยะเวลาในขัน้ ตอนนี้ไมนอยกวา 6 เดือน
2. ขั้นตอนการพิจารณา (Contemplation) บุคคลเริ่มคิดพิจารณาอยางจริงจังทีจ่ ะปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ในระยะเวลา 6 เดือนขางหนา
3. ขั้นตอนการวางแผนหรือเตรียมการเปลีย่ นแปลง (Planning or Preparation) บุคคลที่พยายามจะ
ลดพฤติกรรมที่ไมถูกตอง หรือเพิ่มพฤติกรรมที่ถูกตองอยางจริงจังในปที่ผานมา คิดอยางจริงจังที่จะเปลี่ยน
พฤติกรรมในเดือนหนา (ปรับเปลี่ยนในสิ่งที่เล็กหรือจุดเล็กๆกอน)
4. ขั้นตอนการปฏิบัติ (Action) บุคคลมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เคยชินมานานอยางจริงจังเปน
ระยะเวลา 6 เดือน
5. ขั้นตอนการคงอยู (Maintenance) เปนชวงเวลา 6 เดือนหลังจากการเริ่มตนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
และทําพฤติกรรมนั้นตลอดไป บุคคลจะปฏิบัติพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอยางตอเนือ่ งตลอด 6 เดือน และ
ปฏิบัติตอไปอยางไมมีกําหนด เปนการเปลีย่ นแปลงอยางยั่งยืน
6. แนวคิดการบริหารเชิงยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร หมายถึง วิธีการวางแผนขององคกรที่คาดวาจะนําไปสูความสําเร็จและเกิดผลลัพธตรง
ตามวัตถุประสงคขององคกรที่กําหนดไว (Certo and Peter, 1991)
การวางแผนเชิงยุทธศาสตรเปนการวางแผนใชทรัพยากรขององคกรอยางมีระบบและขั้นตอน โดยมี
ความสอดคลองกับทิศทางและวัตถุประสงคขององคกรเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กระบวนการบริหารเชิงยุทธศาสตร
Certo and Peter (1991) ไดเสนอกระบวนการบริหารเชิงยุทธศาสตรสําหรับองคกร ซึง่ มีวิธีการ
ปฏิบัติ 5 ขั้นตอน คือ 1) การวิเคราะหปจจัยหรือสภาพแวดลอมขององคกร 2) การจัดวางทิศทางขององคกร
พิจารณา ขอบเขต ภารกิจขององคกร และผลประโยชนทจี่ ะไดรับ 3) การกําหนดยุทธศาสตร 4) การปฏิบัติ
ตามแผนยุทธศาสตรที่กําหนดไว 5) การควบคุมเชิงยุทธศาสตร เปนประเมินความสําเร็จและสัมฤทธิ์ผลที่
เกิดขึ้นในภาพรวมขององคกร
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
การวิจยั ครั้งนีม้ ีประโยชน คือ
1. สถาบันอุดมศึกษาที่มีบริบทแตกตางกันไดรูปแบบความเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ
ที่เหมาะสมกับสถาบันอุดมศึกษาไปใชเปนแนวทางในการดําเนินงานการสรางเสริมสุขภาพใหนิสิตนักศึกษา
และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาไดอยางเหมาะสม เพื่อสรางเสริมใหนสิ ิตนักศึกษาและบุคลากรมีพฤติกรรม
สุขภาพที่ดี และมีสุขภาวะสมบูรณทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคม และปญญา
2. สถาบันอุดมศึกษาไดยทุ ธศาสตรที่จะใชเปนแนวทางในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาใหเปน
องคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพที่เขมแข็ง ดวยกระบวนการการมีสวนรวมของนิสติ นักศึกษาและบุคลากร
ของสถาบันอุดมศึกษาตามรูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษานัน้ ๆ เพื่อใหแกนิสิตนักศึกษา
และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษามีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี และมีสุขภาวะสมบูรณทั้งดานรางกาย จิตใจ
สังคม และปญญา

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจยั เพื่อสังเคราะหรูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษา และนําเสนอ
ยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกีย่ วของ ดังนี้
ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับหลักการอุดมศึกษา
1.1 หลักการอุดมศึกษา
1.2 การบริหารจัดการอุดมศึกษา
1.3 การพัฒนานิสติ นักศึกษา
1.4 ทฤษฏีการพัฒนานิสิตนักศึกษา
ตอนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพ
2.1 การสรางเสริมสุขภาพ (Health Promotion)
2.2 ยุทธศาสตรการสรางเสริมสุขภาพ
2.3 มหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพ
ตอนที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับองคกรแหงการเรียนรู
ตอนที่ 4 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ
ความหมายและประเภทของรูปแบบ การพัฒนารูปแบบ
ตอนที่ 5 แนวคิดการบริหารเชิงยุทธศาสตร
5.1 ความหมายของยุทธศาสตร
5.2 การวางแผนและการจัดการยุทธศาสตร
5.3 กระบวนการบริหารเชิงยุทธศาสตร
ตอนที่ 6 แนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคที่ใชในการวิจัย
6.1 แนวคิดการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
6.2 เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Future Research)
6.3 รูปแบบการตรวจสอบโดยวิธีอิงผูทรงคุณวุฒิ (Connoisseurship)
ตอนที่ 7 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
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ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับหลักการอุดมศึกษา
1.1 หลักการอุดมศึกษา
จุดมุงหมายของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษามีจุดมุงหมาย 3 ประการดังนี้ (ศุภนิตย
วัฒนธาดา, 2520)
1. มุงบุกเบิก แสวงหา บํารุงรักษาและถายทอดความรูเพื่อสรางสรรคความกาวหนา และความ
เปนเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence)
2. ใชความรูใหเปนประโยชนตอสังคม โดยถือวาสถาบันอุดมศึกษาเปนแหลงวิทยาการชั้นสูง
ที่จะเอื้ออํานวยประโยชนตอความเจริญของมนุษยชาติ
3. ทํานุบํารุง สงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
หนาที่ของสถาบันอุดมศึกษา ตามจุดมุงหมายดังกลาว มี 4 ประการ คือ
1. การสอนวิชาการและวิชาชีพ เพื่อสนองความตองการกําลังคนของสังคม
2.
การวิจยั คนควา เพื่อความกาวหนาทางวิชาการ
3.
บริการทางวิชาการแกสังคม
4.
ถายทอดวัฒนธรรมและปลูกฝงความเปนพลเมืองดี
1.2 การบริหารจัดการอุดมศึกษา
การบริหารจัดการอุดมศึกษา แบงเปน 3 สวน (ไพฑูรย สินลารัตน, 2542) คือ
1. การจัดการบริหารทั่วไป ไดแก บุคลากร งบประมาณ ทรัพยากรและการลงทุน และการใช
พื้นที่ การบริหารเทศะในการจัดการศึกษา กฎระเบียบขอบังคับตางๆของสถาบัน และกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
สถาบัน การจัดองคกร บริหารภายในสถาบัน การบริหารงานทั่วไป ความสัมพันธตอชุมชน งานบุคลากร
และเจาหนาที่ งานอาคารสถานที่ และการจัดทํางบประมาณและการจัดหาทุน
2. การจัดการบริหารงานวิชาการ ไดแก การจัดการเรียนรู การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา การจัดทําระเบียบปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานดานวิชาการ การบริหารงานวิชาการ
และการบริหารหลักสูตร การรับนักศึกษาเขา ทรัพยากรการเรียนการสอน การจัดการศึกษาผูใหญ การ
บริหารงานอาจารย งานกิจการนิสิตนักศึกษา งานกีฬาและพัฒนาการนิสติ นักศึกษา งานสุขภาพและอนามัย
และองคการบริหารงานสัมพันธ
3. การประกันคุณภาพการศึกษาประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ
และการประเมินคุณภาพการศึกษา

34

ประเภทของการอุดมศึกษา ประกอบดวย (พรชุลี อาชวอํารุง, 2543)
1. อุดมศึกษาของรัฐทั้งระบบจํากัดรับและไมจาํ กัดรับ อุดมศึกษาในกํากับรัฐบาล อุดมศึกษา
เอกชน
2. อุดมศึกษาเฉพาะทาง กระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอืน่ ของรัฐที่จดั การศึกษา
วิชาการตามธรรมชาติและลักษณะเฉพาะของสาขาวิชานัน้
3. อาชีวศึกษา ดําเนินการจัดการศึกษาและฝกประสบการณวิชาชีพโดยตรง
4. อุดมศึกษาในทองถิ่น สงเสริมใหเกิดความเขมแข็งของชุมชน การธํารง รักษา สืบสาน
รังสรรค เผยแพรวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
5. อุดมศึกษาในเขตพื้นที่ สงเสริมใหเกิดความเขมแข็งของชุมชน สนับสนุนการเรียนรูขนั้ สูง
และการศึกษาตลอดชีวิต
6. องคการชุมชน องคการวิชาชีพ องคการเอกชน สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบัน
สังคมและหนวยงานอื่น สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน การธํารง รักษา สืบสาน รังสรรค เผยแพรวัฒนธรรม
และภูมิปญญาไทย สนับสนุนการเรียนรูขั้นสูง และการศึกษาตลอดชีวิต
หลักการอุดมศึกษาในเรื่องจุดมุงหมาย หนาที่ของของสถาบันอุดมศึกษา การบริหารจัดการ
อุดมศึกษา และประเภทของอุดมศึกษาเปนแนวคิดสําคัญที่ผูวิจัยไดนําไปใชในการวิเคราะหสภาพแวดลอม
ของสถาบันอุดมศึกษา และนําเสนอยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนองคกรแหงการ
สรางเสริมสุขภาพ เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาเปนองคกรที่สรางเสริมสุขภาพใหนิสิตนักศึกษาและบุคลากร
ของสถาบันอุดมศึกษามีสุขภาวะสมบูรณทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคม และปญญา
1.3 การพัฒนานิสิตนักศึกษา
1 กิจการนิสิตนักศึกษา
หลักการของกิจการนิสิตนักศึกษา 16 ประการ (Clothier, 1931 อางถึงใน สําเนาว ขจรศิลป, 2539) คือ
1.1 นิสิตนักศึกษาแตละคนมีความแตกตางกัน ทั้งดานความถนัด เชน การใชมือ การใชสมอง
เพื่อการประกอบอาชีพ ความสนใจในการงาน ตลอดจนบุคลิกภาพในดานตางๆ ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษา
ตองทราบความแตกตางของนิสิตนักศึกษา เพื่อจัดการศึกษาทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรตลอดจนการ
แนะแนวใหสอดคลองกับความถนัดและความสนใจของนิสิตนักศึกษา
1.2 หนวยงานทุกแหงในสถาบันอุดมศึกษา รวมทัง้ ผูบริหาร อาจารย นักแนะแนว และบุคลากร
อื่นๆที่ตองติดตอกับนิสิตนักศึกษา ควรเขาใจถึงความแตกตางของนิสิตนักศึกษา

35

1.3 ฝายกิจการนิสิตนักศึกษา มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงในการดําเนินการดวยวิธกี ารตางๆ
เพื่อชวยใหทุกฝายเขาใจถึงความแตกตางของนิสิตนักศึกษา
1.4 สถาบันอุดมศึกษาแตละแหง ควรจัดดําเนินการ ซึ่งรวมทั้งกิจกรรมและอํานวยความ
สะดวกในดานตางๆเพื่อสงเสริมและรักษาความสัมพันธอนั ดี ระหวางนิสิตนักศึกษา อาจารย และผูบริหาร
1.5 สถาบันอุดมศึกษาแตละแหง ควรคัดเลือกนักเรียนที่มีความเหมาะสม ทั้งทางดานความรู
และรางกายทีส่ มบูรณเขาเปนนิสิตนักศึกษา
1.6 สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการใหคําปรึกษา (Counseling Services) ทั้งในดาน
การศึกษา อาชีพ ปญหาสวนตัว และสังคมใหแกนิสิตนักศึกษา
1.7 สถาบันอุดมศึกษาควรจัดปฐมนิเทศ และปจฉิมนิเทศ เพื่อชวยใหนิสิตนักศึกษาได
ปรับตัวเขาสูสภาพแวดลอมใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.8 สถาบันอุดมศึกษามีหนาที่รวมรับผิดชอบตอสุขภาพของนิสติ นักศึกษา ซึ่งมีผลโดยตรง
กับความสําเร็จในการศึกษาเลาเรียนของนิสติ นักศึกษา ฝายกิจการนิสิตนักศึกษาควรจัดบริการอนามัยซึ่งมี
แพทยคอยใหการรักษาพยาบาล
1.9 สถาบันอุดมศึกษามีหนาที่รว มรับผิดชอบตอสุขภาพจิตของนิสิตนักศึกษา จึงควร
จัดบริการเกีย่ วกับสุขภาพจิตของนิสิตนักศึกษา ควบคูก ับการรักษาพยาบาลทางดานสุขภาพรางกาย
1.10 สภาพแวดลอมทางดานกายภาพ ซึ่งรวมถึงที่พักอาศัย มีผลโดยตรงตอกําลังขวัญในการ
ทํางาน ความสําเร็จในการศึกษา และการพัฒนาบุคลิกภาพของนิสิตนักศึกษา จึงเปนหนาที่ของสถาบันอุดมศึกษา
ที่จะจัดบริการหอพักใหนิสิตนักศึกษา
1.11 สถาบันอุดมศึกษาควรชวยเหลือนิสิตนักศึกษาที่มีความเดือดรอนในดานการเงิน โดย
การจัดบริการในดานตางๆ เชน จัดหางานพิเศษนอกเวลาเรียน จัดบริการใหกูเงินในกรณีฉุกเฉิน ตลอดจนจัดหา
ทุนการศึกษาใหนิสิตนักศึกษาที่มีความยากจนขัดสน
1.12 ควรสงเสริมใหนิสิตนักศึกษาจัดกิจกรรมประเภทตางๆ และสนับสนุนใหนิสิตนักศึกษา
เขารวมกิจกรรมใหมาก และตองระมัดระวังไมขดั ขวางตอการพัฒนาความคิดริเริ่ม สรางสรรค ภาวะผูนาํ
และความรับผิดชอบของนิสิตนักศึกษา ตลอดจนตองใชความพยายามบูรณาการกิจกรรมนิสิตนักศึกษาเขา
กับหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
1.13 การจัดทําระเบียนนิสิตนักศึกษาที่สมบูรณ มีความสําคัญตองานกิจการนิสิตนักศึกษา
และการพัฒนานิสิตนักศึกษาเปนอยางมากจึงควรจัดทํา และเก็บรักษาระเบียนสะสมของนิสิตนักศึกษาทุก
คนไว เพื่อใหบุคลากรฝายกิจการนิสิตนักศึกษา ผูบริหาร และอาจารยไดใชระเบียนนิสิตนักศึกษาที่มีความ
สมบูรณทั้งดานภูมิหลังของนิสิตนักศึกษา ดานวิชาการ ดานกิจกรรม ตลอดจนความสามารถทางดานอื่นๆ
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1.14 สถาบันอุดมศึกษาตองตระหนักถึงความสําคัญของการวิจยั เกีย่ วกับนิสิตนักศึกษาและ
งานกิจการนิสิตนักศึกษา ซึ่งเปนสวนหนึ่งของกิจการนิสิตนักศึกษา โดยตองใหการสนับสนุนดานบุคลากร
งบประมาณ เครื่องมือ และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ
1.15 สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการแนะแนวอาชีพ ซึ่งรวมทั้งขอมูลเกีย่ วกับลักษณะของ
อาชีพตางๆ ภาวะตลาดแรงงาน การชวยใหนักศึกษาทราบความถนัด ความสนใจ และสามารถตัดสินใจเลือก
อาชีพไดอยางเหมาะสม
1.16 สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการจัดหางานใหนิสิตนักศึกษา ซึ่งรวมถึงการติดตอกับ
ผูจางงาน การชวยเหลือใหนสิ ิตนักศึกษาไดเขาทํางานดวยวิธีการตางๆ โดยใหนิสิตนักศึกษาเปนผูตดั สินใจ
เลือกงานเอง ตลอดจนคอยติดตามชวยเหลือผูที่ตัดสินใจเลือกงานผิด ใหเขาทํางานที่สอดคลองกับบุคลิกภาพ
ของนิสิตนักศึกษา
ขอบขายหนาที่ของงานกิจการนิสิตนักศึกษา 4 ดาน (Knowles, 1977) คือ
1. หนาที่เกี่ยวกับการใหสวัสดิการ (Welfare Function) หมายถึง หนาทีใ่ นการใหความชวยเหลือ
สงเสริม และคุมครองในดานตางๆ ไดแก การบริการสุขภาพอนามัย บริการดานอาหาร จัดหาทุนการศึกษา
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ บริการจัดหางาน บริการดานจดหมายและไปรษณีย เปนตน
2. หนาที่เกีย่ วกับการควบคุม (Control Function) หมายถึง หนาที่เกีย่ วกับปกครองและพัฒนาให
นิสิตนักศึกษาปฏิบัติตามระเบียบประเพณีของมหาวิทยาลัย ไดแก การรับเขาศึกษา งานทะเบียนและประวัติ
งานวินยั และหอพัก
3. หนาที่เกี่ยวกับกิจกรรมนอกหลักสูตร (Extra Curriculum Activities) หมายถึง หนาที่เกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรทั้งจัดใหและใหนิสิตนักศึกษาจัดเอง ไดแก สโมสรนิสิตนักศึกษา กิจกรรมกีฬา
กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมดานบริการชุมชน และกิจกรรมดานสังคมวัฒนธรรม
4. หนาที่เกี่ยวกับการสอน (Teaching function) หมายถึง หนาที่เกี่ยวกับการสอนเพื่อพัฒนานิสิต
นักศึกษา ไดแก งานปฐมนิเทศ การสอนซอมเสริมทางดานวิชาการ การสอนพิเศษในหอพัก การอบรมดาน
ตางๆ และงานปจฉิมนิเทศ
2. การพัฒนานิสิตนักศึกษา
Miller and Prince (1976 อางถึงใน ธนวัฒน สุวรรณจรัส, 2548) กลาววา การพัฒนานักศึกษา
ใหเปนบัณฑิตที่สมบูรณตองครอบคลุมการพัฒนา 4 ดาน คือ ดานการพัฒนาทางวิชาการ ดานการพัฒนาทาง
อาชีพ ดานการพัฒนาทางรางกาย และดานการพัฒนาทางอารมณและสังคม โดยยึดหลักการประสานความ
รวมมือของทุกฝายในสถาบันอุดมศึกษา ไดแก ผูบริหาร อาจารย นิสิตนักศึกษา และบุคลากรทุกระดับอยาง
เทาเทียมกัน และดําเนินงานเพื่อเปาหมายเดียวกัน ดังนี้
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2.1 การพัฒนานิสิตนักศึกษาเปนกระบวนการตอเนื่อง และสะสมการเจริญเติบโตดานรางกาย
จิตใจ และสังคม
2.2 การพัฒนาเกิดขึ้นในสภาพแวดลอมที่คาดวาจะมีการเปลีย่ นแปลง ในสภาพแวดลอมที่แต
ละบุคคลหรือกลุมนิสิตนักศึกษาทํางานรวมกัน การพัฒนามุงหวังผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมากกวาเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงทีต่ อบสนองภายหลังสถานการณที่เกิดขึ้นแลว
2.3 การสอนนิสิตนักศึกษาใหมีความสามารถและทักษะตางๆ เพื่อเปนการชวยใหนิสิตนักศึกษา
เกิดความเจริญงอกงามในการพัฒนาตนเองตอไป
2.4 ควรใหนิสิตนักศึกษามีโอกาสแกปญหา เพือ่ ใหมีความกาวหนาในการพัฒนา
2.5 การพัฒนาจะเปนไปไดดีและมากขึ้น ถานิสิตนักศึกษา อาจารย บุคลากรที่เกี่ยวของได
เรียนรูจากการทํางานรวมกัน
2.6 ควรใหนิสิตนักศึกษามีอิสระที่จะแสดงความคิดเห็นและความรูสึกออกมา โดยไมตอง
กลัวการตําหนิ หรือปฏิเสธความคิดนั้น
2.7 นิสิตนักศึกษาตองเปนผูริเริ่มดวยตนเองที่จะกาวไปขางหนาตามขีดความสามารถของตน
และจะตองประสบความสําเร็จในแตละขั้นตอนกอนที่จะผานพนไปตลอดกระบวนการพัฒนา
2.8 นิสิตนักศึกษาควรมีโอกาสไดคนหาความตองการของตนเองที่จะเกิดการพัฒนาและ
ตัดสินใจวา การเรียนรูอยางใดที่นิสิตนักศึกษาตองการ และทําอยางไรจะบรรลุความตองการนั้น
2.9 นิสิตนักศึกษาควรมีโอกาสไดสังเกตและมีการติดตอสัมพันธกับผูที่มีพฤติกรรมที่ถูกตอง
เปนที่ยอมรับของสังคม ไดรับการยกยองและมีคุณลักษณะตลอดจนกระบวนการที่เปนแบบอยางที่ดี
2.10 ควรใหนิสิตนักศึกษาไดเขาถึงแหลงกําลังคน กําลังทรัพย และขอมูลที่จําเปนตอการ
พัฒนา
2.11 การรับรูผลที่เที่ยงตรง ซึ่งเกิดจากการกระทําของนิสิตนักศึกษาเปนสิ่งจําเปนสําหรับการ
พัฒนา
2.12 การสงเสริมใหนิสิตนักศึกษาไดมีโอกาสฝกปฏิบัติ ใชความคิดและวิธีการใหมๆจะชวย
ใหเกิดการพัฒนา
2.13 การเรียนรูเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ซับซอน และนําความรูไปใชในเวลาอันควรในชีวิตจริง
เปนสิ่งที่ควรสนับสนุน
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1.4 ทฤษฏีการพัฒนานิสิตนักศึกษา
ทฤษฏีการพัฒนานิสติ นักศึกษาของ Chickering
Chickering ไดเสนอแนวทางการพัฒนานิสิตนักศึกษา 7 ดาน (Chickering and Reisser, 1993) ดังตอไปนี้
1) การพัฒนาสมรรถนะดานสติปญญา ดานรางกาย และดานสังคม (Developing Competence)
ดานสติปญญา นิสิตนักศึกษามีความคิด วิจารณญาณ ใฝรู ใฝเรียน ตอสู อดทนดานวิชาการอยาง
ไมเบื่อหนายทอถอย มีความมานะบากบั่น นิสิตนักศึกษา อยากจะเรียนรู อยากจะทํางานใหเสร็จอยางสมบูรณ
ที่สุด ลงทุนเพื่อการศึกษา กลาแสดงความคิดเห็น สนใจการอภิปรายโตแยงเสนอเหตุผล กระตือรือรนแสวงหา
ขอมูลจากแหลงตางๆ มีความสามารถในการใชสติปญญา เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ ความชื่นชมในสิ่งสวยงาม การ
รวบรวม วิเคราะหและสังเคราะห การรวบรวมกรอบแนวคิด การสรางคุณคาจากการสังเกตและประสบการณ
ดานรางกาย นิสิตนักศึกษามีสมรรถนะทางกายสามารถรักษาสุขภาพรางกายใหแข็งแรงปราศจาก
โรคภัยไขเจ็บ สามารถปองกันโรคภัยไขเจ็บ อันอาจสงผลกระทบไปสูการศึกษา หรือการทํางานในอนาคต
และเปนความสามารถในการใชพลังทางกายและพลังทางใจในการออกแบบ และสรางงานที่เปนรูปธรรม
การมีกําลังใจ กระฉับกระเฉง และมีวนิ ัยในกิจกรรมเพื่อความสงบสุขสบาย เปนสวนหนึ่งของการดํารงชีวิต
ดานสังคม นิสิตนักศึกษามีสมรรถนะทางสังคม สามารถปรับตัวใหเขากับผูอื่นได เขาสังคมเปน มี
ความสัมพันธกับผูอื่น เปนความสามารถในการสื่อสารกับผูอื่น อยางเหมาะสมกับสถานการณ
2) การจัดการกับอารมณ (Managing Emotions) คือการรูจักและเขาใจอารมณของตนเอง เคารพ
และยอมรับอารมณของคนอื่นที่แตกตางออกไป ดังนั้นทุกคนตองเรียนรูที่จะควบคุมอารมณของตนเองและ
นํามาใชใหถูกกาลเทศะ แสดงอารมณตางๆไดอยางเหมาะสม
3) การพัฒนาความเปนตัวของตัวเอง (Developing Autonomy) คือ นักศึกษาจะตองไดรับการ
พัฒนาใหมีความเปนผูใหญขนึ้ โดยรูจ ักการพึ่งตนเองมากขึ้น มีอิสระแกตนเอง และไมตองพึ่งพาผูอื่น ไม
ตองพึ่งพาพอแมมากนัก รูจักการใหและการรับ ยอมรับและใหความเคารพกับการมีอิสระของผูอื่น ขอบเขต
ของโลกเขากวางขึ้นและรวมไปถึงชุมชนสังคมและโลก
4) การเสริมสรางเอกลักษณของตนเอง (Establishing Identity) คือ ปกติวยั รุนมักจะลอกเลียน
พฤติกรรม บุคลิกลักษณะจากบุคคลรอบขางที่ตนศรัทธา นักศึกษาก็เหมือนกันกอนที่จะพัฒนาครบมี
เอกลักษณเฉพาะตนนัน้ นักศึกษาก็จะพัฒนาการเลียนแบบบุคลิกภาพ วิธีการคิด วิธีการพูด การวางทาทาง
การแตงกายจากผูที่นักศึกษาชื่นชม แตการเรียนในสถาบันคนหาและรูจ ักตนเอง ทั้งทางบวกและลบ ซึง่ รวม
ไปถึงบทบาทการทํางาน การเลน รูวาคนอื่นคิดอยางไรกับตน
5) การมีอิสระในการสรางความสัมพันธกับผูอนื่ (Freeing Interpersonal Relationships) ยอมรับความ
แตกตางของบุคคล ยอมรับซึง่ กันและกัน เปดใจกวางใหความไววางใจผูอื่น เชื่อถือโดยไมหวังสิ่งตอบแทน
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6) การพัฒนาเปาหมายของชีวิตตนเอง (Developing Purpose) คือ ความสามารถในการเพิ่มความ
ตั้งใจ ความพึงพอใจ มีจุดมุงหมายที่ชัดเจนแมมีอุปสรรค มีการวางแผนดานอาชีพ การวางแผนสวนตัว การ
วางแผนกับผูอื่นและครอบครัว
7) การพัฒนาศักดิ์ศรี/ บูรณภาพ (Developing Integrity) คือ การพัฒนาตนเองใหสามารถควบคุม
พฤติกรรมของตน มีความเชื่อถือในตนเอง มีคานิยมที่ดีตอความเปนมนุษยตอตนเอง และสามารถปรับคานิยม
ของตนเองใหเหมาะกับพฤติกรรมและความคาดหวังของสังคมได
ทฤษฎีรปู แบบวุฒิภาวะของHeath (Heath’s Maturity Model)
Heath (1978 อางถึงใน อัจฉรา ไชยูปถัมภ, 2550) เสนอทฤษฎีในกลุม Psychosocial ซึ่งมอง
พัฒนาการของบุคคลวามีการเปลี่ยนแปลงเปนลําดับขั้น สามารถวัดและสังเกตเห็นลักษณะการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นหลังจากไดรับประสบการณเปนเหตุที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานความคิด ความรูสึก การ
แสดงออก การมองเห็นคุณคา และการเกีย่ วของสัมพันธกับผูอื่น นอกจากนี้ยังอาจจัดอยูใ นกลุม Cognitive และ
person – environment Interaction ดวย การอธิบายลักษณะที่เกิดขึ้นของทฤษฎีนี้ในรูปของ Ideal Persons หรือ
องครวมในอุดมการณของบุคคล ซึ่งอธิบายไดตามลักษณะของความเขมแข็งของสุขภาพจิต การมองโลกในทาง
ที่ดี ตระหนักถึงความสามารถของตนเอง ความสามารถในการทําใหบรรลุวัตถุประสงค และความสามารถใน
การจัดการกับอารมณของตนเอง มิติทั้ง 5 มิติของพัฒนาการทางวุฒิภาวะ (The Five Dimensions of Maturing)
สามารถแสดงกรอบแนวคิดของทฤษฎีรูปแบบวุฒิภาวะ ดังแผนภูมิที่ 2
แผนภูมิที่ 2 กรอบแนวคิดของทฤษฎีรูปแบบวุฒภิ าวะ
More able to symbolize one’s experience
แปลงประสบการณที่มีใหเปนนามธรรมได

Cognitive Skills
ทักษะทางความคิด

More Allocentric or others centered
ลด ละ เลิกอัตตาในตน

Values
การรูคณ
ุ คาในสิ่งตางๆ
Self - Concept
อัตมโนทัศน
Interpersonal relations
มีความสัมพันธกับบุคคลอื่น

ที่มา : อัจฉรา ไชยูปถัมภ. 2550.

วุฒิภาวะหรือพัฒนาการที่
สมวัยของบุคคล

More Integrated
มีหลักการและจุดยืนของตนเอง
More Stable
มีความมั่นคงในตนเอง
More Autonomous
มีความอิสระและเปนตัวเองมากขึ้น
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แนวคิดหลักของพัฒนาการ มีดังนี้
- พฤติกรรมที่มีขึ้นในแตละระดับเปนการสรางขึ้นจากลักษณะเดนและเปนสวนที่เกี่ยวของกับ
บุคลิกลักษณะของบุคคลนั้น
- พฤติกรรมในขัน้ ที่หนึ่งๆจะมีคุณภาพหรือขีดความสามารถที่แตกตางกันไป (อาจมากกวาหรือ
นอยกวา) จากพฤติกรรมที่ปรากฏในขั้นทีเ่ กิดขึน้ กอนหรือเกิดขึ้นทีหลัง
- เด็กทุกคนจะมีพัฒนาการในแตละขั้นตอนเหมือนกันหมดและเปนไปตามลําดับจะไมมีเด็ก
คนใดที่สามารถกาวกระโดดผานขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดไปไดโดยไมตอ งปฏิบัติขั้นตอนกอนหนานัน้
การพัฒนาการของทุกชีวิตอาจไดรับอิทธิพลจากสิ่งแวดลอมเปนปจจัยทําใหพัฒนาการในขั้นตอน
ตางๆเกิดขึ้นเปนไปไดเร็วกวาเดิมหรือชากวาเดิมได แตที่สําคัญคือทุกชีวิตจะตองมีพัฒนาการทุกขั้นตอน
เปนไปตามลําดับเหมือนกันหมด โดยจะไมมีเด็กคนใดกาวกระโดดขั้นตอนการพัฒนาขั้นใดขั้นหนึ่งไปได
มิติทั้ง 5 ของทฤษฎีรูปแบบวุฒิภาวะ มีดังนี้
1. การมีความสามารถนําเอาประสบการณที่เกิดขึ้นมาสรุปใหเปนนามธรรมได (More Able to
Symbolize One’s Experience)
2. การลด ละ เลิกอัตตาในตน หรือมีความใสใจผูอื่นมากขึ้น(More Allocentric or Others Centered)
คือพยายามอยูร วมกับผูอื่นใหได โดยเนนผูอื่นเปนสําคัญ ซึ่งเปนคุณลักษณะของการอยูรวมกันในสังคม
3. การมีหลักการและจุดยืนของตนเอง(More Integrated) มีลักษณะสวนตัวชัดเจนมากขึ้น มีจุดยืน
ไมซ้ําแบบใคร สามารถอธิบายถึงเหตุของการกระทําและผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทําของตนได
4. การมีความมั่นคงมากขึ้น(More Stable) ประกอบดวยการมีสภาพความมั่นคงทางความคิด มี
ความมัน่ คงทางจิตใจ และมีความมั่นคงในลักษณะการกระทํามากขึ้น รูวา ตัวเองเปนใคร มีหนาที่อะไร และ
รูวาผูอื่นเปนใคร มีธรรมชาติอยางไร ทําใหเกิดความเขาใจในธรรมชาติของตนเองและผูอื่น มิตินี้สงผลให
เกิดความมั่นใจในความคิดของตนเอง แตก็ไมรบกวนผูอื่น มีหลักการและความมั่นคงในสิ่งที่เชื่อ และมัน่ คง
ในหลักการของตนเอง
5. การมีความเปนตัวของตัวเองและอิสระมากขึน้ (More Autonomous) สามารถดํารงชีวิตไดดวย
ตนเอง มีความเปนอิสระที่จะคิดหรือทําในสิ่งที่ตนเองตองการภายใตพนื้ ฐานแหงความเชื่อที่มีอยู สามารถ
รับผิดชอบตอผลของกิจกรรมที่ตนเองกระทําลงไป และมีอิสระที่จะคิดและประกอบกิจกรรมอยางสรางสรรค
จากมิติทั้ง 5 ที่กลาวมานี้เปนสัญญาณใหเห็นถึงรูปแบบของพัฒนาการวุฒิภาวะทีจ่ ะมีการพัฒนา
เปนไปในแนวขนาน โดยจะมีพัฒนาการอยูภ ายใตระบบพัฒนาการทั้งระบบของบุคคล (Self System) เปน
โครงสรางที่ปรากฏใหเห็นไดดังนี้
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1) ทักษะทางปญญาของบุคคล (Cognitive Skills) นักพฤติกรรมนิยม(Behaviorism)มักระบุวา
บุคคลเกิดพัฒนาการโดยการดูจากการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมที่วัดได และสังเกตเห็นเปนสําคัญ แตที่
จริงแลวคนเรามีสิ่งที่เปนเหมือนกลองดํา (Black Box)ตามความเชื่อของกลุมปญญานิยม (Cogitivism) ซึ่ง
เชื่อวาสิ่งที่เปนพัฒนาการของบุคคลอาจเปนไปในลักษณะที่ไมสามารถวัดหรือสังเกตได แตก็สามารถอนุมาน
ไดวาเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดพัฒนาการ เชน กรณีครูอธิบายเหตุผลกับลูกศิษยแลว ลูกศิษยเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
แตครูไมสามารถรูไดวามีอะไรเกิดขึ้นที่ทําใหลูกศิษยเกิดการเปลี่ยนพฤติกรรม
ลักษณะนี้เกิดขึน้ ในกระบวนการทางความคิดที่เรียกวามีการเปลี่ยนแปลงในกลองดํานั้น ซึ่งไมสามารถเห็น
ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง แตใชวิธีอนุมานสรุปผลลัพธ (Outcome) หรือสิ่งที่ปรากฏได
2) การตระหนักถึงคุณคา (Values) เห็นคุณคาในทุกสิ่งทุกอยาง รวมทั้งคุณคาในตนเองและผูอื่น
สิ่งของรอบกาย และรูจกั การแสวงหาคุณคาจากสิ่งที่เกีย่ วของได
3) อัตมโนทัศน หรือมีความคิดรวบยอดเกีย่ วกับตนเอง (Self – Concept) รูจักวาตนเองเปนใคร มี
ธรรมชาติอยางไร ซึ่งอัตมโนทัศนจะเปนตัวชี้นําการกระทําของบุคคล หากบุคคลมีอัตมโนทัศนตอตนเองใน
เชิงบวกก็จะเปนบุคคลที่มีความภาคภูมใิ จในตนเอง รูถึงความสามารถของตนเอง ทํางานไดมากกวาทีค่ นอื่น
คาดหมาย ตรงกันขามหากบุคคลมีอัตมโนทัศนตอตนเองในเชิงลบก็จะมองตนเองเปนคนไรคา หมดกําลังใจ
ในชีวิต จะหลีกเลี่ยงงานและหลีกเลีย่ งสังคม ทั้งนี้อัตมโนทัศนจะเกิดขึ้นจากประสบการณ จากการเลี้ยงดู
จากการบอกกลาวของผูใกลชิด เชน พอ แม อาจารย เปนตน
4) มีความสัมพันธกับผูอื่น (Interpersonal Relations) มีความสัมพันธระหวางบุคคล รูวาเมื่อมี
ความสัมพันธกับคนๆหนึ่งจะตองวางตัวอยางไร การรูจักกาลเทศะในการอยูรวมกับผูอนื่ ในสังคม เชน การ
ใหเกียรติ การรูจ ักแสดงความยินดีกับผูอื่น เปนตน
Heath เนนอยางชัดเจนไววา การเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเปน Becoming หรือที่เลือกใชคําวา
“วุฒิภาวะ” (Maturing) แสดงวาเปนการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ประกอบดวยสวนของวุฒภิ าวะและการเจริญเติบโต
ทางกายที่เปนลักษณะของNatureเอง และสวนของNurtureที่เปนการขัดเกลาอบรมสั่งสอนโดยบิดามารดา ครู
อาจารย รวมถึงการปะทะสัมพันธกับผูอื่นในสังคมนี้จะเปนไปอยางมีระบบแบบไมมที ี่สิ้นสุด (Unending
Process) มีหนาที่และโครงสรางที่ชัดเจน ทั้งนี้ในโครงสรางแตละสวนจะไมสามารถเกิดพัฒนาการขึ้นได
อยางอิสระ ในทางตรงกันขามโครงสรางทุกโครงสรางจะตองมีพัฒนาการที่เกี่ยวของซึ่งกันและกัน โครงสรางที่
เกิดการพัฒนาจะสงผลใหโครงสรางอื่นเกิดการพัฒนาตามไปดวย ซึ่งพัฒนาการในโครงสรางทั้ง 4 โครงสราง
นี้จะมีความสัมพันธตอการเกิดพัฒนาการในมิติทั้ง 5 มิติที่กลาวไวขางตน หลักการตางๆที่นํามาสูทฤษฎีของ
ฮีทนี้ไดจากการศึกษาและไดขอมูลจากการรวบรวมขอมูลหลายแหง อันไดแก การศึกษาวิชาการทางการแพทย
ทฤษฎีที่เกี่ยวของ และการอานจากงานวิจยั เชิงคุณภาพที่มปี รากฏอยูกอนแลว นอกจากนี้แลวฮีทยังไดศึกษา
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หาขอมูลทางดานชีววิทยา จิตวิทยา หลักจิตวิเคราะห สาระทางมานุษยวิทยา การศึกษา และขอมูลทางดาน
สุขภาพจิตอีกดวย
การจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนานิสิตนักศึกษาของ Heubner (1983) ไดรวบรวมลักษณะ
ตางๆของสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนานิสิตนักศึกษาไวดังนี้
สภาพแวดลอมทางกายภาพ (Physical Environment) ที่มีอิทธิพลตอการพัฒนานิสิตนักศึกษาที่อยู
ในสถาบันอุดมศึกษามีหลายประเภท ไดแก สภาพแวดลอมที่เปนพืน้ ที่ภายนอกอาคาร เชน สภาพธรรมชาติ
โดยรอบอาคาร ตนไม และการประดับตกแตงพืน้ ที่สีเขียวที่เปนตนไมจะทําใหนิสิตนักศึกษารูสึกสบาย
รางกายและจิตใจ สรางความรูส ึกออนโยน ผูกพันกับธรรมชาติ และอีกสวนหนึ่งที่สําคัญมากเชนเดียวกันคือ
อาคารสถานทีแ่ ละสิ่งกอสรางทั้งหมดในสถาบันอุดมศึกษา สิ่งกอสรางที่มีอิทธิพลทีส่ ุด คือ หอพักนิสิต
นักศึกษา เพราะลักษณะหอพักสงผลตอนิสิตนักศึกษาในดานความพึงพอใจในการอยูห อพัก ความรูส ึกเปน
อิสระ ความสนุกสนานผอนคลาย มีความเปนมิตร และรูสึกอบอุน แตหอพักบางแหงจะมีความสับสน
วุนวาย สงผลใหนิสิตนักศึกษามีสมาธิในการทํางานนอยลง
สภาพแวดลอมทางสังคม (Social Environment) การสนับสนุนจากสังคมที่แวดลอมมีความหมาย
กวาง ทั้งดานมิตรภาพความผูกพัน การรวมแรงรวมใจ การมีสวนรวม ทําใหเกิดศักยภาพในการชวยเหลือ
เกื้อกูลในสถาบันอุดมศึกษาทุกประเภท สิ่งทีท่ ําใหนิสิตนักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สดุ คือสภาพแวดลอมที่
มีความเปนมิตร มีการสนับสนุนและมีการใหความชวยเหลือ
ความหลากหลายและความเปนลักษณะเดียวกัน (Heterogeneity and Homogeneity) สภาพแวดลอมที่
ประกอบดวยสภาพแวดลอมยอยๆที่มีความแตกตางกัน ทําใหนิสิตนักศึกษาเลือกใชบริการไดอยางหลากหลาย
สภาพแวดลอมที่มีลักษณะเดียวกันเปนสภาพแวดลอมที่ประกอบดวยสภาพแวดลอมยอยทีไ่ มแตกตางกัน
ทําใหนิสิตนักศึกษาที่ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมที่มีลกั ษณะเดียวกันไดยากจะรูสึกตึงเครียด ถาปรับตัว
ไมไดจะอยูใ นสภาพแวดลอมนั้นไมได โดยทัว่ ไปนิสิตนักศึกษาจะมีความพึงพอใจกับสภาพแวดลอมที่มี
ความหลากหลาย เชน สภาพแวดลอมที่มีบริเวณกวางขวาง มีมุมตางๆใหเลือกพักผอนในชวงเวลาวาง มีศูนย
ตางๆใหเลือกเขาไปทํากิจกรรมอยางหลากหลาย นิสิตนักศึกษาสามารถเลือกสภาพแวดลอมยอยทีม่ ีความ
สอดคลองกับตนเอง มีโอกาสแสวงหาเพื่อนที่มีความคลายคลึงกับตนเองไดมาก
ความสมดุลยระหวางการสนับสนุนกับการทาทาย (Support and Challenge Balance) การ
สนับสนุน (Support) หมายถึง ความสัมพันธหรือประสบการณที่ชวยบรรเทาความตึงเครียด หรือการสราง
ประสบการณที่กอใหเกิดความคุนเคยกัน สภาพแวดลอมของการสนับสนุนไดแก การเอาใจใสดแู ล การให
ความเห็นอกเห็นใจกัน การไดรับความอบอุนจากผูอื่น สวนการทาทาย (Challenge) หมายถึง สภาพที่กอ ใหเกิด
ความตึงเครียด การทาทายมากเกินไปอาจทําใหเกิดความไมพอใจ หรือเกิดความยากลําบากในการใชชีวติ ใน
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สถาบันอุดมศึกษา นิสิตนักศึกษาจะตองประสบกับอิทธิพลของการสนับสนุนและการทาทายซึ่งสงผลถึง
ความปลอดโปรงและความขัดของในการใชชีวิตประจําวัน ดังนั้นการจัดสภาพแวดลอมในสถาบันอุดมศึกษา
ควรนําหลักการดังกลาวมาเปนหลักการในการจัดสภาพแวดลอมเพื่อการพัฒนานิสิตนักศึกษา
สรุปไดวาการพัฒนานิสิตนักศึกษาซึ่งเปนพันธกิจสําคัญของสถาบันอุดมศึกษา เพราะการผลิต
บัณฑิตไมไดมีเฉพาะการเรียนการสอนในหลักสูตรเทานั้น
จะตองมีการพัฒนานอกหลักสูตรดวย
สถาบันอุดมศึกษาตองจัดกิจกรรมใหเกิดการพัฒนาไดครบในทุกดาน เพื่อใหพัฒนานิสิตนักศึกษาสําเร็จ
เปนบัณฑิตทีม่ ีคุณภาพ มีความสมบูรณทงั้ ดานรางกาย สติปญญา อารมณ สังคม และเปนที่พึงปรารถนา
ของสังคม ดังนั้นการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาใหเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพจะชวยสนับสนุน
ใหการพัฒนานิสิตนักศึกษาเกิดผลอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลยั่งยืนขึ้น
ตอนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพ
2.1 การสรางเสริมสุขภาพ (Health Promotion)
การปฏิรูประบบสุขภาพสิ่งสําคัญที่สุด คือ ยุทธศาสตรการสรางเสริมสุขภาพ ซึ่งประกอบดวย
การที่สังคมมีจิตสํานึกหรือกระบวนทัศนใหมในเรื่องสุขภาพ เพื่อใหเกิดพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพใน
ระดับปจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน โรงเรียน สถานที่ทํางาน ระบบบริการสังคม สื่อมวลชน ตลอดจน
นโยบายสุขภาพ กระบวนทัศนนี้เรียกวา การสรางเสริมสุขภาพสําหรับคนทั้งมวล (Health Promotion for All)
สงผลใหคนทั้งมวลสรางเสริมสุขภาพ (All for Health Promotion) และคนทั้งมวลมีสุขภาพดี (Good
Health for All) (ประเวศ วะสี, 2541)
การสรางเสริมสุขภาพ หมายถึง กิจกรรมตางๆที่สนับสนุนและเพิ่มความสามารถในการดูแล
สุขภาพของบุคคลใหมีสุขภาพดี(Well–being) และมีผลกระทบโดยตรงตอการเพิม่ ระดับความผาสุข เพื่อ
นําสูสุขภาพดีของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม (Healthy People) โดยเนนทีก่ ารปฏิบัติพฤติกรรม
ของบุคคลเพื่อสรางเสริมสุขภาพที่ดี (Pender, 1996)
การสรางเสริมสุขภาพ อาจจําแนกเปน 4 ระดับ (อําพล จินดาวัฒนะ, 2551) คือ
1. การสรางเสริมสุขภาพสวนบุคคล (Individual Health Promotion)
2. การสรางเสริมสุขภาพระดับครอบครัวและชุมชน (Family and Community Health Promotion)
3. การสรางเสริมสุขภาพระดับบริการสาธารณสุข (Health Promotion Provisions/ Interventions)
4. การสรางเสริมสุขภาพระดับยุทธศาสตร (Health Promotion Strategy)
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การสรางเสริมสุขภาพจากกฎบัตรออตตาวา องคการอนามัยโลกและนักวิชาการดานการสราง
เสริมสุขภาพไดใหความหมายของการสรางเสริมสุขภาพ(WHO, 1986) สรุปไดดังนี้
1. เปนกระบวนการเพิ่มความสามารถของบุคคลในการควบคุมปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอสุขภาพ
และพัฒนาสุขภาพของตนเองใหดีขนึ้
2. เปนการใหอํานาจดานสุขภาพกับประชาชน คือเปนกระบวนการที่จะทําใหประชาชนมี
อํานาจมากขึ้นในการตัดสินใจและดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอสุขภาพของตนเอง
3. เปนการจัดกิจกรรมที่มงุ ไปสูภาวการณเปลี่ยนแปลงทางสังคม สิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจ
เพื่อบรรเทาผลกระทบที่มีตอ สุขภาพของสาธารณชนและของบุคคล
4. เปนการจัดระบบเพือ่ นําแหลงประโยชนตา ง ๆ ทั้งทางดานการศึกษา สังคม สิ่งแวดลอมมาใช
เพื่อเกื้อกูลใหบุคคลมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ลดปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคและเพิ่มสุขภาพ
การสรางเสริมสุขภาพเปนการปฏิบัติกิจกรรม เพื่อยกระดับสุขภาพหรือภาวะแหงความสุขในทุกๆ
ดาน ทัง้ ดานรางกาย จิตวิญญาณ สังคม และปญญาของบุคคล ครอบครัว และชุมชนใหดีขึ้น ประเทศไทย
ไดเริ่มดําเนินงานดานการสรางเสริมสุขภาพหลังจากที่องคการอนามัยโลกไดประกาศกฎบัตรออตตาวา
ขึ้น โดยนําแนวคิดเกีย่ วกับการสงเสริมสุขภาพมาดําเนินการแกปญหาดานสุขภาพของบุคคล ครอบครัว
และชุมชนตางๆ แตเมื่อประเมินผลการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพ พบวา การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
สุขภาพนั้นใชการสงเสริมยังไมเพียงพอที่จะทําใหเกิดขึน้ ได จําเปนตองใชการสรางพฤติกรรมสุขภาพ
จึงจะทําใหเกิดสุขภาวะที่สมบูรณได ดังนัน้ จึงเปลีย่ นจากการสงเสริมสุขภาพมาเปนการสรางเสริมสุขภาพ
แทน สวนการปกปองสุขภาพ (Health Protection) เปนการปองกันการเกิดโรคและการบาดเจ็บขึ้น
(Prevention of Disease and Injury) ซึ่ง Pender (1996) ไดพยายามจําแนกความแตกตางระหวางการสราง
เสริมสุขภาพและปกปองสุขภาพไวดังนี้
1. การสรางเสริมสุขภาพไมมีจดุ เนนที่โรคหรือปญหาเฉพาะที่เกิดจากโรคเชนเดียวกับการ
ปองกันโรค
2. การสรางเสริมสุขภาพเปนการกระทํากิจกรรม
เพื่อใหเกิดพฤติกรรมที่ปรารถนา
(Approach Behavior) สวนการปกปองสุขภาพหรือปองกันโรค เปนการหลีกเลี่ยงกิจกรรมเพื่อไมใหเกิด
พฤติกรรมที่ไมพึงปรารถนา (Avoidance Behavior)
3. การสรางเสริมสุขภาพมุงเพิ่มศักยภาพสูงสุดของบุคคล ครอบครัว ชุมชน ดานสุขภาพ ในขณะที่
การปกปองสุขภาพหรือปองกันโรคเปนการมุง ขจัดการเกิดพยาธิสภาพ ซึ่งทําลายสุขภาพและความเปนอยูทดี่ ี
4. แรงจูงใจในการกระทําพฤติกรรมนั้น การสรางเสริมสุขภาพมีแรงจูงใจมาจากความตองการที่
จะบรรลุเปาหมายสูงสุดในชีวิต (Self–Actualizing) ซึ่งเปนแรงเสริมทางบวกและสัมพันธกับพัฒนาการ
สูงสุดในแตละชวงของชีวิต สวนการปกปองสุขภาพหรือปองกันโรค มีแรงจูงใจมาจากความตองการที่จะ
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รักษาเสถียรภาพ (Stabilizing Tendency) คือหลีกหนีจากความเจ็บปวย ซึ่งผลักดันใหบุคคลและครอบครัว
กระทําพฤติกรรม เพื่อรักษาภาวะสมดุลของชีวิต ซึ่งการรักษาภาวะสมดุลของชีวิตนัน้ ประกอบดวยกลไก
ของรางกายเพือ่ ควบคุมสิ่งแวดลอมภายใน และภายนอกใหอยูในระดับที่สามารถดํารงชีวิตอยูได
Pender ไดพยายามจําแนกความแตกตางระหวางความหมายของพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ
กับการปกปองสุขภาพหรือปองกันโรค แตในความเปนจริงแยกกันคอนขางยาก และมีความซ้ําซอนกัน
เพราะพฤติกรรมอยางเดียวกันสามารถเกิดขึ้นไดภายใตแรงจูงใจทั้งสองประการ และอาจเปนไดทั้งพฤติกรรม
สรางเสริมและปกปองสุขภาพ เชน การรับประทานอาหารที่ดีเหมาะสมสามารถชวยปองกันโรคหัวใจและ
หลอดเลือดได แตในขณะเดียวกันก็ทําใหรางกายแข็งแรงดวย นอกจากในกรณีเด็กที่สุขภาพดีเทานัน้ ที่ยังคง
เปนตัวอยางของการปฏิบัติพฤติกรรมที่มุงสูการสรางเสริมสุขภาพที่ดีเพียงอยางเดียว เพราะภาวะเจ็บปวยมัก
ไมเกิดในบุคคลในวัยนี้ ความกลัวตอความเจ็บปวยจึงไมอาจสรางแรงจูงใจได (Pender, 1996)
การสรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
การสรางเสริมสุขภาพและการปองกันการเจ็บปวยเปนเรื่องของพฤติกรรมสุขภาพสวนบุคคล ซึ่ง
ทฤษฎีการสรางเสริมสุขภาพเชื่อวาตองมีปจจัยภายในบุคคล และปจจัยภายนอกที่สนับสนุนหรือขัดขวาง
พฤติกรรมสุขภาพ ดังนี้
1. กลุมที่เชื่อปจจัยภายในบุคคล เชื่อวา สาเหตุหรือปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเกิดพฤติกรรมมาจาก
องคประกอบภายในบุคคล ไดแก ความรู ทัศนคติ ความเชื่อ คานิยม และแรงจูงใจ เปนตน ดังนั้นการสราง
พฤติกรรมสุขภาพจะเกิดขึ้นไดจากการใหความรู การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ การสรางแรงจูงใจ และการสราง
คานิยม
2. กลุมที่เชื่อปจจัยภายนอกบุคคล เชื่อวาสาเหตุหรือปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเกิดพฤติกรรมมา
จากองค ประกอบภายนอกบุ คคล ได แก สิ่ งแวดล อม ระบบโครงสร างของสั งคม เศรษฐกิ จ การเมื อง
การศึกษา ศาสนา เปนตน จึงใชการสนับสนุนทางสังคม (Social Support)ในการสรางพฤติกรรมสุขภาพ
3. กลุมที่เชื่อปจจัยหลายปจจัย พฤติกรรมของบุคคลเกิดจากทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอก
บุคคล ซึ่งจะสนใจเกี่ยวกับความยากงายในการเขาถึงบริการ ความรู รวมทั้งองคประกอบดานประชากร
สังคม และเครือขายทางสังคม เปนตน
การจัดการเพื่อสุขภาพ องคการอนามัยโลกไดใหความหมายวา เปนการจัดการสถานที่หรือบริบท
ทางสังคมทั้งดานสิ่งแวดลอม องคกร และบุคคลในการปฏิบัติวิถีชีวิตประจําวันที่สงผลตอสุขภาพและความ
ผาสุก ความแตกตางของการพัฒนาศักยภาพบุคคลประกอบดวย การเรียนรูตลอดชีวิต การศึกษาอบรม การ
สรางเสริมสุขภาพที่หลากหลาย ความพิการ การรักษาความปลอดภัย การปองกันอาชญากรรม ความเสมอ
ภาคในความสามารถเขาถึงบริการ การพัฒนาศักยภาพบุคคลและสังคม สิทธิมนุษยชน ความตระหนักใน
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ความหลากหลายของสัญชาติ สิ่งแวดลอมของโลก และความยั่งยืน โดยปจจัยของการจัดการเพื่อสุขภาพ
(อําพล จินดาวัฒนะ, 2551) คือ
1. การสรางนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ในอดีตเวลาทํางานเรื่องสุขภาพมักจะมุงที่ปจ เจกบุคคล
และขยายไปถึงครอบครัวและชุมชนเปนบางสวนบางเรื่อง ใหความสนใจเรื่องเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ
คอนขางนอย ทั้ง ๆที่นโยบายสาธารณะตาง ๆ ที่เกิดขึน้ ในสังคมลวนมีผลกระทบตอสุขภาพมากมายทั้งดาน
บวกและลบ การจะทําใหคนและสังคมมีสุขภาวะ จึงตองดําเนินงานเพื่อใหเกิดการสรางนโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพควบคูกับการดําเนินงานดานอืน่ ๆ ดวย ถาทําใหเกิดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่ดไี ด ไมวา
จะในระดับชุมชนทองถิ่น ในระดับหนวยงานองคกร หรือในระดับชาติ ก็จะเกิดผลกระทบดานบวกตอ
สุขภาพไดเปนอยางมาก
2. การสรางสิ่งแวดลอมและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพ สิ่งแวดลอมและสภาพแวดลอมอัน
หมายถึงทั้งสิ่งแวดลอมดานกายภาพ ชีวภาพ และระบบตางๆ ในสังคม มีผลกระทบตอการสรางสุขภาพได
มากมาย การสรางเสริมสุขภาพจึงตองใหความสําคัญกับเรื่องนี้ เชน การสนับสนุนสงเสริมใหมีสวนสุขภาพ
สวนสาธารณะ พื้นที่สาธารณะ (Public Space) ในรูปแบบตาง ๆ การสรางวัฒนธรรมการอยูรวมกันอยาง
สันติ การสรางทิศทางการพัฒนาที่เปนมิตรตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนตน
3. การสรางเสริมความเขมแข็งของชุมชน สุขภาพเกิดจากการอยูรวมกันอยางชวยเหลือ เกื้อกูล
เอื้ออาทร รวมคิด รวมทํา รวมอยูอาศัย มีความเปนกลุม เปนชุมชน การสรางเสริมใหเกิดกระบวนการชุมชน
เขมแข็งจึงเปนยุทธศาสตรการสรางเสริมสุขภาพที่สําคัญประการหนึ่ง ที่ซอนทับอยูกบั กระบวนการพัฒนา
ชุมชนและสังคม แยกออกจากกันไมได นอกจากนี้จึงควรสรางเครือขายการเรียนรูรวมกัน การสื่อสาร
เผยแพรขอมูลขาวสารสาธารณะ เพื่อรวมรับผิดชอบสังคมที่จะนําไปสูการมีสุขภาวะรวมกัน
4. การพัฒนาทักษะสวนบุคคลใหสามารถปรับพฤติกรรมเพื่อสรางสุขภาพ เปนยุทธศาสตรที่หนุน
เสริมใหบุคคลและครอบครัวมีความรูความสามารถในการสรางเสริมสุขภาพและควบคุมปองกันผลกระทบ
จากปจจัยตางๆ ที่มีตอสุขภาพไดดยี ิ่งขึ้น โดยผานการทํางานที่หลากหลายวิธีการและหลากหลายรูปแบบ
ไมใชแคการใหสุขศึกษา หรือการเรียนการสอนสุขศึกษาแบบเดิม ๆ เพียงเทานั้น
5. การปรับเปลี่ยนระบบบริการสาธารณสุข เปนยุทธศาสตรที่สําคัญ เพราะระบบบริการสาธารณสุข
มีสวนใกลชดิ สําคัญ และมีอิทธิพลตอสุขภาพมาก ทิศทางของระบบบริการสาธารณสุขที่เหมาะสมจะมีผล
ตอการเสริมสรางสุขภาพไดมาก ระบบบริการสาธารณสุขที่ดี ควรเนนบริการแบบองครวมทั้งมิติทางกาย
จิตใจ สังคม และทางปญญา มีการผสมผสานบริการตามแผนตางๆ อยางเหมาะสม เปนบริการที่อยูใกลชิด
ประชาชนและชุมชน ไมแปลกแยกแตกตางจากวิถีชุมชน บริการมีคุณภาพ สรางเสริมความเปนธรรม มีการ
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ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และมีระบบเครือขายการรับ-สงตอเพื่อการดูแลในระดับที่สูงกวาหรือ
ระดับที่แยกบริการเฉพาะทางไดอยางดี
แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพของศาสตราจารย นพ.ประเวศ วะสี
ศาสตราจารย นพ.ประเวศ วะสี นักคิดผูซึ่งไดรับการยกยองใหเปนราษฎรอาวุโสและบุคคลดีเดน
ของชาติไดขยายแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพขององคการอนามัยโลก และใหแนวคิดที่สะทอนถึงขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรมของไทยและพุทธศาสนา ดังนี้ (ประเวศ วะสี, 2541)
สุขภาพ คือ สุขภาวะทางกาย ทางจิตวิญญาณ ทางสังคม และทางปญญา รวมทั้งมีความหมาย
ในลักษณะของความสุข คือ ความเปนอิสระหรือการหลุดพนจากความบีบคั้นทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคม
และทางปญญา
5. อิสรภาพทางกายหรือทางวัตถุ หมายถึง ไมขาดแคลนวั ตถุปจจัยเกินไป ไมเปนโรค
ปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน และมีสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม
6. อิสรภาพทางสังคม หมายถึง การมีสัมพันธภาพที่ดีตอกันกับบุคคลรอบขาง กับชุมชน มี
ครอบครัวที่อบอุน มีความเสมอภาคและภราดรภาพ
7. อิสรภาพทางจิต คือ มีจิตใจดี สงบ มีสติ มีสมาธิ หลุดพนจากความครอบงําของกิเลส
8. อิสรภาพทางปญญา หมายถึง การรับรูโลกที่เปนจริง เรียนรู และมีทศั นะตอโลกที่ถูกตอง
มีทักษะชีวิตทีด่ ี
สวนความสุขทางจิตวิญญาณเปนความสุขอันประณีต ดื่มด่ํา ทวมทน ซึ่งจะเกิดขึน้ เมื่อบุคคล
ลดอัตตาหรือลดความมีตัวตน ลดความเห็นแกตัว จิตวิญญาณก็จะสูงขึ้น ซึ่งเปนพัฒนาการทางคุณคา
ที่สูงสุดของมนุษย สําหรับพฤติกรรมที่สรางเสริมสุขภาพที่เสนอโดยศาสตราจารย นพ.ประเวศ วะสี
(2541) ไดแก
1. ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ ชวยใหรางกายแข็งแรง จิตใจแจมใส และปองกันโรคได
หลายอยาง เชน โรคหัวใจหลอดเลือด โรคเบาหวาน และภูมิแพ เปนตน
2. กินอาหารที่ถกู ตอง คือ กินพอประมาณ ไดสัดสวนครบถวน กินผักผลไมมาก ๆ ชวย
ปองกันโรคอวน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคสมองเสื่อม
3. หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงอยางนอย 4 อยาง คือ การสูบบุหรี่ ดื่มสุรามากเกินไป สําสอน
ทางเพศและพฤติกรรมเสี่ยงตออุบัติเหตุและภยันตราย
4. สรางทักษะในชีวิต เพื่อการอยูรวมกันดวยสันติ มีความสามารถในการเผชิญสถานการณ
ทางสังคมที่เปนลบ เชน ความกดดันหรือการถูกชักชวนใหมีพฤติกรรมเสี่ยง
5. จัดสิ่งแวดลอมใหเกื้อกูลตอสุขภาพ ทั้งทางกายภาพ ทางชีวภาพ และทางสังคม เชน
รมเย็น สะอาด ปราศจากมลพิษ มีความปลอดภัยและความเอื้ออาทรตอกัน
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6. มีพัฒนาการทางจิตวิญญาณ ซึ่งมีวิธีการหลากหลายที่จะชวยใหบุคคลละความเห็นแกตวั
เขาถึงความดี เชน การเลน การเรียนรู ศาสนา การรวมกลุม การเจริญเมตตา การสัมผัสธรรมชาติ ทําให
เขาถึง ความสุขทางจิตวิญญาณอันทําใหสขุ ภาพดียิ่ง
7. มีการเรียนรูที่ดี เปนการเรียนรูที่ทําใหสนุก เกิดปญญา มีอิสรภาพทําใหมีความสุขและมี
แรงจูงใจอยากเรียนรู
รูปแบบการสรางเสริมสุขภาพของ Pender (Pender’s Health Promotion Model)
Pender (Pender, Murdaugh, and Parsons, 2006) กลาวถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอกระบวนการ
ตัดสินใจ และการปฏิบัติของปจเจกบุคคลในการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. บุคคลแสวงหาสภาวการณของชีวิตที่สรางสรรคโดยการแสดงความสามารถดานสุขภาพที่มี
เอกลักษณเฉพาะตน
2. บุคคลมีความสามารถในการสะทอนการตระหนักรูในตนเอง รวมทั้งความสามารถในการ
ประเมินสมรรถนะตนเอง
3. บุคคลใหคุณคาแกการเจริญเติบโตในทิศทางบวกและพยายามที่จะบรรลุความสําเร็จในการ
ยอมรับความสมดุลระหวางการเปลี่ยนแปลงกับการมั่นคง
4. บุคคลแสวงหาการควบคุมพฤติกรรมของตนเอง
5. บุคคลประกอบดวยรางกาย จิตใจ และสังคม มีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดลอมและความเปนอยูอยางตอเนื่อง
6. บุคคลดานสุขภาพเปนสวนหนึ่งของสิ่งแวดลอมระหวางบุคคลที่มีอิทธิพลตอบุคคลตลอด
ชวงชีวิต
7. การริเริ่มดวยตนเองในการสรางแบบแผนความสัมพันธระหวางบุคคลกับสิ่งแวดลอมเปน
สิ่งจําเปนในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การสรางเสริมสุขภาพแบบของPenderนี้มพี ื้นฐานดานการคิดรู
จากทฤษฎีการเรียนรูทาง
ปญญาสังคมของBandura (1977) ซึ่งประกอบดวย ความคาดหวังตอผลลัพธของการปฏิบัติ (Outcome
Expectancies) การใหคุณคาการคาดหวัง และความคาดหวังในความสามารถตนเอง (Self – Efficacy
Expectancies) ซึ่งอธิบายปรากฏการณทเี่ กี่ยวกับปจจัยที่ทําใหบุคคลเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติพฤติกรรม
สรางเสริมสุขภาพ
มโนทัศนหลักของการสรางเสริมสุขภาพ ประกอบดวย 3 มโนทัศนหลัก ดังแสดงในแผนภูมิที่ 3
คือ (Pender, Murdaugh, and Parsons, 2006)
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1. ประสบการณและคุณลักษณะของปจเจกบุคคล (Individual Characteristics and Experiences)
ซึ่งจะมีพฤติกรรมที่เกี่ยวของ และปจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอการปฏิบัติพฤติกรรม คือ
- พฤติกรรมที่เกี่ยวของ (Prior Related Behavior) พฤติกรรมที่เคยปฏิบัติในอดีตมีอิทธิพลโดยตรง
ตอการปฏิบัติพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ เพราะพฤติกรรมที่เคยปฏิบัติมานั้นไดกลายเปนนิสัย (Habit
Formation) ซึ่งบุคคลจะปฏิบัติพฤติกรรมนั้นโดยอัตโนมัติ อาศัยความตั้งใจเพียงเล็กนอยก็สามารถปฏิบัติ
พฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพได
- ปจจัยสวนบุคคล (Personal Factors) ประกอบดวย 3 สวน คือ
1) ดานชีววิทยา ไดแก อายุ ดัชนีมวลกาย สภาวะวัยรุน ความจุปอด ความแข็งแรงของรางกาย
ความคลองตัว และความสมดุลของรางกาย
2) ดานจิตวิทยา ไดแก ความมีคุณคาในตนเอง แรงจูงใจในตนเอง การรับรูภาวะสุขภาพ
ของตนเอง
3) ดานสังคม วัฒนธรรม ไดแก สัญชาติ ชาติพันธุวรรณนา วัฒนธรรม การศึกษา และสถานะ
ทางสังคมเศรษฐกิจ เปนตน
ปจจัยสวนบุคคลมีอิทธิพลโดยตรงตอปจจัยดานอารมณและการคิดรูที่เฉพาะเจาะจงกับพฤติกรรม
และมีอิทธิพลโดยตรงตอพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ
2. อารมณและการคิดรูที่เฉพาะเจาะจงกับพฤติกรรม (Behavior – Specific Cognition and Affect) ใน
การสรางกลยุทธหรือกิจกรรม เพื่อสรางแรงจูงใจใหบุคคลมีการพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง มี
มโนทัศนยอ ยดังนี้
การรับรูป ระโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรม (Perceived Benefits of Action) เปนความเชื่อ
ของบุคคลโดยหวังประโยชนที่ไดรับภายหลังการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ ความเชื่อนี้มาจากทฤษฎีความ
คาดหวังการใหคุณคา (Expectancy – Value Theory) การการรับรูป ระโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรมเปน
แรงเสริมทําใหบุคคลเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติพฤติกรรมนั้น บุคคลจะปฏิบัติตามประสบการณในอดีตที่
ใหผลบวกแกตนเอง ประโยชนจากการปฏิบัติพฤติกรรมอาจเปนทั้งประโยชนภายนอก เชน การไดรับ
รางวัลเงินทอง หรือการมีปฏิสัมพันธทางสังคม เปนตน และประโยชนภายใน เชน เพิ่มความตื่นตัว ลด
ความรูสึกเมื่อยลา เปนตน โดยในระยะแรกประโยชนภายนอกจะเปนที่รบั รูมากกวา แตประโยชนภายในจะ
สงผลใหเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติพฤติกรรมอยางตอเนื่องมากกวา ขนาดของความคาดหวังและความสัมพันธ
ชั่วคราวของประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรมนั้น ก็เปนผลกระทบตอพฤติกรรมสุขภาพ ความเชื่อใน
ประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรมหรือความคาดหวังผลที่เกิดขึ้นในทางบวกก็เปนสิ่งจําเปน แมวา อาจไม
สําคัญแตกจ็ ําเปนในพฤติกรรมเฉพาะบางอยาง
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การรับรูอุปสรรคในการปฏิบตั ิพฤติกรรม (Perceived Barriers to Action) เปนความเชือ่ หรือ
การรับรูถึงสิ่งขัดขวางที่ทาํ ใหบุคคลไมสามารถปฏิบัตพิ ฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งอุปสรรคดังกลาวประกอบดวย
อุปสรรคภายในและภายนอกของบุคคล อุปสรรคภายใน ไดแก ความเกียจคราน ความไมรู ไมมีเวลา ไม
พึงพอใจ ถาตองปฏิบัติพฤติกรรมและความเขาใจผิดเกีย่ วกับพฤติกรรม เปนตน อุปสรรคภายนอก ไดแก
สถานภาพทางเศรษฐกิจ ขาดแคลนสิ่งเอื้ออํานวยในการปฏิบัติพฤติกรรม เชน คาใชจา ยสูงการรับรูวา ยาก
สภาพอากาศ และความไมสะดวกตางๆ เปนตน อุปสรรคในการปฏิบัตพิ ฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพนี้อาจ
เปนเรื่องทีเ่ กิดขึ้นจริง หรือเปนสิ่งที่บุคคลคาดคิดก็ได ซึง่ มีผลตอความตั้งใจทีจ่ ะกระทําพฤติกรรม และมี
ผลตอแรงจูงใจของบุคคลใหหลีกเลี่ยงที่จะปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ
การรับรูความสามารถของตนเอง (Perceived Self – Efficacy) เปนความเชื่อมัน่ ของบุคคล
เกีย่ วกับความสามารถของตนเองในการบริหารจัดการและกระทําพฤติกรรมใดๆภายใตอุปสรรคหรือ
สภาวะตางๆในการปฏิบัติพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ เมื่อบุคคลเชื่อวาตนเองสามารถปฏิบัติพฤติกรรม
สรางเสริมสุขภาพภายใตอุปสรรคหรือสถานการณตางๆได และรับรูวาตนเองมีความสามารถปฏิบัติ
พฤติกรรมในระดับสูง ซึ่งจะมีอิทธิพลตอการรับรูอุปสรรคในการปฏิบัติพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ
ลดลงได และการรับรูความสามารถของตนเองในการปฏิบัติพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ มีอทิ ธิพล
โดยตรงและโดยออมตอการปฏิบัติพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ โดยผานการรับรูอุปสรรคในการปฏิบัติ
พฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพและความมุงมัน่ ตอแผน การปฏิบัติพฤติกรรมที่วางไว
ความรูสึกที่มตี อพฤติกรรม (Activity – Related Affect) ความรูสกึ ในทางบวกหรือลบที่
เกิดขึ้นกอน ระหวาง และหลังการปฏิบัติพฤติกรรม การตอบสนองความรูสึกนีอ้ าจมีนอย ปานกลาง หรือ
มาก การตอบสนองความรูสกึ ตอพฤติกรรมใดๆ ประกอบดวย 3 องคประกอบ คือ ความนาสนใจของ
กิจกรรมหรือพฤติกรรม (Activity–Related) ความรูสึกตอตนเองเมือ่ ปฏิบตั ิพฤติกรรม (Self–Related) และ
สภาพแวดลอมหรือบริบทที่เกีย่ วของกับการทํากิจกรรม (Context–Related) ความรูสึกที่ดหี รือความรูสึก
ทางบวกมีผลตอแรงจูงใจของบุคคลในการปฏิบัติพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ แตถาบุคคลเกิดความรูสึก
ทางลบตอการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพก็จะสงผลใหบคุ คลหลีกเลี่ยงในการปฏิบัติพฤติกรรมดังกลาว
อิทธิพลระหวางบุคคล (Interpersonal Influences) เปนพฤติกรรม ความเชื่อ หรือทัศนคติ
ของคนอื่นที่มีอิทธิพลตอความคิดของบุคคล แหลงของอิทธิพลระหวางบุคคลที่มีผลตอพฤติกรรมสราง
เสริมสุขภาพ ไดแก บุคคลในครอบครัว เพื่อน และบุคลากรทางสุขภาพ นอกจากนีย้ ังรวมถึงบรรทัดฐาน
เกี่ยวกับความคาดหวัง ความเชื่อของบุคคล กลุมบุคคล หรือชุมชน ซึ่งไดวางมาตรฐานของการปฏิบัติ
พฤติกรรมเอาไว การสนับสนุนทางสังคม ซึ่งบุคคลรับรูวาเครือขายทางสังคมของตนเองที่ใหการ
สนับสนุนทั้งดานวัตถุ ขอมูลขาวสาร และอารมณมากนอยเพียงใด และการเห็นแบบอยาง ซึ่งเปนการ
เรียนรูจากการสังเกตผูอื่นที่ทําพฤติกรรมนั้นๆ อิทธิพลระหวางบุคคลที่สงผลโดยตรงและโดยออมตอ
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พฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพผานแรงผลักดันทางสังคม (Social Pressure) หรือความมุงมั่นตอแผนการ
ปฏิบัติพฤติกรรม
อิทธิพลจากสถานการณ (Situational Influences) เปนการรับรูและความคิดของบุคคล
เกี่ยวกับสถานการณหรือบริบทที่สามารถเอื้อหรือขัดขวางการปฏิบัติพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ และ
อิทธิพลจากสถานการณนี้รวมถึงการรับรูเงื่อนไขที่มาสนับสนุนความตองการและความราบรื่นสุขสบาย
ของสภาพแวดลอมในการปฏิบัติพฤติกรรม โดยบุคคลมักจะเลือกทํากิจกรรมที่รสู ึกวาตรงกับวิถีชีวิต
หรือสอดคลองกับสภาพแวดลอมของตนเอง
รูสึกปลอดภัยและมั่นคงกวาเมื่อปฏิบัติพฤติกรรมใน
สภาพแวดลอมนั้น จะไมใชสิ่งคุกคามตอสภาพแวดลอมหรือสถานการณที่นาตื่นตาตื่นใจ นาสนใจ รูสึก
คุนเคย จึงจะเปนสิ่งดึงดูดใหบุคคลเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ
3. ผลลัพธดานพฤติกรรม (Behavioral Outcome) การเกิดผลลัพธของพฤติกรรม ประกอบดวย
3 อยาง คือ
- ความมุงมัน่ ทีจ่ ะปฏิบัติพฤติกรรม (Commitment to a Plan of Actions) เปนกระบวนการคิดรู
ที่ประกอบดวยความตั้งใจจริงจังที่จะทําพฤติกรรมที่สอดคลองกับเวลา บุคคล สถานที่ ซึ่งอาจทํารวมกับ
ผูอื่น รวมทั้งมีกลยุทธที่ชัดเจนและการใหแรงเสริมทางบวกในการปฏิบัติพฤติกรรม ความตั้งใจและกลยุทธ
นี้จะเปนแรงผลักดันใหบุคคลเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัตพิ ฤติกรรมสุขภาพ ดังนัน้ ความมุงมัน่ ตอแผนการ
ปฏิบัติพฤติกรรมจะมีอิทธิพลโดยตรงตอพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ
- ความจําเปนอื่นและทางเลือกอื่นที่เกิดขึ้น (Immediate Competing Demands and Preferences)
เปนพฤติกรรมอื่นที่เกิดขึน้ ทันทีทันใดกอนที่จะเกิดพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ และอาจทําใหบุคคลไม
สามารถการปฏิบัติพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพตามทีว่ างแผนไว พฤติกรรมอืน่ ทีเ่ กิดขึ้นเนือ่ งจากบุคคลไม
สามารถควบคุมตนเอง (Self–Regulation) จากความชอบ ความพึงพอใจของตนเอง และความตองการของบุคคล
อื่นตอพฤติกรรมที่เกิดขึน้ ทันทีนี้ โดยการมุงกระทําตามความจําเปนอื่นถูกมองวาเปนพฤติกรรมที่อยูเ หนือ
ตนเอง เปนสิ่งที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมจึงทําใหบุคคลควบคุมไดนอย ดังนั้นความจําเปนและทางเลือกอื่น
จึงเปนปจจัยทีส่ งผลโดยตรงตอการเกิดพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ และมีอิทธิพลในระดับปานกลางตอความ
มุงมั่นตอแผน การปฏิบัติพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ อยางไรก็ตามความจําเปนอื่นและทางเลือกอื่นไมควร
เกิดขึ้นบอย เพราะถามีบอ ยแสดงวาบุคคลพยายามหาเหตุผลอางเพือ่ ไมปฏิบัติพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ
- พฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ (Health – Promoting Behavior) เปนผลสุดทายของการ
ปฏิบัติพฤติกรรม ซึ่งเปนตัวบงชี้โดยตรงตอผลลัพธทางสุขภาพที่ประสบผลสําเร็จในบุคคล พฤติกรรม
สรางเสริมสุขภาพนี้บางสวนจะบูรณาการเขากับชีวิตประจําวัน ทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนภาวะสุขภาพ
เพิ่มความสามารถในการทําหนาที่ของรางกาย และการเพิม่ คุณภาพชีวติ ทีด่ ีในทุกชวงพัฒนาการของมนุษย
ซึ่งผลลัพธของพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพสามารถประเมินไดจาก
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1. สุขภาพรางกายแข็งแรง หมายถึง การที่บุคคลมีประสิทธิภาพของระบบการไหลเวียนเลือด
และระบบทางเดินหายใจภายหลังการออกกําลังกาย มีความคงทนของระบบกลามเนือ้ สวนประกอบ
ของไขมันในรางกายพอเหมาะ และมีความยืดหยุนของกลามเนื้อและขอ
2. โภชนาการ หมายถึง การมีสวนสูงน้ําหนัก รอบเอว และดัชนีมวลกายอยูใ นเกณฑ
มาตรฐาน จากการเลือกรับประทานอาหารอยางถูกตองเหมาะสมกับวัย และไมเปนอันตรายตอสุขภาพ
เชน ไขมันต่ํา รสไมจัด ใชสผี สมอาหาร ไมปนเปอนสารพิษ เปนตน
3. ความเครียดในชีวิต หมายถึง บุคคลมีระดับความเครียดอยูในเกณฑปกติ มีวิธีจัดการ
กับอารมณ และการผอนคลายความเครียด ความโกรธ ความรูสึกทอแท และ ความวิตกกังวล มีความคิด
เชิงบวก สามารถบริหารเวลาไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. สุขภาพทางจิตวิญญาณ หมายถึง บุคคลมีความเชื่อ ทัศนคติ มีสัมพันธภาพทีด่ ีกบั
บุคคล
มีการรับรูภาวะสุขภาพกายและสุขภาพจิตของตนเองและครอบครัว
มีทักษะการสราง
สัมพันธภาพ การสื่อสาร และการปรับตัวอยูในสังคมได สามารถคิดวิเคราะหกอนตัดสินใจแกปญหา มี
ความเห็นอกเห็นใจผูอื่น มีความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชนและสิ่งแวดลอม ใหความรวมมือในการจัด
สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพ สามารถคิดแกปญหาไดอยางบูรณาการที่จะแกปญหาอยางยั่งยืน
5. ระบบสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การมีเพื่อน ครอบครัว เครือขาย และสวัสดิการ
สังคม ใหความชวยเหลือ ใหคําปรึกษา และสนับสนุน เมื่อมีปญหาและอุปสรรคในชีวิต
6. วิถีการดําเนินชีวิต หมายถึง บุคคลมีทักษะชีวิตและการดําเนินชีวิตดานสุขภาพ ซึง่
สงผลทั้งทางตรงและทางออมตอสุขภาพของบุคคล เริ่มตั้งแตการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวให
แข็งแรงสมบูรณ มีการตรวจสุขภาพประจําป รับการตรวจรักษาโรค เมื่อเริ่มมีอาการผิดปกติอยาง
ตอเนื่องจนหายเปนปกติ มีการพักผอนนอนหลับอยางเพียงพอและถูกตองเหมาะสม หลีกเลี่ยงการใชยา
และสารเสพติด การใชความรุนแรง และพฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสม และเลือกการดําเนินชีวิต
อยางปลอดภัย รูจักการปองกันอุบัติเหตุ
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แผนภูมิที่ 3 รูปแบบการสรางเสริมสุขภาพ (Health Promotion Model Revised)
ประสบการณและคุณลักษณะ
เฉพาะของปจเจกบุคคล

อารมณและการคิดรูที่
เฉพาะเจาะจงกับพฤติกรรม

ผลลัพธดานพฤติกรรม

การรับรูประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรม

พฤติกรรมที่เกี่ยวของ

การรับรูอุปสรรคในการปฏิบัติพฤติกรรม

ความจําเปนอื่นและ
ทางเลือกอื่นที่เกิดขึ้น

การรับรูความสามารถของตนเอง
การรูสึกที่มีตอพฤติกรรม
ปจจัยสวนบุคคล
- ดานชีววิทยา
- ดานจิตวิทยา
- ดานสังคมวัฒนธรรม

อิทธิพลระหวางบุคคล
(ครอบครัว เพื่อน ทีมสุขภาพ
บรรทัดฐาน ตัวแบบ)

ความมุงมั่นที่จะ
ปฏิบัติพฤติกรรม

พฤติกรรม
สรางเสริมสุขภาพ

อิทธิพลจากสถานการณ

ที่มา Pender, Murdaugh, and Parsons, 2006 : 50
ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ(Health Belief Model)
Becker (Janz, and Becker, 1984) ไดนาํ เสนอทฤษฎีที่มีผูนาํ มาใชอยางแพรหลาย เพราะความเชือ่
เปนองคประกอบสําคัญที่ชวยใหบุคคลปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่แสดงออกมาใหเขากับสถานการณนั้นๆ
และเปนสวนกําหนดแนวโนมของบุคคลในการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเมื่อไดรับการกระตุน อยางเหมาะสม
การเกิดพฤติกรรมเกี่ยวกับสุขภาพของบุคคล จึงแสดงออกตามสิ่งที่บุคคลรับรูหรือความเชื่อที่มอี ยูซึ่ง
อาจจะถูกหรือผิดก็ได ดังแสดงในแผนภูมทิ ี่ 4
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แผนภูมิที่ 4 แบบจําลองความเชื่อดานสุขภาพ
การรับรูของบุคคล

ปจจัยรวม
- ปจจัยดานประชากร
อายุ, เพศ, เชื้อชาติ, สัญชาติฯ
- ปจจัยทางสังคม
กลุมทางสังคม เพื่อน เครือขาย ความ
กดดันจากกลุมตางๆ

การรับรูความเสี่ยงตอการเกิดโรค
การรับรูความรุนแรงของโรค

การรับรูภาวะคุกคามของโรค

แนวโนมการปฏิบตั ิ
การรับรูประโยชนของพฤติกรรม
การปองกันโรค ลบ ดวยการรับรู
อุปสรรคของการแสดงพฤติกรรม

การแสดงพฤติกรรมปกปอง
สุขภาพตามคําแนะนํา

ปจจัยชักนําที่กอ ใหเกิดการปฏิบัติ
-การรณรงคทางสื่อมวลชน
-การแนะนําจากบุคคลอื่นๆ
-ไปรษณียบัตรเตือนความทรงจําจากแพทย ทันตแพทย
-การเจ็บปวยของสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อน
-บทความทางสื่อสิง่ พิมพ

ที่มา : Janz, and Becker, (1984) Health belief model : A Decade Later, Health Education
Quarterly,11(1),1-47.
องคประกอบพื้นฐานของแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ คือ การรับรูของบุคคลและแรงจูงใจ
การที่บุคคลจะมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการเปนโรคจะตองมีความเชื่อที่วา เขามีโอกาสเสี่ยงตอการเปนโรค
และโรคนั้นมีความรุนแรงและมีผลกระทบตอการดําเนินชีวิต รวมทั้งการปฏิบัตินั้นจะเกิดผลดีในการลด
โอกาสเสี่ยงตอการเปนโรคหรือชวยลดความรุนแรงของโรค
โดยไมควรมีอุปสรรคดานจิตวิทยามา
เกี่ยวของ องคประกอบแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ มีดังนี้
1. การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเปนโรค (Perceived Susceptibility) การรับรูตอโอกาสเสี่ยง
ตอการเปนโรคที่ตางกัน บุคคลจึงมีการปฏิบัติตามเพื่อปองกันและรักษาสุขภาพที่แตกตางกัน
2. การรับรูความรุนแรงของโรค (Perceived Severity) เปนการประเมินการรับรูความรุนแรง
ของโรค ปญหาสุขภาพหรือผลกระทบจากการเกิดโรคซึ่งกอใหเกิดความพิการหรือเสียชีวิต
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3. การรับรูถึงประโยชนของการปองกันโรค-การรับรูอุปสรรค (Perceived Benefits – Perceived
Barriers) หมายถึง การที่บุคคลแสวงหาวิธีการปฏิบัติใหหายจากโรคหรือปองกันไมใหเกิดโรคโดยการ
ปฏิบัตินั้นตองมีความเชื่อวาเปนการกระทําที่ดีมีประโยชนและเหมาะสมที่จะทําใหหายหรือไมเปนโรค
นั้นๆ ซึ่งการตัดสินใจทีจ่ ะปฏิบัติมีการเปรียบเทียบถึงขอดีและขอเสียของพฤติกรรมนั้น โดยเลือกปฏิบัติ
ในสิ่งที่กอใหเกิดผลดีมากกวาผลเสีย
4. ปจจัยชักนําที่กอใหเกิดการปฏิบัติ (Cues to Action) ปจจัยชักนําเปนสิ่งกระตุนใหบุคคล
มีพฤติกรรมที่เหมาะสม
5. ปจจัยรวม(Modifying Factor) มีผลตอการรับรูของบุคคลและการแสดงออก ปจจัยรวม
ไดแก ปจจัยดานประชากร อายุ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ปจจัยดานจิตสังคม ไดแก การศึกษา อาชีพ ฐานะ
ทางเศรษฐกิจ บุคลิกลักษณะ ปจจัยโครงสรางพื้นฐาน ไดแก ความรูเดิม ประสบการณที่ผานมา เปนตน
6. แรงจูงใจดานสุขภาพ (Motivation) หมายถึงความรูสึกของบุคคลที่ถูกเราโดยสิ่งที่มากระตุน
ทั้งจากภายในและภายนอกใหเกิดการแสดงออก เปนความรูสึกของบุคคลที่ถูกกระตุนโดยประสบการณ
ความเจ็บปวย การรับรูเปนไปในทางบวกจะเปนผลใหเกิดความตั้งใจที่จะปฏิบัติ ตามคําแนะนํามากขึ้น
แตถาบุคคลไมมีความตั้งใจทีจ่ ะปฏิบัติถึงแมจะมีการรับรูเทาใดก็อาจทําใหเกิดการทอแท และหมดกําลังใจ
ได ขอมูลขาวสารดานสุขภาพ แรงจูงใจดานสุขภาพ จะมีสวนผลักดันรวมกับปจจัยความเชื่อดานสุขภาพ
ใหบุคคลมีพฤติกรรมที่ถูกตอง
ทฤษฎีความสามารถตนเอง (Self – Efficacy Theory)
ทฤษฎีความสามารถตนเองของBandura (1977) เปนวิธีการที่จะทําใหบุคคลเกิดการเรียนรูและ
มีการรับรูความสามารถตนเองนั้น ประกอบดวย 4 ปจจัย คือ
1. ประสบการณที่ประสบความสําเร็จ (Mastery Experiences) Bandura เชื่อวาเปนวิธีการที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด ในการพัฒนาการรับรูความสามารถตนเอง เนื่องจากเปนประสบการณโดยตรง
ความสําเร็จทําใหเพิ่มความสามารถตนเอง บุคคลจะเชื่อวาเขาสามารถที่จะทําได ดังนั้นในการที่จะ
พัฒนาการรับรูความสามารถของตนเองนั้น จําเปนที่จะตองฝกใหเขามีทักษะเพี ยงพอที่จะประสบ
ความสําเร็จไดพรอม ๆ กับการทําใหเขารับรูวา เขามีความสามารถจะกระทําเชนนั้น จะทําใหเขาใช
ทักษะที่ไดรับการฝกไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด บุคคลที่รับรูวาตนเองมีความสามารถนั้น จะไม
ยอมแพอะไรงาย ๆ แตจะพยายามทํางานตาง ๆเพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายที่ตองการ
2. การใชตัวแบบ (Modeling) การที่ไดสังเกตตัวแบบแสดงพฤติกรรมที่มีความซับซอนและ
ไดรับผลกรรมที่พึงพอใจ ก็จะทําใหผูที่สังเกตฝกความรูสึกวา เขาสามารถที่จะประสบผลสําเร็จได ถา
เขาพยายามแสดงพฤติกรรมของตัวแบบอยางจริงจังและไมยอทอ
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3. การใชคําพูดชักจูง (Verbal Persuasion) เปนการบอกวาบุคคลนั้นมีความสามารถที่จะประสบ
ความสําเร็จได วิธีการดังกลาวคอนขางใชงายและใชกันทั่วไป ซึ่งแบนดูราไดกลาววาการใชคําพูดชักจูงนั้น
ไมคอยจะไดผลนักในการที่จะทําใหสามารถพัฒนา การรับรูความสามารถของตนเอง ซึง่ ถาจะใหไดผลควร
จะใชรวมกับการทําใหบุคคลมีประสบการณของความสําเร็จ ซึ่งอาจจะตองคอย ๆ สรางความสามารถใหกับ
บุคคล อยางคอยเปนคอยไป และใหเกิดความสําเร็จตามลําดับขั้นตอน พรอมทั้งการใชคําพูดชักจูงรวมกัน ก็
ยอมที่จะไดผลดีในการพัฒนาการรับรูความสามารถของตน
4. การกระตุนทางอารมณ (Emotional Arousal) การกระตุนทางอารมณมีผลตอการรับรู
ความสามารถตนเอง บุคคลที่ถูกกระตุนอารมณทางลบ จะทําใหเกิดความวิตกกังวลและความเครียด
นอกจากนี้อาจจะทําใหเกิดความกลัว และจะนําไปสูการรับรูความสามารถของตนต่ําลง ถาอารมณลักษณะ
ดังกลาวเกิดมากขึ้น ก็จะทําใหบุคคลไมสามารถที่จะแสดงออกไดดี อันจะนําไปสูประสบการณของความ
ลมเหลว ซึ่งจะทําใหการรับรูเกี่ยวกับความสามารถตนเองต่ําลงไปอีก แตถา บุคคลสามารถลดหรือระงับการ
ถู กกระตุ นทางอารมณ ได จะทํ าให การรั บรู ความสามารถตนเองดี ขึ้ น อั นจะทํ าให การแสดงออกถึ ง
ความสามารถดีขึ้นดวย
Bandura (1977) ไดเสนอแนวคิดเพิ่มเติมวา ความคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถของบุคคลอาจ
แตกตางกัน ขึ้นกับ 3 มิติ คือ
1. มิติตามขนาดความคาดหวัง (Magnitude) หมายถึง ระดับความคาดหวังของบุคคลในการกระทํา
สิ่งตาง ๆ ซึ่งจะผันแปรตามความยากงายของงานที่จะตองทํา บุคคลที่มีความคาดหวังในความสามารถ
ตนเองต่ําหรือขีดความสามารถจํากัด ทํางานเฉพาะเรื่องงาย ๆ ถามอบหมายใหทํากิจกรรมที่ยากเกิน
ความสามารถก็จะพบความลมเหลว ดังนั้นการมอบหมายงานตองพิจารณา ไมใหยากเกินความสามารถ
ควรเปนงานที่มีความยากระดับกลาง
2. มิติความเขมแข็งของความมั่นใจ (Strength) หมายถึง ความสามารถที่จะพิจารณาตัดสินความ
เปนไปไดในความสามารถของตนเองที่จะปฏิบัติงาน โดยใชกระบวนการ 2 ขั้นตอนในการพิจารณาความ
มั่นใจของตนเองในการที่จะปฏิบัติงาน กลาวคือ ประการแรก การพิจารณาจากกิจกรรมที่จะปฏิบัติซึ่งจะ
สะทอนใหเห็นถึงระดับของความยากงายในแตละกิจกรรม ประการที่สองคือ การซักถามถึงแนวทาง
รูปแบบของกิจกรรมที่จะปฏิบัติ
3. มิติความเปนสากล (Generality) เปนความคาดหวังเกีย่ วกับความสามารถของตนในการนําไป
ปฏิบัติในสถานการณนั้น ซึ่งประสบการณการปฏิบัติงานบางอยาง กอใหเกิดความสามารถในการนําไป
ปฏิบัติในสถานการณอื่นที่คลายกันแตในปริมาณที่แตกตางกันได ประสบการณบางอยางไมทําใหความ
คาดหวังเกีย่ วกับความสามารถนําไปใชในสถานการณอื่นได
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รูปแบบทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง (Transtheoretical Model)
ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง (Prochaska and DiClemente, 1984 cited in Pender, 2006) กลาวถึง
ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงไว 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นตอนกอนการพิจารณา (Precontemplation) บุคคลยังไมคิดที่จะเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
ระยะเวลาในขัน้ ตอนนี้ไมนอยกวา 6 เดือน
2. ขั้นตอนการพิจารณา (Contemplation) บุคคลเริ่มคิดพิจารณาอยางจริงจังที่จะปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ในระยะเวลา 6 เดือนขางหนา
3. ขั้นตอนการวางแผนหรือเตรียมการเปลี่ยนแปลง (Planning or Preparation) บุคคลที่พยายามจะ
ลดพฤติกรรมที่ไมถูกตอง หรือเพิ่มพฤติกรรมที่ถูกตองอยางจริงจังในปที่ผานมา คิดอยางจริงจังที่จะเปลี่ยน
พฤติกรรมในเดือนหนา (ปรับเปลี่ยนในสิ่งที่เล็กหรือจุดเล็กๆกอน)
4. ขั้นตอนการปฏิบัติ (Action) บุคคลมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เคยชินมานานอยางจริงจังเปน
ระยะเวลา 6 เดือน
5. ขั้นตอนการคงอยู( Maintenance) เปนชวงเวลา 6 เดือนหลังจากการเริ่มตนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
และทําพฤติกรรมนั้นตลอดไป บุคคลจะปฏิบัติพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอยางตอเนือ่ งตลอด 6 เดือน และ
ปฏิบัติตอไปอยางไมมีกําหนด เปนการเปลีย่ นแปลงอยางยั่งยืน
2.2 ยุทธศาสตรการสรางเสริมสุขภาพ
จากความหมายของสุขภาพและปจจัยทีม่ ีอิทธิพลตอภาวะสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชนดังไดกลาวมาแลวจะเห็นวา กระบวนการสรางเสริมสุขภาพนั้นจําเปนตองมุงเนนใหทุกคนเขามา
มีสวนรวมในการดูแลสุขภาพ และปรับปรุงสุขภาพของตนเอง รวมทัง้ การจัดการดูแลสิ่งแวดลอมเพื่อ
เกื้อกูลตอการมีสุขภาพดี ซึ่งจะกระทําไดเมื่อประชาชนมีทักษะที่จําเปนในการสรางเสริมสุขภาพ มี
ชุมชนที่เขมแข็งและพึ่งตนเองได มีสิ่งแวดลอมที่เอื้ออํานวย และมีเจาหนาที่สขุ ภาพทําหนาที่เปน
ตัวกลางประสานเชื่อมโยง
ตลอดจนใหการชี้แนะ นอกจากนั้นแนวคิดของการสรางเสริมสุขภาพ
ทิศทาง ขอบเขต การดําเนินงานที่กวางขวาง จําเปนตองอาศัยความรวมมือและการระดมพลังงานจากทุกฝาย
ทั้งภาคประชาชน องคกรชุมชนในทองถิน่ องคกรเอกชนที่ทํางานเกี่ยวของกับมนุษยและสิ่งแวดลอม
และองคกรภาครัฐ ในกฎบัตรออตตาวาไดกําหนดยุทธศาสตรการสรางเสริมสุขภาพแนวใหมที่สําคัญดังนี้
1. การสรางนโยบายสาธารณะเพื่อการมีสุขภาพดี (Healthy Public Policy) ของประชาชน ซึ่งตอง
ยึดแนวคิดของสุขภาพในลักษณะของบูรณาการ นโยบายสาธารณะเพื่อการมีสุขภาพดีจะตองเนนการพัฒนา
คนเปนหัวใจสําคัญ โดยระบบตาง ๆ ของประเทศจะตองสรางสิ่งแวดลอมจนเปนนิสัยตั้งแตที่บาน โรงเรียน
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สถานที่ทํางาน และในชุมชน นอกจากนัน้ นโยบายตางๆของประเทศยังตองคํานึงถึงผลกระทบตอสุขภาพ
และสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ และแสดงความรับผิดชอบตอผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยกําหนดมาตรการตาง ๆ
เชน ทางดานกฎหมาย การคลัง ภาษี และการบริหารในองคกรตาง ๆ เพื่อนําไปสูส ุขภาพ รายได และ
ความเสมอภาคทางสังคมที่จะกอใหเกิดสินคาและบริการที่ปลอดภัยและมีผลดีตอสุขภาพ
รวมทั้ง
สิ่งแวดลอมทีส่ ะอาดและนารื่นรมย ตัวอยางนโยบายสาธารณะเพื่อการมีสุขภาพดีในประเทศไทย ไดแก
การหามสูบบุหรี่ในยานพาหนะโดยสารสาธารณะทุกประเภทเพื่อปกปองผูที่ไมสูบ การควบคุมอาหาร
และยา มาตรการการเก็บภาษีบุหรี่เพื่อนํารายไดมาใชในการสงเสริมสุขภาพ เปนตน
2. การสรางสิ่งแวดลอมที่เกื้อกูลตอสุขภาพ (Supportive Environment) สิ่งแวดลอมในที่นี้
รวมทั้งทางดานกายภาพ ชีวภาพ และทางสังคม
สิ่งแวดลอมทางกายภาพ เชน มีการสุขาภิบาลที่ดี สิ่งแวดลอมสะอาดปราศจากมลภาวะ มี
สถานที่พักผอนหยอนใจ หรืออกกําลังกายที่ปลอดภัยทั้งเด็ก ผูใหญ และผูสูงอายุ มีน้ําสะอาดสําหรับ
การบริโภค มีสถานที่เก็บและกําจัดขยะมูลฝอยอยางถูกสุขลักษณะ มีสวมใชอยางถูกสุขอนามัย เปนตน
สิ่งแวดลอมทางชีวภาพ เชน ปราศจากเชื้อโรคและพาหนะนําโรค เชน ยุง แมลงวัน แมลงอื่นๆ
สุนัขบา
สิ่งแวดลอมทางสังคม ไดแก การมีสัมพันธภาพและมิตรไมตรีตอกัน มีความเอื้ออาทรตอกัน
ทั้งที่บาน โรงเรียน สถานที่ทํางาน กับเพื่อนบานและในชุมชน
3. การเสริมสรางกิจกรรมชุมชนใหเขมแข็ง (Strengthen Community Action) เปนการสนับสนุน
ใหชุมชนพึ่งตนเอง โดยชุมชนเปนผูตัดสินใจและจัดการ รวมทั้งระดมทรัพยากรตาง ๆ ภายในชุมชน ให
ชุมชนไดรับขอมูลขาวสารเรื่องสุขภาพและงบประมาณสนับสนุน เปนการเพิ่มพลังอํานาจใหกับชุมชน
(Community Empowerment) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตัวอยางกิจกรรมชุมชนที่เกี่ยวของกับสุขภาพใน
ประเทศไทย ไดแก ชมรมชีวจิตของภาคประชาชนที่เผยแพรความรู และฝกทักษะการใชชีวิตแบบชีวจิต
และใหคําแนะนําตอผูที่มีปญหาสุขภาพ ชมรมหรือกลุมออกกําลังกายที่สวนลุมพินี สวนจตุจักร ชมรม
จักรยานวันอาทิตยที่เชียงใหม เปนตน
4. การพัฒนาทักษะสวนบุคคล (Develop Porsonal Skills) เปนการเพิ่มพลังอํานาจ (Empowerment)
ใหประชาชน เพื่อใหสามารถควบคุมภาวะสุขภาพและสิ่งแวดลอมไดดวยตนเองมากขึ้น มีทางเลือกมาก
ขึ้น โดยการใหขอมูลขาวสาร สงเสริมการเรียนรู และฝกทักษะในการจัดการเพื่อดํารงชีวิตตามวิถีทางที่
สงเสริมสุขภาพ ไดแก การออกกําลังกายสม่ําเสมอ รับประทานอาหารที่ถูกตอง หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง
มีทักษะในการอยูรวมกับบุคคลอื่นไดอยางสันติ รูจักรักษาสิ่งแวดลอมใหเกื้อกูลตอสุขภาพ มีการพัฒนา
ทางจิตวิญญาณเพื่อเขาถึงความดี ลดความเห็นแกตัว มีการเรียนรูที่ดี ตลอดจนรูจักแสวงหาและใชขอมูล
ทางสุขภาพใหเปนประโยชน รวมทั้งเฝาดูแลระวังสุขภาพของตนเอง สมาชิกในครอบครัว และเพื่อนบาน
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5. การปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพ (Reoriented Health Services) จากเชิงรับที่มงุ การรักษา
และมุงเฉพาะบุคคลมาเปนเชิงรุกที่เนนการสงเสริมสุขภาพแบบองครวม โดยใหประชาชนและองคกรตาง ๆ
มีสวนรวมในการดูแลสุขภาพและพึ่งพาตนเอง และการดูแลสุขภาพจะตองกระทําที่บาน โรงเรียน
สถานที่ทํางาน และในชุมชน ไมใชเฉพาะที่โรงพยาบาลเทานั้น รวมทั้งใชการดูแลสุขภาพแบบพหุลักษณ
คือรวมการดูแลทั้งการแพทยแบบตะวันตก การแพทยพื้นบานและภูมิปญ
 ญาไทยที่มีอยูใหเกิดประโยชน
กับประชาชน และใหประชาชนสามารถพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) (www.thaihealth.or.th) เปนหนวยงาน
ของรัฐจัดตั้งขึน้ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 ภายใตการกํากับ
ดูแลของนายกรัฐมนตรี มีรายไดจากภาษีสรรพสามิตยาสูบและสุราในอัตรารอยละ 2 ตอป ทําหนาที่ จุด
ประกาย กระตุน สนับสนุน และประสานความรวมมือกับกลุมบุคคล องคกร และชุมชนทัว่ ไป (ภาคี
สรางเสริมสุขภาพ) โดยมุงหวังใหคนไทยมีสุขภาพดีครบสี่ดาน กาย จิต ปญญา สังคม เพื่อรวมสราง
ประเทศไทยใหนาอยู โดยไมจํากัดกรอบวิธีการ และยินดีเปดรับแนวทางปฏิบัติการใหมๆ ที่เปน
ความคิดสรางสรรคสามารถนําไปสูการขยายคานิยมและการสรางพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพแกประชาชน
ไดอยางมีประสิทธิภาพและกวางขวาง ซึ่งนับเปนองคกรดานสุขภาพรูปแบบใหมที่สอดคลองกับมติของ
สมัชชาสุขภาพโลก ดานการสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (World Health Assembly Resolution
12.8 : Health Promotion and Health Life-Style)
บทบาทหลัก คือ รวมมือกับภาคีในการกําหนดนโยบายสาธารณะ มาตรการสรางเสริมสุขภาพ
อยางจริงจัง และรวมมือกับภาคีในการพัฒนาความรู การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
การสรางเสริมสุขภาพ พัฒนาขีดความสามารถบุคลากร และการบริหารจัดการเพื่อสรางเสริมสุขภาพใน
องคกรทุกระดับ รวมทั้งการสงเสริมบทบาทของสื่อเพื่อปรับเปลีย่ นความคิด และพฤติกรรมการสรางเสริม
สุขภาพของประชาชน และเสริมพลังแกองคกรของรัฐในการแกปญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นฉับพลันให
ขับเคลื่อนการสรางเสริมสุขภาพไดอยางทันเวลา
นโยบายของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) คือ เปนองคกรที่จัด
งบประมาณตั้งตนหรือสมทบใหกับองคกร ชุมชนตางๆ เพื่อการสรางเสริมสุขภาพ แตมิใชจดั งบประมาณ
ใหในลักษณะงานประจําหรือสิ่งที่มิไดพัฒนาแนวคิด แนวทางใหม ๆ โดยไมมีบทบาทหนาที่ในการเปน
ผูรับผิดชอบปฏิบัติการประจํา หรือปฏิบัติการซ้ําซอนกับสวนราชการ หรือองคกรเอกชนใด และไมมี
ภารกิจโดยตรงในการใหบริการสุขภาพ แตอาจสนับสนุนใหการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพ
สอดรับกับนโยบายสุขภาพแหงชาติ โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)ได
เปนตนแบบสนับสนุนใหเกิดการกอตั้งองคกรเพื่อการสรางเสริมสุขภาพคลายกันนีก้ ับนานาประเทศ
1
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ไดแก อินโดนีเซีย ลาว มองโกเลีย มาเลเซีย เวียดนาม คาซัคสถาน บังคลาเทศ เกาหลีใต และซามัว
ลาสุดสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ของประเทศไทยไดรบั เลือกเปนประธาน
เครือขายสสส.ของโลก และยังไดรับเลือกใหเปนเจาภาพจัดสัมมนาการสรางเสริมสุขภาพโลก (IUHPE
World Conference 2013) ซึ่งเปนครั้งแรกที่มกี ารจัดสัมมนาลักษณะนี้ในประเทศกําลังพัฒนาแถบทวีปเอเซีย
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ประกอบดวย 1) สํานักสนับสนุน
การควบคุมปจจัยเสีย่ งหลัก (Health Risk Control I Section) 2) สํานักสนับสนุนการควบคุมปจจัยเสี่ยง
ทางสุขภาพ (Health Risk Control II Section) 3) สํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (Healthy Community
Strengthening Section) 4) สํานักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (Healthy Child, Youth,
and Family Promotion Section) 5) สํานักรณรงคสื่อสารสังคม (Social Communication and Campaign
Section) 6) สํานักสรางสรรคโอกาสและนวัตกรรม (Health Innovation and Opportunity Promotion
Section) 7) สํานักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ (Health Systems Development Section) 8) สํานัก
สนับสนุนสุขภาวะองคกร (Healthy Organization Promotion Section) 9) สํานักสนับสนุนสุขภาวะ
ประชากรกลุมเฉพาะ (Population Health Promotion section) 10) สํานักพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร
(Policy and Strategy Section)
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) เปนหนวยองคประกอบหนึ่งของ
ระบบสุขภาพไทย มีบทบาทหนาที่ในการจุดประกาย กระตุน และสนับสนุนการพัฒนาของระบบ
สุขภาพใหเปนไปในทิศทางที่พึงประสงค โดยดําเนินงานดวยการสนับสนุนหนวยงานตางๆ ที่รวม
เรียกวา “ภาคี” และสสส. เนนบทบาทการพัฒนาความเขมแข็งของระบบสุขภาพ โดยเฉพาะสวนที่เปน
ภาคสังคมทองถิ่น และภาคนโยบายสาธารณะ เปนกระบวนการขับเคลื่อนดวย “ไตรพลัง” การ
ดําเนินงานจะไมเนนการใชอํานาจรัฐ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.)มี
บุคลากรประจําจํานวนนอยและใชงบประมาณ รอยละ0.6 ของรายจายดานสุขภาพทัง้ หมด จึงเปรียบเสมือน
กลไกเล็กๆ ในระบบสุขภาพที่ซับซอนของประเทศ เพื่อใหการดําเนินงานตามภารกิจบังเกิดผลสําเร็จ
เปนประโยชนตอสุขภาวะคนไทยอยางคุมคา
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)ไดพัฒนา “ยุทธศาสตรไตรพลัง”
เพื่อผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตามเปาหมาย ดวยทรัพยากรที่มีจํากัด โดยมีพนื้ ฐานสําคัญสองประการ
คือ “ความมีคุณธรรม และธรรมาภิบาล” เปนเงื่อนไขกํากับ “ยุทธศาสตรไตรพลัง” มีสาระสําคัญดังนี้
1. พลังปญญา เปนการขยายพืน้ ที่ทางปญญา(Wisdom Space)อยางกวางขวาง ในการสราง
เสริมสุขภาพใหบรรลุผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจําเปนตองมีองคความรูอยางพอเพียงจากทุกภาค
สวนของสังคม รวมทั้งพัฒนาความรูอยางตอเนื่องใหเทาทันสถานการณ เหมาะสมกับกลุมเปาหมายและ

61

บริบท องคความรู (body of knowledge) ประกอบกับกระบวนการเรียนรูรวมกันของฝายตางๆ ทําให
การปฏิบัติงานตรงเปาหมายและขยายผลไดรวดเร็ว และเสริมพลังทางปญญาสูทิศทางเดียวกัน
2. พลังนโยบาย เปนการขยายพืน้ ที่การมีสวนรวมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ (Space
of Participatory Policy and Process)อยางกวางขวาง นโยบายสงผลถึงระบบและโครงสรางจึงเปน
องคประกอบสําคัญของการสรางเสริมสุขภาพ จะสงผลกระทบแกประชาชนในวงกวาง และมีผลสืบเนื่อง
ยาวนานกวากิจกรรมรณรงคเพียงชัว่ คราว โดยเฉพาะนโยบายสาธารณะที่ไดพัฒนาขึ้นจากพื้นฐานทาง
ปญญา และทุกภาคสวนมีสวนรวมก็จะยิง่ เปนที่ยอมรับ เกิดความรวมมือดีในทางปฏิบัติ และมีความ
ยั่งยืนยิ่งขึ้น
3. พลังสังคม เปนการขยายพื้นที่ทางสังคม (Social Space) อยางกวางขวาง เครือขายภาคีทาง
สังคมทุกภาคสวนและทุกชวงวัยมีบทบาทสําคัญในการระดมพลังการทํางาน การรณรงค และการเฝาระวัง
ในการสรางเสริมสุขภาพอยางตอเนื่อง อยางไรก็ดี จําเปนตองมีกระบวนการ การบูรณาการ และการ
พัฒนาทักษะการทํางานรวมกันในลักษณะเครือขายที่มีอุดมการณและเปาหมายรวมกัน การทํางานของ
เครือขายที่มีการเชื่อมโยงกันอยางดี คือการขยายพื้นที่ทางสังคม กอใหเกิดพลังผลักดันที่ยิ่งใหญในงาน
สรางเสริมสุขภาพ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดใหความสําคัญกับเปาประสงค
สําคัญในการสรางเสริมสุขภาพ ดังตอไปนี้
เปาประสงค 1 สสส.จะจัดการทรัพยากรระดับเขมขนเพื่อใหบรรลุผลในการลดปจจัยเสี่ยงดาน
การสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล อุบัติเหตุจราจร และการขาดการออกกําลังกาย โดยสนับสนุน
หนวยงานที่รบั ผิดชอบโดยตรงและภาคีเครือขาย
เปาประสงค 2 พัฒนากลไกที่จําเปนสําหรับการลดปจจัยเสี่ยงนอกเหนือจากเปาประสงค ที่ 1
โดย สสส. ลงทุนแตนอยในสวนที่จําเปนและกอใหเกิดผลกระทบสูง ไดแก ประเด็นเกี่ยวกับอาหาร เพศ
จิตใจ สารเสพติด รวมถึงปจจัยเสี่ยงที่มกั เกิดกับกลุมประชากรที่มีลักษณะเฉพาะในระดับตางๆ
เปาประสงค 3 พัฒนากระบวนการ ตนแบบ และกลไกขยายผล สําหรับการพัฒนาสุขภาวะ
องครวมในองคกร พื้นที่ และกลุมเยาวชน เพื่อมุงพัฒนาสังคมสุขภาวะในระยะยาว
เปาประสงค 4 เพิ่มนวัตกรรมและโอกาสในการสรางนวัตกรรมเกีย่ วกับการสรางเสริมสุขภาวะ
เปาประสงค 5 สรางคานิยมการสรางเสริมสุขภาวะใหเกิดขึน้ ในสังคมไทย สังคมใหความรวมมือ
กับการรณรงคเพื่อบรรลุเปาประสงคอื่นๆ
เปาประสงค 6 เพิ่มขีดความสามารถของระบบสุขภาพและระบบบริการสรางสุขภาวะในรูปแบบ
ชุดความรู สมรรถนะบุคลากร และโครงสรางพื้นฐานทีจ่ ําเปน
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2.3 มหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพ
มหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพเปนการนําแนวคิดสูก ารปฏิบัติ โดยเริ่มจากแนวคิดสรางเสริม
สุขภาพตามกฎบัตรออตตาวา Dooris (1998) กลาววา หลักการสรางเสริมสุขภาพสําหรับสุขภาพดีถวนหนา คือ
- สุขภาพแบบองครวม ตองสรางความเขาใจวาสุขภาพเปนพลวัตรระหวางบุคคลและสิ่งแวดลอม
- มุงความสนใจที่มวลชน นโยบาย และสิ่งแวดลอม โดยจะสนใจมวลชนมากกวาตัวบุคคล
และเนนการสรางนโยบายองคกรที่สนับสนุนการสรางสรรคสิ่งแวดลอม
- ความเสมอภาค และความยุติธรรมในสังคม องคกรตองปฏิบัติอยางยุตธิ รรมและปกปองผูที่
ถูกตองในการสรางพื้นฐานของการพัฒนาสุขภาพ
- ความยั่งยืน สุขภาพของมนุษยชาติขึ้นกับความยั่งยืนของทรัพยากรโลก ดังนั้นจะตองแนใจ
วาการปฏิบัติการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอมเปนไปอยางยั่งยืน มีการศึกษาผลกระทบของนโยบายและ
การปฏิบัติที่เกิดกับประชาชนและสิ่งแวดลอม ทั้งในพื้นที่ ประเทศชาติ และทั่วโลกดวย
- การเรียนรูอยางมีสวนรวมของชุมชน การรวมมือของประชาชนเกิดจากทุกภาคสวน ชุมชน
หรือองคกรจะเกี่ยวพันกัน เรียนรูรวมกันตั้งแตการสรางความตระหนัก ความตองการ การรับฟง การ
ประเมินสมรรถภาพ และการเรียนรูอยางมีสวนรวมในทุกขั้นตอนของกระบวนการปฏิบัติ
- การเสริมพลังอํานาจ บุคคล กลุมชน และชุมชนตองการที่จะเพิม่ การควบคุมการดําเนินชีวิต
และแสดงใหเห็นการเปลี่ยนแปลง
- การเรียนรูรวมกัน การสรางประสิทธิภาพของสหสาขาวิชา ระหวางหนวยงาน และระหวาง
ประเทศในการจินตนาการ สรางนวัตกรรม และสนับสนุนซึ่งกันและกัน ที่เกิดจากการทํางานรวมกัน
ของผูเชี่ยวชาญแตละหนวยงาน
- การรวมใจ การมีขอผูกพันรวมกันและการสนับสนุนของทุกฝาย แตละองคกรและสังคมมี
ลักษณะพิเศษ คือ มีความสนใจแตกตางกัน ดังนั้นการไกลเกลี่ยจึงเปนสิ่งสําคัญในการตัดสินใจ เพื่อ
แกไขความขัดแยงและสรางความคิดเห็นรวมกัน
พูดคุยใหคําปรึกษาจึงเปนเครื่องมือที่มีคุณภาพใน
กระบวนการเปลี่ยนแปลง
- การสนับสนุนสมรรถภาพและการตอบสนองขององคกรในการสนับสนุนและการพูดคุย
ประเด็นสุขภาพชุมชนควรไดรับการตอบรับและพัฒนา
- ระบบสังคม ในระบบสังคมที่บุคคลใชในการดําเนินชีวติ ทํางาน เรียน ความรัก และการ
เลน ซึ่งแตละระบบสังคมมีลักษณะพิเศษดวยวัฒนธรรมเฉพาะขององคกร โครงสราง หนาที่ มาตรฐาน
และคุณคา ซึ่งมุงสูภาวะสุขภาพ
- การบูรณาการอยางยั่งยืน ระบบกลไกตองแนใจวาเปนการรวมกันพัฒนาอยางยัง่ ยืน และ
เกิดผลกระทบตอวิถีชีวิตโดยรวมมากกวาทีจ่ ะเพิ่มใหปฏิบัติตางหาก
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- ระบบพึ่งพากันที่เกิดจากความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม การเชื่อมโยงทัง้ หมด
และแตละสวนจะแตกตางกัน แตไมไดแยกจากกันเปนสวนๆตองสัมพันธเชื่อมโยงพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
มหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพ มีหลักพื้นฐานสําคัญ 3 ประการ คือ (Boric, 1994 cited in
Tsouros, et al., 1998)
1. สรางสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอสุขภาพการทํางาน การดําเนินชีวิต การศึกษา และการอยูอาศัย
2. บูรณาการเรื่องการสรางเสริมสุขภาพในกิจวัตรประจําวัน
มหาวิทยาลัยตองสราง
ความเขาใจและมุงมั่นที่จะคนหาการสรางเสริมสุขภาพไปบูรณาการกับกิจกรรมทุกอยาง
3. ขยายผลสําเร็จของการสรางเสริมสุขภาพสูชุมชนภายนอก
ดังนั้นจึงควรสราง
เครือขายและความสัมพันธกันในการจัดสรรทรัพยากรสําหรับชุมชนในพื้นที่ ทบทวนผลกระทบที่จะ
เกิดกับชุมชนในพื้นที่ ประเทศชาติ และประชาคมโลก ผานความพยายาม การบริหารจัดการงบประมาณ
และการปฏิบตั ิ ในบทบาทของการสนับสนุนและการไกลเกลี่ยดวย
พนัส พฤกษสุนันท (2550) ไดรวบรวมแนวคิดการพัฒนามหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพใน
ตางประเทศ พบวาการดําเนินการมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพตองมีนโยบายที่เนน 3 เรื่อง คือ การ
สรางสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพ การศึกษา การทํางาน และการอยูอาศัย การบูรณาการเรื่องสุขภาพกับ
กิจกรรมทุกอยางของมหาวิทยาลัย และการพัฒนาความเชือ่ มโยงกับบริบทอื่นๆและชุมชน โดยดําเนินการ
อยางเปนระบบในการสรางวัฒนธรรมขององคกรดานการมีสวนรวม (Participation) การพัฒนาที่บูรณาการ
ทุกดาน (Holism) ความเสมอภาคของทุกฝายทุกคน (Equity) การเห็นพองตองกันของทุกฝาย (Consensus)
การรวมมือกันทํางาน (Interdiscipline Collaboration) และการพัฒนาที่ยงั่ ยืนตอเนื่อง (Sustainability)
แผนภูมิที่ 5 มหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพมีจุดเนน 3 เรื่อง และระบบทางสังคม 6 ประการ

การสรางสิง่ แวดลอมที่เอื้อตอ
สุขภาพ การศึกษา การทํางาน
การบูรณาการเรือ่ ง
การพัฒนาความเชือ่ มโยง
สุขภาพกับกิจกรรมทุก มหาวิทยาลัย กับบริบทอื่นๆและชุมชน
อยางของมหาวิทยาลัย

3 จุดเนน และ 6 ระบบ

ที่มา : พนัส พฤกษสุนันท, 2550
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การบริหารจัดการสูมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพ มีวงจรการบริหารจัดการที่เริ่มจากการสราง
ความเขาใจกับผูบริหาร ผูกําหนดนโยบายของมหาวิทยาลัย จนไดขอตกลงที่ชัดเจน เปนพันธะสัญญาในการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่องตอไป คนหาและระบุผูประสานงานในทุกหนวยงาน เพื่อจัดตั้งเปนคณะกรรมการ
กํากับทิศทาง(Steering committee) และคณะทํางาน (Working group) คนหาภาคีรวมทํางานจากหนวยงาน
ตางๆทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ตรวจสอบขอมูลสถานะสุขภาพ และสิ่งแวดลอมทั้งดานกายภาพและ
สังคม ระบุปญหาความตองการที่จะแกไข กําหนดใหมแี ผนงานโครงการดวยกระบวนการสรางพลังอํานาจ
(Empowerment) และการมีสวนรวมของทุกฝาย ดําเนินการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการ ควบคุม กํากับ
ประเมินผล
โครงสรางการจัดการ เชน คณะกรรมการกํากับทิศทาง(Steering Committee) คณะกรรมการที่
ปรึกษา(Advisory Committee) คณะทํางาน(Working Group) และคณะทํางานยอยตางๆ(Short Term
Subgroups) ควรกําหนดใหมีความยืดหยุนตามความจําเปนกับสภาพปญหาและความเหมาะสมกับวัฒนธรรม
องคกรหรือบริบทตางๆ ซึ่งคณะกรรมการชุดหลักจะมีหนาที่ใหคําแนะนําตอคณะผูบ ริหารมหาวิทยาลัย
กําหนดและทบทวนนโยบาย ยุทธศาสตร เปาหมาย แผนแมบท และแผนปฏิบัติการ รวมถึงการประสาน
พลังของทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัย แสวงหาทรัพยากรและการสนับสนุนจากภายนอก ผานกระบวนการ
ความรวมมือระหวางสถาบัน กําหนดตัวชีว้ ดั ที่เหมาะสม และกํากับติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
สวนคณะทํางานอาจกําหนดตามสภาพปญหาและความตองการของมหาวิทยาลัยแตละแหง
แตกตางกัน อยางไรก็ตาม ปญหาสาธารณสุขในปจจุบนั มักจะเปนเรื่องตางๆ ดังนี้ การขาดการออกกําลังกาย
ภาวะโภชนาการเกินและอวน การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา ใชสารเสพติด การมีเพศสัมพันธที่ไมปลอดภัย การ
ตั้งครรภ การแทง ภาวะทางจิตและความเครียด อุบัติเหตุ ความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การ
บาดเจ็บ และความรุนแรง ปญหาอนามัยสิ่งแวดลอมทีไ่ มไดคุณภาพ เชน สวมสาธารณะ การจัดการขยะ
การจัดการน้ําเสีย การระบาดของโรคบางชนิด เชน อุจจาระรวงอยางแรง อาหารเปนพิษ ไขหวัดใหญ
ไขหวัดนก ไขเลือดออก และการเขาไมถึงบริการสาธารณะ เชน บริการทางการแพทย บริการให
คําปรึกษาแนะแนว บริการสังคมสงเคราะห บริการทางการศึกษา เปนตน นอกจากนี้ยงั มีกิจกรรมดานอื่นๆ
ที่เอื้อและสนับสนุนการมีคณ
ุ ภาพชีวิตทีด่ ี เชน การจัดใหมพี ื้นทีส่ ีเขียว สถานที่พักผอนหยอนใจ
ศูนยบริการทัว่ ไปสําหรับนักศึกษาและบุคลากร การจัดระบบจราจร การเดินทาง และที่จอดรถ การ
พัฒนาโรงอาหาร สุขาสาธารณะ ดังนั้นจึงอาจจัดใหมีคณะทํางานชุดตางๆตามประเด็นเหลานั้น
การเปนมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพนั้น องคกรสรางเสริมสุขภาพตองอยูบนพื้นฐานของ
การเห็นคุณคารวมกัน อันประกอบดวย หลักประชาธิปไตย การเสริมพลังอํานาจซึ่งกันและกัน การมี
อิสระในตนเอง และการมีสวนรวมของชุมชน ซึ่งการนําแนวคิดมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพไป
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ปฏิบัตินั้นตองการหาโอกาสที่จะสําเร็จและมุงมั่นปฏิบัตเิ พื่อแกไขขอจํากัดของแตละมหาวิทยาลัย โดย
ประสิทธิภาพของแผนยุทธศาสตรการสรางเสริมสุขภาพประเมินจาก
1) ความพึงพอใจของผูใชบริการ หมายถึง บุคลากรของมหาวิทยาลัยตองทํางานอยางเต็ม
ศักยภาพและสรางสรรค มีระบบกลไกสําหรับการใหคําปรึกษา
2) เจาหนาที่บริการเกี่ยวกับสถานการณแวดลอม เปนสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
3) ความเสมอภาค ทั้งกลไกตามรูปแบบและไมเปนรูปแบบ
4) เครือขายความชวยเหลือในระยะยาวกับหนวยงานอืน่ สําหรับเครือขายการมีสุขภาพดีนั้น
มหาวิทยาลัยควรเปนผูนําที่จะเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติ
การดําเนินงานมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพ
สถาบันอุดมศึกษามีบทบาทเปนศูนยรวมทางดานการศึกษา การอบรม และการวิจัย รวมทั้ง
การสรางนวัตกรรมในกระบวนการเรียนรู การผสมผสานกับการบริหาร และการประยุกตใชความรู
นอกจากนี้สถาบันอุดมศึกษายังตองพัฒนานิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับทักษะชีวิต ผานทางประสบการณชีวิต
ใหเปนผูใ หญ ซึ่งบทบาทของสถาบันอุดมศึกษานั้นเปนโอกาสที่เอื้อใหสถาบันอุดมศึกษาดูแลสุขภาพ
และความผาสุกของนิสิตนักศึกษาและบุคลากร รวมทัง้ การเผยแพรความรูและพลังอํานาจสูชุมชนภายนอก
การประสบความสําเร็จของมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพขึ้นอยูกับการกําหนดนโยบายดานสุขภาพ และ
การดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา องคกรสรางเสริมสุขภาพประกอบดวยประชาธิปไตย การใหกําลังใจ
ซึ่งกันและกัน การมีอิสระ และการมีสวนรวมของคนในชุมชน (Abercrobie, Gatrell, and Thomas, 1998)
1. การดําเนินงานมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพของตางประเทศ
ประเทศอังกฤษ
ประเทศอังกฤษเริ่มดําเนินงานมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพในคณะวิชาวิทยาศาสตรการแพทย
ของสถาบันอุดมศึกษากอน เชน คณะแพทยศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร เปนตน ดวยเปาหมายใน
การบูรณาการดานการสรางเสริมสุขภาพไวในโครงสรางของมหาวิทยาลัย เนนทีก่ ระบวนการดําเนินงาน
และวัฒนธรรมองคกรที่มุงมั่นในการพัฒนาสุขภาพ สรางเสริมสุขภาพและความผาสุกของบุคลากร
นิสิตนักศึกษา และขยายตอไปสูชุมชน
สถาบันอุดมศึกษามีการกําหนดนโยบายเกีย่ วกับมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพไวดังนี้
1) บูรณาการวิสัยทัศนดานสุขภาพ รวมทั้งความมุงมั่นในการดูแลสุขภาพไวในนโยบายและ
แผนปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
2) พัฒนามหาวิทยาลัยใหเอือ้ ตอสถานที่ทํางานสุขภาพ
3) สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพดานสุขภาพของนิสิตนักศึกษา และบุคลากร
4) สรางสิ่งแวดลอมทางกายภาพที่เอื้อตอการสรางเสริมสุขภาพอยางยั่งยืน
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5) เพิ่มความรูค วามเขาใจและมุงมั่นในการสรางเสริมสุขภาพ
6) สนับสนุนการกระจายการสรางเสริมสุขภาพอยางยั่งยืนสูชุมชน
การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาใหเปนมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพ มีการเตรียมยุทธศาสตร
เกี่ยวกับการศึกษาดานสุขภาพและการสรางเสริมสุขภาพไว 3 ยุทธศาสตร (Beattie, 1998) คือ 1) ยุทธศาสตร
การสรางผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาสุขภาพและการสรางเสริมสุขภาพ 2) ยุทธศาสตรดานการพัฒนา
ประสิทธิภาพของผูปฏิบัติ 3) ยุทธศาสตรการพัฒนาเครือขายสุขภาพ การสรางรูปแบบการทํางานเปนทีม
โดยมีวตั ถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคลและกระบวนการทํางาน สถาบันอุดมศึกษาทีด่ ําเนินการ
สรางเสริมสุขภาพ มีดังนี้
มหาวิทยาลัยเซนทรัลแลนแคชไชร (University of Central Lancashire) (Dooris, 1998) เปน
สถาบันอุดมศึกษาแหงแรกในยุโรปที่กําหนดยุทธศาสตรเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพ โดย
พัฒนาใหสถาบันอุดมศึกษาเปนองคกรที่มีความเขาใจและมุงมั่นดําเนินการดานสุขภาพ เพื่อการพัฒนา
ศักยภาพในการสรางเสริมสุขภาพแบบองครวม โดยเริ่มจัดโปรแกรมการทํางานดานสุขภาพ กําหนด
โครงสรางคณะกรรมการกํากับทิศทางเปน 2 กลุม คือ กลุมทํางานดานการสรางเสริมสุขภาพ และกลุม
ทํางานเฉพาะกาล
- กลุมทํางานดานการสรางเสริมสุขภาพ ดําเนินการเกีย่ วกับโครงการดานสุขภาพ 4 ดาน คือ
1) สุขภาพทางเพศ 2) การออกแบบอาคารที่มีการสรางสุขภาพอยางยั่งยืน 3) การเดินทางขนสง 4) สุขภาพจิต
- กลุมทํางานเฉพาะกาล ปฏิบัติงานในพัฒนานโยบายดานสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษา มุงเนน
การสรางงานวิจัย เชน การวิจัยเกีย่ วกับการใชยา ศึกษาความตองการดานสุขภาพของนิสิตนักศึกษา ซึ่ง
โครงการตางๆทางดานสุขภาพจะสรางความรวมมือในการพัฒนางานควบคูไปกับการกระจายความรวมมือ
เชน แผนปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย การสํารวจทัศนคติบุคลากรกับการทบทวนบริการอาชีวอนามัย การ
อบรมและพัฒนาผูเชี่ยวชาญกับการทบทวนความตองการดานสุขภาพพื้นฐาน เปนตน
มหาวิทยาลัยคอลลิจออฟเซนดมาติน (University College of St Martin) (Beattie, 1998)
เริ่มดําเนินการในป ค.ศ. 1993 สถาบันอุดมศึกษาเนนการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพโดยนิสิตนักศึกษา
ปริญญาตรีสาขาวิชาศิลป ซึ่งผลการดําเนินงานของนิสิตนักศึกษาที่ประสบความสําเร็จแบงเปน 4 กลุม คือ
กลุมที1่ ใชการดําเนินชีวิตแบบเชื่อมัน่ ในศาสนามาผลักดันใหเกิดการเปลีย่ นแปลงดานนโยบาย
กลุมที่ 2 เนนวิธีการการขับเคลื่อนชีวิตแบบผอนคลาย เชน การจัดการความเครียด เศรษฐกิจ
และที่พักอาศัย ใชยุทธศาสตรการตลาด ซึ่งตระหนักวานิสิตนักศึกษาจะมีความความสนใจหลากหลาย
กลุมที่ 3 มุงเนนที่การสื่อสาร สรางความพรอมและการสนับสนุนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเบื้องตน
กลุมที่ 4 ใชการเผยแพรสื่อสิ่งพิมพของวิทยาลัยในการแกปญหาสุขภาพ
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โครงการสรางเสริมสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษาไมไดพฒ
ั นาเฉพาะวิชาการหรือศักยภาพของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยคอลลิจออฟเซนดมาตินเทานัน้ แตเปนการเรียนรูจากความสําเร็จของกระบวนการ
ดําเนินงานโดยนิสิตนักศึกษาแตละกลุม สรุปไดวา ความสําเร็จในการทํางานสรางเสริมสุขภาพซึ่งเปน
งานดานวิทยาศาสตร แตนกั ศึกษาทางดานศิลปก็สามารถปฏิบัติใหประสบความสําเร็จได โดยผูป ฏิบัติ
ตองดําเนินงานดานการสรางเสริมสุขภาพอยางสรางสรรค รวมทั้งการผสมผสานความแตกตางอยาง
พอเหมาะบนพื้นฐานของหลากหลายทฤษฎีรวมกัน
ประเทศสหรัฐอเมริกา
สมาคมดานสุขภาพสถาบันอุดมศึกษาของสหรัฐอเมริกาเปนคณะทํางานที่กระตุนให
สถาบันอุดมศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกามีการดําเนินงานการสรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษา
ที่สอดคลองกับนโยบายสุขภาพของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกําหนดเปาหมายการสรางเสริมสุขภาพ
ไวกวางๆ คือ “Healthy Campus 2010” และมีพัฒนากระบวนการมีสวนรวมของสถาบันอุดมศึกษา โดย
สถาบันอุดมศึกษารวมกันกําหนดเปาหมายยอยที่สําคัญ 2 ประการ คือ
1) การเพิ่มคุณภาพชีวติ และปที่มีสุขภาพดี
2) ขจัดความแตกตางดานสุขภาพ
สมาคมดานสุขภาพสถาบันอุดมศึกษาของสหรัฐอเมริกาไดกาํ หนดตัวชีว้ ัดตามประเด็นเปาหมาย
ที่ตองดําเนินการไวอยางชัดเจน คือ การเขาถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ โรคกระดูกและขออักเสบ
โรคมะเร็ง โรคไตเรื้อรัง โรคเบาหวาน การไรความสามารถ จัดโปรแกรมการศึกษาโดยใชชมุ ชนเปนฐาน
สุขภาพสิ่งแวดลอม การวางแผนครอบครัว การบริโภคอาหารอยางปลอดภัย ขอมูลขาวสารดานสุขภาพ
โรคหัวใจและหลอดเลือด การติดเชื้อ HIV โรคภูมิตานทานบกพรองและโรคติดเชื้อ การปองกันอุบัตเิ หตุ
และความรุนแรง งานอนามัยแมและเด็ก ความปลอดภัยของผลิตภัณฑยา สุขภาพจิต โภชนาการและ
น้ําหนักเกิน สุขภาพและความปลอดภัยของอาชีวอนามัย สุขภาพชองปาก กายกิจกรรมและการบริหาร
รางกาย โครงสรางอนามัยชุมชน โรคระบบทางเดินหายใจ โรคติดตอทางเพศสัมพันธ การใชสารเสพติด
การสูบบุหรี่ สายตาและการไดยิน
สมาคมดานสุขภาพสถาบันอุดมศึกษาของสหรัฐอเมริกา เนนใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการ
สรางเสริมสุขภาพตามตัวชี้วดั สุขภาพหลัก 10 ประเด็น คือ 1) การออกกําลังกาย 2) โรคอวนและน้ําหนักเกิน
3) การสูบบุหรี่ 4) การใชสารเสพติด 5) พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 6) สุขภาพจิต 7) อุบัติเหตุและความรุนแรง
8) คุณภาพสิ่งแวดลอม 9) ภูมิตานทานโรค 10) การเขาถึงการดูแลสุขภาพ โดยสถาบันอุดมศึกษาของ
สหรัฐอเมริกามีการดําเนินงานอยางตอเนื่องแตยังไมมกี ารนําเสนอผลการดําเนินงาน โดยคาดวาจะมีการ
ประเมินผลภายหลังป ค.ศ. 2010 เพื่อหาแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุด ซึ่งจะเผยแพรผลการดําเนินงาน
สถาบันอุดมศึกษาสุขภาพดีในป ค.ศ. 2020 (www.acha.org)
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ประเทศฮองกง
สถาบันอุดมศึกษาของฮองกงที่มีการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพอยางชัดเจน (Asia – Pacific
Network on Healthy Universities, 2007) ไดแก
มหาวิทยาลัยลิงแนน (Lingnan University, Hong Kong) เปนมหาวิทยาลัยที่จดั การศึกษาดานศิลป
มีการบูรณาการงานสรางเสริมสุขภาพกับงานกิจการนิสิตนักศึกษา โดยเนนวามหาวิทยาลัยสุขภาพดี
(Healthy University)ตองเกิดจากการดําเนินงานเกีย่ วกับสภาพแวดลอม โปรแกรมการศึกษา งานกิจการ
นิสิตนักศึกษา การจัดบริการดานสุขภาพ และการสนับสนุนทางดานจิตใจ ซึ่งมหาวิทยาลัยควร
จัดบริการใหนสิ ิตนักศึกษาตัง้ แตเขาศึกษาจนสําเร็จเปนบัณฑิต เพื่อใหนิสิตนักศึกษาพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองในดานการปรับตัว ความฉลาดหลักแหลม ดานการสรางสรรค และเปนผูที่ทันสมัย มหาวิทยาลัยลิง
แนนไดบูรณาการงานสรางเสริมสุขภาพกับงานกิจการนิสิตนักศึกษาใหเอื้อตอสุขภาพใน 5 ประการหลัก คือ
1. สภาพแวดลอมทางกายภาพ มหาวิทยาลัยจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการทํากิจกรรมตางๆ
ของนิสิตนักศึกษา เชน การเรียน การสังสรรค การพักผอน โดยคํานึงถึงความปลอดภัยดวย
2. สุขภาพจิต มหาวิทยาลัยจัดบริการใหคําปรึกษา บริการการเรียนรู โครงการรัก (LOVE Projects)
และบริการสนับสนุนตางๆ เชน วิชาการ ทุนการศึกษา
3. สุขภาพรางกาย มหาวิทยาลัยจัดบริการสุขภาพ การใหความรูดานสุขภาพ จัดสัปดาหรณรงค
เพื่อสุขภาพ มีคณะกรรมการสุขภาพและความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย บริการจัดอาหารให จัดแขงขัน
กีฬา และมีขอบังคับในการอยูหอพัก
4. กิจกรรมนอกหลักสูตร (ดานสังคม) นิสิตนักศึกษาทุกคนตองเปนสมาชิกในชมรมตางๆ เชน
กีฬา ศิลปวัฒนธรรม หรือเปนคณะกรรมการ มหาวิทยาลัยจัดหอพักใหนิสิตนักศึกษาอยูห อพักรอยละ 75
5. การเรียนการสอน มหาวิทยาลัยจัดปฐมนิเทศเกี่ยวกับหลักสูตรใหแกนิสติ นักศึกษาและ
ผูปกครอง
มหาวิทยาลัยฮองกง (The University of Hong Kong) ใชแนวคิดของสมาคมดานสุขภาพ
สถาบันอุดมศึกษาของสหรัฐอเมริกา ในการดําเนินงานมหาวิทยาลัยสุขภาพดีประกอบดวย สภาพแวดลอมที่
เอื้อตอสุขภาพ ระบบการสรางเสริมสุขภาพ วัฒนธรรมการสรางเสริมสุขภาพ และวิถีชีวิตการสรางเสริม
สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุขภาพดีเริ่มจากการกําหนดวัตถุประสงคที่เหมาะสมและประเมินได พัฒนา
กระบวนการมีสวนรวม พัฒนาโปรแกรมและยุทธศาสตร ประเมินพัฒนาการได มหาวิทยาลัยจัดบริการ
สุขภาพให 2 ประเภท ดังนี้
1. การรักษาและปองกันโรค การดูแลสุขภาพตนเอง การดูแลสุขภาพชองปาก การใหคําปรึกษา
การตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรองโรค คลินิกสตรี การฉีดวัคซีนปองกันโรค การตรวจสุขภาพนิสิตนักศึกษา
ใหม งานอาชีวอนามัย
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2. วิถีการดําเนินชีวิตที่เอื้อตอสุขภาพ
- การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ตรวจภาวะโภชนาการดวยดัชนีมวลกายการลดน้ําตาลและไขมัน
- โปรแกรมควบคุมน้ําหนัก
- การออกกําลังกาย มีการพูดคุย ประชุมเชิงปฏิบัติการ การแขงกีฬา การออกกําลังกายเพื่อชีวิต
โปรแกรมการใหความรูดานการออกกําลังกาย
- สุขภาพจิต การจัดการความเครียด การบริหารเวลา การผอนคลายความเครียด
- มหาวิทยาลัยมีนโยบายปลอดบุหรี่ ตั้งแตป ค.ศ. 2002 และสนับสนุนการเลิกบุหรี่
- ครอบครัวอบอุน
- สุขภาพทางเพศ
- การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
2. การดําเนินงานมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพของประเทศไทย
ในป 2551 สํานักงานกองทุนสนัสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.) ไดสนับสนุนงบประมาณ
การดําเนินโครงการเพิ่มขีดความสามารถสูการเปนมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพใหกับสถาบันอุดมศึกษา
14 สถาบัน ไดแก 1) มหาวิทยาลัยแมโจ 2) มหาวิทยาลัยบูรพา 3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา 4) มหาวิทยาลัยทักษิณ 5) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 6) มหาวิทยาลัยนเรศวร 7) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 8) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 9) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ 10) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 11) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี 12) มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 13) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ 14) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีวทิ ยากรไปใหความรูเ กีย่ วกับการสรางเสริม
สุขภาพ แตผลการดําเนินงานในชวงปแรกสถาบันอุดมศึกษาสวนใหญมีการจัดโครงการสรางเสริม
สุขภาพและกิจกรรมการรณรงคเกี่ยวกับบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล ความปลอดภัยในการใชถนน
การใชหมวกกันนอกเพียงกิจกรรมละ 1 วันเทานั้น ในชวงปที่ 2 สถาบันอุดมศึกษาทีไ่ ดรับทุนสนับสนุน
มีการดําเนินโครงการและกิจกรรมที่หลากหลายเพิ่มขึ้น ทั้งดานอาหาร การออกกําลังกาย ดานความ
ปลอดภัยในการใชถนน ดานเพศสัมพันธ ดานบุหรี่ แอลกอฮอล สารเสพติด และการพนัน ดาน
สิ่งแวดลอม แตกิจกรรมที่จดั สวนใหญเปนการประกวด เชน ประกวดคําขวัญและสื่อการสรางเสริม
สุขภาพ ประกวดเพนทหมวกกันน็อค ประกวดวงดนตรีโครงการคนรุนใหมไรแอลกอฮอล เปนตน การ
ดําเนินการสรางเสริมสุขภาพในลักษณะนี้จงึ ยังไมเพียงพอที่จะกระตุนใหนิสิตนักศึกษาและบุคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษาไดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพทีจ่ ะสงผลตอสุขภาวะของนิสิตนักศึกษาและบุคลากร
ของสถาบันอุดมศึกษาได เนื่องจากสุขภาวะของบุคคลประกอบดวยสุขภาวะดานรางกาย ดานจิตใจ
ดานสังคม และดานปญญา ซึ่งการจะสรางเสริมสุขภาพที่ถูกตองนั้นจะตองมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
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สุขภาพของบุคคลทั้งดานออกกําลังกาย อาหาร ความเครียด ความเชื่อและทัศนคติ สัมพันธภาพกับ
บุคคลอื่น และวิถีการดําเนินชีวิต
ดังนั้นการสรางเสริมสุขภาพจะเกิดขึ้นและคงอยูอยางยั่งยืนไดนั้น สถาบันอุดมศึกษาตองมีรูปแบบ
การสรางเสริมสุขภาพที่บูรณาการดานการสรางเสริมสุขภาพเขากับพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา
ทั้ง 4 ดาน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยตอง
ดําเนินการแบบองครวมในการปรับเปลี่ยนใหเกิดพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพในชีวติ ประจําวัน และ
ตองใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการวางแผนและดําเนินการ เพื่อใหเกิดความรวมมือในการดําเนินการ
สรางเสริมสุขภาพอยางยั่งยืน จึงจะสงผลใหเกิดสุขภาวะที่สมบูรณครบทั้ง 4 ดานอยางแทจริง
ตอนที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับองคกรแหงการเรียนรู
องคกรแหงการเรียนรูเปนแนวคิดทีใ่ หความสําคัญกับการพัฒนาตนเองของคนในองคกร(Self
Development) และเรียนรูจากการปฏิบัติ (Action Learning) โดยใหความสําคัญกับการแสวงหาการ
เรียนรูดว ยตนเอง เปนการเรียนรูที่ใกลเคียงกับสถานการณการทํางานจริงมากที่สุด องคกรมีบทบาทเปน
ผูสรางและสนับสนุนการเรียนรู รวมทั้งทําใหการเรียนรูกลายเปนวัฒนธรรมขององคกร จากแนวคิด
ดังกลาวจึงเกิดเปนองคกรแหงการเรียนรูโดยมีทฤษฎีแหงการเรียนรูเปนตนแบบ ดังนั้นการที่จะสราง
หรือพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู จึงตองตระหนักถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองคกร
คือ ตองทําใหคนเรียนรูกอ นองคกรจึงจะเกิดการเรียนรู เนื่องจากการเรียนรูจะทําใหบุคคลเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดี และจะทําใหองคกรเกิดการเปลีย่ นแปลงและพัฒนาไปในทางทีด่ ีดว ย
(Swieringa and Wierdsma, 1992 อางถึงใน สุกัญญา โฆวิไลกูล, 2545)
องคกรแหงการเรียนรู หมายถึง องคกรที่บุคลากรภายในองคกรไดขยายความสามารถของตน
อยางตอเนื่องทัง้ ในระดับบุคคล ระดับกลุมบุคคล และระดับองคกร เพื่อสรางผลลัพธที่บุคคลในระดับตางๆ
ตองการอยางแทจริง เปนองคกรที่บุคลากรมีความคิดใหมๆ และการแตกแขนงของความคิดไดรับการ
ยอมรับเอาใจใส เปนองคกรที่บุคลากรในองคกรมีการเรียนรูอยางตอเนื่องดวยวิธีการที่จะเรียนรูไป
ดวยกันทั้งองคกร (Senge, 1990)
องคกรแหงการเรียนรู คือ องคกรที่มีการปฏิรูปอยางตอเนื่อง อํานวยความสะดวก กระตุนและ
สรางบรรยากาศของการเรียนรู เนนกระบวนการเรียนรูใ หเกิดในทุกระดับ ทําใหบุคคลในองคกรขยาย
ขอบเขตความสามารถของตนอยางตอเนื่อง เพื่อนําไปสูเปาหมายที่บุคคลในระดับตางๆตองการอยาง
แทจริง มีการเรียนรูรวมกันทั้งบทเรียนที่ประสบความสําเร็จและขอผิดพลาด สามารถนําความรูมา
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในองคกร (สุกัญญา โฆวิไลกูล, 2545)
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องคประกอบที่สําคัญของการเปนองคกรแหงเรียนรูมี 5 ประการ สามารถสรุปขั้นตอนสู
องคกรแหงการเรียนรูตามแนวคิดของแตละทาน (สุชาติ กิจธนะเสรี, 2549) ดังนี้
Senge (1990)
1.การคิดอยางเปนระบบ
(Systems Thinking)
2. การมุงสูความเปนเลิศ
(Personal Mastery)

Marquardt (1996)
1. การปรับเปลี่ยนองคการ
(Organization Transformation)
2. การจัดการกับองคความรู
(Knowledge Management)

3. รูปแบบวิธกี ารคิดและมุมมอง 3. การประยุกต ใชเทคโนโลยี
ที่เปดกวาง (Mental Models)
(Technology Application)

4. การสรางและสานวิสัยทัศน
รวมกัน(Shared Vision)

4. การเพิ่มอํานาจ
(People Empowerment)

5. การเรียนรูเปนทีม
(Team Learning)

5. พลวัตรการเรียนรู
(Learning Dynamics)

Gavin (1993)
1. การแกปญหาอยางมีระบบ
( Systematic Problem Solving)
2. การทดลองใชวิธีการใหม ๆ
(Experimentation with New
Approaches)
3. การเรียนรูจากประสบการณ
ของตนและเรือ่ งในอดีต
(Learning from their Own
Experience and Past history)
4. การเรียนรูจากประสบการณ
และวิธีการทีด่ ที ี่สุดของผูอื่น
(Learning from the Experiences
and Best Practices of Others)
5. การถายทอดความรูอยาง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
(Transferring Knowledge
Quickly and Efficiently)

คุณลักษณะทีส่ ําคัญขององคกรที่นาํ ไปสูรูปแบบองคกรแหงการเรียนรู มีดังตอไปนี้ (Marquardt,
1996)
1. การเรียนรูบรรลุผลไดโดยระบบองคกรทั้งระบบ โดยองคกรเปรียบเสมือนเปนสมองหลัก
2. สมาชิกในองคกรตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรูอ ยางตอเนื่องทัง้ ในปจจุบันและอนาคต
3. มีการบูรณาการเรียนรูควบคูกับการทํางานอยางมีกลยุทธ
4. เนนการเรียนรูที่สรางสรรค
5. การคิดอยางเปนระบบเปนพื้นฐานที่สําคัญ
6. บุคลากรสามารถเขาถึงขอมูลสารสนเทศและความรูอยางตอเนื่อง
7. มีบรรยากาศของการรวมมือกัน ยกยอง ใหรางวัล และกระตุนการเรียนรู
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8. การเปลี่ยนแปลง ความประหลาดใจที่ไมไดคาดคิด แมกระทั่งความลมเหลว ใหถูกมองวา
เปนโอกาสที่จะเรียนรู
9. องคกรแหงการเรียนรูจะตองมีทั้งความคลองแคลวและความยืดหยุน
10. ทุกคนถูกขับดันดวยความปรารถนาแหงคุณภาพและการปรับปรุงตัวอยางตอเนือ่ ง
11. มีศักยภาพแกนทีไ่ ดรับการพัฒนาอยางดี เปนจุดที่ชวยใหการผลิตและบริการขององคกร
เพิ่มขึ้น
12. มีจิตที่มุงมั่นและสะทอนถึงแนวคิดในการสรางกิจกรรมที่มีคุณคาแกองคกรแหงการ
เรียนรู
13. บริหารจัดการองคกรโดยใชหลักประชาธิปไตย
14. มีระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทัว่ องคกร
15. มีการจัดฝกอบรมใหความรูแกบุคลากรอยางทั่วถึงและตอเนื่อง
ในปจจุบนั สถาบันอุดมศึกษาตองพัฒนาใหเปนองคกรแหงการเรียนรูที่ทาทายตอการ
เปลี่ยนแปลง เพราะหัวใจขององคกรแหงการเรียนรู คือการบริหารเพื่อใหสมาชิกทุกคนในองคกรมี
จิตสํานึกในการเรียนรู เพื่อพัฒนาตนเองและกลุมอยางตอเนื่อง มีการแลกเปลี่ยนและใชประสบการณ
รวมกันแสวงหาแนวทางการดําเนินชีวิตจากภูมิปญญา รวมทั้งการสรรสรางกิจกรรมที่มีคุณคาแกองคกร
การพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรูตามที่มุงหวังนัน้ จะสงผลใหการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
ใหเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพประสบความสําเร็จมากขึ้น เนือ่ งจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพของนิสิตนักศึกษาและบุคลากรตองเกิดจากความตระหนักของตนเอง และพรอมที่จะเรียนรูใน
การปฏิบัติพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพในกิจวัตรประจําวัน จึงจะทําใหเกิดสุขภาวะที่สมบูรณได
ตอนที่ 4 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ
ความหมายและประเภทของรูปแบบ
Keeves (1977 อางถึงใน ชัยศึก เกตุทัต, 2541) ใหความหมายรูปแบบวาหมายถึง การแสดง
โครงสรางเพื่อใชศึกษาความสัมพันธของตัวแปร มีการพัฒนารูปแบบทางการศึกษาและสังคมศาสตรตอ
จากแนวคิดของ Cleland and William, 1972; Mescon, Albert and Khedoui, 1985; Anderson, Sweeney
and William, 1992 (อางถึงใน ชัยศึก เกตุทตั , 2541) และไดแบงรูปแบบออกเปน 5 ประเภท ดังนี้
1. รูปแบบเชิงอุปมาอุปมัย (Analogue Model) เปนรูปแบบที่ใชในการเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย
กับปรากฏการณที่เปนรูปธรรม เพื่อสรางความเขาใจในปรากฏการณทเี่ ปนลักษณะของรูปแบบเชิงกายภาพ
สวนใหญใชในดานวิทยาศาสตร สรางขึ้นโดยจําลองมาจากของจริงคลายคลึงกัน รูปแบบที่สรางขึ้นตอง
มีองคประกอบชัดเจน เพื่อใหสามารถนําไปทดสอบกับขอมูลเชิงประจักษไดเพื่อสรางความเขาใจใน
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ปรากฏการณทเี่ ปนนามธรรม เชน รูปแบบของการพัฒนาอะตอม จุดออนของรูปแบบนี้ คือ ไมสามารถ
เห็นระบบความสัมพันธของแตละองคประกอบภายในรูปแบบไดอยางชัดเจน
2. รูปแบบเชิงภาษา (Semantic Model) เปนรูปแบบเชิงนามธรรมที่มีลักษณะสําคัญ คือ
อธิบายปรากฏการณโดยใชภาษา แสดงความสัมพันธขององคประกอบภายในรูปแบบตัวอักษร รูปภาพ
หรือแผนภูมิ เพื่อใหเห็นโครงสรางทางความคิดองคประกอบ และความสัมพันธขององคประกอบใน
ปรากฏการณนั้นๆเปนอยางดี โดยใชหลักการเทียบเคียงในเชิงความคิด ปรากฏการณ และใชขอความใน
การอธิบาย จุดออนของรูปแบบ คือ ขาดความชัดเจนแนนอน ทําใหยากตอการทดสอบโครงสรางของ
รูปแบบ รูปแบบที่ใชกับการศึกษามาก เชน รูปแบบการเรียนรูของเด็ก
3. รูปแบบเชิงแผนภูมิ (Schematic Model) เปนรูปแบบที่ใชแผนภูมิ (Diagram) แสดงใหเห็น
ความสัมพันธขององคประกอบที่สําคัญในเรื่องใดเรื่องหนึง่ ที่มีผลตอกัน เชน การเขียนรูปแบบโครงสราง
ขององคกรการบริหารงาน
4. รูปแบบเชิงคณิตศาสตร (Mathematic Model) เปนรูปแบบที่แสดงความสัมพันธของ
องคประกอบหรือตัวแปร โดยใชสัญลักษณทางคณิตศาสตร เริ่มนํามาใชในชวงป ค.ศ.1960 ในสาขาวิชา
การวัดผลการศึกษาและตอมาไดนํารูปแบบไปใชดานการวิจัยการศึกษา รูปแบบนี้สามารถนําไปสูการ
สรางทฤษฎีและนําไปทดสอบสมมติฐานได เพื่อนําไปสูการพิสูจนขอเท็จจริงได สวนมากพัฒนามาจาก
รูปแบบเชิงขอความ
5. รูปแบบเชิงสาเหตุ (Causal Model) พัฒนามาจากเทคนิคการวิเคราะหเสนทาง (Path Analysis)
ทําใหสามารถศึกษารูปแบบเชิงขอความที่มีตัวแปรสลับซับซอนได สามารถวัดความสัมพันธระหวางตัวแปร
อิสระและผลกระทบตอตัวแปรที่สนใจศึกษาทั้งขนาด และทิศทางทั้งทางตรงและทางออม แนวคิดที่
สําคัญคือตองสรางจากทฤษฎีที่เกี่ยวของหรืองานวิจยั ที่มมี าแลว สามารถเก็บรวบรวมในสถานการณที่
เปนจริงเพื่อทดสอบรูปแบบ รูปแบบเชิงสาเหตุนแี้ บงเปน 2 ลักษณะ คือ รูปแบบระบบเสนเดีย่ ว (Recursive
Model) ที่แสดงความสัมพันธยอนกลับ และรูปแบบเชิงสาเหตุเสนคู (Non-recursive model) ที่แสดงเชิง
สาเหตุเสนคูระหวางตัวแปรโดยทิศทางความสัมพันธของตัวแปรหลังอาจเปนไดท้ังสาเหตุและผลของ
ตัวแปรอื่นๆภายในรูปแบบนั้น คือมีความสัมพันธไปและยอนกลับได
Steiner (1998) ใหความหมายรูปแบบวาหมายถึงสิ่งของสิ่งหนึ่งที่คลายคลึงกันกับสิ่งของอีก
สิ่งหนึ่ง และไดจําแนกรูปแบบออกเปน 2 ประเภท คือ
1. รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model) แบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ
1.1 รูปแบบของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Model of) ที่หมายถึงแบบจําลองทีส่ รางและออกแบบ
เหมือนของจริงทุกประการ เพื่อใชเปนตนแบบของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เชน แบบจําลองเครื่องบิน
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1.2 รูปแบบเพือ่ สิ่งใดสิ่งหนึง่ (Model for) หมายถึงแบบจําลองที่สรางและออกแบบได
เพื่อใชเปนตนแบบของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ตองสรางรูปแบบเทาของจริงขึ้นมากอน เชน แบบจําลองตนแบบ
ผลิตเครื่องบิน
2. รูปแบบเชิงความคิด (Conceptual Model) แบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ
2.1 รูปแบบเชิงแนวความคิดของสิ่งใดสิ่งหนึง่ (Conceptual Model of) คือ รูปแบบที่สรางขึ้น
โดยจําลองจากทฤษฎีที่มีอยูแ ลว
2.2 รูปแบบเชิงแนวความคิดเพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Conceptual Model for) คือ รูปแบบที่สรางขึ้น
เพื่ออธิบายทฤษฎีหรือปรากฏการณ เพื่อใชอธิบายตัวสาระของทฤษฎีหรือปรากฏการณนั้น
การพัฒนารูปแบบ
Keeves (1988) กลาวถึง หลักการกวางๆในการพัฒนารูปแบบที่ดวี าควรมีลักษณะเชนนี้
1. รูปแบบควรประกอบดวยความสัมพันธอยางมีโครงสรางของตัวแปรมากกวาความสัมพันธ
เชิงเสนตรงแบบธรรมดา
2. รูปแบบควรเปนแนวทางในการพยากรณผลที่เกิดขึ้นจากการใชรูปแบบได สามารถตรวจสอบ
ได โดยการสังเกตและหาขอมูลเชิงประจักษได
3. รูปแบบควรจะตองระบุหรือชี้ใหเห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษา ดังนั้นรูปแบบ
นอกจากจะเปนเครื่องมือในการพยากรณไดแลวควรใชอธิบายปรากฏการณไดดว ย
4. รูปแบบควรเปนเครื่องมือในการสรางมโนทัศนใหมและสรางความสัมพันธของตัวแปรใน
ลักษณะใหม ซึ่งเปนการขยายองคความรูใ นสิ่งที่กําลังศึกษาดวย
โดยสรุปแลวการสรางและพัฒนารูปแบบอาจจะมีขั้นตอนในการดําเนินงานแตกตางกันไป ไมมี
ขอกําหนดตายตัว แตโดยทั่วไปอาจแบงออกเปน 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการสรางรูปแบบ (Construct)
และขั้นตอนการหาความตรง (Validity) ของรูปแบบ สวนรายละเอียดในแตละขัน้ ตอนวามีการดําเนินการ
อยางไรนั้นขึ้นอยูกับลักษณะและกรอบแนวคิดซึ่งเปนพืน้ ฐานในการพัฒนารูปแบบนัน้ ๆ
ดังนั้นการสรางรูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษา
จึงใชแนวคิด
เกี่ยวกับรูปแบบและการสรางรูปแบบดังกลาวขางตนเปนแนวคิดที่สําคัญ รูปแบบที่ใชในการวิจยั ครั้งนี้
เปนรูปแบบเชิงความคิด (Conceptual Model) ตามแนวคิดของ Steiner (1998) ซึ่งเปนรูปแบบที่สรางขึ้น
โดยจําลองจากทฤษฎีท่ีมีอยูแลวเพื่ออธิบายปรากฏการณขององคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพของ
สถาบันอุดมศึกษาไดเปนอยางดี และใชการทดสอบหรือประเมินโดยใชผูทรงคุณวุฒิ ตามแนวคิดของ
Eisner (2005) เพื่อตรวจสอบรูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษา ในการวิจยั นี้
จึงใหผูทรงคุณวุฒิทเี่ ปนผูทรงคุณวุฒิดานตางๆที่เกี่ยวของกับเปนผูประเมิน ซึ่งความเชี่ยวชาญ และ
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ประสบการณของผูทรงคุณวุฒิจึงมีความสําคัญอยางยิ่งในการสะทอนคุณคาของสิ่งที่ตองการประเมิน
เพื่อใหนําผลการประเมินไปใชไดทั้งในเชิงความคิดและเชิงปฏิบัติการ
ตอนที่ 5 แนวคิดการบริหารเชิงยุทธศาสตร
5.1 ความหมายของยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร (Strategy) มาจากภาษากรีกวา Strategos มีความหมายวา ยุทธศาสตรเปนกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับการวางแผนทําศึกสงคราม และการกําหนดรูปแบบการตอสูในแตละสมรภูมิ ซึ่งจะตอง
ตัดสินใจวาจะเขายึดสมรภูมิแตละแหง ดวยวิธีใด หรือเปนศิลปในการควบคุมและใชประโยชน
ทรัพยากรของชาติ เพื่อสรางและเก็บเกี่ยวผลประโยชนจากกระบวนการแปรสภาพของทรัพยากรเหลานี้
อยางยั่งยืน (Luecke and Collis, 2005 แปลโดย จักร ติงศภัทยิ,์ 2548)
ยุทธศาสตร หมายถึง วิธีการวางแผนขององคกรที่คาดวาจะนําไปสูความสําเร็จและเกิดผลลัพธ
ตรงตามวัตถุประสงคขององคกรที่กําหนดไว (Certo and Peter, 1991)
ยุทธศาสตร (Strategy) เปนรูปแบบการปฏิบัติ หรือแผนการปฏิบัติการในการจัดสรรทรัพยากร
และกิจกรรมอื่นๆ ใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม และชวยใหองคกรบรรลุเปาหมายในระยะยาว ดังนั้น
ยุทธศาสตรเปนตัวกําหนดสิ่งที่องคกรตองการ ซึ่งประกอบดวยจุดมุงหมาย (Purpose) ภารกิจ (Mission)
เปาหมาย (Goals) วัตถุประสงค (Objectives) วิธีการใชและการจัดสรรทรัพยากรใหบรรลุเปาหมาย
เหลานั้น (ศิรวิ รรณ เสรีรัตน และคณะ, 2545)
ยุทธศาสตรมีความสําคัญคือชวยทําหนาที่เปนเครื่องจํากัดวงเขตของสิ่งที่เกี่ยวของ เพื่อเปน
พื้นฐานของขั้นตอนการวางแผนที่จะกําหนดตอไป
ลักษณะของยุทธศาสตรจึงคลายๆกับเปนการ
ออกแบบ หรือกําหนดแบบสําหรับเรื่องทั้งหมด (Grand Design) หรือเปนวิธีการเชิงรวมของเรื่องราว
ทั้งหมดที่แตละบุคคลหรือองคกรเลือกเอาไว สําหรับชวยใหสามารถเคลื่อนไหวไปสูวัตถุประสงคที่
กําหนดไวได ยุทธศาสตรสามารถพัฒนาขึ้นมาไดเสมอ และนําไปใชไดในทุกระดับขององคกร หรือ
นําไปใชกบั แตละบุคคลไดดวย การวางแผนยุทธศาสตรที่ดีนั้นตองมีการวิเคราะหโดยละเอียดและตอง
ไดรับการตรวจสอบพิจารณาอยางจริงจังจากผูบริหารระดับสูง ตองจัดทํางบประมาณและแผนประจําป
อยางสอดคลองตอเนื่องกัน มีการพิจารณาปจจัยผลกระทบตางๆที่อาจเกิดขึน้
รวมทั้งการพิจารณา
เกี่ยวกับประสิทธิภาพผลผลิตตางที่เปลี่ยนแปลงดวย (ธงชัย สันติวงษ, 2540)
ดังนั้นยุทธศาสตร หมายถึง กรอบในการดําเนินการสูเปาหมายของการบริหารจัดการที่เปนเลิศ
เพื่อเกิดประโยชนและสามารถบรรลุถึงวัตถุประสงคขององคกร
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การบริหารเชิงยุทธศาสตร(Strategy Management) เปนขัน้ ตอนการกําหนด และจัดทําแผนเชิง
ยุทธศาสตรขององคกร โดยจัดความสามารถภายในองคกรใหสอดคลองกับความตองการของสภาพแวดลอม
ภายนอก เพื่อทําใหเกิดความเชื่อมั่นวาแผนมีการบริหารที่เหมาะสม(Dessler, 1998 อางถึงใน ศิริวรรณ
เสรีรัตน และคณะ, 2545) ดังนั้นการบริหารเชิงยุทธศาสตรจึงเปนกระบวนการตอเนื่องในการกําหนด
แผนและยุทธศาสตร (Formulating) การปฏิบัติงาน (Implementating) และการควบคุม (Controlling)
การสรางเครือขายการตัดสินใจ และการปฏิบัติระหวางระดับตางๆ เพือ่ วางแผนใหองคกรสามารถบรรลุ
เปาหมายภายใตสภาพแวดลอมภายในและภายนอกที่กําหนดไว
การบริหารเชิงยุทธศาสตรในระดับตางๆ ผูบริหารตองมีการวางแผนยุทธศาสตรในแตละระดับ
เพราะตองมีการตัดสินใจและการปฏิบัติในทุกระดับ ดังนัน้ ยุทธศาสตรจะประกอบดวยยุทธศาสตร 3 ระดับ
คือ ยุทธศาสตรในระดับองคกร ยุทธศาสตรในระดับแผนงานหรือระดับธุรกิจ ยุทธศาสตรในระดับ
โครงการหรือระดับปฏิบัติ
1. ยุทธศาสตรในระดับองคกร (Corporate Strategy) เปนแผนที่ระบุการจัดสรรทรัพยากร
สําหรับผลิตภัณฑตางๆของธุรกิจ จะอธิบายทิศทางขององคกร ขอบเขตการทําธุรกิจ การบริหารจัดการ
และพัฒนาธุรกิจ การจัดสรางโครงสรางองคกรเพื่อบรรลุเปาหมาย ยุทธศาสตรระดับนี้อยูใ นความ
รับผิดชอบของผูบริหารระดับสูงสุดขององคกร โดยทั่วไปยุทธศาสตรระดับนี้ตองมองการณไกล 3 – 5 ป
อยางนอยและมุงองคกรโดยรวม
2. ยุทธศาสตรในระดับแผนงานหรือระดับธุรกิจ (Business Strategy) เปนยุทธศาสตรที่
เนนการแขงขันในสินคา หรือการบริการของหนวยธุรกิจ (Business Unit) ยุทธศาสตรระดับนี้จะถูก
กําหนดขึ้นมาภายในหนวยงานขององคกรแตละหนวย
3. ยุทธศาสตรในระดับโครงการหรือระดับปฏิบัติ(Functional Strategy) เปนยุทธศาสตรที่
มุงไปที่แผนการปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายของหนวยงาน เปนการสนับสนุนยุทธศาสตรในระดับแผนงาน
ขององคกร โดยชวยเพิม่ ประสิทธิภาพในการผลิต เปนการกําหนดยุทธศาสตรเชิงเทคนิค การเงิน และ
การผลิต เพือ่ สรางขอไดเปรียบในการแขงขัน ยุทธศาสตรระดับนีถ้ ูกกําหนดจากผูบริหารระดับกลาง
ภายใตหนาที่ของธุรกิจแตละอยาง ยุทธศาสตรระดับปฏิบัติมีแนวโนมเปนระยะสั้น ภายใน 1 ป หรือ
นอยกวา
องคประกอบในการวางแผนยุทธศาสตรมี 5 องคประกอบ คือ (สมชาย ภคภาสนวิวัฒน, 2548)
1. ตองวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม (Environment Analysis) ทั้งทาง
เศรษฐกิจ การเมือง สังคมที่สงผลตอการดําเนินงานทั้งในปจจุบันและอนาคต โดยมีเปาหมายคือตองการ
เห็นการเปลีย่ นแปลงสภาพแวดลอมในมิติตางๆที่สงผลกระทบกับองคกรในทางบวกและทางลบ ถามี
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ผลกระทบในทางบวก เรียกวาโอกาส (Opportunity) ถากระทบในทางลบ เรียกวา ภัยคุกคาม(Threat)
การวิเคราะหสภาพแวดลอมเพื่อหาโอกาสหรือภยันตรายนั้นมีเปาหมายใหองคกรสามารถปรับตัวไดทัน
และเตรียมพรอมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมที่กําลังเกิดขึ้น
2. ตองวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายในองคกร (Internal Environment)
เปนการวิเคราะหภายในองคกรไมวาจะเปนเรื่องของบุคลากร ระบบการเงิน คอมพิวเตอร โครงสราง
องคกร ระบบการสื่อสาร คานิยมและอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงคของการวิเคราะหเพื่อหาจุดออน
(Weakness) และจุดแข็ง (Strength) ในการวิเคราะหจุดออนจุดแข็งขององคกร ตองคํานึงถึงหลักการ 3
ประการ ดังนี้
2.1 จะตองมีขอ มูลของคูแขง เพื่อเปรียบเทียบลักษณะองคกรของตนกับคูแขง ถาดอยกวาก็เปน
จุดออน ถาดีกวาก็เปนจุดแข็ง
2.2 จะตองคํานึงถึงกลไกหรือเครื่องวัดที่เปนรูปธรรม กลาวคือ ในการดูถึงจุดออนจุดแข็งของ
ตนไดนนั้ จําเปนตองมีสิ่งที่เปนตัวอยางวัดอยางเปนรูปธรรม
2.3 จะตองคํานึงถึงความสัมพันธหรือความเกี่ยวของโดยตรง (Relevance)
3. การวางแผนยุทธศาสตรนั้นจะมีลักษณะทีแ่ ตกตางกับการวางแผนโดยทั่วไป ในการ
วางแผนยุทธศาสตรนั้นจะประกอบดวย 3 แผน คือ แผนระยะยาว แผนระยะกลาง และแผนระยะสัน้
กลาวคือ ในการวางแผนเชิงยุทธศาสตรแตละขั้นตอนจะมีความสอดคลองซึ่งกันและกัน การบรรลุแผน
ระยะสั้นจะนําไปสูเปาหมายของแผนระยะกลาง และเมือ่ บรรลุถึงระดับหนึ่งก็จะไปถึงแนวทางในระยะ
ยาวทีก่ ําหนดไวตั้งแตตน แตการวางแผนโดยทั่วไปนั้นจะมีลักษณะเปนเพียงการวางแผนระยะสัน้ คือ
แผนงบประมาณเทานัน้
4. การวางแผนยุทธศาสตรถือวาเปนการวางแผนอยางมีขั้นตอนและเปนระบบ โดยทุกๆ
สวนจะมีความสัมพันธและผูกพันกันอยางมีโครงสราง
5. การวางแผนเชิงยุทธศาสตรนั้นจะตองเปนการวางแผนที่สามารถปฏิบัติได (Realistic)
หรือกลาววา การวางแผนเชิงยุทธศาสตรนั้นตองเปน “แผนที่ทําได” มิใชเปน “แผนที่อยากทํา”
สรุปวา การวางแผนเชิงยุทธศาสตรเปนการวางแผนจัดสรรทรัพยากรขององคกรอยางมีระบบ
และขั้นตอน อยางสอดคลองกับทิศทางและวัตถุประสงคขององคกรเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
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5.3 กระบวนการบริหารเชิงยุทธศาสตร
กระบวนการบริหารเชิงยุทธศาสตรสําหรับองคกร มีวิธีการปฏิบัติ 5 ขั้นตอน (Certo and Peter,
1991; ธงชัย สันติวงศ, 2540) ดังนี้
1. การวิเคราะหปจจัยหรือสภาพแวดลอมขององคกร (Environment Factor Analysis) เปนการ
พิจารณาถึงปจจัยตางๆที่มีความสัมพันธและเกี่ยวของกับองคกรนั้นๆ ไดแก สภาพที่เปนจุดแข็งหรือ
จุดออน (Strength or Weakness) ภายในองคกร และการมีโอกาสหรือภัยคุกคาม (Opportunities or Threat)
จากภายนอกตอองคกร รวมถึงการวิเคราะหทรัพยากรภายใน การรับรูคานิยมสวนบุคคล วัตถุประสงคทาง
ยุทธศาสตร และความรับผิดชอบขององคกรที่พึงมีตอสังคม
2. การจัดวางทิศทางขององคกร (Establishing Organizational Direction) เปนการวางแผนเชิง
ยุทธศาสตรและกระบวนการบริหาร โดยการพิจารณาถึงขอบเขต (Scope) และภารกิจขององคกร
(Organization Mission) นํามากําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร (Organizational Objectives)
และผลประโยชนที่จะไดรับ (Business Results) เปนการกําหนดจุดมุงหมายและวัตถุประสงคทาง
ยุทธศาสตร รวมทั้งการกําหนดแผนงานหลัก นโยบายและยุทธศาสตรยอย
3. การกําหนดยุทธศาสตร (Strategy Formulation) มีการพิจารณาคัดเลือกยุทธศาสตรแตละดาน
ที่เกี่ยวของกับภารกิจขององคกร และมีความเปนรูปธรรมในลักษณะของแผนงานที่สามารถนําไปใชเปน
กรอบแนวทางสําหรับปฏิบัติงานไดจริง ประกอบดวย ยุทธศาสตรในระดับองคกร (Corporate Strategy)
ยุทธศาสตรในระดับธุรกิจ (Business Strategy) และยุทธศาสตรในระดับปฏิบัติ (Functional Strategy)
4. การปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตรที่กําหนดไว (Strategy Implementation) เปนการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติงาน(Action plan) ที่เปนไปตามรายละเอียดของยุทธศาสตรที่กําหนดไว มีการวางแผน
(Planning) การจัดองคกร (Organizing) การนํา (Leading) และการควบคุม (Controlling) โดยการ
ดําเนินงานจะตองคํานึงถึงโครงสรางวัฒนธรรมขององคกร โครงสรางองคกร ทรัพยากรมนุษยหรือบุคคล
วามีหนาที่ความรับผิดชอบอยางไร ระบบและกระบวนการบริหารมีวิธีการปฏิบัติงานและขั้นตอนตางๆ
อยางไร เพื่อนําไปสูความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กาํ หนดไว
5. การควบคุมเชิงยุทธศาสตร (Strategy Control) เปนการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานให
สามารถดําเนินงานไดตามหลักเกณฑ และตัวบงชี้ของยุทธศาสตรที่กําหนดขึ้น เพื่อประเมินความสําเร็จ
และสัมฤทธิ์ผลที่เกิดขึ้นในภาพรวมขององคกร
การวิเคราะห SWOT
การวิเคราะห SWOT เปนการประเมินสถานการณองคกร ซึ่งชวยใหผูบริหารรูวาองคกรเปน
อยางไร ควรพัฒนาไปอยางไร การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในทําใหรูจุดแข็งและจุดออนขององคกร
3
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกทําใหรูโอกาสที่ดีและภัยคุกคามทีอ่ าจเกิดขึน้ เพื่อนํามาใชในการ
วางแผนยุทธศาสตรขององคกร (เอกชัย บุญยาทิษฐาน, 2553).
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกร ประกอบดวย
S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเดนหรือจุดแข็ง ซึ่งเปนผลมาจากปจจัยภายในองคกรที่ดี และ
เปนประโยชนหากไดนําปจจัยเหลานี้มาใชตามชวงเวลาที่ปจจัยนี้มีผลตอองคกรอยู
W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดดอยหรือจุดออน เปนผลมาจากปจจัยภายในองคกรที่ไมดี
ไมเปนประโยชน หรือเกิดความเสียเปรียบในการแขงขัน หากไมไดมีการปฏิบัติใดๆที่แกไขสถานการณ
ตามที่ปจจัยนัน้ ยังมีผลอยู
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในสวนใหญมีการนําเสนอเปน 4 รูปแบบ ดังนี้
1. PRIMO-F Analysis เปนการวิเคราะหบุคลากร(People) วามีความรู ประสบการณ ความสามารถ
ภาวะผูนํา อยางไร ทรัพยากร(Resources) มีสถานที่ตั้ง ทําเลอยางไร ชื่อเสียง ความสําเร็จ ภาพลักษณ และ
ความชวยเหลือที่จะไดรับ นวัตกรรมและความคิด(Innovation and Ideas) มีเทคโนโลยีสารสนเทศอยางไร
นวัตกรรม การวิจัย การพัฒนา และเครื่องมือเครื่องใชที่คิดคนได การตลาด(Marketing) มีขอไดเปรียบในการ
แขงขัน ชองทางจัดจําหนาย ราคาและคุณคาสินคาเปนอยางไร การปฏิบัติการ(Operations) องคกรมี
กระบวนการ และระบบงานอยางไร เครือขาย การติดตอสื่อสารภายในและภายนอก การบริหารจัดการมี
ขั้นตอนอยางไร การเงิน(Finance) ฐานะการเงิน ผลตอบแทน และหนี้สินขององคกรเปนอยางไร
2. 4 P เปนการวิเคราะหบุคลากร(People) วาองคกรมีทรัพยากรมนุษยที่มีทกั ษะ และการพัฒนา
อยางไร ทรัพยสิน(Properties) อาคารและสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ กระบวนการ(Processes) การเงิน การ
บริหารจัดการ ภาวะผูนํา และการติดตอสื่อสารเปนอยางไร ผลิตภัณฑและการบริการ(Products and Services)
มีลูกคา การขาย ผลิตภัณฑ การตลาด ความสามารถ การสงมอบ และทรัพยสินทางปญญาอยางไร
3. Seven-S Framework of McKinsey เปนการวิเคราะหยุทธศาสตร (Strategy) วาองคกรมีแผนที่
กําหนดขึ้นอยางไร องคกรสามารถบรรลุวัตถุประสงคและตัวชีว้ ัดอยางไร โครงสราง(Structure)มีสายการ
บังคับบัญชาอยางไร ระบบ(System) มีระบบงาน ระบบบริหารจัดการ ระบบตรวจสอบ และระบบ
สารสนเทศมีประสิทธิภาพอยางไร คานิยมรวม(Shared Value) มีวัฒนธรรมองคกร ทัศนคติตอองคกร
อยางไร รูปแบบ(Style) ผูบริหารมีรูปแบบการทํางานอยางไร มีภาวะผูนาํ การทํางานเปนทีม หรือรูปแบบ
การทํางานอยางไร บุคลากร(Staff) มีความรู ความสามารถ ขวัญและกําลังใจ รวมทั้งทัศนคติตอองคกรเปน
อยางไร ทักษะ(Skill) พนักงานมีความรูความชํานาญอยางไร ทักษะงานประจําที่องคกรตองการ ทักษะการ
ใชเครื่องมือและอุปกรณเปนอยางไร
4. MMPF เปนการวิเคราะหการตลาด(Marketing) วามีความเปนผูนําดานการตลาด ชื่อเสียง ลูกคา
การวิจยั และการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ทีมงานการตลาด ฐานขอมูลลูกคาเปนอยางไร การบริหารจัดการ
3

3

80

(Management) วาความสามารถของผูบริหารในการตัดสินใจ ภาวะผูนํา การฝกอบรม และระบบการ
บริหารจัดการ การผลิตหรือการบริการ(Production) มีแผนการผลิต ระบบบํารุงรักษา สิ่งอํานวยความ
สะดวก การสงมอบ ความคงทน อายุการใชงาน และคุณภาพผลิตภัณฑเปนอยางไร การเงิน(Finance) มี
รายรับ ผลกําไร หนี้สิน และการบริหารการเงินอยางไร
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก ประกอบดวย วาปจจัยหรือเงื่อนไขภายนอกสงผลกระทบ
ที่เปนประโยชน หรืออุปสรรคตอการดําเนินงานขององคกร หากไดนาํ ปจจัยเหลานีม้ าใชตามชวงเวลาที่
ปจจัยนี้มีผลตอองคกรอยู
O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส เปนปจจัยหรือเงื่อนไขจากสภาพแวดลอมภายนอก
องคกรที่สงผลเอื้อประโยชนหรือสงเสริมการดําเนินงานขององคกร หากไดนําปจจัยเหลานี้มาใชตาม
ชวงเวลาที่ปจ จัยนี้มีผลตอองคกรอยู
T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค เปนปจจัยหรือเงื่อนไขจากสภาพแวดลอมภายนอกองคกร
ที่เปนขอจํากัดหรืออุปสรรคตอการดําเนินงานขององคกร ซึ่งองคกรตองมีการปฏิบัติการใดๆที่แกไข
ขอจํากัดหรือขจัดอุปสรรคตางๆ เพื่อลดความเสียเปรียบในการแขงขัน
ปจจัยภายนอกที่ใชในการวิเคราะหโอกาส และอุปสรรค ประกอบดวย ปจจัยทางการเมือง
(Political Factors) ปจจัยทางเศรษฐกิจ(Economic Factors) ปจจัยทางสังคม(Social Factors) ปจจัยทาง
เทคโนโลยี(Technological Factors) ปจจัยทางกฎระเบียบ หรือกฎหมาย(Legal Factors หรือ Regulatory
Factors) ปจจัยสภาพแวดลอม(Environmental Factors หรือ Ecology Factors) ประชากร (Demographic)
ปจจัยทางจริยธรรม(Ethical Factors) ปจจัยทางวัฒนธรรม(Culture Factors) ปจจัยทางความเปนระเบียบ
เรียบรอย ความดีงาม(Aesthetic Factors) ปจจัยดานลูกคา(Customer Factors) ปจจัยดานกลุมที่องคกร
สังกัดอยู(Sectorial Factors) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกนิยมใชปจจัยตางๆมาสรางแนวคิดใน
การวิเคราะห เชน PEST Analysis, PESTLE Analysis, STEEP Analysis, STEEPLED Analysis เปนตน
หลังจากที่มีการประเมินสภาพแวดลอมเพื่อหาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัดแลว ก็จะนํา
ขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหในรูปแบบความสัมพันธแบบแมตริกซ เรียกวา SWOT Matrix Analysis เปน
การนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมมาลงตารางวิเคราะหเพื่อกําหนดออกมาเปน
ยุทธศาสตรประเภทตางๆ สรุปไดวาขัน้ ตอนการดําเนินการวิเคราะห SWOT ที่สําคัญมี 2 ขั้นตอน ดังนี้
1. การระบุจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค โดยการประเมินสภาพแวดลอมภายใน
องคการเพื่อระบุใหเห็นถึงจุดแข็งและจุดออนขององคกร และประเมินสภาพแวดลอมภายนอกองคการ
เพื่อใหเห็นโอกาสและอุปสรรคขององคกร ดังนั้นประสิทธิผลของการกําหนดยุทธศาสตรที่ใชเทคนิค
SWOT Matrix จะขึ้นอยูกับความสามารถในการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคอยาง
3
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ละเอียดทุกแงมุม เพราะถาวิเคราะหไมละเอียดหรือมองไมทุกแงมุม จะสงผลใหการกําหนดยุทธศาสตร
ออกมาขาดความแหลมคม
2. การวิเคราะหความสัมพันธ SWOT Matrix Analysis โดยวิเคราะหความสัมพันธระหวางจุดแข็ง
กับโอกาส จุดแข็งกับอุปสรรค จุดออนกับโอกาส และจุดออนกับอุปสรรค ซึ่งผลของการวิเคราะห
ความสัมพันธของขอมูลแตละคูดังกลาว ทําใหเกิดยุทธศาสตรที่สามารถแบงเปน 4 ประเภท คือ
2.1 ยุทธศาสตรเชิงรุก (SO Strategy: Maxi-Maxi) เปนการนําจุดแข็งขององคกรมาทําให
โอกาสที่มีเพิ่มพูนมากขึ้น ไดจากการนําขอมูลการประเมินสภาพแวดลอมที่เปนจุดแข็งและโอกาสมา
พิจารณารวมกัน เพื่อที่จะนํามากําหนดเปนยุทธศาสตรในเชิงรุก
2.2 ยุทธศาสตรเชิงปองกัน (ST Strategy: Maxi-Mini) เปนการนําจุดแข็งที่มีอยูม าทําให
แข็งแกรงขึ้น เพื่อลดอุปสรรคจากปจจัยภายนอก ไดจากการนําขอมูลที่เปนจุดแข็งและอุปสรรคมา
พิจารณารวมกัน เพื่อกําหนดเปนยุทธศาสตรในเชิงปองกัน เนื่องจากองคกรมีจุดแข็ง ขณะเดียวกัน
องคกรก็พบกับอุปสรรคจากภายนอกที่องคกรควบคุมไมได แตองคกรสามารถใชจุดแข็งที่มีอยูในการ
ปองกันอุปสรรคที่มาจากภายนอกได
2.3 ยุทธศาสตรเชิงแกไข (WO Strategy: Mini-Maxi) เปนการลดจุดออนโดยการใชโอกาส
จากภายนอกมาแกไข ไดจากการนําขอมูลที่เปนจุดออนและโอกาสมาพิจารณารวมกัน เพื่อกําหนดเปน
ยุทธศาสตรในเชิงแกไข เนื่องจากองคกรที่มีโอกาสจะนําแนวคิดหรือวิธีการใหมๆ มาใชในการแกไข
จุดออนที่องคกรมีอยูได
2.4 ยุทธศาสตรเชิงรับ (WT Strategy: Mini-Mini) เปนการคิดวาจะลดจุดออนและอุปสรรค
ภายนอกที่มาคุกคามองคกรอยางไร ไดจากการนําขอมูลการประเมินสภาพแวดลอมที่เปนจุดออนและ
อุปสรรคมาพิจารณารวมกัน เพื่อกําหนดเปนยุทธศาสตรในเชิงรับ เนื่องจากองคกรกําลังเผชิญทั้งจุดออน
และอุปสรรคจากภายนอกองคกรที่ไมสามารถควบคุมได
สรุปไดวา การบริหารเชิงยุทธศาสตรเปนการบริหารงานอยางเปนระบบ ใชหลักเกณฑในการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร มีการกําหนดยุทธศาสตรระดับตางๆ ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร ดังนั้นยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความ
เปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ เปนการบริหารเชิงยุทธศาสตรที่วิเคราะห SWOT โดยการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในจากวิเคราะหบุคลากร(People) ทรัพยสิน(Properties) กระบวนการ
(Processes) ผลิตภัณฑและการบริการ(Products and Services) และวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกดวย
STEEP Analysis คือ การวิเคราะหปจจัยทางสังคม(Social Factors) ปจจัยทางเทคโนโลยี(Technological
Factors) ปจจัยทางเศรษฐกิจ(Economic Factors) ปจจัยสภาพแวดลอม(Environmental Factors) ปจจัย
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ทางการเมือง (Political Factors) เพื่อนํามาวิเคราะหหาความสัมพันธในการกําหนดเปนยุทธศาสตรการ
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ
ตอนที่ 6 แนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคที่ใชในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพัฒนา เพื่อนําเสนอยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสู
ความเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ ผูวิจัยไดนําเทคนิคในการวิจัยที่เกี่ยวของมาประมวลไว
เพื่อใหเกิดความเขาใจชัดเจนมากยิ่งขึ้น
การวิจยั เชิงพัฒนาเปนการวิจัยที่มุงเนนจะนําผลการวิจัยมาปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพิ่มคุณภาพ
ประสิทธิภาพการทํางานในองคกรหรือหนวยงานตางๆ โดยอาศัยยุทธศาสตร วิธีการ หรือเทคนิคตางๆ
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะธรรมชาติของงานหรือหนวยงานนั้นๆ
6.1 แนวคิดการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
การวิจัยเชิงคุณภาพ คือ การแสวงหาความรูโดยการพิจารณาปรากฏการณสังคมจากสภาพแวดลอม
ที่เปนจริงในทุกมิติ (สุภางค จันทวนิช, 2550)
ลักษณะสําคัญของวิจัยเชิงคุณภาพอยูที่ลักษณะของขอมูลและการวิเคราะห ขอมูลทีใ่ ชในการ
วิจัยจะมีลักษณะของขอมูลเชิงคุณภาพ เชน พฤติกรรมความรูสึกนึกคิด ขนบธรรมเนียมประเพณีของ
สังคม เปนตน ซึ่งบางลักษณะไมสามารถ วัดในเชิงปริมาณได หรือวัดได แตสื่อความหมายไมชัดเจน
เพียงพอ สวนวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลวิจัยนัน้ ใชการสังเกต หรือสัมภาษณผูเกีย่ วของกับปญหานัน้ โดย
สังเกตหรือสัมภาษณปรากฏการณที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติอยางละเอียดทุกแงทุกมุม และนําผลมาวิเคราะห
วิจารณเพื่อหาขอสรุปโดยใชภาษาเปนหลัก (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2534)
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ โดยใชวิธีการสังเกตและการสัมภาษณเปนหลักในการ
เก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยอาจใชอุปกรณ เชน กลองถายรูป เทปบันทึกเสียงหรือวีดีโอเทป เพื่อชวยใน
การเก็บรวบรวมขอมูลได วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลมีดังนี้
1. การสังเกต (Observation) การสังเกตในวิจัยเชิงคุณภาพมี 2 แบบ คือ
1.1 การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participation Observation) คือ การสังเกตที่ผูสังเกตเขาไป
ใชชีวิตรวมกับกลุมคนที่ศึกษา
มีการกระทํากิจกรรมดวยกันจนกระทั่งเขาใจความรูสึกนึกคิดและ
ความหมายที่คนเหลานั้นใหตอปรากฏการณทางสังคมที่ผูวิจัยศึกษา
ซึ่งเมื่อสังเกตแลวจะตองมีการ
ซักถามและการจดบันทึกขอมูล (Notetaking) ดวย
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1.2 การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-Participation Observation) คือ การสังเกตที่ผูสังเกต
ไมไดเขาไปใชชีวิตรวมกิจกรรมกับกลุมที่ศึกษา ซึ่งอาจใชในระยะแรกของการวิจัยแลวใชการสังเกต
แบบมีสวนรวมในระยะหลัง
2. การสัมภาษณ (Interview) การสัมภาษณเปนการเจาะลึกประเด็นตางๆ ที่ผูวิจัยสนใจ อาจใช
สัมภาษณเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมก็ได มีหลายประเภท อาจแบงไดดังนี้
2.1 การสัมภาษณแบบเปนทางการ (Formal Interview) หรือการสัมภาษณแบบมีโครงสราง
เปนการสัมภาษณที่ผวู ิจยั เตรียมคําถามและขอกําหนดไวแนนอนตายตัว ซึ่งปกตินักวิจยั เชิงคุณภาพมักจะ
ไมใชวิธีการนี้เปนหลัก เพราะไมชวยใหไดขอมูลที่ลึกซึ้งและครอบคลุมเพียงพอ โดยเฉพาะในแงของ
วัฒนธรรม ความหมาย และความรูสึกนึกคิด
2.2 การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (Informal Interview) มักจะใชควบคูกับการสังเกต
แบบมีสวนรวม เพื่อใหเห็นภาพและเขาใจปรากฏการณทางวัฒนธรรม โดยเตรียมคําถามกวางๆมา
ลวงหนา การสัมภาษณแบบนี้อาจแบงออกไดอีก เปนการสัมภาษณโดยเปดกวางไมจาํ กัดคําตอบ การ
สัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) การตะลอมกลอมเกลา (Probe) ซึ่งเปนการซักถามที่ลวงเอา
สวนลึกของความคิดออกมา และการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informant Interview) โดยกําหนด
ผูตอบบางคนแบบเจาะจงเพราะมีขอมูลที่ดี ลึกซึ้ง กวางขวางเปนพิเศษ รวมถึงการเงี่ยหูฟง
(Eavesdropping) จากคําสนทนาของผูอื่นโดยผูวจิ ัยไมตองตั้งคําถามเองก็เปนเทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพอีก
อยางหนึ่ง ตลอดจนการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) โดยการจัดกลุมสนทนา ประมาณ 8 – 12 คน
ที่มีคุณลักษณะบางประการคลายคลึงกัน
ในการสัมภาษณมีขั้นตอนทีส่ ําคัญ คือ การแนะนําตัว การสรางความสัมพันธ การบันทึกคําตอบ
การใชภาษา ตลอดจนเวลาและสถานที่ที่ใชสัมภาษณ
3. วิธีการอื่นๆ มีการใชแบบสํารวจ แบบสอบถาม การศึกษาจากเอกสารซึ่งปกติจําแนกเปน
เอกสารชั้นตนและเอกสารชัน้ รอง โดยเอกสารชั้นตน คือ เอกสารที่เปนตนฉบับ สวนเอกสารชั้นรอง คือ
เอกสารที่มีผูรวบรวมเอาไวแลว
การตรวจสอบและการวิเคราะหขอมูล หลังจากเก็บรวบรวมขอมูลแลว ผูวิจยั ตองมีการตรวจสอบ
ขอมูลกอน ซึ่งนิยมใชการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) ไดแก การตรวจสอบสามเสา
ดานขอมูล โดยพิจารณาแหลงเวลา แหลงสถานที่ และแหลงบุคคลที่แตกตางกัน หลังจากนัน้ จะตอง
วิเคราะหขอมูลโดยใชแนวคิดทฤษฎีเปนกรอบในการวิเคราะห วิธีการวิเคราะหขอมูลที่นิยมใชมี 2 วิธี
คือ การวิเคราะหขอมูลโดยการตีความสรางขอสรุปแบบอุปนัย (Inductive) และการวิเคราะหเนื้อหา
สาระ (Content Analysis) ซึ่งไดจากการศึกษาเอกสาร (Document Research) โดยคํานึงถึงบริบท
(Context) หรือสภาพแวดลอมของขอมูลเอกสารที่นํามาวิเคราะห การวิเคราะหขอมูลทั้งสองวิธีนี้จะเปน
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ขอความแบบบรรยาย (Descriptive) ไมมสี ูตรสําเร็จตายตัว ขึน้ อยูกับประเด็นหรือปญหาทีว่ ิเคราะหและ
การเลือกของผูว ิจยั ดังนัน้ การมีกรอบความคิดหรือทฤษฎีที่หลากหลายจะมีความสําคัญอยางยิ่งในการชวย
วิเคราะหขอมูลไดลึกซึ้งและสรางขอสรุปที่หนักแนน
6.2 เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Future Research)
เทคนิคการวิจยั แบบ EDFR (Ethnographic Delphi Future Research) (จุมพล พูลภัทรชีวิน,
2536)เปนเทคนิคการวิจยั อนาคตที่ตอบสนองจุดมุงหมายและความเชื่อพื้นฐานของการวิจัยอนาคตมาก
ที่สุด เปนการนําจุดเดนหรือขอดีของ EFR (The Ethnographic Futures Research) และเทคนิคเดลฟาย
(The Delphi Technique)มารวมกัน เพื่อแกไขจุดออนของแตละเทคนิค โดยขั้นตอนของเทคนิค EDFR ก็
เหมือนกับเดลฟาย เพียงแตมีการปรับปรุงวิธีใหมีความยืดหยุน และเหมาะสมที่สุด ในการสัมภาษณรอบ
แรกใช EFR แลวผูวิจยั นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและสังเคราะหแลวสรางเปนเครื่องมือ ซึ่งมักมีลักษณะ
เปนแบบสอบถามสงกลับไปใหผูเชี่ยวชาญตอบตามรูปแบบเดลฟาย เพื่อทําการกรองความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญเพือ่ หาฉันทามติ ซึ่งจะทําประมาณ 2-3 รอบ หลังจากนัน้ จะนําขอมูลมาวิเคราะหหาแนวโนม
ที่มีความเปนไปไดมาก และมีความสอดคลองทางความคิดเห็นระหวางกลุมผูเชี่ยวชาญเพื่อเขียนเปน
อนาคตภาพ โดยการสรุปและอภิปรายผลจากการเสนอแนวโนมทีม่ ีความเห็นพองตองกันตามเกณฑ
ที่ตั้งไวแลวอภิปรายเสนอแนะจากผลการวิจัย
การสัมภาษณแบบ EFR เปนความพยายามดึงภาพอนาคตและคานิยมตางๆที่เกี่ยวกับกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุมประชากรที่ศึกษา โดยใชการสัมภาษณแบบเปดและไม
ชี้นํา (Non-Directive, Open-Ended) ผูวิจัยมีหวั ขอหรือประเด็นที่เตรียมไวแตไมมลี ักษณะของคําถาม
แบบชี้นํา แบงการสัมภาษณเปนชวงๆตามประเด็นที่สัมภาษณ หรือตามชวงเวลาที่เหมาะสม เชน ทุก 10
นาที ผูสัมภาษณจะทําการสรุปสัมภาษณจากบันทึกที่จดไวหรือจากเทปบันทึกเสียงใหผูถูกสัมภาษณฟง
และใหผูถูกสัมภาษณเปลี่ยนแปลงแกไข เพิ่มเติมคําใหสัมภาษณได เรียกวา เทคนิคการสรุปสะสม
(Cumulative Summarization Technique) โดยจะทําเชนนี้จนจบ เพือ่ ชวยใหผูวจิ ัยเพิ่มความเชื่อมั่นวา
ขอมูลนาเชื่อถือ มีทั้งความตรงและความเที่ยงของขอมูลเพิ่มขึ้น หลังจากนั้นจึงนําผลการสัมภาษณมาทํา
การวิเคราะหเพื่อหาความเห็นพองตองกันระหวางกลุมผูใหสัมภาษณ แลวนําแนวโนมที่มีความเห็นพอง
ตองกันมาเขียนเปนอนาคตภาพ โดยปกติ EFR ประกอบดวยอนาคตภาพที่เปนทางเลือก (Alternative)
3 ภาพเรียงตามลําดับ คือ อนาคตภาพทางดี (Optimistic – Realistic Scenario) อนาคตภาพทางราย
(Pessimistic – Realistic Scenario) และอนาคตภาพที่นาจะเปนไปไดมากที่สุด (Most – Probable
Scenario) อนาคตภาพทั้ง 3 ภาพจะประกอบดวยแนวโนมในอนาคตที่ผูใหสัมภาษณคาดวามีโอกาส
เกิดขึ้น จึงใชคาํ วา Realistic กํากับไวทั้งในอนาคตภาพทางดีและอนาคตภาพทางราย
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เทคนิคเดลฟาย เปนเทคนิคการวิจยั ที่ทํานายเหตุการณหรือความเปนไปไดในอนาคตโดยอาศัย
ฉันทามติ หรือConsensusของกลุมผูเชี่ยวชาญ เพื่อใหไดมาซึ่งขอสรุปอันนาเชื่อถือในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ไมวาจะเปนขอสรุปที่เปนแนวคิดหรือเปนการทํานายเหตุการณทจี่ ะเกิดขึ้นหรือความเปนไปในอนาคต
ขอสรุปจากฉันทามติจะสามารถนํามาใชประกอบการตัดสินใจดานตางๆไดทั้งในเชิงวิชาการและบริหาร
(ชนิตา รักษพลเมือง, 2541)
ปจจัยที่ทําใหเทคนิคเดลฟายใชไดผลสมบูรณ คือ
1. เวลา ผูวิจยั ควรมีเวลามากเพียงพอ โดยทั่วไปใชเวลาประมาณ 2 เดือนจึงจะเสร็จสิ้น
กระบวนการ
2. ผูเชี่ยวชาญ ในการคัดเลือกผูเชี่ยวชาญควรคํานึงถึง
2.1 ความสามารถของกลุมผูเชี่ยวชาญ
2.2 ความรวมมือของกลุมผูเชี่ยวชาญ
2.3 จํานวนกลุมผูเชี่ยวชาญ ควรเลือกใหมีจาํ นวนมากเพียงพอ เพื่อทีจ่ ะไดความคิดเห็นใหมๆ
และไดคําตอบที่มีน้ําหนักความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
3. แบบสอบถาม ควรเขียนใหชัดเจน สละสลวย เขาใจงาย และไมควรเวนระยะในการสง
แบบสอบถามกลับไปยังผูเชีย่ วชาญแตละรอบหางกันเกินไป เพราะจะทําใหผูตอบลืมเหตุผลที่เลือกตอบใน
รอบที่ผานมาได
4. ผูวิจัยตองละเอียดรอบคอบในการพิจารณาคําตอบ และใหความสําคัญกับคําตอบที่ไดรับ
อยางเสมอกันทุกขอ โดยไมลําเอียงแมวาขอนั้นๆจะมีบางคนไมตอบก็ตาม และควรวางแผนในการวิจัย
ลวงหนาเปนอยางดี
ขั้นตอนกระบวนการวิจัยดวยเทคนิคเดลฟาย
กระบวนการที่ สํ าคั ญ ของเทคนิ ค เดลฟายอยู ที่ก ารใชชุ ด ของแบบสอบถาม (Series
of
Questionnaires) เนื่องจากเทคนิคเดลฟายเปนกระบวนการวิจัยที่ใชความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเปนหลัก
ดังนั้น เพื่อใหไดความคิดเห็นที่ถูกตองแนนอนจึงตองมีการถามย้ํากันหลายครั้งหลายหนโดยใชชุดของ
แบบสอบถามดังกลาว โดยทั่วๆ ไปแลว แบบสอบถามฉบับแรกจะกําหนดใหกลุมผูเชี่ยวชาญตอบคําถาม
กวางๆ เกี่ยวกับประเด็นปญหาที่ผูวิจัยตองการทราบ แบบสอบถามฉบับตอๆ มาซึ่งอาจจะทํา 3-4 รอบ แต
ละฉบับจะสรางโดยการปรับปรุงมาจากแบบสอบถามฉบับกอน กระบวนการนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อไดรับ
ความคิดเห็นที่สอดคลองกัน หรือเมื่อไดขอมูลที่ใชไดเพียงพอแลว ดังนี้ (ยุทธ ไกยวรรณ, 2550)
รอบที่ 1 ของการทําวิจัยดวยเทคนิคเดลฟาย
ผูวิจัยนําแบบสอบถามปลายเปด เพื่อถามความคิดเห็นแบบกวางๆ ในหัวของานวิจัยที่ตองการ
คําตอบโดยแบบสอบถามที่สงไปใหผูเชี่ยวชาญตอบคําถามนั้น ผูวิจัยตองมีจดหมายนํา ซึ่งจดหมายนําอาจ
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แนะนําตัวเอง เบอรโทรศัพทติดตอได เพื่อใหผูเชี่ยวชาญติดตอหาเกิดปญหาหรือขอสงสัย นอกจากนี้อาจ
ตองบอกถึงวัตถุประสงคของการทําวิจัยโดยยืนยันใหบุคคลที่ตอบแบบสอบถามนั้นวาไดรับเกียรติเปน
ผูเชี่ยวชาญ พรอมกําหนดวันสงแบบสอบถามกลับคืนดวย
รอบที่ 2 ของการทําวิจัยดวยเดลฟาย
เมื่อไดรับแบบสอบถามรอบที่ 1 กลับคืนจากผูเชี่ยวชาญ ผูวิจัยจะวิเคราะหความคิดเห็นนั้นแลว
สังเคราะหเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) แลวสงกลับไปถามผูเชี่ยวชาญกลุมเดิม
ตอบคําถามอีกเปนรอบที่ 2
รอบที่ 3 ของการทําวิจัยดวยเทคนิคเดลฟาย
เมื่อไดแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคารอบที่ 2 กลับคืนมา ผูวิจัยนํามาวิเคราะหเพื่อหา
คาสถิติ ไดแก คามัธยฐาน (Median) คาฐานนิยม (Mode) และคาพิสัยระหวางควอไทล (Interquartile
Range) แลวนําผลของการวิเคราะหสถิติในรอบที่ 2 ไปแสดงคาไวในแบบสอบถามรอบที่ 3 พรอมทั้ง
ระบุค า คะแนนของผูเ ชี่ ย วชาญท า นนั้น ๆ ไว ใ นแบบสอบถามรอบที่ 3 นี้ ดว ย ทั้ งนี้ เ พื่ อ เปน การย้ํ าว า
ผู เ ชี่ ย วชาญท า นนั้ น ได เ คยเลื อ กคํ า ตอบไว ที่ ค า ระดั บ คะแนนใดในการตอบแบบสอบถามรอบที่ 2
นอกจากนี้จุดประสงคของการจัดทําแบบสอบถามรอบที่ 3 เพื่อใหผูเชี่ยวชาญที่ตอบแบบสอบถามไดรับรู
วา ความคิดเห็นของตนเองที่เปนคามัธยฐาน และคาพิสัยระหวางควอไทลแตกตางจากคําตอบของกลุม
และยังยืนคําตอบเดิม ผูวิจัยกําหนดใหผูตอบอธิบายเหตุผลประกอบดวยวาเหตุใดจึงคิดเชนนั้น แตถาใน
กรณี ที่ เ ปลี่ ย นใจยอมรั บ ตามเสี ย งส ว นใหญ ก็ จ ะต อ งเปลี่ ย นค า ระดั บ คะแนนของตนในการตอบ
แบบสอบถามรอบที่ 3 ใหมใหอยูในชวงคาพิสัยระหวางควอไทลนั้นๆ (ธานินทร ศิลปจารุ, 2546 อางถึง
ในยุทธ ไกยวรรณ, 2550)
นอกจากนี้หากผูเชี่ยวชาญที่มีคาระดับคะแนนคําตอบของตนเองจากแบบสอบถามรอบที่ 2 อยู
ในชวงพิสัยระหวางควอไทลแลว แตตองการเปลี่ยนแปลงคําตอบมาเปนคาระดับคะแนนที่ตกอยูนอกคา
พิสัยระหวางควอไทลของกลุมก็ตองอธิบายเหตุผลประกอบเชนเดียวกัน
คามัธยฐาน เปนคาที่อยูตรงกลางของขอมูลที่เรียงลําดับจากนอยไปหามาก หรือจากมากไปหานอย
การแปลผลของคามัธยฐานในกรณีแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จะมีการแปลผล
ดังนี้
4.50-5.0
หมายความวา กลุมผูเชี่ยวชาญเห็นดวยกับขอความนั้นมากที่สุด
3.50-4.49 หมายความวา กลุมผูเชี่ยวชาญเห็นดวยกับขอความนั้นมาก
2.50-2.49 หมายความวา กลุมผูเชี่ยวชาญเห็นดวยกับขอความนั้นปานกลาง
1.50-1.49 หมายความวา กลุมผูเชี่ยวชาญเห็นดวยกับขอความนั้นนอย
1.00-1.49 หมายความวา กลุมผูเชี่ยวชาญเห็นดวยกับขอความนั้นนอยที่สุด
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ค า พิ สั ย ระหว า งควอไทล ที่นํ า มาใชกั บ งานวิ จัย ด ว ยเทคนิ ค เดลฟาย คื อ ค า ความแตกต า ง
ระหวางควอไทลที่ 3 กับควอไทลที่ 1 ที่คํานวณได ถาขอคําถามใดมีพิสัยระหวางควอไทลนอยกวา 1.50
แสดงวาความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยชาญที่มีตอขอคําถามนั้นสอดคลองกัน และถาคาพิสัยระหวางควอไทล
ของขอความใดมีคามากกวา 1.50 แสดงวาขอคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญที่มีตอขอความนั้นไมสอดคลองกัน
(ไพศาล หวังพานิช, 2531 อางถึงในยุทธ ไกยวรรณ, 2550)
ฐานนิยม เปนคาอันดับคะแนนที่มีความถี่มากที่สุดของแตละขอคําถามที่มีระดับคะแนน 1-5
ผลการวิเคราะหฐานนิยม ระดับคะแนนใดที่มีความถี่สูงสุด ถือวาเปนคาฐานนิยมของขอความนั้น ระดับ
คะแนนใดที่มีความถี่สูงของคะแนนเทากัน ถือวาระดับคะแนนทั้งสองเปนฐานคานิยม และเมื่อไดคาฐานนิยม
ผูวิจัยจะนําไปหาผลตางระหวางคาฐานนิยมกับคามัธยฐาน เพื่อเปนการสรางความสอดคลองกันของความ
คิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญ โดยผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการตัดสินวาขอคําถามที่มีผลตางไมเกิน 1.00
แสดงวาความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญที่มีความคิดเห็นสอดคลองกับขอคําถามนั้น
6.3 รูปแบบการตรวจสอบโดยวิธีอิงผูทรงคุณวุฒิ (Connoisseurship)
เมื่อพัฒนารูปแบบและยุทธศาสตรขึ้นมาแลว ควรจะตองนํามาทดสอบหรือตรวจสอบรูปแบบ
และยุทธศาสตรนั้นๆดวยขอมูลเชิงประจักษ รูปแบบและยุทธศาสตรที่สรางขึ้นจึงควรมีความชัดเจน
และจากการทดสอบผูศึกษาสามารถจะนําผลไปปรับปรุงรูปแบบที่พัฒนาขึ้นภายใตแนวคิด ทฤษฎีที่ใช
เปนฐานของการพัฒนา ซึ่งผลของการทดสอบจะนําไปสูการยอมรับหรือปฏิเสธรูปแบบนั้น รูปแบบ
และยุทธศาสตรบางอยางมีขอจํากัดบางประการทําใหไมสามารถทดสอบไดดว ยวิธีทางสถิติ หรือเปน
การศึกษาเรื่องที่ตองการความละเอียดออนมากกวาผลสรุปที่ไดมาจากการทดสอบดวยตัวเลข ในกรณีนี้
Eisner (2005) ไดเสนอแนวคิดการทดสอบหรือประเมินโดยใชผูทรงคุณวุฒิ โดยมีแนวคิดวาการรับรู
เทากันนัน้ เปนคุณสมบัติพื้นฐานของผูรู Eisnerไดเสนอแนวคิดการประเมินโดยใชผูทรงคุณวุฒิไวดงั นี้
1. การประเมินโดยแนวทางนีม้ ิไดเปนการประเมินโดยเนนสัมฤทธิผลของเปาหมายหรือ
วัตถุประสงคตามรูปแบบของการประเมินแบบอิงเปาหมาย (Goal Base Model) การตอบสนองปญหา
และความตองการของผูที่เกี่ยวของตามรูปแบบของการประเมินแบบตอบสนอง (Responsive Model) หรือ
การรองรับกระบวนการตัดสินใจตามรูปแบบของการประเมินอิงการตัดสินใจ (Decision Making Model) แต
อยางใดอยางหนึ่ง แตการประเมินโดยใชผูทรงคุณวุฒจิ ะเนนการวิเคราะห วิจารณอยางลึกซึ้งเฉพาะใน
ประเด็นที่ถูกนํามาพิจารณา ซึ่งไมจําเปนตองเกีย่ วโยงกับวัตถุประสงคหรือผูที่มีสวนเกีย่ วของกับการ
ตัดสินใจเสมอไป แตอาจจะผสมผสานปจจัยในการพิจารณาตางๆเขาดวยกันตามวิจารณญาณของผูทรงคุณวุฒิ
เพื่อใหไดขอสรุปเกี่ยวกับคุณภาพ ประสิทธิภาพ หรือความเหมาะสมของสิ่งที่จะทําการประเมิน
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2. เปนรูปแบบของการประเมินทีเ่ ปนการเฉพาะทาง (Specialization) ในเรื่องที่จะประเมินโดยที่
พัฒนามาจากรูปแบบการวิจารณงานศิลป (Art Criticism) ที่มีความละเอียดออนลึกซึ้ง และตองอาศัย
ผูเชี่ยวชาญระดับสูงมาเปนผูวนิ ิจฉัยเรื่องจากเปนการวัดคุณคา ไมอาจประเมินดวยเครื่องวัดใดๆได และตอง
ใชความรูความสามารถของผูประเมินอยางแทจริง แนวคิดนี้ไดนํามาประยุกตใชในการศึกษาระดับสูงมากขึ้น
ทั้งนี้เพราะผูศกึ ษาเรื่องนัน้ จริงๆจึงจะทราบละเขาใจองคความรูเฉพาะสาขานั้นอยางลึกซึ้ง ดังนั้นในวงการ
อุดมศึกษาจึงนิยมนํารูปแบบนี้มาใชในการทดสอบเรื่องที่ตองการความลึกซึ้งและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสูง
3. เปนรูปแบบทีใ่ ชตัวบุคคล คือ ผูทรงคุณวุฒิเปนเครื่องมือในการประเมิน โดยเชื่อถือวา
ผูทรงคุณวุฒิมคี วามเที่ยงธรรมและดุลพินจิ ที่ดี ทั้งนี้มาตรฐานและเกณฑพิจารณาตางๆจะเกิดขึน้ จาก
ประสบการณและความชํานาญของผูทรงคุณวุฒิ
4. เปนรูปแบบทีย่ อมใหกระบวนการทํางานของผูทรงคุณวุฒิมีความยืดหยุนตามอัธยาศัยและ
ความถนัดแตละคน นับตั้งแตการกําหนดประเด็นสําคัญที่พิจารณา การบงชี้ขอมูลที่ตองการ การเก็บรวบรวม
การประมวลผล การวินิจฉัยขอมูลตลอดจนวิธีการนําเสนอ
นอกจากนี้ Eisner (2005) ยังมีความเห็นวาการประยุกตมโนทัศน ของศิลปวิจารณมาใชเปนรูปแบบ
ของการประเมินเปนการวิพากษโดยใชวิจารณญาณในการบรรยายคุณภาพของสิ่งที่ศึกษา (Descriptive
Aspect) ตีความหมายคุณภาพของสิ่งที่ศกึ ษา (Interpretive Aspect) ออกมาในเชิงประจักษตามการรับรูของ
ผูเชี่ยวชาญและตัดสินคุณคาของสิ่งนั้น (Evaluate Aspect)
ในการวิจัยครัง้ นี้ เปนการวิจยั เชิงพัฒนาซึ่งใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในการดําเนินการวิจัย โดย
ใชการเก็บรวบรวมขอมูลแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางซึ่งมีการเตรียมคําถามไวกวางๆ และกําหนด
ผูตอบแบบเฉพาะเจาะจงเปนอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ
ในสถาบันอุดมศึกษา วิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหเนื้อหาสาระ
ดังนั้นการสังเคราะหรูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษา และยุทธศาสตร
การพัฒนาความเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษา จึงใชแนวคิดเกีย่ วกับการ
สรางรูปแบบและการบริหารเชิงยุทธศาสตรดังกลาวขางตนเปนแนวคิดที่สําคัญ ในการวิจัยครั้งนี้รปู แบบที่
สังเคราะหขึ้นโดยจําลองจากทฤษฎีที่มีอยูแลวเพื่ออธิบายปรากฏการณขององคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ
ในระดับ อุดมศึกษาไดเปนอยางดี และใชการทดสอบหรือประเมินโดยใชผูทรงคุณวุฒิตามแนวคิดของ
Eisner เพื่อตรวจสอบรูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษา และยุทธศาสตรการ
พัฒนาความเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษา โดยใชผูทรงคุณวุฒิที่เปนผูทรงคุณวุฒิ
ดานตางๆที่เกีย่ วของกับองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษาเปนผูป ระเมิน ซึง่ ความ
เชี่ยวชาญ
และประสบการณของผูทรงคุณวุฒิจงึ มีความสําคัญอยางยิ่งในการสะทอนคุณคาของสิ่งที่
ตองการประเมิน เพื่อใหนําผลการประเมินไปใชไดทั้งในเชิงความคิดและเชิงปฏิบัตกิ าร
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ตอนที่ 7 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยในประเทศ
รําไพ เมฆาวิบูลย (2544) ศึกษาสภาพและปญหาการพัฒนางานนิสิตนักศึกษา ผลการวิจัย
พบวา การพัฒนานิสติ นักศึกษาสวนใหญ คือ ขาดขอมูลในการวางแผน ทุนไมเพียงพอตอนิสิตนักศึกษาที่
ขาดแคลน ขาดความรวมมือของศิษยเกาในการรายงานผลการประกอบอาชีพ ขาดการประเมินผลอยาง
ตอเนื่อง มีรายละเอียด คือ 1) งานบริการแนะแนวมีปญหาขาดการวางแผนงานบริการแนะแนวอยาง
ตอเนื่อง ขาดการมีสวนรวมในการวางแผน ขาดสถานที่ในการดําเนินงานบริการแนะแนว และงบประมาณ
ในการดําเนินงานไมเพียงพอ 2) งานบริการอนามัย มีปญหาขาดการมีสวนรวมในการวางแผน ขาดการ
ประเมินผลการจัดการอนามัย และไมมีหลักเกณฑการประเมินการจัดบริการอนามัยที่ชัดเจน 3) งานกิจกรรม
ของนิสิตนักศึกษา ขาดการวางแผนการจัดกิจกรรมไวลวงหนา ขาดอาจารยที่ปรึกษาชมรมที่มคี วาม
สนใจและเขาใจกิจกรรมของนิสิตนักศึกษา และขาดการจัดระบบขอมูลดานกิจกรรมนิสิตนักศึกษา
รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ และวิยะดา ตันวัฒนากูล (2548) ศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษา
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวาพฤติกรรมเสี่ยงของนักศึกษาแพทย 14 ดาน เรียงตามลําดับ
ดังนี้ ไมเคยตรวจสุขภาพในรอบ 1 ปที่ผานมา คิดเปนรอยละ 85.7 การสวมหมวกนิรภัย (ไมเคยสวม,
สวมนอยครั้ง) คิดเปนรอยละ 85.1 ไมเคยตรวจฟนในรอบ 1 ปที่ผานมา คิดเปนรอยละ 46.6 การคาดเข็มขัด
นิรภัย เวลาโดยสารรถยนต (ไมเคยคาด, เคยคาดแตนอยครั้ง) คิดเปนรอยละ 42.2 ไมมกี ารออกกําลังกาย
เปนประจําคิดเปนรอยละ 37.9 การคาดเข็มขัดนิรภัยเวลาขับรถยนต (ไมเคยคาด, เคยคาดแตนอยครั้ง)
คิดเปนรอยละ 25.0 การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลประมาณ 1 ชั่วโมงกอนขับรถยนต (เคยทํา) คิดเปน
รอยละ 20.5 การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล คิดเปนรอยละ 20.0 การเคยใชเครื่องดื่มกระตุน ประสาทคิดเปน
รอยละ 9.3 การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ประมาณ 1 ชั่วโมงกอนขับขี่รถจักรยานยนต (เคยทํา)คิดเปน
รอยละ 9.2 การเคยใชยานอนหลับเพื่อชวยใหนอนหลับหรือคลายเครียด คิดเปนรอยละ 8.0 ความไม
สนใจใฝหาความรูเรื่องสุขภาพ คิดเปนรอยละ 5.4 การมีเพศสัมพันธใน 6 เดือนที่ผานมาคิดเปนรอยละ 2.7
การสูบบุหรี่ (สูบบอยครั้ง, สูบนานครั้ง) คิดเปนรอยละ 1.6 ที่ระดับนัยสําคัญ .05 เมื่อเปรียบเทียบ
พฤติกรรมเสี่ยงทั้งหมดในแตละชั้นปพบวาสวนใหญไมมีความแตกตางกัน ยกเวนพฤติกรรมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล และการเคยใชเครือ่ งดื่มชูกําลังของนักศึกษาแพทยอยางนอย 2 ชั้นปที่มีความ
แตกตางกัน และปจจัยทีม่ ีผลตอพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมากที่สุด ไดแก การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลกอนขับขี่รถจักรยานยนต การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ประมาณ 1 ชม. กอนขับรถยนต ชั้นป
การสูบบุหรี่ และการเลนกีฬา ตามลําดับ
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ผองศรี ศรีมรกต และคณะ (2551) ศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพอยางยั่งยืน
ดานการออกกําลังกาย การบริโภค และการจัดการความเครียดอยางมีสวนรวมของประชาคมใน
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันสมทบ กลุมตัวอยางเปนอาจารย และบุคลากร
สายสนับสนุนจํานวน 162 คน เปนนักศึกษาพยาบาลจํานวน 640 คน กลุมนักศึกษาพยาบาลรวมคิด รวม
วางแผน รวมทํากิจกรรม และรวมประเมินผลการทํากิจกรรมสรางเสริมสุขภาพทั้ง 3 ดานทั้ง 6 สถาบัน
ตามความสนใจ และตามแหลงประโยชนที่แตละสถาบันสามารถอํานวยความสะดวกใหไดคอนขาง
หลากหลาย แตมีคุณลักษณะและรูปแบบรวมที่คลายคลึงกันคือ ทุกสถาบันตองการการเสริมความรู
เกี่ยวกับประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพทั้ง 3 ดานจากวิทยากรภายนอก หรือ
ภายในสถาบัน กิจกรรมการออกกําลังกายจะเปนกิจกรรมตามสมัยนิยม เชน การเตนแอโรบิก การเลน
ยางยืด การรําไมพลอง การเลนกีฬากลางแจง และกีฬาในรมซึ่งอาศัยพืน้ ที่และบริเวณ หรืออุปกรณไมมาก
และไมสลับซับซอนมากนัก กิจกรรมการบริโภคของนักศึกษาเนนตามแหลงประโยชนที่แตละสถาบัน
เอื้ออํานวยและจัดสรรใหได โดยมีความพยายามเสนอแนะและปรับปรุงเพื่อใหมีคณ
ุ คาทางโภชนาการ
มากขึ้นบาง และมีการเสริมดวยแบบแผนโภชนาการสวนบุคคลตามความสะดวก และตามโอกาสบาง
ซึ่งใสใจในสุขภาพมากกวากอนเริ่มโครงการกิจกรรมการจัดการความเครียด ในนักศึกษาพยาบาล
สอดคลองกับประเพณีนิยม และความเชือ่ ทางศาสนา เชน การนั่งสมาธิ การฟงเทศน หรือการพักผอน
ในมุมผอนคลาย หรือการทําโยคะ เปนตน นอกจากนี้มีการทัศนศึกษานอกสถานที่บางแตไมมากนัก
สําหรับอาจารย และบุคลากรสายสนับสนุนคลายคลึงกับของนักศึกษาแตพบวาความใสใจ และความ
เขมขนในการปฏิบัตินอยกวา
และตองการการเสริมหนุนเพื่อใหมีสวนรวมกระทํากิจกรรมมากกวา
เพราะมีเหตุผลหรือความจําเปนที่ขัดขวางการกระทําพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพทั้ง 3 ดานทัง้ ปจจัย
ภายในบุคคล เชน ไมมีแรงจูงใจ เหนื่อยมากการทํางานแลว หรือมีโรคประจําตัว เปนตน สวนปจจัย
ภายนอกที่เปนอุปสรรคสําคัญ คือ ไมมีสถานที่ ไมมีอุปกรณ ไมมีความรูในการปฏิบัติพฤติกรรม
รูปแบบตางๆ เปนตน ปจจัยเอื้อที่สําคัญที่ทุกสถาบันมีคลายๆ กัน คือมีนโยบายสนับสนุนการปฏิบัติ
พฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพทั้ง 3 ดาน แตการเอื้อโอกาสใหคณาจารย บุคลากรสายสนับสนุน และ
นักศึกษาไดปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพแตกตางกันไป บางสถาบันอาจมีแหลงประโยชนดานสถานที่ และ
อุปกรณ ตลอดจนเงินทุนสนับสนุนมากกวา แตบางสถาบันมีบุคลากรที่มีความใสใจ และเปนตนแบบที่ดี
และบางสถาบันผูบริหารมีสว นรวมเปนตนแบบในการกระทําพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพและมีอิทธิพล
ในการชักชวนผูปฏิบัติงาน และนักศึกษาในสถาบันใหปฏิบัติตาม เปนตน อยางไรก็ตามในภาพรวม
พบวา นักศึกษาของทุกๆ สถาบันมีบทบาทสําคัญในการริเริ่มสรางสรรคพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพที่
หลากหลาย และใสใจดานสุขภาพเปนระยะเวลายาวนานกวา สวนอาจารย และบุคคลกรสายสนับสนุน
ยังตองพัฒนายุทธศาสตรในการสรางแรงจูงใจ และการดํารงรักษาพฤติกรรมสุขภาพทั้ง 3 ดานใหยั่งยืน
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ยิ่งขึ้นอีก
รูปแบบการทําพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพที่ยั่งยืนตองการการพลิกแพลงใหหลากหลาย
แปลกใหมบอยๆ เพื่อเรียกรองความสนใจ และการเขารวมกิจกรรมใหอยูในระดับสูงตลอดเวลา และไม
เกิดความเบื่อหนาย หากสามารถจัดหาจากภายนอกสถาบันไดจะไดรับความรวมมือ และการมีสวนรวม
มากกวาจัดหาจากภายในสถาบันเอง ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาครั้งนี้ไปใช สถาบันการศึกษา
พยาบาลทั้ง 6 สถาบันจําเปนตองใสใจ และทุมทรัพยากรเพื่อลดปจจัยอุปสรรคและเสริมหนุนการสราง
องคความรูและความเขาใจในการแสดงพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพทั้ง 3 ดานนี้เพิ่มขึ้น ทั้งดานการ
บริหารจัดการงาน ตารางการเรียนการสอนและจัดหาสิง่ อํานวยความสะดวก อุปกรณ สถานที่ เพื่อเอื้อ
การกระทําพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ 3 ดาน จนอาจารย บุคลากร และนักศึกษาสามารถเรียนรู มี
ทัศนคติ และปฏิบัติพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพทั้ง 3 ดานไดอยางตอเนื่องยาวนานจนสามารถเอาชนะ
อุปสรรคภายในบุคคล และฝงแนนกลายเปนนิสัยเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของประชาคมทุกสถาบัน จน
กลายเปนตนแบบและแรงบันดาลใจใหกับประชาชนไทยไดในอนาคต
คําเพชร ภูริปริญญา (2550) ศึกษาเกีย่ วกับการนําเสนอยุทธศาสตรพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
ไทยสูการเปนมหาวิทยาลัยระดับโลก พบวา ปจจัยความสําเร็จของมหาวิทยาลัยระดับโลกขึน้ อยูกับ
คุณภาพของภารกิจหลักของการศึกษาระดับอุดมศึกษา หลักสูตรและการสอน การวิจยั การบริการวิชาการ
และมิติทางวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาไทยสูการเปนมหาวิทยาลัยระดับโลก
ประกอบดวยยุทธศาสตรระดับองคกร 4 ยุทธศาสตร ไดแก 1) ยุทธศาสตรการเสริมสรางคุณคาเพื่อความ
เปนเลิศในภารกิจหลักและเปนองคกรอัจฉริยะ 2) ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 3) ยุทธศาสตรการ
ประกอบการของมหาวิทยาลัย 4) ยุทธศาสตรการสรางเครือขายทางวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ
สุพิตรา เศลวัฒนะกุล (2550) ศึกษาเกีย่ วกับ การพัฒนากลยุทธการบริหารงานกิจการนิสิต
นักศึกษาตามแนวทศพิธราชธรรม พบวา สภาพการบริหารงานกิจการนิสติ นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
มีการนํา “ทศพิธราชธรรม” ประกอบดวยหลักธรรม 10 ประการ คือ ทาน ศีล ปริจจาคะ อาชชวะ มัททวะ
ตบะ อักโกธะ อวิหงิ สา ขันติ และอวิโรธนะ มาใชในการบริหารงานกิจการนิสติ นักศึกษาในระดับไม
สูงสุดหรือยังไมเต็มเปยม กลยุทธการบริหารงานกิจการนิสิตนักศึกษาตามแนวทศพิธราชธรรมที่พฒ
ั นาขึ้น
ประกอบดวย 5 กลยุทธ มีกลยุทธระดับองคกรหรือกลยุทธหลัก 1 กลยุทธ คือ กลยุทธการนอมนําหลัก
ทศพิธราชธรรมเพื่อการบริหารงานกิจการนิสิตนักศึกษา และกลยุทธรองหรือกลยุทธระดับแผนงาน 4 กลยุทธ
ไดแก 1) กลยุทธการพัฒนานิสิตนักศึกษา 2) กลยุทธสงเสริมกิจกรรมนิสิตนักศึกษา 3) กลยุทธการสราง
เสริมความพรอมในการศึกษา และ 4) กลยุทธการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ณรงคศักดิ์ หนูสอน, วัชรี ศรีทอง และวุฒชิ ัย จริยา (2551) ศึกษาศูนยสุขภาพชุมชนตนแบบที่
สอดคลองกับบริบทและความตองการของชุมชน พบวา ความตองการบริการดานสุขภาพมากทีส่ ุด คือ
การใหความรูในการดูแลตนเองเมื่อเจ็บปวยดวยปญหาสุขภาพที่พบบอย รูปแบบศูนยสุขภาพชุมชน
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ตนแบบ คือ ศูนยที่มุงเนนงานบริการสาธารณสุขแบบผสมผสานที่สอดคลองกับความจําเปนพืน้ ฐาน
ทางดานสุขภาพของประชาชนในพืน้ ที่โดยเฉพาะ ไดแก การใหความรูในการดูแลตนเองเมื่อเจ็บปวย
ดวยปญหาสุขภาพที่พบบอย การดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของประชาชนใน
ทองถิ่น บุคลากรและประชาชนมีแนวคิดรวมในการพัฒนาสุขภาพชุมชน มีเครือขายการพัฒนาสุขภาพ
ชุมชนรวมดําเนินงานกับศูนยสุขภาพชุมชน การปฏิบัติงานบนพื้นฐานขอมูลสุขภาพชุมชน องคกร
ชุมชนที่อยูในพื้นที่ มีการบูรณาการในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ มีทีมสหวิชาชีพในการใหบริการ
ทั้งในสถานบริการและชุมชน ปจจัยนําเขาของศูนยสุขภาพชุมชนตนแบบที่สําคัญ ไดแก การมีทีมสหวิชาชีพ
ระบบขาวสารครบถวนเปนปจจุบัน มีเครือขายการทํางาน และมีความพรอมดานงบประมาณ
ณัฏฐนันท ปน ลายนาค (2552) ศึกษาการพัฒนาระบบการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาเพื่อ
การสงเสริมสุขภาพอนามัยแบบองครวม พบวา ปญหาการสงเสริมสุขภาพอนามัยที่โรงเรียนประสบ
ไดแก 1) ขาดครูที่มีความรูเฉพาะทางดานอนามัย และวิชาสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพละศึกษา 2) ครูมี
งานสอนและงานอื่นมากทําใหไมมีเวลาดําเนินงานดานการสงเสริมสุขภาพ 3) ผูปกครองและชุมชนมี
สวนรวมในการวางแผนและตัดสินใจนอย 4) ขาดการประสานงานกับหนวยงานราชการและหนวยงานอื่น
5) ผูบริหารและครูขาดขวัญ กําลังใจในการดําเนินงาน เนื่องจากผูบ ริหารตนสังกัดไมเห็นความสําคัญ
ของการสงเสริมสุขภาพ 6) ขาดงบประมาณการดําเนินงานและไดรับงบประมาณสนับสนุนจากทองถิ่น
นอย สวนระบบการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาเพื่อการสงเสริมสุขภาพอนามัยแบบองครวม จะให
ความสําคัญในการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของและการจัดบริการสุขภาพสําหรับนักเรียนและครู และจัด
โครงการ/ กิจกรรมสงเสริมสุขภาพหลากหลายเปนประจําอยางตอเนือ่ ง และที่พฒ
ั นาได คือ ระบบ
“HAPPYKIDS System” ประกอบดวย 1) ปจจัยนําเขา ไดแก 1.1) บุคลากร 1.2) งบประมาณ 1.3) วัสดุ
อุปกรณ 2) กระบวนการ ไดแก 2.1) นโยบายดานสุขภาพ 2.2) การมีสวนรวมของครอบครัวและชุมชน
2.3) การจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนเพื่อสงเสริมสุขภาพของโรงเรียน 2.4) การบริการสุขภาพของโรงเรียน
2.5) การจัดการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 2.6) การโภชนาการของโรงเรียน 2.7) การออกกําลังกาย
กีฬา และนันทนาการ 2.8) การใหคําปรึกษาและแนะนําสุขภาพทางกาย ใจ อารมณ และสังคม 2.9) การ
สงเสริมสุขภาพบุคลากร 3) ดานปจจัยสงออก ไดแก3.1) การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.2) นักเรียนที่มีสุขภาวะดีทั้ง 4 ดาน 4) ขอมูลยอนกลับ และ 5) สิ่งแวดลอม ไดแก 5.1) การเมือง
5.2) เศรษฐกิจ 5.3) สังคม 5.4) เทคโนโลยี

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่อง
ยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนองคกรแหงการสรางเสริม
สุขภาพ เปนการวิจัยเชิงพัฒนา (Developmental Research) ที่มีวัตถุประสงค เพื่อสังเคราะหรูปแบบองคกร
แหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษา และนําเสนอยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความเปน
องคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร การวิจัยครั้งนี้ ศึกษาสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.)เขารวมในโครงการเพิ่มขีดความสามารถสูการเปนมหาวิทยาลัยสราง
เสริมสุขภาพ จํานวน 14 สถาบัน ไดแก 1) มหาวิทยาลัยแมโจ 2) มหาวิทยาลัยบูรพา 3) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา 4) มหาวิทยาลัยทักษิณ 5) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 6) มหาวิทยาลัยนเรศวร
7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 8) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 9) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 10) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 11) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี 12) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 13) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ 14) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยแบงประชากรตามลักษณะการ
รวบรวมขอมูล คือ
1. กลุมขอมูลจากเอกสาร ไดแก
ขอมูลจากเอกสาร ไดแก เอกสารรายงานเกี่ยวกับนโยบาย โครงสรางการบริหารจัดการ และ
การดําเนินงานดานการสรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษาที่เขารวมในโครงการเพิม่ ขีดความสามารถ
สูการเปนมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพ 14 สถาบัน รวมทั้งปญหาและอุปสรรคในการสรางเสริม
สุขภาพของสถาบันอุดมศึกษา
2. กลุมบุคคล ผูใหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย ผูบริหารและผูปฏิบัติงานดานการ
สรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 14 สถาบัน เพื่อเปนผูเชี่ยวชาญใหสัมภาษณ และสัมภาษณ
แบบ Focus Group เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพใน
ระดับอุดมศึกษา
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กลุมตัวอยางมีเกณฑการคัดเลือกตัวอยางจากกลุมบุคคลแบบเจาะจง ดังนี้
2.1 ผูบริหารของสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 14 คน มีคุณสมบัติ ดังนี้
1) เปนผูดํารงตําแหนงอธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี
ผูอํานวยการอยางใดอยางหนึ่ง หรือเคยดํารงตําแหนงเปนผูรับผิดชอบโครงการเพิม่ ขีดความสามารถสู
การเปนมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษาที่เขารวมในโครงการเพิ่มขีดความสามารถสู
การเปนมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพ 14 สถาบัน สถาบันละ 1 คน
2) ยินดีเขารวมการวิจยั
กรณีผูบริหารในสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับการคัดเลือกเขารวมการวิจยั ขอถอนตัวกลางคัน
ผูวิจัยสามารถตัดผูถอนตัวกลางคันออกจากการวิจัยไดไมเกิน 1 คน เนื่องจากกลุมตัวอยาง 13 คน คิดเปน
รอยละ 93 ของประชากร (Krejcie, and Morgan, 1970) แตถามีผูถอนตัวเกิน 1 คน ผูวิจัยสามารถ
คัดเลือกผูบริหารทานอื่นในสถาบันเดียวกันตามคุณสมบัติที่กําหนดเขารวมวิจัยแทน
โดยผูวิจัย
ประสานงาน ชี้แจงรายละเอียดเกีย่ วกับการวิจยั ใหผูเขารวมการวิจยั ทราบ และนัดหมายการเก็บรวบรวม
ขอมูลดวยตนเอง
2.2 ผูปฏิบัติงานดานการสรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 68 คน มีคุณสมบัติ
ดังนี้
1) เปนอาจารย บุคลากรสายสนับสนุน หรือนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่เขา
รวมในโครงการเพิม่ ขีดความสามารถสูก ารเปนมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพ 14 สถาบัน
2) มีหนาที่รวมรับผิดชอบ ดําเนินกิจกรรม หรือติดตามประเมินผล โครงการเพิ่มขีด
ความสามารถสูก ารเปนมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพที่ไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ(สสส.)
3) ยินดีเขารวมการวิจัย และสามารถเขารวมการสนทนากลุมได
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครัง้ นี้ ประกอบดวย
1. แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (Semi-Structured Interview) สําหรับสัมภาษณผูบริหาร
ของสถาบันอุดมศึกษา มีลกั ษณะไมถามชี้นํา เปดกวาง (Non-Directive, Open-ended) และใชเทคนิค
การสรุปสะสม(Cumulative Summarization) จนจบการสัมภาษณ เพื่อชวยใหผวู จิ ัยมีความเชื่อมั่นวา
ขอมูลมีความนาเชื่อถือ มีความตรง และความเที่ยงของขอมูลเพิ่มขึ้น แบบสัมภาษณนี้ผูวจิ ัยพัฒนาขึ้น
จากการศึกษาเอกสาร ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจยั เกีย่ วกับรูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพใน
ระดับอุดมศึกษา เปน EDFR รอบที่ 1 ประกอบดวยประเด็นคําถามดังตอไปนี้
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1.1 รูปแบบการสรางเสริมสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษาของทานเปนอยางไร
1.1.1 นโยบายดานการสรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษา
1.1.2 โครงสรางและการบริหารจัดการดานการสรางเสริมสุขภาพของ
สถาบันอุดมศึกษา
1.1.3 การดําเนินงาน และการติดตามประเมินผลดานการสรางเสริมสุขภาพของ
สถาบันอุดมศึกษา
1.2 ผลการดําเนินการสรางเสริมสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษาของทานเปนอยางไร
- โครงการ/ กิจกรรม ความรวมมือของนิสิตนักศึกษา/ บุคลากร
1.3 การดําเนินงานมีอะไรบางเปนปจจัยเอือ้ ปญหา หรืออุปสรรค
1.4 รูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษาทีด่ ีในอนาคตนาจะเปน
อยางไร
2.
แบบสอบถามความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บรู ปแบบองค กรแห งการสร างเสริ มสุ ขภาพใน
ระดับอุดมศึกษา เปน EDFR รอบที่ 2 สําหรับผูเชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็น ผูวิจัยสรางขึ้นโดยรวบรวม
ความคิดเห็นที่เหมือนกันหรือใกลเคียงกัน นํามาปรับปรุงและสรางเปนเปนแบบสอบถามรอบที่ 2 โดยผาน
การพิจารณาจากอาจารยที่ปรึกษา เปนแบบสอบถามปลายปดแบบประมาณคา 5 ระดับโดยแตละระดับ
คะแนนมีความหมายดังนี้
5 หมายถึง
ผูเชี่ยวชาญเห็นดวยกับขอความนั้นมากที่สุด
4 หมายถึง
ผูเชี่ยวชาญเห็นดวยกับขอความนั้นมาก
3 หมายถึง
ผูเชี่ยวชาญเห็นดวยกับขอความนั้นปานกลาง
2 หมายถึง
ผูเชี่ยวชาญเห็นดวยกับขอความนั้นนอย
1 หมายถึง
ผูเชี่ยวชาญเห็นดวยกับขอความนั้นนอยที่สุด
3. แบบสอบถามความคิด เห็น เกี่ย วกับรูปแบบองคก รแหงการสรางเสริมสุ ข ภาพใน
ระดับอุดมศึกษา EDFR รอบที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายปดแบบประมาณคา 5 ระดับ มีขอคําถาม
เหมือนแบบสอบถามรอบที่ 2 โดยเพิ่มขอมูลเกี่ยวกับคามัธยฐาน และคาพิสัยระหวางควอไทล ที่เปน
กลุมคําตอบของผูเชี่ยวชาญ เพื่อแสดงความคิดเห็นที่สอดคลองกันของคําตอบที่คํานวณไดจากคําตอบ
ของผูเชี่ยวชาญในรอบที่ 2 พรอมแสดงตําแหนงคําตอบของผูเชี่ยวชาญแตละคนใชประกอบการ
พิจารณายืนยันคําตอบ เพื่อใหผูเชี่ยวชาญไดเห็นความสอดคลองของคําตอบ หากไมตรงกับความเห็น
ของตนก็สามารถเปลี่ยนแปลงคําตอบหรือยืนยันคําตอบเดิมได โดยแสดงความคิดเห็นพรอมทั้งเหตุผล
ประกอบทายตาราง ถาผูเชี่ยวชาญคนใดมีความเห็นไมตรงกับกลุมและไมมีเหตุผลประกอบความ
คิดเห็นของตน ถือวาเปนการยอมรับและเห็นดวยกับความคิดเห็นของกลุมสวนใหญ
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ตัวอยางแบบสอบถาม
ลักษณะภาวะผูนํา

5

นโยบายดานการสรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษา
½
0. มีนโยบายดานสิ่งแวดลอมเอื้อตอสุขภาพ
|
00.………………………………………………………
โครงสรางการบริหารจัดการดานการสรางเสริมสุขภาพ
ของสถาบันอุดมศึกษา
01. มีการมอบหมายผูรับผิดชอบงานดานการสรางเสริมสุขภาพ
00.………………………………………………………

ระดับความคิดเห็น
4
3
2

1

Δ
|

จากตัวอยาง หมายความวา ในรอบที่ผานมาคําตอบของทานในขอ 0 (Δ) คือระดับความ
เหมาะสมมาก ซึ่งอยูในพิสัยระหวางควอไทล (|____|) คําตอบของกลุมผูเชี่ยวชาญที่มีตอขอความนั้น
สอดคลองกัน
สวนสัญลักษณ ½คือ คามัธยฐานของกลุม ผูเชี่ยวชาญ ซึ่งมีคาเทากับ 5 หมายถึง ขอความนั้น
เปนไปไดมากหรือผูเชี่ยวชาญเห็นดวยกับขอความนั้นในระดับมากทีส่ ุด
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในงานวิจัยนี้ ผูวิจยั นําเครื่องมือที่ไดรับความเห็นชอบ
จากอาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธไปดําเนินการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้
1. แบบสัมภาษณที่ผูวิจัยสรางขึน้ นําไปใหผูทรงคุณวุฒิดานวิทยาศาสตรสขุ ภาพ หรือผูบริหาร
สถาบันอุดมศึกษา จํานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความตรงดานเนื้อหา (Content Validity) และความชัดเจนของ
การใชภาษา เพื่อใหเครื่องมือวิจัยที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีความครอบคลุมและสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย
2. นําแบบสัมภาษณที่ผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงดานเนื้อหาและปรับปรุงแกไขแลว
ไปทดลองสัมภาษณผูบริหารที่ไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัย เพื่อวิเคราะหหาคาความเที่ยง (Reliability)
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล โดยดําเนินการดังตอไปนี้
1. ขอมูลจากเอกสาร
ผูวิจยั ขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเอกสารจากสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับทุนสนับสนุน
โครงการเพิ่มขีดความสามารถสูการเปนมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพ จํานวน 14 สถาบัน เกี่ยวของ
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กับนโยบาย
โครงสรางการบริหารจัดการ
และการดําเนินงานดานการสรางเสริมสุขภาพของ
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อใชสรางแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง
2. ขอมูลจากการสัมภาษณ
ผูวิจัยสัมภาษณผูบริหาร และผูปฏิบัติงานดานการสรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษา/
นิสิตนักศึกษา/ บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาผูรับบริการดานการสรางเสริมสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา
14 สถาบัน เกี่ยวกับนโยบาย โครงสรางการบริหารจัดการ และการดําเนินงานดานการสรางเสริม
สุขภาพของสถาบันอุดมศึกษา โดยติดตอนัดหมายผูที่จะสัมภาษณลวงหนา และดําเนินการสัมภาษณ
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ไดติดตอนัดหมาย ดังนี้
2.1 การสัมภาษณอธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี
ผูอํานวยการ ผูรับผิดชอบดานการสรางเสริมสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 14 คน โดยใช
เทคนิคการวิจยั แบบ EFR และผูวิจัยนํามาสรุปเรียบเรียงดวยตนเอง
2.2 การสัมภาษณแบบ Focus Group ผูปฏิบัติงานดานการสรางเสริมสุขภาพของ
สถาบันอุดมศึกษา/ นิสิตนักศึกษา/ บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาผูรับบริการดานการสรางเสริม
สุขภาพ จํานวน 68 คน และผูวิจัยนํามาสรุปเรียบเรียงดวยตนเอง
3. ขอมูลจากแบบสอบถาม
3.1 ผูวิจยั เก็บรวบขอมูลจากแบบสอบถามปลายปดแบบประเมินคา 5 ระดับของผูเชีย่ วชาญ
รอบที่ 2 จํานวน 14 คน ทางไปรษณีย และนํามาวิเคราะหหาคามัธยฐาน (Median) คาพิสัย (Range) และ
คาพิสัยระหวางควอไทล (Interquartile Range) เพื่อนําคาสถิติที่ไดมาแสดงในแบบสอบถามรอบที่ 3
พรอมตําแหนงคําตอบของผูเชี่ยวชาญแตละคนในรอบที่ 2
3.2 ผูวิจยั เก็บรวบขอมูลจากแบบสอบถามปลายปดแบบประเมินคา 5 ระดับของผูเชีย่ วชาญ
รอบที่ 3 จํานวน 14 คน ทางไปรษณีย และนํามาวิเคราะหหาคาฐานนิยม (Mode) คามัธยฐาน (Median)
คาพิสัย (Range) และคาพิสัยระหวางควอไทล (Interquartile Range) ของกลุมรวม โดยพิจารณาจากการ
ไดรับฉันทามติของดัชนีที่มคี ามัธยฐานตัง้ แต 3.50 ขึ้นไป คาความแตกตางระหวางมัธยฐานกับฐานนิยม
ไมเกิน 1 และคาพิสัยระหวางควอไทลไมเกิน 1.50 เพื่อนําไปสังเคราะหรางรูปแบบองคกรแหงการ
สรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษา และนําไปพัฒนารางยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสู
ความเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ
4. การระดมความคิดเห็นจากการประชุมผูทรงคุณวุฒิ (Connoisseurship) จํานวน 18 คน
เพื่อพิจารณาตรวจสอบรางรูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษา
และราง
ยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ
ผูวิจยั แกไข
เพิ่มเติมรางรูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษา และรางยุทธศาสตรการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาสูความเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพตามประเด็นความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
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จากผูทรงคุณวุฒิทั้งหมดโดยใชเกณฑความสอดคลองของผูทรงคุณวุฒริ อยละ 60 เพื่อปรับปรุงแกไข
รางรูปแบบ และรางยุทธศาสตร(Flander, 1989 อางถึงใน อัญชุรี เจียรนัยกุล, 2542) แลวนําไปให
อาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบอีกครั้งเพื่อความถูกตองและสมบูรณ
การวิเคราะหขอมูล
1. ขอมูลจากเอกสาร และขอมูลจากการสัมภาษณ ผูว ิจยั วิเคราะหขอมูลโดยวิธกี ารวิเคราะห
เนื้อหาสาระ (Content Analysis) ใหไดขอสรุปตางๆในการศึกษาวิจยั เพื่อนําไปเปนขอมูลในการ
สังเคราะหรูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษา และวิเคราะหหาจุดแข็ง
จุดออน โอกาส และอุปสรรคของสถาบันอุดมศึกษาในการสรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อนําไปเปน
ขอมูลในการทํา SWOT Matrix Analysis ในการกําหนดรางยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสู
ความเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ
2. ขอมูลที่ไดจากการวิจัยดวยเทคนิคเดลฟาย มีการวิเคราะหขอมูลดังนี้
2.1 ขอมูลจากแบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ รอบที่ 1 และการสัมภาษณแบบFocus Group
ผู ป ฏิ บั ติ ง านด า นการสร า งเสริ ม สุ ข ภาพของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา โดยผู วิ จั ย นํ า ข อ มู ล ของข อ คํ า ถาม
ปลายเปดมาจัดสรุปเปนขอยอย และนํามาสรางเปนขอคําถามปลายปดในรอบที่ 2
2.2 ขอมูลจากแบบสอบถามผูเชี่ยวชาญ รอบที่ 2 ผูวิจัยนํามาคํานวณหา คาฐานนิยม (Mode)
คามัธยฐาน (Median) คาพิสัย (Range) และคาพิสัยระหวางควอไทล (Interquartile Range) ของแตละขอ
และนําไปแสดงในแบบสอบถามรอบที่ 3 พรอมทั้งระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทานนั้น เพื่อให
ผูเชี่ยวชาญพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยใชเกณฑดังตอไปนี้
1) คาฐานนิยม (Mode) เกณฑในการพิจารณาความเหมาะสมที่นาํ มาใชในแบบสอบถาม คือ
คาฐานนิยม 4.50 ขึ้นไป ถือวากลุมผูเชี่ยวชาญเห็นดวยกับขอความนั้นมากที่สุด
คาฐานนิยม 3.50-4.49 ถือวากลุมผูเชี่ยวชาญเห็นดวยกับขอความนั้นมาก
คาฐานนิยม 2.50-3.49 ถือวากลุมผูเชี่ยวชาญเห็นดวยกับขอความนั้นปานกลาง
คาฐานนิยม 1.50-2.49 ถือวากลุมผูเชี่ยวชาญเห็นดวยกับขอความนั้นนอย
คาฐานนิยม 1.00-1.49 ถือวากลุมผูเชี่ยวชาญเห็นดวยกับขอความนั้นนอยที่สุด
2) คามัธยฐาน (Median) เกณฑในการพิจารณาความเหมาะสมทีน่ ํามาใชในแบบสอบถาม คือ
คามัธยฐาน 4.50 ขึ้นไป ถือวากลุมผูเชี่ยวชาญเห็นดวยกับขอความนั้นมากที่สุด
คามัธยฐาน 3.50-4.49 ถือวากลุมผูเชี่ยวชาญเห็นดวยกับขอความนั้นมาก
คามัธยฐาน 2.50-3.49 ถือวากลุมผูเชี่ยวชาญเห็นดวยกับขอความนั้นปานกลาง
คามัธยฐาน 1.50-2.49 ถือวากลุมผูเชี่ยวชาญเห็นดวยกับขอความนั้นนอย
คามัธยฐาน 1.00-1.49 ถือวากลุมผูเชี่ยวชาญเห็นดวยกับขอความนั้นนอยที่สุด
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3) คาพิสัยระหวางควอไทล (Interquartile Range) การคํานวณหาคาพิสัยระหวางควอไทล
โดยการคํานวณหาความแตกตางระหวางควอไทลที่ 3 กับควอไทลที่ 1 คาพิสัยระหวางควอไทลของ
ขอความมีคาไมเกิน 1.50 แสดงวาความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญที่มีตอขอความนั้นสอดคลองกัน
หากผลการคํานวณคาพิสัยระหวางควอไทลมีคามากกวา 1.50 แสดงวาความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญ
ที่มีตอขอความนั้นไมสอดคลองกัน
2.3 ข อ มู ล จากแบบสอบถามผู เ ชี่ ย วชาญ รอบที่ 3 ผู วิ จั ย นํ า มาคํ า นวณหาค า ฐานนิ ย ม
(Mode) คามัธยฐาน (Median) คาพิสัย (Range) และคาพิสัยระหวางควอไทล (Interquartile Range) ของ
แตละขอ เพื่อพิจารณาเลือกขอความที่มีคามัธยฐานตั้งแต 4.50 ขึ้นไป และคาพิสัยระหวางควอไทลไม
เกิน 1.50 มาเปนขอมูลในการสังเคราะหเ ปนรางรูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพใน
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งถาขอความใดไดคาพิสัยระหวางควอไทล ตั้งแต 1.50 ลงมา แสดงวาความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญที่มีตอขอความนั้นๆ สอดคลองกัน ถาคาพิสัยระหวางควอไทลของขอความใดมีคา
มากกวา 1.50 แสดงวาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอขอความนั้นๆ ไมสอดคลองกัน
3. ขอมูลจากผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบรางรูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับ
อุดมศึกษา
และรางยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนองคกรแหงการสรางเสริม
สุขภาพ เพือ่ พิจารณาฉันทามติ ผูวิจยั นําขอความเห็นของผูทรงคุณวุฒิทสี่ อดคลองกันรอยละ 60 ซึ่งถือวา
เปนฉันทามติไปปรับปรุงแกไข เปนรูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษา และ
ยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพตอไป
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่อง ยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนองคกรแหงการสรางเสริม
สุขภาพ จําแนกรายละเอียดของขั้นตอนการดําเนินการวิจัยออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสังเคราะหรางรูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษา
ขั้นตอนที่ 2 การนําเสนอรางยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนองคกรแหง
การสรางเสริมสุขภาพ
ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบรางรูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษา
และรางยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ
ผูวิจัยดําเนินการวิจัยตามขัน้ ตอนทั้ง 3 ขั้นตอน ตามลําดับดังรายละเอียดตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสังเคราะหและรางรูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษา
ผูวิจยั วิเคราะหเนื้อหาเอกสาร การสัมภาษณอธิการบดี รองอธิการบดี ผูช วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี
ผูอํานวยการ ในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 14 สถาบันได และการสัมภาษณ Focus Group ผูปฏิบัติงาน
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ดานการสรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษา/ นิสิตนักศึกษา/ บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา
ผูรับบริการดานการสรางเสริมสุขภาพ ดังนี้
1. วิเคราะหเนื้อหาเอกสารของสถาบันอุดมศึกษา 14 สถาบัน เกี่ยวกับนโยบาย โครงสราง
การบริหารจัดการ และการดําเนินงานดานการสรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษา และสรางแบบ
สัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางเพื่อสัมภาษณผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับรูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ
ในระดับอุดมศึกษา ตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ โดยอาจารยท่ีปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน 5 คน โดยมีเกณฑในการเลือกผูทรงคุณวุฒิ ดังนี้
1) เปนผูเชี่ยวชาญดานการสรางเสริมสุขภาพ 3 คน
2) เปนผูเชี่ยวชาญดานการบริหารอุดมศึกษา 2 คน
2. การสัมภาษณอธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผูอํานวยการ
ในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 14 คน และการสัมภาษณแบบ Focus Group ผูปฏิบัติงานดานการสราง
เสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษา/ นิสิตนักศึกษา/ บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาผูรับบริการดานการ
สรางเสริมสุขภาพ จํานวน 68 คน เกี่ยวกับนโยบาย โครงสรางการบริหารจัดการ และการดําเนินงาน
ดานการสรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษา นําขอมูลจากการสัมภาษณมาวิเคราะหสรุปสาระ เพื่อ
นําไปสรางเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) เพื่อใชเก็บรวบรวมขอมูล
รอบที่ 2
3 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล รอบที่ 2 โดยการสงแบบสอบถามไปยังผูเชี่ยวชาญที่เปน
ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษากลุมเดิม จํานวน 14 คน แสดงความคิดเห็นในแตละขอและเขียนเหตุผลหรือ
ขอเสนออื่นๆ ลงในตอนทายของแบบสอบถาม และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหทางสถิติหาคามัธยฐาน
คาพิสัย คาพิสัยระหวางควอไทล แลวนํามาสรางแบบสอบถามรอบที่ 3 โดยมีขอคําถามเหมือนกับใน
รอบที่ 2 และขอมูลเกี่ยวกับตําแหนงของคามัธยฐาน (Median) ขอบเขตพิสัยระหวางควอไทล
(Interquatile Range) ของกลุมรวม และตําแหนงคําตอบของผูเชี่ยวชาญแตละคนในรอบที่ผานมาเพื่อให
ผูเชี่ยวชาญใชประกอบ การพิจารณายืนยันคําตอบเดิม หรือเปลี่ยนแปลงคําตอบใหเปนไปตามภาพรวม
ของกลุม กรณีที่ผูเชี่ยวชาญ ตองการยืนยันคําตอบเดิมเมื่อคําตอบที่ผานมาอยูนอกเหนือขอบเขตพิสัยระหว
างควอไทลของกลุมตองแสดงเหตุผลประกอบดวย
4 วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามในรอบที่ 3 โดยการวิเคราะหหาคาฐานนิยม (Mode)
คามัธยฐาน (Median) คาพิสัย (Range) และคาพิสยั ระหวางควอไทล (Interquatile Range) เพื่อสังเคราะห
เปนรางรูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษา โดยผูวิจยั พิจารณาจากการไดรับ
ฉันทามติของดัชนีซึ่งมีเกณฑในการพิจารณาตรวจสอบการไดรับฉันทามติ คือ ดัชนีที่ไดรับฉันทามติของ
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กลุมผูเชี่ยวชาญก็ตอเมื่อดัชนีนั้นมีคามัธยฐานไมต่ํากวา 3.50 คาสัมบูรณของผลตางระหวางคามัธยฐาน
และฐานนิยมไมเกิน 1.00 และคาพิสัยระหวางควอไทลไมเกิน 1.50 (Dalkey and Helmer, 1963; KurthSchai, Poolppatarachewin and Pitiyanuwat, 1988; อางถึงใน วรรณี แกมเกตุ, 2545)
ขั้นตอนที่ 2 การนําเสนอรางยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนองคกรแหงการ
สรางเสริมสุขภาพ ผูวิจัยทํา SWOT Analysis หาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของ
สถาบันอุดมศึกษาในการเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ โดยการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
ของสถาบันอุดมศึกษาหาจุดแข็ง(Strengths) จุดออน (Weaknesses) ดวย 4 P Analysis ไดแก 1) กระบวนการ
(Processes) วิเคราะหการบริหารจัดการ การเงิน การปกครองภาวะผูนํา และการติดตอสื่อสาร 2) บุคลากร
(People) วิเคราะหเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษยดานทักษะ การพัฒนา 3) ทรัพยสิน (Properties) วิเคราะห
อาคารสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก 4) ผลิตภัณฑและบริการ (Products and Services) วิเคราะห
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ ความสามารถ สมรรถนะ และทรัพยสินทางปญญา และการวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายนอกของสถาบันอุดมศึกษาหาโอกาส(Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ดวย STEEP Analysis
ไดแก 1) ปจจัยทางสังคม (Social Factors) 2) ปจจัยทางเทคโนโลยี (Technological Factors) 3) ปจจัยทาง
เศรษฐกิจ (Economic Factors) 4) ปจจัยทางสิ่งแวดลอม (Environment Factors) 5) ปจจัยทางการเมือง
(Political Factors) และนํามาวิเคราะหแบบ SWOT Matrix Analysis หาความสัมพันธแบบจับคูระหวาง
จุดแข็งกับโอกาส จุดออนกับโอกาส จุดแข็งกับอุปสรรค จุดออนกับอุปสรรค เพื่อพิจารณา
ความสัมพันธของสภาพแวดลอมและกําหนดเปนรางยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความ
เปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ โดยประกอบดวยยุทธศาสตร 4 ประเภท คือ ยุทธศาสตรเชิงรุก
(SO Strategy) ยุทธศาสตรเชิงปองกัน (ST Strategy) ยุทธศาสตรเชิงแกไข (WO Strategy) และ
ยุทธศาสตรเชิงรับ (WT Strategy) (เอกชัย บุญยาทิษฐาน, 2553).
ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบรางรูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษา
และรางยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ ผูวิจัยใช
วิธีการระดมความคิดเห็นจากการประชุมผูทรงคุณวุฒิ (Connoisseurship) จํานวน 18 คน เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบรางรูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษา และรางยุทธศาสตรการ
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ โดยผูวิจัยแกไขเพิ่มเติมราง
รู ป แบบองค ก รแห ง การสร า งเสริ ม สุ ข ภาพในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา และร า งยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นา
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาสู ค วามเป น องค ก รแห ง การสร า งเสริ ม สุ ข ภาพตามประเด็ น ความคิ ด เห็ น และ
ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิทั้งหมด และใชเกณฑความสอดคลองของผูทรงคุณวุฒิรอยละ 60 เพื่อ
ปรับปรุงแกไขรางรูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษา และรางยุทธศาสตรการ
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ แลวนําไปใหอาจารยที่ปรึกษา
ตรวจสอบอีกครั้งเพื่อความถูกตองและสมบูรณ
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รายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการวิจัย สรุปเปนภาพรวมดังแสดงในแผนภูมิที่ 6
แผนภูมิที่ 6 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 การสังเคราะหและราง
รูปแบบองคกรแหงการสรางเสริม
สุขภาพในระดับอุดมศึกษา

กระบวนการ

ผลที่ไดรับ

1. ศึกษาขอมูลจากเอกสารเกี่ยวกับ
1.1 ศึกษาเอกสารของสถาบันอุดมศึกษา
14 สถาบัน เกี่ยวกับนโยบาย โครงสรางการ
บริหารจัดการ และการดําเนินงานดานการ
สรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษา
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการสรางเสริม
สุขภาพ มหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพ
1.2 การสัมภาษณอธิการบดี รองอธิการบดี
ผูชวยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี
ผูอํานวยการ ในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน
14 คน และการสัมภาษณแบบ Focus Group
ผูปฏิบัติงานดานการสรางเสริมสุขภาพของ
สถาบันอุดมศึกษา/ นิสิตนักศึกษา/ บุคลากร
ของสถาบันอุดมศึกษาผูรับบริการดานการ
สรางเสริมสุขภาพ จํานวน 68 คน สรางเปน
แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
(Rating Scale)รอบที่ 2
1.3 เก็บรวบรวมขอมูล รอบที่ 2 และสราง
เปนแบบสอบถาม รอบที่ 3
2. เก็บรวบรวมขอมูลรอบที่ 3 นําขอมูลที่
วิเคราะหไดมาสังเคราะหและรางเปน
รูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพใน
ระดับอุดมศึกษา

รางรูปแบบองคกรแหงการสรางเสริม
สุขภาพในระดับอุดมศึกษา
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ขั้นตอน

กระบวนการ

ผลที่ไดรับ

ขั้นตอนที่ 2 การนําเสนอราง
ยุทธศาสตรการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาสูความเปนองคกร
แหงการสรางเสริมสุขภาพ

- ทํา SWOT Matrix Analysis หาจุดแข็ง
จุดออน โอกาส และอุปสรรคของ
สถาบันอุดมศึกษาในการเปนองคกรแหง
การสรางเสริมสุขภาพ
- การกําหนดรางยุทธศาสตรการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาสูความเปนองคกรแหง
การสรางเสริมสุขภาพ

รางยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบัน
อุดมศึกษาสูความเปนองคกรแหงการ
สรางเสริมสุขภาพ

ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบรางรูปแบบ
องคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพใน
ระดับอุดมศึกษา และรางยุทธศาสตร
การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูค วามเปน
องคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ

ระดมความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ
(Connoisseurship) จํานวน 18 คน เพื่อ
พิจารณาตรวจสอบรางรูปแบบองคกรแหง
การสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษา
และรางยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบัน
อุดมศึกษาสูความเปนองคกรแหงการสราง
เสริมสุขภาพเพื่อปรับปรุงแกไขเปนรูปแบบ
องคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพใน
ระดับอุดมศึกษา และยุทธศาสตรการ
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนองคกร
แหงการสรางเสริมสุขภาพ แลวนําไปให
อาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบอีกครัง้ เพือ่
ความถูกตองและสมบูรณ

วัตถุประสงคขอ 1 สังเคราะหรูปแบบ
องคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพใน
ระดับอุดมศึกษา
วัตถุประสงคขอ 2 นําเสนอยุทธศาสตร
การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความเปน
องคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจยั เรื่อง ยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนองคกรแหงการสรางเสริม
สุขภาพ ผูวิจยั นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับดังนี้
ตอนที่ 1 การศึกษาและวิเคราะหสภาพการสรางเสริมสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา
ตอนที่ 2 การสังเคราะหรูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษา
ตอนที่ 3 การนําเสนอยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนองคกรแหงการ
สรางเสริมสุขภาพ
ตอนที่ 1 การศึกษาและวิเคราะหสภาพการสรางเสริมสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดวิเคราะหเนื้อหาเอกสารของสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับทุนสนับสนุนจาก
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.) เขารวมในโครงการเพิม่ ขีดความสามารถสู
การเปนมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพ จํานวน 14 สถาบัน ไดแก 1) มหาวิทยาลัยแมโจ 2) มหาวิทยาลัย
บูรพา 3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 4) มหาวิทยาลัยทักษิณ 5) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6) มหาวิทยาลัยนเรศวร 7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 8) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชยั 9) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 10) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
11) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 12) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
13) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 14) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รวมกับ
การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญซึ่งเปนผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาที่รับผิดชอบโครงการเพิ่มขีดความสามารถสู
การเปนมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 14 คน และจัดสัมภาษณแบบ
Focus Group ผูปฏิบัติงานดานการสรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวย อาจารย บุคลากร
สายสนับสนุน และนิสิตนักศึกษาที่รวมกันดําเนินงานโครงการสรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษา 13
สถาบัน จํานวน 68 คน นําผลการวิเคราะหเนื้อหาเอกสาร การสัมภาษณผูบริหาร และการสัมภาษณ
แบบ Focus Group ผูปฏิบัติงานมาวิเคราะหเนื้อหาสาระและสรุปไดวา สภาพการสรางเสริมสุขภาพใน
สถาบันอุดมศึกษาที่เขารวมโครงการเพิ่มขีดความสามารถสูการเปนมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพ มี
รายละเอียด ดังนี้
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บริบทของสถาบันอุดมศึกษา
บริบทของสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ (สสส.) 14 สถาบัน ผูวิจยั วิเคราะหไดวาสถาบันอุดมศึกษามีบริบทแตกตางกัน คือ
1. วัตถุประสงคการจัดตัง้ สถาบันอุดมศึกษา แบงเปน 3 ประเภท ไดแก
สถาบันอุดมศึกษาที่พัฒนาจากโรงเรียนฝกหัดครูประถมกสิกรรม
มัธยมวิสามัญ
เกษตรกรรม เพื่อเปนเตรียมวิทยาลัยเกษตรศาสตร หลักสูตรเวลาเรียน 2 ป โดยรับจากผูสําเร็จชั้นมัธยม
ปที่ 6 เมื่อสําเร็จจึงเขาศึกษาตอที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรบางเขนไดเลย ตอมาไดรับการสถาปนาเปน
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร ไดแก มหาวิทยาลัยแมโจ
สถาบันอุดมศึกษาที่พัฒนามาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา หรือเคยเปนวิทยาเขตของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งกอตั้งขึ้นเพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาใหแก
นักเรียนในสวนภูมภิ าคไดมโี อกาสศึกษาตอ และความตองการใชการศึกษาพัฒนาชุมชนในชนบท โดย
ตองรีบผลิตครูที่มีคุณภาพและจํานวนมากพอเพียงออกไปเปนผูนํา การศึกษาฝกหัดครูจะตองเปนขัน้ ๆ
ตามลําดับจนถึงขั้นปริญญา คอยลดการผลิตครูระดับประกาศนียบัตรลงจนเลิกไปในที่สุด และผลิตครู
ขั้นปริญญาเพิ่มขึ้นๆ ไดแก มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยนเรศวร และ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
สถาบันอุดมศึกษาที่ถือกําเนิดจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา
มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตครู
อาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี ใหการศึกษาทางดานอาชีพ ทําการวิจัยสงเสริมการศึกษาทางดานวิชาชีพ
เทคโนโลยีและใหบริการทางวิชาการแกสังคม ไดแก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน
2.การจัดการเรียนการสอน แบงเปน
2.1 สถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ ไดแก
2.1.1 มหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบดวย คณะดานสังคมศาสตร ดานวิทยาศาสตร
สุขภาพ และดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คือ คณะการจัดการและการทองเที่ยว คณะการแพทยแผนไทย
อภัยภูเบศร คณะพยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร คณะสหเวช
ศาสตร คณะภูมิสารสนเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร
คณะโลจิสติกส คณะวิทยาการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรการกีฬา คณะอัญมณี
คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะเทคโนโลยีทางทะเล คณะ
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วิทยาศาสตรและศิลปศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร วทิ ยาลัย
การบริหารรัฐกิจ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา และวิทยาลัยพาณิชยศาสตร
2.1.2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะการบัญชีและการจัดการ คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร คณะการทองเที่ยวและการโรงแรม วิทยาลัย
การเมืองการปกครอง วิทยาลัยดุริยางคศิลป คณะวัฒนธรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร-ผังเมือง-นฤมิตศิลป คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากร
ศาสตร คณะวิทยาการสารสนเทศ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช คณะพยาบาลศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะ
สาธารณสุขศาสตร คณะแพทยศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตรและสัตวศาสตร
2.1.3 มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบดวย คณะแพทยศาสตร คณะเภสัชศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร คณะวิทยาศาสตรการแพทย คณะสหเวชศาสตร คณะ
สาธารณสุขศาสตร คณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตร คณะ
วิศวกรรมศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะนิติศาสตร คณะศึกษาศาสตร คณะสังคมศาสตร คณะ
มนุษยศาสตร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร วิทยาลัยโลจิสติกสและโซอุปทาน วิทยาลัย
พลังงานทดแทน วิทยาลัยเพื่อการคนควาระดับรากฐานวิทยาลัยนานาชาติ และสถาบันเพื่อสรางความ
เขมแข็งใหชุมชน
2.1.4 มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกอบดวย คณะศึกษาศาสตร คณะนิติศาสตร คณะ
ศิลปกรรมศาสตร คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะ
วิทยาศาสตร สถาบันทักษิณคดีศึกษา วทิ ยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ศูนยสงขลา (UMDC) สถาบัน
ปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา คณะเทคโนโลยีและ
การพัฒนาชุมชน วิทยาลัยภูมิปญญาชุมชน
2.2 สถาบันอุดมศึกษาที่ไมมกี ารจัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ ไดแก
2.2.1 มหาวิทยาลัยแมโจ เปนสถาบันอุดมศึกษาที่เนนการเรียนการสอนทางดาน
การเกษตร วิทยาศาสตรประยุกต ภาษาตางประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย คณะบริหารธุรกิจ
คณะผลิตกรรมการเกษตร คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยี
การประมงและทรัพยากรทางน้ํา คณะพัฒนาการทองเทีย่ ว คณะศิลปศาสตร คณะเศรษฐศาสตร คณะ
สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบสิ่งแวดลอม คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี คณะสารสนเทศ
และการสื่อสาร และวิทยาลัยบริหารศาสตร
2.2.2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แหง เปนสถาบันอุดมศึกษาซึ่งเนนการ
จัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทั้งในระดับปริญญาบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา ไดแก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ประกอบดวย 4 คณะวิชา และ 1 วิทยาลัย
ไดแก คณะวิศวกรรมศาสตร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกอบดวย 9 คณะวิชา ไดแก คณะ
ครุศาสตรอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศิลปศาสตร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น และคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกอบดวย 11 คณะวิชา และ 3 วิทยาลัย
ไดแก คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร คณะ
ศิลปศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง คณะเกษตรศาสตร
คณะสัตวแพทยศาสตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการ
จัดการ วิทยาลัยรัตภูมิ วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ
การจัดการ
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกอบดวย 7 คณะวิชา และ 1 วิทยาลัย
ไดแก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คณะ
บริหารธุรกิจ คณะศิลปะศาสตร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร และวิทยาลัย
นานาชาติ
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประกอบดวย 9 คณะวิชา และ 2
สถาบัน ไดแก คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะสัตวแพทยศาสตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยี
สังคม คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศิลปะศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีการบิน และสถาบันนวัตกรรมการกอสรางและเทคโนโลยีวัสดุ
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกอบดวย 10 คณะวิชา และ 1 วิทยาลัย
ไดแก คณะวิศวกรรมศาสตร คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน คณะศิลปศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร และวิทยาลัยการแพทยแผนไทย
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ประกอบดวย 5 คณะวิชา และ 3
วิทยาลัย ไดแก คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
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คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปกรรมศาสตร วิทยาลัย
เพาะชาง วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนรัตนโกสินทร และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประกอบดวย 6 คณะวิชา และ 1 วิทยาลัย
ไดแก คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คณะบริหารธุรกิจ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร และวิทยาลัยการจัดการ
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกอบดวย 12 คณะวิชา ไดแก คณะ
บริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร คณะ
ศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีสังคม คณะเกษตรศาสตรและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการจัดการ
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะทรัพยากรธรรมชาติ
3. ลักษณะของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งสงผลตอการบริหารจัดการดานการสรางเสริมสุขภาพ ทําให
สถาบันอุดมศึกษาแตละสถาบันมีลักษณะทางกายภาพ การบริหารจัดการ และปจจัยอํานวยความสะดวกใน
การดําเนินการสรางเสริมสุขภาพแตกตางกัน (ดังตารางที่ 1) ไดแก
3.1 โครงสรางของสถาบันอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาแตละสถาบันมีโครงสรางทางกายภาพที่แตกตางกัน ซึ่งสงผลตอการ
ดําเนินการสรางเสริมสุขภาพโดยตรง ทั้งปริมาณงาน ผูปฏิบัติงาน และงบประมาณที่ใชในการจัด
โครงการ/ กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาที่มหี ลายวิทยาเขตจะตองจัดกิจกรรม
หลายครั้ง ทําใหตองใชทรัพยากรเพิ่มขึน้ คาใชจายสูงขึ้น ทําใหการจัดกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพมี
คุณภาพดอยลงได ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาที่เขารวมโครงการเพิ่มขีดความสามารถสูการเปนมหาวิทยาลัย
สรางเสริมสุขภาพจัดพื้นทีก่ ารศึกษาเปนสถาบันอุดมศึกษาแหงเดียว 1 สถาบัน ไดแก มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ซึ่งเปนสถาบันที่ไมมีวิทยาเขต แตอาคารสถานที่ตั้งไมไดอยูในอาณาบริเวณ
เดียวกัน แบงเปน 3 แหงอยูใ นพื้นทีใ่ กลเคียงกัน และสถาบันอุดมศึกษาที่แบงพื้นที่จดั การศึกษาเปนศูนย
หรือวิทยาเขต มีจํานวน 13 สถาบัน ไดแก
- มหาวิทยาลัยแมโจ มีพื้นที่จดั การศึกษาเปนศูนย หรือวิทยาเขต จํานวน 3 แหง คือ
มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม วิทยาเขตแพรเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตชุมพร
- มหาวิทยาลัยบูรพา มีพื้นที่จดั การศึกษาเปนศูนย หรือวิทยาเขต จํานวน 3 แหง คือ
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี วิทยาเขตจันทบุรี และวิทยาเขตสระแกว
- มหาวิทยาลัยทักษิณ มีพนื้ ทีจ่ ัดการศึกษาเปนศูนย หรือวิทยาเขต จํานวน 3 แหง คือ
วิทยาเขตสงขลา มีพื้นที่ปฏิบัติการ 3 แหง คือ 1) พื้นทีต่ ําบลเขารูปชางใชจัดการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 2) พื้นทีบ่ านอาวทราย เปนสถาบันทักษิณคดีศึกษา และวิทยาเขตพัทลุง
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มีพื้นที่ปฏิบัติการ 2 แหง คือ พื้นที่ตําบลบานพราว ใชจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและ
ระดับบัณฑิตศึกษา และพืน้ ที่ตําบลพนางตุง เปนที่ตั้งของวิทยาลัยภูมิปญญาชุมชน และ3) วิทยาลัยการ
จัดการเพื่อการพัฒนา(U-MDC) เขตพญาไท กรุงเทพฯ
- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีพื้นที่จัดการศึกษาเปนศูนย หรือวิทยาเขต จํานวน 3 แหง
คือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตนครพนม และศูนยพัฒนาการศึกษาอุดรธานี
- มหาวิทยาลัยนเรศวร มีพื้นทีจ่ ัดการศึกษาเปนศูนย หรือวิทยาเขต จํานวน 2 แหง คือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก และวิทยาเขตแพร
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา มีพื้นที่จัดการศึกษาเปนศูนย หรือวิทยาเขต
จํานวน 7 แหง คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จังหวัดเชียงใหม วิทยาเขตภาคพายัพ วิทยาเขต
นาน วิทยาเขตตาก วิทยาเขตลําปาง วิทยาเขตพิษณุโลก และวิทยาเขตเชียงราย
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีพื้นที่จัดการศึกษาเปนศูนย หรือวิทยาเขต
จํานวน 5 แหง คือ วิทยาเขตเทเวศร วิทยาเขตโชติเวช วิทยาเขตพณิชยการพระนคร วิทยาเขตชุมพรเขต
อุดมศักดิ์ และวิทยาเขตพระนครเหนือ
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีพื้นที่จัดการศึกษาเปนศูนย หรือวิทยาเขต
จํานวน 2 แหง คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และวิทยาเขตรังสิต
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร พื้นที่จัดการศึกษาเปนศูนย หรือวิทยาเขต
จํานวน 4 แหง คือ พื้นทีศ่ าลายา พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ วิทยาลัยเพาะชาง พื้นที่วงั ไกลกังวล
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีพื้นที่จัดการศึกษาเปนศูนย หรือวิทยาเขต
จํานวน 4 แหง คือ วิทยาเขตบางพระ วิทยาเขตจันทบุรี วิทยาเขตจักรพงษภูวนาถ วิทยาเขตอุเทนถวาย
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีพื้นที่จัดการศึกษาเปนศูนย หรือวิทยาเขต
จํานวน 4 แหง คือ สํานักงานอธิการบดี และศูนยวาสุกรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนยนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี และศูนยสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีพื้นที่จัดการศึกษาเปนศูนย หรือวิทยาเขต
จํานวน 4 แหง คือ วิทยาเขตภาคใต จังหวัดสงขลา วิทยาเขตนครศรีธรรมราช วิทยาเขตชุมพร และวิทยาเขตตรัง
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีพื้นที่จัดการศึกษาเปนศูนย หรือวิทยาเขต
จํานวน 5 แหง คือ ศูนยกลางมหาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา วิทยาเขตขอนแกน วิทยาเขตกาฬสินธุ
วิทยาเขตสุรินทร วิทยาเขตสกลนคร
3.2 การจัดหอพักของสถาบันอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาที่เขารวมโครงการเพิ่มขีดความสามารถสูการเปนมหาวิทยาลัยสรางเสริม
สุขภาพนัน้ จํานวน 14 สถาบัน มีสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดหอพักใหนิสิตนักศึกษาไดบางสวน เชน
มหาวิทยาลัยแมโจ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัย
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นเรศวร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา (วิทยาเขตนาน วิทยาเขตตาก วิทยาเขตลําปาง วิทยาเขต
พิษณุโลก และวิทยาเขตเชียงราย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร (พืน้ ที่ศาลายา พื้นทีว่ ังไกลกังวล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (วิทยาเขต
บางพระ วิทยาเขตจันทบุรี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน
และสถาบันอุดมศึกษาที่ไมสามารถจัดหอพักใหนักศึกษาได
เนื่องจากสถานที่ตงั้ ของ
สถาบันอุดมศึกษา หรือวิทยาเขตตั้งอยูในเขตชุมชน ทําใหพื้นที่คับแคบ จึงไมมีหอพัก ไดแก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา (วิทยาเขตภาคพายัพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร (พื้นที่
บพิตรพิมขุ จักรวรรดิ และวิทยาลัยเพาะชาง) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (วิทยาเขต
จักรพงษภูวนาถ วิทยาเขต อุเทนถวาย )
3.3 ผูรับผิดชอบโครงการสรางเสริมสุขภาพเปนทีมสุขภาพ
สถาบันอุดมศึกษาที่เขารวมโครงการเพิ่มขีดความสามารถสูการเปนมหาวิทยาลัยสรางเสริม
สุขภาพ จํานวน 14 สถาบัน สถาบันอุดมศึกษาที่มีผูรับผิดชอบโครงการสรางเสริมสุขภาพเปนทีมสุขภาพมี
เพียง 5 สถาบันเทานั้น ไดแก มหาวิทยาลัยแมโจ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัย
นเรศวร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สวนสถาบันอุดมศึกษาที่เหลืออีก 9 สถาบัน
ผูรับผิดชอบโครงการสรางเสริมสุขภาพไมไดเปนทีมสุขภาพ
3.4 จํานวนปที่รับทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.)
สถาบันอุดมศึกษาที่เขารวมโครงการเพิ่มขีดความสามารถสูการเปนมหาวิทยาลัยสรางเสริม
สุขภาพ จํานวน 14 สถาบัน ไดรับทุนสนับสนุนเปนระยะเวลาที่ไมเทากัน คือ ปที่ 1 มีสถาบันอุดมศึกษา
ไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.) 14 สถาบัน คิดเปน
รอยละ 100 ปที่ 2 มีสถาบันอุดมศึกษาไดรับทุนสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ(สสส.)เพียง 9 สถาบัน คิดเปนรอยละ 64.3 ไดแก มหาวิทยาลัยแมโจ มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และปที่ 3 มีสถาบันอุดมศึกษาไดรับทุนสนับสนุนเพียง 1 สถาบัน ไดแก
มหาวิทยาลัยแมโจ

ตารางที่ 1 บริบทของสถาบันอุดมศึกษาที่เขารวมโครงการเพิ่มขีดความสามารถสูการเปนมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพ

ม.แมโจ

วัตถุประสงค
การจัดตั้งสถาบันฯ
วิทยาลัยเกษตรกรรม

ม.บูรพา

วิทยาลัยวิชาการศึกษา

ม.ทักษิณ

วิทยาลัยวิชาการศึกษา

ม.มหาสารคาม

วิทยาลัยวิชาการศึกษา

ม.นเรศวร

วิทยาลัยวิชาการศึกษา

สถาบันอุดมศึกษา

ศูนย/
วิทยาเขต

มทร.ตะวันออก

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

4

มทร.สุวรรณภูมิ

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

มทร.ศรีวิชัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

มทร.อีสาน

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

4
4
5

มทร.ลานนา

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

มทร.พระนคร

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

มทร.กรุงเทพ

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

มทร.ธัญบุรี

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

มี

การเรียนการสอนดาน
วิทยาศาสตรสุขภาพ
ไมมี
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3
3
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3
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3

3

-

มี
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3

3
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3

3
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3

3
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3

3
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3

-
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ไมใช
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3

3

มี เฉพาะวิทยาเขตศาลายา
และวิทยาเขตไกลกังวล
มี เฉพาะวิทยาเขตบางพระ
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-

-

ไมใช

ไมมี

3

3

มี

ไมใช

ไมมี

3

มี

ไมใช

ไมมี

3

-

-
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จากตารางที่ 1 พบวา สถาบันอุดมศึกษาที่เขารวมโครงการเพิ่มขีดความสามารถสูการเปน
มหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพมีบริบทแตกตางกันดังนี้
วัตถุประสงคการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา เปนวิทยาลัยเกษตรกรรม ไดแก มหาวิทยาลัยแมโจ
เปนวิทยาลัยวิชาการศึกษา ไดแก มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนเรศวร และที่เปนวิทยาลัยอาชีวศึกษา ไดแก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
โครงสรางทางกายภาพของสถาบันอุดมศึกษาที่เขารวมโครงการเพิ่มขีดความสามารถสูการ
เปนมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพ เปนสถาบันเดี่ยวมีพื้นที่จัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา
แหงเดียว ไดแก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันอุดมศึกษาที่มีศนู ย/ วิทยาเขตมาก
ที่สุด ไดแก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ประกอบดวย 7 วิทยาเขต
หอพักของสถาบันอุดมศึกษาที่เขารวมโครงการเพิ่มขีดความสามารถสูการเปนมหาวิทยาลัย
สรางเสริมสุขภาพสวนใหญมีหอพักใหนิสติ นักศึกษา สวนสถาบันอุดมศึกษาที่ไมมหี อพักใหนิสิตนักศึกษา
ไดแก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผูรับผิดชอบโครงการสรางเสริมสุขภาพเปนทีมสุขภาพ สถาบันอุดมศึกษาที่มีผรู ับผิดชอบ
โครงการสรางเสริมสุขภาพเปนทีมสุขภาพ 4 สถาบัน ไดแก มหาวิทยาลัยแมโจ มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
การเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
สถาบันอุดมศึกษาที่เขารวมโครงการเพิ่มขีด
ความสามารถสูการเปนมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพที่มีการจัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
มี 4 สถาบัน ไดแก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัย
นเรศวร
การรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.) มีสถาบัน
อุดมศึกษาที่ไดรับทุนสนับสนุน 3 ป ไดแก มหาวิทยาลัยแมโจ และไดรับทุนสนับสนุนเพียง 1 ป ไดแก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
4. การดําเนินการสรางเสริมสุขภาพ
สถาบันอุดมศึกษา 14 สถาบันที่ไดรับทุนสนับสนุนเขารวมในโครงการเพิ่มขีดความสามารถ
สูการเปนมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.) มี
โครงสรางการบริหารจัดการในการดําเนินงานที่เกิดจากการประชุมเครือขายสถาบันอุดมศึกษารวมกับ
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ผูรับผิดชอบโครงการของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.) เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรูการวางแผนดําเนินงานรวมกัน และสรุปผลการประเมิน โดยกําหนดใหมีการดําเนินงานดังนี้
1. อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาแตงตั้งผูรับผิดชอบโครงการในรูปของคณะกรรมการและ
มอบหมายนโยบายสนับสนุน ดังนี้
1.1 คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย คณะกรรมการบริหารของสถาบันอุดมศึกษา
ไดแก อธิการบดี รองอธิการบดีทุกฝาย ผูชวยอธิการบดี ผูบริหารจากคณะวิชาและหนวยงานตางๆ มี
หนาที่กําหนดนโยบาย กํากับ ติดตามการดําเนินโครงการโดยรวมทั้งหมด
1.2 คณะกรรมการดําเนินงาน ประกอบดวยหัวหนาโครงการยอยตางๆ ไดแก รองอธิการบดี/
ผูชวยอธิการบดี/ คณบดีคณะ/ ผูอํานวยการหนวยงาน โดยรองอธิการบดีเปนประธานมีหนาทีว่ างแผน
ดําเนินงาน ติดตาม และประเมินผลโครงการตางๆใหบรรลุตามวัตถุประสงค
1.3 กรรมการโครงการยอย ประกอบดวย คณบดีคณะ/ ผูอํานวยการหนวยงาน และทีมงาน
จากหนวยงานตางๆที่เกีย่ วของ โดยคณบดีคณะ/ ผูอํานวยการหนวยงานเปนหัวหนาโครงการยอยมีหนาที่
ดําเนินโครงการยอยตามแผนใหสําเร็จลุลว ง
1.4 คณะกรรมการประสานงานโครงการ ประกอบดวยคณบดี/ ผูอํานวยการหนวยงาน และ
ทีมงานของคณะวิชา มีหนาที่ประสานงานระหวางกรรมการชุดตางๆของสถาบันอุดมศึกษา และสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.) เพื่อใหการดําเนินโครงการตางเปนไปอยางตอเนือ่ ง และมี
ประสิทธิภาพ
2. อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาเสนอตอสภามหาวิทยาลัย และแจงคณบดี ผูอํานวยการสํานัก/
สถาบัน/ หัวหนาหนวยงานเทียบเทาไดรับทราบ และแตงตั้งผูประสานงาน/ คณะกรรมการระดับคณะวิชา/
สถาบัน/ สํานัก/ หนวยงานเทียบเทา โดยดําเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและขอรับความ
คิดเห็นในการกําหนดเปนนโยบาย ทําหนังสือแจงคณบดี รวมถึงแตงตั้งผูประสานงานแตละคณะวิชา
และหนวยงาน
3. ประชุมจัดทํานโยบาย เปาหมาย แผนการดําเนินงาน กําหนดตัวชี้วดั ผลสําเร็จ โดย
ผูรับผิดชอบโครงการรวมกับคณะกรรมการชุดตางๆจากประชาคมในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวย
อาจารย บุคลากร และนิสิตนักศึกษาเปนคณะกรรมการดังนี้
3.1 คณะกรรมการบริหารจัดการและประสานงานโครงการ มีหนาที่บริหารจัดการโครงการ
ประสานงาน ใหคําปรึกษา จัดสรรงบประมาณกับคณะวิชา/ หนวยงาน จัดกิจกรรมสวนกลาง
แลกเปลี่ยนเรียนรูจากภายนอก ประสานงานกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.)
และสรุปผลการดําเนินโครงการนําเสนอตอผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา และสงรายงานสรุปการประเมินผล
กับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.) ประกอบดวยคณะกรรมการบริหารจัดการ
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โครงการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล และผูประสานงานกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ(สสส.)
3.2 คณะกรรมการบริหารจัดการกิจกรรม มีหนาที่ใหการสนับสนุน เขารวมจัดกิจกรรม
ดวยการตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมที่มาจากทุกหนวยงานที่เกีย่ วของ ประกอบดวยคณะกรรมการจาก
อาจารยและบุคลากร และคณะกรรมการจากผูแทนนิสิตนักศึกษา
4. ประชาสัมพันธและจัดกิจกรรมรณรงค เพื่อสรางความตระหนัก (Public Awareness) และ
ความเขาใจในนโยบาย เปาหมายในการเพิ่มขีดความสามารถสูการเปนมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพ
ใหประชาคมในสถาบันอุดมศึกษารับทราบ
5. ลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไวอยางตอเนื่อง ประกอบดวย
5.1 จัดกิจกรรมรณรงควงกวางเปนการประชาสัมพันธ (Mass Communication) และจัด
กิจกรรมรณรงค เพื่อสรางความตระหนัก (Public Awareness) สรางความเขาใจนโยบายและเปาหมาย
การเปนมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพใหประชาคมทุกระดับในสถาบันอุดมศึกษา/ วิทยาเขตรับทราบ
เพื่อสรางกระแสและความตื่นตัวในการสรางเสริมสุขภาพสงผลใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ของนิสิตนักศึกษา อาจารยและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา
5.2 จัดกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพเฉพาะดาน สถาบันอุดมศึกษาไดจดั ทําโครงการครอบคลุม
การสรางเสริมสุขภาพดานรางกาย ดานจิตใจ ดานสังคม และดานปญญา ผลการดําเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษา 14 สถาบัน แบงเปน 2 กลุม คือ
5.2.1 โครงการสรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษาที่ดําเนินการครบทุกสถาบัน
ตามโครงการเพิ่มขีดความสามารถสูการเปนมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพ คิดเปนรอยละ 100.0 ดังตาราง
ที่ 2 ไดแก
1) โครงการประชาสัมพันธและรณรงคการสรางเสริมสุขภาพ
2. โครงการดานความปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสิน มีกิจกรรมปองกันอุบัติเหตุ
การใชหมวกกันน็อค การขับขี่ถูกตองตามกฎจราจร
3) โครงการดานโภชนาการ มีกิจกรรมเกีย่ วกับการเลือกบริโภคอาหาร ความ
ปลอดภัยของอาหารและหลักสุขาภิบาลอาหาร
4) โครงการสงเสริมการออกกําลังกาย
5) โครงการลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล บุหรี่ และสารเสพติด
6) โครงการสรางเสริมสุขภาพจิต การเผชิญความเครียด การใชดนตรีลด
ความเครียด การใชธรรมะลดความเครียด
7) โครงการปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมใหเอื้อตอสุขภาพ

ตารางที่ 2 โครงการสรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษาที่ดําเนินการครบทุกสถาบันตามโครงการเพิ่มขีดความสามารถสูการเปนมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพ

ม.ทักษิณ

ม.มหาสารคาม

ม.นเรศวร

มทร.ลานนา

มทร.พระนคร

มทร.กรุงเทพ

มทร.ธัญบุรี

มทร.รัตนโกสินทร

มทร.ตะวันออก

มทร.สุวรรณภูมิ

มทร.ศรีวิชัย

มทร.อีสาน

1) โครงการประชาสัมพันธและรณรงคการสรางเสริม
สุขภาพ
2) โครงการดานความปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสิน
มีกิจกรรมปองกันอุบัติเหตุ การใชหมวกกันน็อค
การขับขี่ถูกตองตามกฎจราจร
3) โครงการดานโภชนาการ มีกิจกรรมเกี่ยวกับการเลือก
บริโภคอาหาร ความปลอดภัยของอาหารและหลัก
สุขาภิบาลอาหาร
4) โครงการสงเสริมการออกกําลังกาย
5) โครงการลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
บุหรี่ และสารเสพติด
6) โครงการสรางเสริมสุขภาพจิต การเผชิญความเครียด การ
ใชดนตรีลดความเครียด การใชธรรมะลดความเครียด
7) โครงการปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมใหเอื้อตอสุขภาพ

ม.บูรพา

โครงการสรางเสริมสุขภาพ

ม.แมโจ

สถาบันอุดมศึกษา

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
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มทร.รัตนโกสินทร

มทร.ตะวันออก

มทร.สุวรรณภูมิ

-

-

3

3

3

3

-

-

-

3

3

3

3

-

-

-

-

1) โครงการประเมินสุขภาวะ การดูแลสุขภาพรางกาย

3

3

3

3

-

3

-

2) โครงการดานอนามัยเจริญพันธุ การใหความรูเกี่ยวกับ
เพศสัมพันธอยางปลอดภัย ศิลปะการใชชีวิต
3) โครงการดานคุณภาพอากาศ

3

-

3

-

3

3

3

3

3

-

3

3

6) โครงการวัดความสุข มีกิจกรรมดานสรางความสุข

3

3

3

3

7) โครงการนําหลักคําสอนทางศาสนามาใช

3

9) โครงการเกี่ยวของกับดานการเงิน

3

-

-

-

8) โครงการบูรณาการในดานศิลปวัฒนธรรม

3

-

-

5) โครงการดานบูรณาการในการเรียนการสอน

-

3

3

-

โครงการสรางเสริมสุขภาพ

4) โครงการดานการเลนการพนัน

-

3

3

-

3

-

-

มทร.อีสาน

มทร.ธัญบุรี

-

มทร.พระนคร

-

มทร.ลานนา

3

ม.นเรศวร

-

ม.มหาสารคาม

-

ม.ทักษิณ

-

ม.บูรพา

-

ม.แมโจ

มทร.กรุงเทพ

สถาบันอุดมศึกษา

มทร.ศรีวิชัย

ตารางที่ 3 โครงการสรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษาที่บางสถาบันดําเนินการตามโครงการเพิ่มขีดความสามารถสูการเปนมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพ

-

-

-

3

3

-
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5.2.2 โครงการสรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษาที่บางสถาบันดําเนินการตาม
โครงการเพิ่มขีดความสามารถสูการเปนมหาวิ ทยาลัยสรางเสริมสุขภาพ ดังตารางที่ 3 ไดแก
1) โครงการประเมินสุขภาวะ การดูแลสุขภาพรางกาย การตรวจสุขภาพประจําป
มีสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการโครงการ 6 สถาบัน คิดเปนรอยละ 42.8
2) โครงการดานอนามัยเจริญพันธุ การใหความรูเกีย่ วกับเพศสัมพันธอยาง
ปลอดภัย ศิลปะการใชชวี ิต มีสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการโครงการ 7 สถาบัน คิดเปนรอยละ 50.0
3) โครงการดานคุณภาพอากาศ มีสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการ 2 สถาบัน คิดเปน
รอยละ 14.3
4) โครงการดานการเลนการพนัน มีสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการโครงการ 2
สถาบัน คิดเปนรอยละ 14.3
5) โครงการดานบูรณาการในการเรียนการสอน มีสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการ
โครงการ 6 สถาบัน คิดเปนรอยละ 42.8
6) โครงการวัดความสุข มีกิจกรรมดานสรางความสุข มีสถาบันอุดมศึกษา
ดําเนินการโครงการ 5 สถาบัน คิดเปนรอยละ 35.7
7) โครงการนําหลักคําสอนทางศาสนามาใช มีสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการ
โครงการ 6 สถาบัน คิดเปนรอยละ 42.8
8) โครงการบูรณาการในดานศิลปวัฒนธรรม มีสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการ
โครงการ 2 สถาบัน คิดเปนรอยละ 14.3
9) โครงการเกี่ยวของกับดานการเงิน มีสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการโครงการ
2 สถาบัน คิดเปนรอยละ 14.3
6. ติดตามประเมินผล ประชุมคณะกรรมการเพื่อกําหนดแนวทาง วิธีการติดตาม ประเมินผล
และดําเนินการติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัดความสําเร็จในแตละโครงการที่กําหนดไว และสรุปผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดเสนอคณะกรรมการ นําเสนอผลในรูปแบบรายงานและเผยแพรตอประชาคม
ในสถาบันอุดมศึกษา
คณะกรรมการของสถาบันอุดมศึกษาจัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินผลความสําเร็จ
ในแตละโครงการวาบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดเชิงระบบ และตัวชีว้ ดั เชิงผลลัพธที่สถาบันอุดมศึกษา
รวมกันกําหนดขึ้น ดังนี้
6.1 ตัวชี้วดั เชิงระบบ
6.1.1 มีนโยบาย แผน และการดําเนินการเพื่อเปนองคกรสรางเสริมสุขภาพ ที่เกิดจาก
ความรวมมือของประชาคมในสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับ ผลการประเมินอยูในระดับดี
6.1.2 มีรูปแบบในการดําเนินงาน/ โครงการตามแผนที่กําหนดไวอยางมีคุณภาพ
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6.1.3 มีแบบแผนในการแกไขปญหาสรางเสริมสุขภาพเฉพาะเรื่อง
6.1.4 มีคณะกรรมการ/ หนวยงานผูรับผิดชอบดานการสรางเสริมสุขภาพที่
ไดรับการยอมรับจากประชาคมในสถาบันอุดมศึกษา
6.1.5 มีระบบการติดตาม ประเมินผล ที่สามารถแสดงผลลัพธ ผลสําเร็จ และ
ปจจัยที่เกี่ยวของได
6.1.6 มีรายงานผลการสังเคราะหองคความรูที่ไดจากการดําเนินงาน
6.1.7 เมื่อสิ้นสุดโครงการ สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดทําแผนการสรางเสริม
สุขภาพในปถดั ไปได
6.2 ตัวชี้วดั เชิงผลลัพธ
6.2.1 นิสิตนักศึกษา และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาไมนอยรอยละ 70 ตระหนัก
ถึงความสําคัญและวิธีการในการสรางเสริมสุขภาพ
6.2.2 นิสิตนักศึกษา
และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษามีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ้น เชน จํานวนผูออกกําลังกายเพิม่ ขึ้น งานกิจกรรมของสถาบันอุดมศึกษามีการดื่ม
สุรานอยลง นักศึกษาคัดคานการจําหนายเบียรในงานกิจกรรมของสถาบันฯ อัตราการเกิดอุบัติเหตุลดลง
6.2.3 สิ่งแวดลอมภายในและรอบๆสถาบันอุดมศึกษาเอือ้ ตอการสรางเสริมสุขภาพ
ดีขึ้น ทั้งดานกายภาพและดานสังคม เชน การมีที่นั่งมุมผอนคลายเพิ่มขึน้ การปลูกไมประดับปรับอากาศ
ในอาคาร การปรับภูมิทัศนของหนวยงานใหสวยงามนามอง รานอาหารถูกตองตามหลักสุขาภิบาล
7. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางคณะวิชา/ สถาบัน/ สํานัก/ หนวยงานเทียบเทาที่เขารวม
สถาบันอุดมศึกษาทั้ง 14 สถาบันที่ไดรับทุนสนับสนุนโครงการการเพิ่มขีดความสามารถสู
การเปนมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.)
คิดเปนรอยละ 100.0 ไดจดั การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางหนวยงานภายในสถาบัน และระหวาง
สถาบันอุดมศึกษาที่รวมไดรบั ทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
(สสส.) พรอมกันจํานวน 4 ครั้ง คือ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
5. ปญหาและอุปสรรคจากการดําเนินงานการสรางเสริมสุขภาพ
สถาบันอุดมศึกษาทั้ง 14 สถาบันที่ไดดําเนินงานการสรางเสริมสุขภาพตามโครงการการเพิ่ม
ขีดความสามารถสูการเปนมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพ พบวามีปญหาและอุปสรรค ดังนี้
5.1 นิสิตนักศึกษา และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาเขารวมกิจกรรมนอย เนื่องจากติด
ภาระดานการเรียนการสอน มีการจัดกิจกรรมในชวงสอบ หรือปดภาคการศึกษา
5.2 ผูรับผิดชอบโครงการไมสามารถดําเนินงานไดตามแผนยุทธศาสตรที่วางไว เนื่องจาก
แผนไมสอดคลองกับปฏิทินการศึกษาประจําป ทําใหการจัดกิจกรรมบางโครงการลาชา เนื่องจาก
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ตองการใหนิสิตนักศึกษา และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมไดตามเปาหมายที่
กําหนดไว
5.3 การประชาสัมพันธยังไมกระจายขาวสารเทาที่ควร เนือ่ งจากชวงระยะเวลาในการ
ประชาสัมพันธนอย ชองทางนอยไมทั่วถึง ขาดความตอเนื่อง และสถาบันอุดมศึกษาบางแหงมีวิทยาเขต
ในพื้นที่หางไกล ทําใหผูเขารวมกิจกรรมไมตรงตามเปาหมายทีก่ ําหนดไว รวมทั้งทุกกิจกรรมมีการ
ประชาสัมพันธเหมือนๆกัน ทําใหปายประชาสัมพันธไมนาสนใจ ไมเขาถึงกลุมเปาหมาย
5.4 การเปลีย่ นผูบริหารหรือผูรับผิดชอบโครงการสรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษา
บางแหงทําใหขาดความตอเนือ่ ง และความตระหนักถึงความสําคัญของการจัดกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพใน
แตละกิจกรรม
5.5 การมอบหมายบางกิจกรรมใหเขตพื้นที่เปนผูรับผิดชอบดําเนินการในภาพรวมของ
สถาบันอุดมศึกษา เปนภาระที่เกินความสามารถของเขตพื้นที่
5.6 นิสิตนักศึกษา
และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษามีทัศนคติเกีย่ วกับการสรางเสริม
สุขภาพไมถูกตอง ทําใหไมเขารวมกิจกรรม
5.7 การจัดสรรงบประมาณยังไมเหมาะสม มีบางกิจกรรมไดรับงบประมาณสนับสนุนไม
เพียงพอ หรือไดรับงบประมาณลาชา
5.8 สถานที่จดั กิจกรรมของสถาบันอุดมศึกษามีไมเพียงพอ ทําใหนกั ศึกษาและบุคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษาเขารวมกิจกรรมนอย เชน สถานที่ออกกําลังกาย
5.9 ขอผิดพลาดจากการสื่อสารและประสานงานภายในสถาบัน ทําใหการรับรูของแตละ
หนวยงานในการจัดกิจกรรมไมชัดเจน และไมไปในทิศทางเดียวกัน
6. ขอเสนอแนะจากการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพ
สถาบันอุดมศึกษาที่เขารวมโครงการเพิ่มขีดความสามารถสูการเปนมหาวิทยาลัยสรางเสริม
สุขภาพไดสรุปขอเสนอแนะจากการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพ ดังนี้
6.1 สถาบันอุดมศึกษาตองดําเนินกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพอยางตอเนื่อง เพื่อใหนิสติ
นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาไดรับรูอยางตอเนื่อง และเกิดความตระหนัก ดังนั้นควรปรับ
กิจกรรมใหสอดคลองกับตัวชี้วดั อื่นๆขององคการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา เพื่อใชงบประมาณ
จากสถาบันอุดมศึกษา
6.2 สถาบันอุดมศึกษาควรเนนการประชาสัมพันธในวงกวางและใชสื่อประชาสัมพันธที่
หลากหลาย สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดรวดเร็วและทัว่ ถึง เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตาม
เปาหมายและบรรลุวัตถุประสงค
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6.3 การจัดกิจกรรมหนึ่งๆไมควรจํากัดเฉพาะบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา หรือนิสติ
นักศึกษา แตควรใหประชาคมในสถาบันอุดมศึกษาทุกคนมีสวนรวมในทุกกิจกรรม เพื่อใหเกิดความ
เสมอภาคในการรวมกิจกรรม
6.4 สถาบันอุดมศึกษาควรมีรางวัลเปนแรงเสริมใหกับคณะวิชาและหนวยงาน เพื่อสราง
แรงจูงใจใหนสิ ิตนักศึกษา และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาเขามามีสวนรวมในโครงการ/ กิจกรรม
มากขึ้น
6.5 ควรใหนิสิตนักศึกษาทุกชั้นปเขามามีสวนรวมในการวางแผน กําหนดโครงการ/
กิจกรรมเพิ่มขึ้น เพื่อใหนิสิตนักศึกษาไดรับรูเกี่ยวกับโครงการ/ กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ เกิด
ความรูสึกมีสวนรวม และเปนการประชาสัมพันธดวย
6.6 การบูรณาการกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพเขากับกิจกรรมของสถาบันอุดมศึกษา จะลด
ความซ้ําซอนในการทํากิจกรรม แตทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายไดเหมือนกัน
6.7 การจัดโครงการ/ กิจกรรมควรมีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความตองการ และ
ความพอใจของประชาคมในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเนนใหผูรวมกิจกรรมเกิดความสุข สนับสนุนหนวยงาน
ตางๆ ที่จัดกิจกรรมดานสรางเสริมสุขภาพ รวมทั้งการเรียนการสอน เชน อํานวยความสะดวกในการ
ใชสถานที่ หรือการเชื่อมโยงกิจกรรมเขาดวยกัน
6.8 สถาบันอุดมศึกษาควรแตงตัง้ แตงตั้งบุคลากรหรือหนวยงาน เพื่อดําเนินงานการสราง
เสริมสุขภาพโดยเฉพาะ
7. ปจจัยที่กอใหเกิดผลสําเร็จ
ผูวิจัยสรุปไดวา สถาบันอุดมศึกษาที่เขารวมโครงการเพิ่มขีดความสามารถสูการเปนมหาวิทยาลัย
สรางเสริมสุขภาพไดรับบทเรียนจากประสบการณ การดําเนินงานดานการสรางเสริมสุขภาพภายใน
สถาบันอุดมศึกษาเอง
และจากการแลกเปลีย่ นเรียนรูกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆที่เขารวมโครงการ
ดวยกัน ซึ่งปจจัยที่กอใหเกิดผลสําเร็จ คือ
7.1 การสนับสนุนสงเสริมจากผูบริหาร ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการผลักดันและกระตุนให
ประชาคมในสถาบันอุดมศึกษาตระหนัก เห็นความสําคัญ และเขามามีสวนรวมโครงการ/ กิจกรรมการ
สรางเสริมสุขภาพ
7.2 การบริหารจัดการ การดําเนินงานที่ดแี ละทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์ได เกิดจากการเรียนรู
ประสบการณที่ผานมา มีการประชุมวางแผนเตรียมการลวงหนา และการติดตอประสานงานขอความ
รวมมือจากแตละวิทยาเขต
7.3 การสื่อสาร ติดตอประสานงาน การดําเนินการสรางเสริมสุขภาพตองดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง และตองสรางความเขาใจใหตรงกัน เพราะการสรางเสริมสุขภาพเปนงานที่มุงปรับเปลี่ยน
แนวคิด กระบวนทัศน และสรางกระแสใหเกิดความตระหนักในการเอาใจใสดแู ลสุขภาพใหมากขึน้
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7.4 ความรวมมือและการสรางเครือขายในสถาบันอุดมศึกษา การดําเนินการสรางเสริม
สุขภาพในสถาบันที่มีความหลากหลาย เชน เขตพื้นทีว่ ิทยาเขต คณะวิชา หลักสูตร และหนวยงานที่
เกี่ยวของ ดังนั้นการแตงตั้งผูรับผิดชอบ ใหมีบทบาทหนาที่ตางๆจะชวยใหการดําเนินงานประสบ
ความสําเร็จได
7.5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางมหาวิทยาลัยที่เขารวม
โครงการ ทําใหสถาบันอุดมศึกษาแตละสถาบันสามารถนํามาปรับใชไดกบั สถาบัน เนื่องจากไดมี
โอกาสเห็นรูปแบบ วิธีการ กิจกรรมตางๆที่สถาบันอุดมศึกษาจัดขึ้น ซึ่งมีทั้งความคลายคลึงกัน และ
แตกตางกัน
7.6 ประยุกตความรูจากการเรียนการสอนในสาขาวิชา
มาปรับกระบวนทัศนในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของนิสิตนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา
จนเกิดเปนองคความรู
นวัตกรรมในการสรางเสริมสุขภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา
จากขอมูลขางตนสรุปไดวา สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงสามารถใชรูปแบบการสรางเสริม
สุขภาพเหมือนกันได
เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาที่เขารวมโครงการเพิ่มขีดความสามารถสูการเปน
มหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพมีบริบทแตกตางกัน แตผลการดําเนินการสรางเสริมสุขภาพ ปญหาและ
อุปสรรค ขอเสนอแนะจากการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพ และปจจัยทีก่ อใหเกิดผลสําเร็จเหมือนกัน
โดยปจจัยที่เอือ้ ใหการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพประสบผลสําเร็จทีส่ ําคัญ คือ ปจจัยดานผูบริหาร และ
การมีสวนรวมของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษา และนิสิตนักศึกษา ซึ่งผูบริหารตองเห็นความสําคัญของงาน
ดานการสรางเสริมสุขภาพและเขารวมกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ เพือ่ เปนแบบอยางดานการสรางความ
ตระหนักในความรับผิดชอบตอสุขภาพของตนเองใหบคุ ลากรของสถาบันอุดมศึกษา และนิสิตนักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาตองใชการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม
ตองเริ่มตั้งแตการวางแผนจัดกิจกรรมที่
สอดคลองกับบริบทของสถาบันอยางตอเนื่อง โดยใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการประชาสัมพันธให
ทุกคนไดรับรู รวมทัง้ การจัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูป ระสบการณในการสรางใหเกิดความตระหนักจนเขา
รวมกิจกรรม
ตอนที่ 2 การสังเคราะหรูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษา
การสังเคราะหรูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษา ผูวิจยั ไดสังเคราะห
และรางรูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษาจากการวิเคราะหเนื้อหาเอกสารที่
เกี่ยวของกับสถาบันอุดมศึกษา โครงการสรางเสริมสุขภาพและรายงานสรุปการประเมินผลโครงการเพิ่ม
ขีดความสามารถสูการเปนมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับทุนสนับสนุนจาก
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.) 14 สถาบัน ไดแก 1) มหาวิทยาลัยแมโจ
2) มหาวิทยาลัยบูรพา 3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 4) มหาวิทยาลัยทักษิณ 5) มหาวิทยาลัย
2

2

2

2

2
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มหาสารคาม 6) มหาวิทยาลัยนเรศวร 7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 8) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 9) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 10) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก 11) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 12) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร 13) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 14) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
และผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเชีย่ วชาญ ซึ่งผูวจิ ัยไดดําเนินการตามเทคนิคการวิจยั แบบ EDFR
โดยเริ่มจากการสัมภาษณผูบริหารที่รับผิดชอบโครงการเพิม่ ขีดความสามารถสูการเปนมหาวิทยาลัยสราง
เสริมสุขภาพ และการสัมภาษณแบบ Focus Group ผูปฏิบัติงานดานการสรางเสริมสุขภาพของ
สถาบันอุดมศึกษา/ นิสิตนักศึกษา 14 สถาบัน เกีย่ วกับนโยบาย โครงสรางและการบริหารจัดการ และ
การดําเนินงานดานการสรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษา นําผลการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและการ
สัมภาษณแบบ Focus Group ผูปฏิบัติงานดานการสรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษา 14 สถาบันมา
วิเคราะหเนื้อหาสรางแบบสอบถามรอบที่ 2 และ3 เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผูเชีย่ วชาญอีก 2 รอบ
ซึ่งผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญรอบที่ 3 พบวาผูเชี่ยวชาญมีระดับความคิดเห็นสอดคลองกัน
ทั้งหมด ดังตารางที่ 4 และตารางที่ 5
2

2

2

2

2

2

2

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญจากเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR รอบที่ 3
ขอคําถาม

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1 หมายเหตุ

1. นโยบายของสถาบันอุดมศึกษา
1. กําหนดนโยบายดานสรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษาอยาง *
ชัดเจน
2. กําหนดใหงานดานสรางเสริมสุขภาพเปนพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา *
3. กําหนดใหงานดานสรางเสริมสุขภาพเปนตัวชีว้ ัดในการปฏิบัติ
หรือการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
4. กําหนดใหงานดานสรางเสริมสุขภาพในแผนการบริหารจัดการ/
แผนปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา
5. กําหนดนโยบายเกีย่ วกับการปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมภายใน
สถาบันอุดมศึกษาใหเอื้อตอสุขภาพ
6. กําหนดนโยบายเกีย่ วกับการขยายงานดานสรางเสริมสุขภาพสู
ชุมชนรอบสถาบันอุดมศึกษาในแผนการบริหารจัดการระยะยาว

*= 5.0
* = 5.0

*

* =5.0

*

* = 5.0

*

* = 5.0
*

* = 4.0
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญจากเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR รอบที่ 3 (ตอ)
ขอคําถาม

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1 หมายเหตุ

2. โครงสรางและการบริหารจัดการดานการสรางเสริมสุขภาพ
1. ผูบริหารกําหนดนโยบายหลักดานการสรางเสริมสุขภาพอยางชัดเจน *
2. มีการประชาสัมพันธใหบุคลากรและนักศึกษาทุกคนไดรบั รูวา
สถาบันอุดมศึกษาเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ
3. หนวยงานของสถาบันอุดมศึกษาตองมีโครงสรางการบริหาร
จัดการดานการสรางเสริมสุขภาพอยางชัดเจน
4. หนวยงานของสถาบันอุดมศึกษามีผูรับผิดชอบงานดานการสราง
เสริมสุขภาพอยางชัดเจน
5. ผูบริหารตองจัดสรรงบประมาณใหกับโครงการ/ กิจกรรมการสราง
เสริมสุขภาพอยางเปนรูปธรรมและชัดเจน
6. ผูบริหารตองมีความรูความเขาใจเกีย่ วกับแนวคิดดานการสรางเสริม
สุขภาพ
7. ผูรับผิดชอบงานดานการสรางเสริมสุขภาพเปนผูที่มีความรูดาน
วิทยาศาสตรสขุ ภาพโดยตรง

* = 5.0

*

* = 5.0
*

* = 4.0

*

* = 5.0

*

* = 5.0

*

* = 5.0
*

* = 4.0

*
8. ผูรับผิดชอบงานดานการสรางเสริมสุขภาพตองมีขอมูลหรือปญหา
ดานสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษาเพื่อพิจารณาเลือกโครงการ/
กิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพของหนวยงาน
9. ผูบริหารตองสนับสนุนใหบคุ ลากรและนักศึกษามีความรูค วาม
*
เขาใจเกี่ยวกับแนวคิดดานการสรางเสริมสุขภาพ
10. ทุกหนวยงานของสถาบันอุดมศึกษากําหนดโครงการ/ กิจกรรมตาม *
บริบทหรือขอมูลดานสุขภาพของหนวยงานสอดคลองกับปฏิทิน
การศึกษา โดยไมตองดําเนินการครบทุกเรื่อง เปนแบบ
“หนึ่งนโยบายหลักแตหลากหลายในการปฏิบัติ”
11. สถาบันอุดมศึกษากําหนดเปาหมายและวิธกี ารการประเมินผลใน
*
การดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพอยางชัดเจน

* = 4.0

* =5.0
* = 5.0

* = 5.0
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญจากเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR รอบที่ 3 (ตอ)
ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1 หมายเหตุ
12. สถาบันอุดมศึกษาสรางเครือขายดานการสรางเสริมสุขภาพภายนอก
*
* = 4.0
สถาบันฯเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ
ปแรกทุก 3 เดือน ปตอไปทุก 6 เดือน
13. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรและนักศึกษาบูรณาการงานดานการ *
* = 4.5
สรางเสริมสุขภาพในงานบริการวิชาการแกสังคม การพัฒนาชุมชน
การพัฒนานิสติ นักศึกษา
14. ผูบริหารเขารวมกิจกรรม เพือ่ ควบคุมกํากับประเมินผลและเปน
*
* = 5.0
แบบอยางใหบคุ ลากรและนักศึกษาตระหนักในการมีสวนรวม
3. การดําเนินงานดานการสรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษา
* = 5.0
1. สถาบันอุดมศึกษามอบหมายใหทกุ หนวยงานของสถาบันอุดมศึกษา *
และสโมสรนิสิตนักศึกษารวมรับผิดชอบดําเนินงานดานการสราง
เสริมสุขภาพตามบริบทของหนวยงานอยางตอเนื่องและชัดเจน
ทุกปการศึกษา
2. หนวยงานของสถาบันอุดมศึกษาควรศึกษาขอมูลดานสุขภาพและ *
* = 5.0
ผลกระทบดานสุขภาพที่เกิดขึ้นกับนิสิตนักศึกษาหรือบุคลากรของ
หนวยงาน
*
* = 4.0
3. บุคลากรในหนวยงานและนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษารวมกัน
กําหนดโครงการ/ กิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพในแผนปฏิบัติ
งานตลอดปการศึกษา ตามบริบทขอมูลดานสุขภาพและดานสังคม
ของหนวยงาน ไมตองดําเนินการครบทุกเรื่องที่สถาบันอุดมศึกษา
ไดกําหนดไว
4. การดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพตองเริ่มจากสุขภาพทางปญญา
*
* = 5.0
โดยการสรางใหบุคลากรและนักศึกษาเกิดความตระหนักกอน
*
* = 4.0
5. สถาบันอุดมศึกษาตองเริ่มตนจากการอบรมใหความรูเกีย่ วกับ
แนวคิดการสรางเสริมสุขภาพกับผูเกีย่ วของ(บุคลากร นักศึกษา)
หรือการศึกษาดูงานการสรางเสริมสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา
ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานแลว
ขอคําถาม
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญจากเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR รอบที่ 3 (ตอ)
ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1 หมายเหตุ
6. สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนใหทุกหนวยงานของสถาบันอุดมศึกษา *
* = 5.0
มีการดําเนินงานการสรางเสริมสุขภาพอยางตอเนื่องจนกลายเปน
วัฒนธรรมองคกร
7. หนวยงานของสถาบันอุดมศึกษาสรางเครือขายภายในสถาบันฯ
*
* = 4.0
เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูก ับหนวยงานอืน่ ๆในสถาบันอุดมศึกษา
ทุก 3 เดือน
8. สถาบันอุดมศึกษาจัดกิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธใหบคุ ลากรและ *
* = 5.0
นักศึกษาตระหนักรูวา ทุกคนตองรวมกันรับผิดชอบสุขภาพตนเอง
ครอบครัว ชุมชน และสังคม
9. สถาบันอุดมศึกษาตองจัดใหมีการบูรณาการดานการสรางเสริม
*
* = 5.0
สุขภาพในการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐาน เชน การศึกษาทั่วไป
พลานามัย ฯ
10. สถาบันอุดมศึกษาตองดําเนินการปรับสภาพแวดลอมใหเอื้อตอ
*
* = 5.0
สุขภาพ เชน สถานที่ออกกําลังกาย การปลูกตนไม ถนน เปนตน
11. สถาบันอุดมศึกษาควรมีหนวยงานดานการสรางเสริมสุขภาพ
*
* = 4.0
โดยเฉพาะ
12. สถาบันอุดมศึกษาสรางกฎระเบียบในเรื่องที่สงผลกระทบตอสุขภาพ *
* = 5.0
เชน สถานที่หา มสูบบุหรี่ หามดื่มสุรา ฯ
13. หนวยงานของสถาบันอุดมศึกษามีการประเมินผลตามเปาหมาย และ *
* = 5.0
ตัวชีว้ ัดทีก่ ําหนดในโครงการฯ
14. หนวยงานของสถาบันอุดมศึกษานําเสนอผลการประเมินตอที่
*
* = 5.0
ประชุมเครือขายภายในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อรวมกันปรับปรุง
แผนงานสรางเสริมสุขภาพในปตอไป
ขอคําถาม

*

หมายถึง ตําแหนงมัธยฐานของคําตอบจากกลุมผูเชี่ยวชาญ
หมายถึง พิสัยระหวางควอไทลของคําตอบจากกลุม ผูเชี่ยวชาญ
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จากตารางที่ 4 พบวาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมีความเห็นดวยมากถึงมากที่สุดทั้งหมด
1. ดานนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา
ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นดวยมากที่สุด คือ 1) กําหนดนโยบายดานสรางเสริมสุขภาพของ
สถาบันอุดมศึกษาอยางชัดเจน 2) กําหนดใหงานดานสรางเสริมสุขภาพเปนพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา
3) กําหนดใหงานดานสรางเสริมสุขภาพเปนตัวชีว้ ัดในการปฏิบัติ หรือการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษา 4) กําหนดใหงานดานสรางเสริมสุขภาพในแผนการบริหารจัดการ/ แผนปฏิบัติ
ของสถาบันอุดมศึกษา 5) กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการปรับเปลีย่ นสภาพแวดลอมภายในสถาบันอุดมศึกษา
ใหเอื้อตอสุขภาพ
สวนขอที่ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นดวยมาก คือ 1) การกําหนดนโยบายเกีย่ วกับการขยายงานดาน
สรางเสริมสุขภาพสูชุมชนรอบสถาบันอุดมศึกษาในแผนการบริหารจัดการระยะยาว
2. ดานโครงสรางและการบริหารจัดการดานการสรางเสริมสุขภาพ
ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นดวยมากที่สุด คือ 1) ผูบริหารกําหนดนโยบายหลักดานการสรางเสริม
สุขภาพอยางชัดเจน 2) การประชาสัมพันธใหบุคลากรและนักศึกษาทุกคนไดรับรูวาสถาบันอุดมศึกษาเปน
องคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ 3) หนวยงานของสถาบันอุดมศึกษามีผูรับผิดชอบงานดานการสรางเสริม
สุขภาพอยางชัดเจน 4) ผูบริหารตองจัดสรรงบประมาณใหกับโครงการ/ กิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพ
อยางเปนรูปธรรมและชัดเจน 5) ผูบริหารตองมีความรูความเขาใจเกีย่ วกับแนวคิดดานการสรางเสริมสุขภาพ
6) ผูบริหารตองสนับสนุนใหบุคลากรและนักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดดานการสรางเสริม
สุขภาพ 7) ทุกหนวยงานของสถาบันอุดมศึกษากําหนดโครงการ/ กิจกรรมตามบริบทหรือขอมูลดานสุขภาพ
ของหนวยงานสอดคลองกับปฏิทินการศึกษา โดยไมตองดําเนินการครบทุกเรื่อง เปนแบบ “หนึ่งนโยบาย
หลักแตหลากหลายในการปฏิบัติ” 8) สถาบันอุดมศึกษากําหนดเปาหมายและวิธีการการประเมินผลในการ
ดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพอยางชัดเจน 9) ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรและนักศึกษาบูรณาการงาน
ดานการสรางเสริมสุขภาพในงานบริการวิชาการแกสังคม การพัฒนาชุมชน การพัฒนานิสิตนักศึกษา
10) ผูบริหารเขารวมกิจกรรม เพื่อควบคุมกํากับประเมินผลและเปนแบบอยางใหบุคลากรและนิสิตนักศึกษา
ตระหนักในการมีสวนรวม
สวนที่ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นดวยมาก คือ 1) หนวยงานของสถาบันอุดมศึกษาตองมีโครงสราง
การบริหารจัดการดานการสรางเสริมสุขภาพอยางชัดเจน 2) ผูรับผิดชอบงานดานการสรางเสริมสุขภาพ
เปนผูที่มีความรูดานวิทยาศาสตรสุขภาพโดยตรง 3) ผูรับผิดชอบงานดานการสรางเสริมสุขภาพตองมี
ขอมูลหรือปญหาดานสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษาเพือ่ พิจารณาเลือกโครงการ/ กิจกรรมการสรางเสริม
สุขภาพของหนวยงาน 4) สถาบันอุดมศึกษาสรางเครือขายดานการสรางเสริมสุขภาพภายนอกสถาบันฯ
เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ปแรกทุก 3 เดือน ปตอไปทุก 6 เดือน
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3. การดําเนินงานดานการสรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษา
ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นดวยมากที่สุด คือ 1) สถาบันอุดมศึกษามอบหมายใหทกุ หนวยงานของ
สถาบันอุดมศึกษาและสโมสรนิสิตนักศึกษารวมรับผิดชอบดําเนินงานดานการสรางเสริมสุขภาพตาม
บริบทของหนวยงานอยางตอเนื่องและชัดเจนทุกปการศึกษา 2) หนวยงานของสถาบันอุดมศึกษาควรศึกษา
ขอมูลดานสุขภาพและผลกระทบดานสุขภาพที่เกิดขึ้นกับนิสิตนักศึกษาหรือบุคลากรของหนวยงาน 3) การ
ดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพตองเริ่มจากสุขภาพทางปญญา โดยการสรางใหบุคลากรและนักศึกษาเกิด
ความตระหนักกอน 4) สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนใหทุกหนวยงานของสถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินงาน
การสรางเสริมสุขภาพอยางตอเนื่องจนกลายเปนวัฒนธรรมองคกร 5) สถาบันอุดมศึกษาจัดกิจกรรมรณรงค
ประชาสัมพันธใหบุคลากรและนิสิตนักศึกษาตระหนักรูว าทุกคนตองรวมกันรับผิดชอบสุขภาพตนเอง
ครอบครัว ชุมชน และสังคม 6) สถาบันอุดมศึกษาตองจัดใหมกี ารบูรณาการดานการสรางเสริมสุขภาพ
ในการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐาน เชน การศึกษาทั่วไป พลานามัย ฯ 7) สถาบันอุดมศึกษาตองดําเนินการ
ปรับสภาพแวดลอมใหเอื้อตอสุขภาพ เชน สถานที่ออกกําลังกาย การปลูกตนไม ปรับถนน เปนตน
8) สถาบันอุดมศึกษาสรางกฎระเบียบในเรือ่ งที่สงผลกระทบตอสุขภาพ เชน สถานที่หามสูบบุหรี่ หาม
ดื่มสุราฯ 9) หนวยงานของสถาบันอุดมศึกษามีการประเมินผลตามเปาหมาย และตัวชีว้ ัดทีก่ ําหนดใน
โครงการฯ 10) หนวยงานของสถาบันอุดมศึกษานําเสนอผลการประเมินตอที่ประชุมเครือขายภายใน
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อรวมกันปรับปรุงแผนงานสรางเสริมสุขภาพในปตอไป
สวนที่ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นดวยมาก คือ 1) บุคลากรในหนวยงานและนิสิตนักศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษารวมกันกําหนดโครงการ/ กิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพในแผนปฏิบัติงานตลอดป
การศึกษาตามบริบทขอมูลดานสุขภาพและดานสังคมของหนวยงาน ไมตองดําเนินการครบทุกเรื่องที่
สถาบันอุดมศึกษาไดกําหนดไว 2) สถาบันอุดมศึกษาตองเริ่มตนจากการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
แนวคิดการสรางเสริมสุขภาพกับผูเกี่ยวของ (บุคลากร นิสิตนักศึกษา) หรือการศึกษาดูงานการสรางเสริม
สุขภาพในสถาบันอุดมศึกษาที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานแลว 3) หนวยงานของสถาบันอุดมศึกษา
สรางเครือขายภายในสถาบันฯ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับหนวยงานอื่นๆในสถาบันอุดมศึกษาทุก
3 เดือน 4) สถาบันอุดมศึกษาควรมีหนวยงานดานการสรางเสริมสุขภาพโดยเฉพาะ
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ตารางที่ 5 ความคิดเห็นของผูเ ชี่ยวชาญจากเทคนิคการวิจยั แบบ EDFR รอบที่ 3 จําแนกตามคาฐานนิยม
(Mode) คามัธยฐาน (Median) พิสัย (Range) คาพิสัยระหวางควอไทล (Interquartile Range)
ขอคําถาม
1. นโยบายของสถาบันอุดมศึกษา
1. กําหนดนโยบายดานสรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษา
อยางชัดเจน
2. กําหนดใหงานดานสรางเสริมสุขภาพเปนพันธกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา
3. กําหนดใหงานดานสรางเสริมสุขภาพเปนตัวชี้วัดในการปฏิบัติ
หรือการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
4. กําหนดใหงานดานสรางเสริมสุขภาพในแผนการบริหาร
จัดการ/ แผนปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา
5. กําหนดนโยบายเกีย่ วกับการปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมภายใน
สถาบันอุดมศึกษาใหเอื้อตอสุขภาพ
6. กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการขยายงานดานสรางเสริมสุขภาพสู
ชุมชนรอบสถาบันอุดมศึกษาในแผนการบริหารจัดการระยะยาว
2. โครงสรางและการบริหารจัดการดานการสรางเสริมสุขภาพ
1. ผูบริหารกําหนดนโยบายหลักดานการสรางเสริมสุขภาพ
อยางชัดเจน
2. มีการประชาสัมพันธใหบุคลากรและนักศึกษาทุกคนไดรบั รู
วาสถาบันอุดมศึกษาเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ
3. หนวยงานของสถาบันอุดมศึกษาตองมีโครงสรางการ
บริหารจัดการดานการสรางเสริมสุขภาพอยางชัดเจน
4. หนวยงานของสถาบันอุดมศึกษามีผูรับผิดชอบงานดานการ
สรางเสริมสุขภาพอยางชัดเจน
5. ผูบริหารตองจัดสรรงบประมาณใหกับโครงการ/ กิจกรรม
การสรางเสริมสุขภาพอยางเปนรูปธรรมและชัดเจน
6. ผูบริหารตองมีความรูความเขาใจเกีย่ วกับแนวคิดดานการ
สรางเสริมสุขภาพ
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ตารางที่ 5 ความคิดเห็นของผูเ ชี่ยวชาญจากเทคนิคการวิจยั แบบ EDFR รอบที่ 3 จําแนกตามคาฐานนิยม
(Mode) คามัธยฐาน (Median) พิสัย (Range) คาพิสัยระหวางควอไทล (Interquartile Range) (ตอ)
ขอคําถาม
7. ผูรับผิดชอบงานดานการสรางเสริมสุขภาพเปนผูที่มีความรู
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพโดยตรง
8. ผูรับผิดชอบงานดานการสรางเสริมสุขภาพตองมีขอมูลหรือ
ปญหาดานสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษาเพื่อพิจารณา
เลือกโครงการ/ กิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพของหนวยงาน
9. ผูบริหารตองสนับสนุนใหบคุ ลากรและนักศึกษามีความรู
ความเขาใจเกีย่ วกับแนวคิดดานการสรางเสริมสุขภาพ
10. ทุกหนวยงานของสถาบันอุดมศึกษากําหนดโครงการ/
กิจกรรมตามบริบทหรือขอมูลดานสุขภาพของหนวยงาน
สอดคลองกับปฏิทินการศึกษา โดยไมตองดําเนินการครบทุก
เรื่อง แบบ “หนึ่งนโยบายหลักแตหลากหลายในการปฏิบัติ”
11. สถาบันอุดมศึกษากําหนดเปาหมายและวิธกี ารการ
ประเมินผลในการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพอยางชัดเจน
12. สถาบันอุดมศึกษาสรางเครือขายดานการสรางเสริมสุขภาพ
ภายนอกสถาบันฯเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถาบัน
อุดมศึกษาอื่นๆ ปแรกทุก 3 เดือน ปตอไปทุก 6 เดือน
13. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรและนักศึกษาบูรณาการงาน
ดานการสรางเสริมสุขภาพในงานบริการวิชาการแกสังคม
การพัฒนาชุมชน การพัฒนานิสิตนักศึกษา
14. ผูบริหารเขารวมกิจกรรม เพื่อควบคุมกํากับประเมินผลและเปน
แบบอยางใหบคุ ลากรและนักศึกษาตระหนักในการมีสวนรวม
3. การดําเนินงานดานการสรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษา
1. สถาบันอุดมศึกษามอบหมายใหทกุ หนวยงานของสถาบัน
อุดมศึกษาและสโมสรนิสิตนักศึกษารวมรับผิดชอบดําเนินงาน
ดานการสรางเสริมสุขภาพตามบริบทของหนวยงานอยาง
ตอเนื่องและชัดเจนทุกปการศึกษา
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ตารางที่ 5 ความคิดเห็นของผูเ ชี่ยวชาญจากเทคนิคการวิจยั แบบ EDFR รอบที่ 3 จําแนกตามคาฐานนิยม
(Mode) คามัธยฐาน (Median) พิสัย (Range) คาพิสัยระหวางควอไทล (Interquartile Range) (ตอ)
ขอคําถาม
2. หนวยงานของสถาบันอุดมศึกษาควรศึกษาขอมูลดานสุขภาพ
และผลกระทบดานสุขภาพที่เกิดขึ้นกับนิสิตนักศึกษาหรือ
บุคลากรของหนวยงาน
3. บุคลากรในหนวยงานและนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
รวมกันกําหนดโครงการ/ กิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพใน
แผนปฏิบัติงานตลอดปการศึกษา ตามบริบทขอมูลดาน
สุขภาพและดานสังคมของหนวยงาน ไมตองดําเนินการครบ
ทุกเรื่องที่สถาบันอุดมศึกษาไดกําหนดไว
4. การดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพตองเริ่มจากสุขภาพทาง
ปญญา โดยการสรางใหบุคลากรและนักศึกษาเกิดความ
ตระหนักกอน
5. สถาบันอุดมศึกษาตองเริ่มตนจากการอบรมใหความรู
เกี่ยวกับแนวคิดการสรางเสริมสุขภาพกับผูเกี่ยวของ
(บุคลากร นักศึกษา) หรือการศึกษาดูงานการสรางเสริม
สุขภาพในสถาบันอุดมศึกษาประสบความสําเร็จในการ
ดําเนินงานแลว
6. สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนใหทุกหนวยงานของ
สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินงานการสรางเสริมสุขภาพ
อยางตอเนื่องจนกลายเปนวัฒนธรรมองคกร
7. หนวยงานของสถาบันอุดมศึกษาสรางเครือขายภายใน
สถาบันฯ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับหนวยงานอื่นๆใน
สถาบันอุดมศึกษา ทุก 3 เดือน
8. สถาบันอุดมศึกษาจัดกิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธให
บุคลากรและนักศึกษาตระหนักรูวาทุกคนตองรวมกัน
รับผิดชอบสุขภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม
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ตารางที่ 5 ความคิดเห็นของผูเ ชี่ยวชาญจากเทคนิคการวิจยั แบบ EDFR รอบที่ 3 จําแนกตามคาฐานนิยม
(Mode) คามัธยฐาน (Median) พิสัย (Range) คาพิสัยระหวางควอไทล (Interquartile Range) (ตอ)

5.0

Interquartile
Range
3–5
1.00

5.0

4–5

0.00

11. สถาบันอุดมศึกษาควรมีหนวยงานดานการสรางเสริมสุขภาพ 4.0
โดยเฉพาะ

4.0

3–5

0.00

12. สถาบันอุดมศึกษาสรางกฎระเบียบในเรื่องที่สงผลกระทบตอ
สุขภาพ เชน สถานทีห่ ามสูบบุหรี่ หามดืม่ สุรา ฯ

5.0

5.0

4–5

0.00

13. หนวยงานของสถาบันอุดมศึกษามีการประเมินผลตาม
เปาหมาย และตัวชีว้ ัดทีก่ ําหนดในโครงการฯ
14. หนวยงานของสถาบันอุดมศึกษานําเสนอผลการประเมิน
ตอที่ประชุมเครือขายภายในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อรวมกัน
ปรับปรุงแผนงานสรางเสริมสุขภาพในปตอ ไป

5.0

5.0

3–5

0.25

5.0

5.0

3–5

1.00

ขอคําถาม

Mode Median Range

5.0
9. สถาบันอุดมศึกษาตองจัดใหมีการบูรณาการดานการสราง
เสริมสุขภาพในการเรียนการสอนรายวิชาพืน้ ฐาน เชน
การศึกษาทัว่ ไป พลานามัย ฯ
10. สถาบันอุดมศึกษาตองดําเนินการปรับสภาพแวดลอมใหเอื้อตอ 5.0
สุขภาพ เชน สถานที่ออกกําลังกาย การปลูกตนไม ถนน เปนตน

จากตารางที่ 5 พบวา ผูเชีย่ วชาญมีความเห็นดวยกับขอคําถามแตละขอมากถึงมากทีส่ ุด โดย
คามัธยฐานอยูระหวาง 4.0 – 5.0 คาความแตกตางระหวางมัธยฐานกับฐานนิยม อยูระหวาง 0.0 – 0.5 และ
คาพิสัยระหวางควอไทลอยูระหวาง 0.0 – 1.25 แสดงวาผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่สอดคลองกันทั้งหมด
โดยขอคําถามทุกขอไดรับฉันทามติจากผูเชี่ยวชาญ
1. ดานนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันมากที่สุด ซึ่ง
มีคามัธยฐานเทากับ 5.0 คาฐานนิยมเทากับ 5.0 และคาพิสัยระหวางควอไทลเทากับ 0.25 คือ 1) กําหนด
นโยบายดานสรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษาอยางชัดเจน 2) กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการ
ปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมภายในสถาบันอุดมศึกษาใหเอื้อตอสุขภาพ
2. ดานโครงสรางและการบริหารจัดการดานการสรางเสริมสุขภาพ ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็น
สอดคลองกันมากที่สุด มีคามัธยฐานเทากับ 5.0 คาฐานนิยมเทากับ 5.0 และคาพิสัยระหวางควอไทล
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เทากับ 0.00 คือ 1) ทุกหนวยงานของสถาบันอุดมศึกษากําหนดโครงการ/ กิจกรรมตามบริบทหรือขอมูล
ดานสุขภาพของหนวยงานสอดคลองกับปฏิทินการศึกษา โดยไมตองดําเนินการครบทุกเรื่อง เปนแบบ
“หนึ่งนโยบายหลักแตหลากหลายในการปฏิบัติ” 2) ผูบริหารเขารวมกิจกรรม เพื่อควบคุมกํากับประเมินผล
และเปนแบบอยางใหบุคลากรและนิสิตนักศึกษาตระหนักในการมีสวนรวม และมีคามัธยฐานเทากับ 5.0
คาฐานนิยมเทากับ 5.0 และคาพิสยั ระหวางควอไทลเทากับ 0.25 คือ ผูบริหารตองมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับแนวคิดดานการสรางเสริมสุขภาพ
3. การดําเนินงานดานการสรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษา ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็น
สอดคลองกันมากที่สุด คือ คามัธยฐานเทากับ 5.0 คาฐานนิยมเทากับ 5.0 และคาพิสัยระหวางควอไทล
เทากับ 0.00 ไดแก 1) สถาบันอุดมศึกษาตองดําเนินการปรับสภาพแวดลอมใหเอื้อตอสุขภาพ เชน
สถานที่ออกกําลังกาย การปลูกตนไม ถนน เปนตน 2) สถาบันอุดมศึกษาสรางกฎระเบียบในเรือ่ งที่
สงผลกระทบตอสุขภาพ เชน สถานที่หามสูบบุหรี่ หามดื่มสุราฯ คามัธยฐานเทากับ 4.0 คาฐานนิยม
เทากับ 4.0 และคาพิสัยระหวางควอไทลเทากับ 0.25 ไดแก สถาบันอุดมศึกษาควรมีหนวยงานดานการ
สรางเสริมสุขภาพโดยเฉพาะ คามัธยฐานเทากับ 5.0 คาฐานนิยมเทากับ 5.0 และคาพิสัยระหวางควอไทล
เทากับ 0.25 คือ 1) สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนใหทกุ หนวยงานของสถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินงาน
การสรางเสริมสุขภาพอยางตอเนื่องจนกลายเปนวัฒนธรรมองคกร 2) หนวยงานของสถาบันอุดมศึกษามี
การประเมินผลตามเปาหมาย และตัวชีว้ ัดทีก่ ําหนดในโครงการฯ และมีคามัธยฐานเทากับ 5.0 คาฐานนิยม
เทากับ 5.0 และคาพิสัยระหวางควอไทลเทากับ 0.25 ไดแก หนวยงานของสถาบันอุดมศึกษาสราง
เครือขายภายในสถาบันฯ เพือ่ การแลกเปลีย่ นเรียนรูกับหนวยงานอื่นๆในสถาบันอุดมศึกษา ทุก 3 เดือน
ผูวิจยั ไดรา งรูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษา (ดังภาคผนวก ฉ)
โดยสังเคราะหจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่สอดคลองกันมากที่สุด ดานนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา
ไดแก กําหนดนโยบายดานสรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษาอยางชัดเจน กําหนดนโยบายเกีย่ วกับ
การปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมภายในสถาบันอุดมศึกษาใหเอื้อตอสุขภาพ ดานโครงสรางและการบริหาร
จัดการดานการสรางเสริมสุขภาพ ไดแก ทุกหนวยงานของสถาบันอุดมศึกษากําหนดโครงการ/ กิจกรรม
ตามบริบทหรือขอมูลดานสุขภาพของหนวยงานสอดคลองกับปฏิทินการศึกษา โดยไมตองดําเนินการ
ครบทุกเรื่อง เปนแบบ “หนึ่งนโยบายหลักแตหลากหลายในการปฏิบัติ” ผูบริหารเขารวมกิจกรรม เพื่อ
ควบคุมกํากับประเมินผลและเปนแบบอยางใหบุคลากรและนิสิตนักศึกษาตระหนักในการมีสวนรวม
ผูบริหารตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดดานการสรางเสริมสุขภาพ และการดําเนินงานดาน
การสรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษา ไดแก สถาบันอุดมศึกษาตองดําเนินการปรับสภาพแวดลอมให
เอื้อตอสุขภาพ เชน สถานที่ออกกําลังกาย การปลูกตนไม ถนน เปนตน สถาบันอุดมศึกษาสราง
กฎระเบียบในเรื่องที่สงผลกระทบตอสุขภาพ เชน สถานที่หามสูบบุหรี่ หามดื่มสุราฯ สถาบันอุดมศึกษา
สนับสนุนใหทุกหนวยงานของสถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินงานการสรางเสริมสุขภาพอยางตอเนื่อง
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จนกลายเปนวัฒนธรรมองคกร หนวยงานของสถาบันอุดมศึกษามีการประเมินผลตามเปาหมาย และ
ตัวชีว้ ัดทีก่ ําหนดในโครงการฯ หนวยงานของสถาบันอุดมศึกษาสรางเครือขายภายในสถาบันฯ เพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับหนวยงานอื่นๆในสถาบันอุดมศึกษาทุก 3 เดือน ประกอบกับผลการศึกษาและ
วิเคราะหสภาพการสรางเสริมสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งไดรูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ
ในระดับอุดมศึกษาวาควรกําหนดนโยบายดานการสรางเสริมสุขภาพเปนพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา
ในแผนปฏิบัตงิ าน รวมถึงการกําหนดเปาหมาย และตัวชี้วดั ดานประกันคุณภาพการศึกษาใหชดั เจน
สวนการบริหารจัดการนั้นผูบ ริหารตองมีความรู เพื่อเปนผูนําสรางแบบอยางในการมีสวนรวม โดย
จัดสรรงบประมาณ ผูรับผิดชอบจากทุกภาคสวน และดําเนินการโดยใชกระบวนการมีสวนรวม สราง
เครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยใชการบูรณาการสูพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา การปรับสภาพแวดลอม
ใหเอื้อตอสุขภาพ และใชเทคโนโลยีมาสนับสนุนการประชาสัมพันธใหประชาคมรับรูและเกิดความ
ตระหนัก มีกฎระเบียบบังคับอยางชัดเจน รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลดวย จากนั้นไดดําเนินการ
พิจารณาตรวจสอบรางรูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษา โดยการประชุมระดม
ความคิดเห็นผูท รงคุณวุฒิ (Connoisseurship) จํานวน 18 คน และผูวจิ ัยไดนําขอเสนอแนะจากทีป่ ระชุม
ผูทรงคุณวุฒิมาดําเนินการปรับปรุงแกไขเปนรูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษา
ดังนี้
รูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษา
วิสัยทัศน
สถาบันอุดมศึกษาเปนศูนยกลางขับเคลื่อนการสรางเสริมสุขภาพอยางยัง่ ยืน เกิดเปนวัฒนธรรม
องคกรที่มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางสรางสรรค
นโยบาย
สถาบันอุดมศึกษาเปนศูนยกลางในการขับเคลื่อนการสรางเสริมสุขภาพ โดย
1) การพัฒนาศักยภาพดานการสรางเสริมสุขภาพของนิสติ นักศึกษา และบุคคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง
2) การปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมใหเอื้อตอสุขภาพในการเรียนรู การอยูอาศัย และการทํางาน
3) บูรณาการกิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพในพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา และแผน
บริหารการศึกษา
4) การพัฒนาเครือขายและขยายงานดานการสรางเสริมสุขภาพเชื่อมโยงสูสังคมภายนอก
สถาบันอุดมศึกษา
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พันธกิจ
พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาในการเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ คือ ผลิตบัณฑิตที่มี
ความสมบูรณของสุขภาวะ สรางองคความรู นวัตกรรม และนักวิชาการ ถายทอดความรู และบริการความรู
1. ผลิตบัณฑิตทีม่ ีความสมบูรณของสุขภาวะดานรางกาย ดานจิตใจ ดานสังคม และดาน
ปญญา
2. สงเสริมนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญดานการสรางเสริมสุขภาพ
3. สรางองคความรู และนวัตกรรมดานการสรางเสริมสุขภาพ โดยใชกระบวนการวิจยั สราง
องคความรูใหมๆ หรือนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมสุขภาพ
4. ถายทอดความรูดานการสรางเสริมสุขภาพ เปนแหลงเรียนรูที่รวบรวมความรูเพื่อเผยแพร
สูสาธารณะ
5. บริการความรูดานการสรางเสริมสุขภาพแกบุคคลภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน
เพื่อพัฒนาใหบุคคล ครอบครัว และชุมชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ
คานิยมรวม
SHAPE
Sustainability – พัฒนาอยางยั่งยืนตอเนื่อง
Holism – บูรณาการกับพันธกิจ
Accountability – รับผิดชอบตอสุขภาพและสาธารณะ
Participation – ทุกคนมีสวนรวม
Equity – ความเสมอภาค
เปาหมาย
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาใหเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ
โครงสรางการบริหารจัดการ
การบริหารจัดการใหสถาบันอุดมศึกษาเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพไดนั้น ตองใช
การบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหาร บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา และนิสิตนักศึกษา ดังนั้น
ประชาคมของสถาบันอุดมศึกษาตองรับรูเกี่ยวกับนโยบาย และการดําเนินการใหสถาบันอุดมศึกษาเปน
องคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ เพือ่ ใหผูบริหาร บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาทุกคณะวิชา/
หนวยงาน และนิสิตนักศึกษาจากทุกคณะวิชามีสว นรวมตั้งแตการกําหนดนโยบาย การวางแผนจัดทํา
โครงการ การจัดสรรงบประมาณ การดําเนินการ และการประเมินผล ใหสอดคลองกับสภาพความเปน
จริงตามบริบท พันธกิจ และแผนบริหารการศึกษาของแตละคณะวิชา/ หนวยงาน โครงสรางการบริหาร
จัดการจึงตองมีผูบริหาร บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาทุกคณะวิชา/ หนวยงานและนิสิตนักศึกษาจาก
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ทุกคณะวิชามารวมเปนคณะกรรมการระดับตางๆ ไดแก คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการ
ดําเนินงาน คณะกรรมการโครงการยอย คณะกรรมการประสานงาน/ คณะกรรมการติดตามประเมินผล
คณะกรรมการอํานวยการ
อธิการบดี

รองอธิการบดี

ผูชวยอธิการบดี

คณบดีคณะวิชาตางๆ

ผูอํานวยการหนวยงานตางๆ

คณะกรรมการดําเนินงาน
รองอธิการบดี/ ผูชวยอธิการบดี

คณบดี/ รองคณบดีทุกคณะวิชา

นายกองคการนักศึกษา/ สโมสรนักศึกษา

ผูอํานวยการหนวยงาน

คณะกรรมการโครงการยอย
คณบดี/ ผูอํานวยการหนวยงาน

อาจารยจากคณะวิชา

บุคลากรสายสนับสนุน

ผูแทนองคการนักศึกษา/ สโมสรนักศึกษาคณะวิชา

คณะกรรมการประสานงาน/ คณะกรรมการติดตามประเมินผล
รองอธิการบดี/ ผูชวยอธิการบดี

ทีมงานจากทุกคณะวิชา

ทีมงานจากหนวยงาน

ผูแทนองคการนักศึกษา/ สโมสรนักศึกษา
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การดําเนินการ
การพัฒนาใหสถาบันอุดมศึกษาเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ ควรดําเนินการใหมี
องคประกอบในดานตางๆ ดังนี้
1. ดานนโยบายการสรางเสริมสุขภาพ โดยผูบริหารกําหนดนโยบายหลักดานการสรางเสริมสุขภาพ
อยางชัดเจนวาเปนพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา วางแผนในแผนงานระยะสั้น/ ระยะกลาง/ ระยะยาวของ
สถาบันอุดมศึกษา และกําหนดตัวชีว้ ัดงานดานการสรางเสริมสุขภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อใหผูบริหาร
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา
และนิสิตนักศึกษานํานโยบายดานการสรางเสริมสุขภาพไปรวมกัน
วางแผนในแผนงานระยะสั้น/ ระยะยาวไดอยางสอดคลองกับแผนบริหารการศึกษา
2 ดานผูรับผิดชอบ จัดตั้งหนวยงานสรางเสริมสุขภาพใหมีบทบาทหนาที่ในการประสานงาน
และอํานวยความสะดวกใหผูปฏิบัติงาน และผูบริหารแตงตั้งผูรับผิดชอบดําเนินงานดานการสรางเสริม
สุขภาพจากทุกคณะวิชา/ หนวยงาน เพื่อจัดทําโครงการ/ กิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพตามบริบทจาก
ขอมูลดานสุขภาพดานสังคม และองคความรูของคณะวิชา/ หนวยงานที่สอดคลองกับแผนปฏิบตั ิงาน
ตลอดปการศึกษา
3. ดานงบประมาณ มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนการจัดโครงการ/
กิจกรรมดานการสรางเสริมสุขภาพโดยเฉพาะ เพื่อใหผูดําเนินงานดานการสรางเสริมสุขภาพวางแผนจัด
โครงการ/ กิจกรรมไดอยางตอเนื่องสอดคลองกับปฏิทินการศึกษา และมีการประชาสัมพันธใหนิสิต
นักศึกษา และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษารับทราบลวงหนา และมีสวนรวมในทุกกิจกรรมสรางเสริม
สุขภาพที่จัดขึน้ ได
4. ดานการติดตามประเมินผล คณะกรรมการประสานงาน/ คณะกรรมการติดตามประเมินผล
ดําเนินการติดตาม ประเมินผลการสรางเสริมสุขภาพตามวัตถุประสงค เปาหมาย และตัวชี้วดั ที่กําหนดใน
โครงการ โดยผูบริหารควบคุมกํากับ และประเมินประสิทธิผล ประสิทธิภาพของโครงการ เพื่อนําไปใช
ในการพัฒนาแผนงานดานการสรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษาในปตอๆไป
5. ดานการรับรูของประชาคมของสถาบันอุดมศึกษา เริ่มจากอธิการบดีนําเสนอนโยบายการ
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพใหสภามหาวิทยาลัยรับทราบ
และประชาสัมพันธใหประชาคมของสถาบันอุดมศึกษารับรูเกีย่ วกับนโยบายการเปนองคกรแหงการสราง
เสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใหผูบริหาร บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา และนิสิตนักศึกษา
รวมกันพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ
6. ดานองคความรู มีการจัดบริการความรูเกี่ยวกับแนวคิดหลักดานการสรางเสริมสุขภาพ
เพื่อใหประชาคมของสถาบันอุดมศึกษาไดรับรูถึงแนวคิดหลักดานการสรางเสริมสุขภาพอยางถูกตอง
เพื่อใหผูดําเนินการดานการสรางเสริมสุขภาพนําไปประยุกตใชในจัดโครงการ/ กิจกรรมการสรางเสริม
สุขภาพไดอยางหลากหลาย ถูกตองตามหลักวิชาการ และเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย เชน การจัดให
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ความรูดานการสรางเสริมสุขภาพในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม จัดทํา Website การสรางเสริมสุขภาพ
ของสถาบันอุดมศึกษา
7. ดานขอมูลสุขภาพของประชาคมในสถาบันอุดมศึกษา มีการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
สุขภาพของนิสิตนักศึกษา บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา สภาพแวดลอมที่สงผลกระทบตอสุขภาพ
และการดําเนินการสรางเสริมสุขภาพ ดวยกระบวนการวิจัยที่สอดคลองกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อใชเปนขอมูลในการพัฒนาใหงานสรางเสริมสุขภาพมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเกิดความยั่งยืน
8. ดานการมีสวนรวม ผูดําเนินงานดานการสรางเสริมสุขภาพผลักดันใหทุกคนในประชาคม
ของสถาบันอุดมศึกษาทุกคนตระหนักวาตองรวมรับผิดชอบสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และ
สังคม เพื่อใหเกิดพฤติกรรมสุขภาพที่ดใี นการดําเนินวิถีชีวิตประจําวัน เกิดเปนวัฒนธรรมองคกรอยาง
ยั่งยืน และมีสวนรวมในการปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมของสถาบันอุดมศึกษาและชุมชนรอบขางใหเอื้อ
ตอสุขภาพในการเรียนรู การอยูอาศัย และการทํางาน รวมทั้งผลักดันใหมีการประกาศนโยบาย
สาธารณะดานสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษา มีการมอบหมายใหทกุ หนวยงานของสถาบันอุดมศึกษา
รวมทั้งองคการนักศึกษา/ สโมสรนักศึกษาและชมรมตางๆรวมจัดกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพตามสภาพ
ปญหาสุขภาพ และปจจัยเสี่ยงตามบริบทของหนวยงาน โดยผูบริหารตองเขารวมกิจกรรม เพื่อเปน
แบบอยางและกระตุนใหกับนิสิตนักศึกษา บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาเขารวมโครงการ/ กิจกรรม
การสรางเสริมสุขภาพดวย
9. ดานการบูรณาการ มีการสนับสนุนใหเกิดการบูรณาการงานดานสรางเสริมสุขภาพในการ
จัดการเรียนการสอน การวิจยั การพัฒนานิสิตนักศึกษา การศึกษาวิจยั และการบริการวิชาการแกสังคม
และมีการจัดเวทีการนําเสนอ เพื่อเผยแพรผลการบูรณาการในพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา เชน
การบูรณาการเนื้อหาสูรายวิชาการศึกษาทัว่ ไป หรือรายวิชาพลานามัย ผลงานการศึกษาสุขภาพของนิสิต
นักศึกษา ผลการศึกษาอุบัตเิ หตุในนักศึกษา ปการศึกษา 2553 ผลงานการจัดโครงการ/ กิจกรรมที่
เกี่ยวของกับสุขภาพของนิสติ นักศึกษาทั้งภายในสถาบันอุดมศึกษา และในชุมชน
10. ดานการปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมใหเอื้อตอสุขภาพ ควรมีการศึกษาสภาพแวดลอม
ภายในสถาบันอุดมศึกษาและรอบๆสถาบันอุดมศึกษาทีส่ งผลกระทบตอสุขภาพของนิสิตนักศึกษา และ
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา และนําเสนอตอผูบริหารเพื่อวางแผนจัดสรรงบประมาณสนับสนุนใน
การปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมที่ผลเสียตอสุขภาพ เชน ถนนที่เกิดอุบตั ิเหตุบอยๆ การระบายอากาศใน
อาคาร ปริมาณขยะ รานอาหารที่ไมถูกสุขาภิบาลอาหาร เปนตน และเพิ่มเติมสภาพแวดลอมที่สงผลดี
ตอสุขภาพ เชน สถานที่ออกกําลังกาย มุมผอนคลายความเครียด เปนตน
11. ดานการแลกเปลี่ยนเรียนรู มีการจัดเวทีสัมมนาเกีย่ วกับการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพ
ระหวางหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเปนการใหความรู และการแลกเปลี่ยนประสบการณในการ
ดําเนินงานใหแกประชาคมของสถาบันอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง ใหสามารถนําผลการดําเนินงานทีป่ ระสบ
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ความสําเร็จไปประยุกตใชในการเปลี่ยนใหมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีอยางยั่งยืน และมีการสรางเครือขาย
แลกเปลี่ยนเรียนรูการสรางเสริมสุขภาพระหวางสถาบันอุดมศึกษา และองคกรอื่นๆอยางสม่ําเสมอ และ
ตอเนื่อง เพื่อกระตุนใหเกิดการแขงขันและพัฒนางานสรางเสริมสุขภาพตลอดเวลา
12. ดานการถายทอดความรูสูสาธารณะ มีการสนับสนุนใหบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา
และนิสิตนักศึกษามีความเชีย่ วชาญในดานการสรางเสริมสุขภาพ สนับสนุนการพัฒนาองคความรูใน
สาขาวิชาเฉพาะโดยนํามาเชือ่ มโยงกับความรูดานสุขภาพ เชน คณะวิชาประมงมีการศึกษาวิจัยโครงการ
เลี้ยงปลากินยุง คณะวิชาเกษตรมีโครงการเลี้ยงไสเดือนกําจัดขยะ เปนตน เผยแพรองคความรู และ
ประชาสัมพันธความเชี่ยวชาญของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา และนิสิตนักศึกษาใหสังคมภายนอก
ไดรับทราบ เชน การประชาสัมพันธผาน Website ของสถาบันอุดมศึกษา การจัดตัง้ ศูนยการเรียนรูดาน
สุขภาพ คลินิกใหคําปรึกษาดานสุขภาพ เปนตน
การดําเนินการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพควรเนนใหเกิด
การเรียนรูของประชาคมในสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับ เกี่ยวกับการมีสวนรวม โดยเปดโอกาสใหทุกคน
รวมแสดงความคิดเห็นเพื่อบูรณาการการสรางเสริมสุขภาพสูงานประจําหรือวิถีชีวิตประจําวัน เขา
รวมกิจกรรม และมีสวนรวมในการพัฒนางานสรางเสริมสุขภาพอยางตอเนื่อง เปนการกระตุน ใหเกิด
พฤติกรรมสุขภาพที่ดีอยางยัง่ ยืน
ตอนที่ 3 การนําเสนอยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ
การนําเสนอยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ
ใชแนวทางการพัฒนาโดยการวิเคราะหความพรอมของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาเปนองคกรแหง
การสรางเสริมสุขภาพดวยเทคนิค SWOT Analysis ประกอบดวยการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
สถาบันอุดมศึกษาหาจุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) ของสถาบันอุดมศึกษา และการวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายนอกสถาบันอุดมศึกษาหาโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ในการ
ดําเนินงานดานการสรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งขั้นตอนการนําเสนอยุทธศาสตรการ
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพมีประเด็นยอย ดังนี้
3.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมของสถาบันอุดมศึกษา
3.2 การวิเคราะหหาความสัมพันธแบบจับคู แบบ SWOT Matrix
3.3 การกําหนดรางยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนองคกรแหงการสราง
เสริมสุขภาพ
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3.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมของสถาบันอุดมศึกษา
ผูวิจัยไดวเิ คราะหความพรอมของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาเปนองคกรแหงการสราง
เสริมสุขภาพ
โดยการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในของสถาบันอุดมศึกษาหาจุดแข็ง(Strengths)
จุดออน (Weaknesses) ดวย 4 P Analysis ไดแก 1) กระบวนการ (Processes) วิเคราะหการบริหารจัดการ
การเงิน การปกครองภาวะผูน ํา และการติดตอสื่อสาร 2) บุคลากร (People) วิเคราะหเกีย่ วกับทรัพยากร
มนุษยดานทักษะ การพัฒนา 3) ทรัพยสิน (Properties) วิเคราะหอาคารสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก
4) ผลิตภัณฑและบริการ (Products and Services) วิเคราะหเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ความสามารถ สมรรถนะ
และทรัพยสินทางปญญา และการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกของสถาบันอุดมศึกษาหาโอกาส
(Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ดวย STEEP Analysis ไดแก 1) ปจจัยทางสังคม (Social
Factors) 2) ปจจัยทางเทคโนโลยี (Technological Factors) 3) ปจจัยทางเศรษฐกิจ (Economic Factors)
4) ปจจัยทางสิง่ แวดลอม (Environment Factors) 5) ปจจัยทางการเมือง (Political Factors) ดังตารางที่ 6
และตารางที่ 7
ตารางที่ 6 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในสถาบันอุดมศึกษา
ประเด็นการวิเคราะห
จุดแข็ง(Strengths)
บุคลากร (People) ของ S 1 มีบุคลากรที่มีประสบการณ ความรู และ
สถาบันอุดมศึกษา
ความเขมแข็งทางวิชาการ
S 2 บุคลากรสามารถเปนแกนนําหรือตนแบบ
ที่มีสุขภาพดีขึ้นจากการสรางเสริมสุขภาพได
S 3 อาจารย บุคลากรรูและเขาใจปญหา ปจจัย
เสี่ยง หรือพฤติกรรมเสี่ยงตางๆของนิสิต
นักศึกษาอยางชัดเจน
S 4 มีกลุมเปาหมายหลายชวงวัย ทําใหเห็น
แนวโนมของปญหาสุขภาพที่เกิดจากปจจัยเสี่ยง
หรือพฤติกรรมเสี่ยง
S 5 บุคลากรโดยเฉพาะอาจารยมีอิทธิพลใน
การชี้นําใหนิสิตนักศึกษาเขารวมกิจกรรมสราง
เสริมสุขภาพอยางสูง

จุดออน (Weaknesses)
W 1 บุคลากรและนิสิตนักศึกษามีภาระ
งานมาก มีเวลาจํากัด เพราะตองมุงความ
เปนเลิศดานวิชาการ และขาดความรูความ
เขาใจดานการสรางเสริมสุขภาพที่ถูกตอง
ทําใหขาดความรวมมือในโครงการ/
กิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพ
W 2 คณะกรรมการที่แตงตั้งไมมีเวลา
รับผิดชอบงานที่ตองดําเนินการ
W 3 ผูรับผิดชอบดําเนินการขาดความ
เขาใจดานการสรางเสริมสุขภาพอยาง
ถูกตอง
W 4 บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา และ
นิสิตนักศึกษามีอายุอยูในชวงวัยที่สุขภาพ
แข็งแรง จึงไมตระหนักในการดูแลสุขภาพ
ไมสนใจเขารวมกิจกรรม
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ตารางที่ 6 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในสถาบันอุดมศึกษา (ตอ)
ประเด็นการวิเคราะห
จุดแข็ง(Strengths)
ทรัพยสิน (Properties)
S 6 มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการ
ของสถาบันอุดมศึกษา ดําเนินงานมีประสิทธิภาพและครอบคลุมยิ่งขึ้น
S 7 มีความรูทางวิชาการและการวิจัยที่ตองใช
ในกําหนดตัวชี้วัด การติดตาม และประเมินผล
การดําเนินการสรางเสริมสุขภาพได
S 8 มีชองทางในการประชาสัมพันธที่
หลากหลาย ครอบคลุม และเขาถึงกลุมเปาหมาย

กระบวนการ
(Processes) ของ
สถาบันอุดมศึกษา

จุดออน (Weaknesses)
W 5 สถานที่จํากัด คับแคบ มีหลายวิทยา
เขต ไมเอื้อตอการจัดกิจกรรมสรางเสริม
สุขภาพ ตองจัดกิจกรรมหลายครั้ง ใช
บุคลากรและงบประมาณเพิ่ม เขารวม
กิจกรรมไมสะดวก เขารวมไดนอย
W 6 มีงบประมาณจํากัด ทําใหโครงการ
สรางเสริมสุขภาพจัดกิจกรรมไดนอย ไม
เกิดความตอเนื่อง
W 7 สถาบันอุดมศึกษาบางแหงเปน
สถาบันการศึกษาเฉพาะสาขา ทําใหเขาใจ
ไมถูกตองเกี่ยวกับองคความรูดานสุขภาพ
หรือแนวคิดหลักของการสรางเสริมสุขภาพ
W 8 ผูบริหารมีภาระงานมาก จึง
S 9 มีสภามหาวิทยาลัยที่สามารถประกาศ
มอบหมายตอและไมมีสว นรวมกิจกรรม
นโยบายสาธารณะ/ ขอบังคับตางๆภายใน
W 9 มีการเปลี่ยนแปลงผูบริหาร/ ผูปฏิบัติ/ ผู
สถาบันอุดมศึกษาได
S 10 มีโครงสรางการบริหารจัดการชัดเจน ประสานงาน ทําใหการดําเนินงานไมตอเนื่อง
และขาดประสิทธิภาพ
S 11 มีการกําหนดนโยบายและแผนการ
W 10 แผนการปฏิบัติงานยังไมสอดคลอง
ปฏิบัติงาน
S 12 ผูบริหารมีการมอบนโยบายใหผูปฏิบัติ กับปฏิทินการศึกษา
W 11 งานดานการสรางเสริมสุขภาพเปน
จัดการรับทราบอยางชัดเจน
S 13 มีพันธกิจหลักที่ตองพัฒนานิสิตนักศึกษา โครงการพิเศษ ไมมีในแผนการปฏิบัติงาน
4 ดานที่สอดคลองกับงานดานการสรางเสริม และไมเปนตัวชี้วัดดานการประกันคุณภาพ
สุขภาพ
การศึกษา ไมไดรับความรวมมือตามเปาหมาย
S 14 มีองคการนิสิตนักศึกษา สโมสรนิสิต
W 12 สถาบันอุดมศึกษามุงเนนการเรียน
นักศึกษา และชมรมตางรวมเปนผูดําเนินการ การสอน และวิชาชีพมากกวากิจกรรมการ
สรางเสริมสุขภาพ
พัฒนานิสิตนักศึกษานอกหลักสูตร
S 15 นิสิตนักศึกษา และบุคลากรเปนผูมีสวน W 13 ขาดหนวยงานรับผิดชอบ
รวมในการดําเนินโครงการ/ กิจกรรมสรางเสริม ประสานงานสรางเสริมสุขภาพโดยตรง
สุขภาพ ทําใหจัดกิจกรรมไดตรงตามความ
W 14 ขาดการบูรณาการในพันธกิจอยาง
ตองการของกลุมเปาหมาย
เปนรูปธรรม
W 15 การสื่อสารและประสานงานมี
ขอผิดพลาด ทําใหการรับรูในการจัด
กิจกรรมไมชัดเจน ไมมีแนวทางชัดเจน
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ตารางที่ 6 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในสถาบันอุดมศึกษา (ตอ)
ประเด็นการวิเคราะห
จุดแข็ง(Strengths)
ผลิตภัณฑและบริการ
S 16 การมีหลักสูตรหลากหลาย ทําใหมีองค
(Products and Services) ความรู ความเชี่ยวชาญที่เฉพาะ เจาะจงในแตละ
ของสถาบันอุดมศึกษา สาขาวิชา
S 17 นิสิตนักศึกษามีการเคลื่อนไหวทุกป
การศึกษา ทําใหสามารถขยายผลการสรางเสริม
สุขภาพสูครอบครัว ชุมชนและสังคมไดเพิ่มขึ้น
S 18 มีเครือขายภายในและระหวางสถาบัน
อื่นๆจากดําเนินงานดานตางๆ

จุดออน (Weaknesses)
W 16 มีกิจกรรมลักษณะเดียวกัน หรือการ
ประชาสัมพันธในชวงเดียวกันหลาย
โครงการ ทําใหกลุมเปาหมายไมสนใจ และ
เขารวมกิจกรรมนอย
W 17 สถาบันอุดมศึกษาบางแหงไมมี
หอพัก หรือนิสิตนักศึกษาตองเดินทางไกล
ทําใหนิสิตนักศึกษาตองไมสามารถเขารวม
กิจกรรมได หรือไมสนใจเขารวมกิจกรรม

จากตารางที่ 6 สรุปผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในสถาบันอุดมศึกษาไดจุดแข็ง และ
จุดออนของสถาบันการศึกษาเกีย่ วกับการสรางเสริมสุขภาพ ดังนี้
1. บุคลากร (People) ของสถาบันอุดมศึกษา มีจุดแข็ง คือ มีบุคลากรที่มีประสบการณ ความรู
และความเขมแข็งทางวิชาการ บุคลากรสามารถเปนแกนนําหรือตนแบบที่มีสุขภาพดีขึ้นจากการสรางเสริม
สุขภาพได อาจารย บุคลากรรูและเขาใจปญหา ปจจัยเสี่ยง หรือพฤติกรรมเสี่ยงตางๆของนิสิตนักศึกษา
อยางชัดเจน มีกลุมเปาหมายหลายชวงวัย ทําใหเห็นแนวโนมของปญหาสุขภาพที่เกิดจากปจจัยเสี่ยง หรือ
พฤติกรรมเสี่ยง และบุคลากรโดยเฉพาะอาจารยมีอทิ ธิพลในการชี้นําใหนิสิตนักศึกษาเขารวมกิจกรรม
สรางเสริมสุขภาพอยางสูง แตยังมีจุดออน คือ บุคลากรและนิสิตนักศึกษามีภาระงานมาก มีเวลาจํากัด
เพราะตองมุง ความเปนเลิศดานวิชาการ และขาดความรูความเขาใจดานการสรางเสริมสุขภาพที่ถูกตอง ทําให
ขาดความรวมมือในโครงการ/ กิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพ คณะกรรมการที่แตงตัง้ ไมมีเวลารับผิดชอบ
งานที่ตองดําเนินการ
ผูรับผิดชอบดําเนินการขาดความเขาใจดานการสรางเสริมสุขภาพอยางถูกตอง
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา และนิสิตนักศึกษามีอายุอยูในชวงวัยทีส่ ุขภาพแข็งแรง จึงไมตระหนักใน
การดูแลสุขภาพ ไมสนใจเขารวมกิจกรรม
2. ทรัพยสิน (Properties) ของสถาบันอุดมศึกษา มีจุดแข็ง คือ มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่
สนับสนุนการดําเนินงานมีประสิทธิภาพและครอบคลุมยิ่งขึ้น มีความรูทางวิชาการและการวิจัยที่ตองใช
ในกําหนดตัวชี้วัด การติดตาม และประเมินผลการดําเนินการสรางเสริมสุขภาพได มีชองทางในการ
ประชาสัมพันธที่หลากหลาย ครอบคลุม และเขาถึงกลุมเปาหมาย แตยงั มีจุดออน คือ สถานที่จาํ กัด คับแคบ
มีหลายวิทยาเขต ไมเอื้อตอการจัดกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ ตองจัดกิจกรรมหลายครั้ง ใชบุคลากรและ
งบประมาณเพิม่ เขารวมกิจกรรมไมสะดวก เขารวมไดนอย มีงบประมาณจํากัด ทําใหโครงการสรางเสริม
สุขภาพจัดกิจกรรมไดนอย ไมเกิดความตอเนื่อง สถาบันอุดมศึกษาบางแหงเปนสถาบันการศึกษาเฉพาะ
สาขา ทําใหเขาใจไมถูกตองเกี่ยวกับองคความรูดานสุขภาพ หรือแนวคิดหลักของการสรางเสริมสุขภาพ
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3. กระบวนการ (Processes) ของสถาบันอุดมศึกษา มีจดุ แข็ง คือ มีสภามหาวิทยาลัยที่สามารถ
ประกาศนโยบายสาธารณะ/ ขอบังคับตางๆภายในสถาบันอุดมศึกษาได มีโครงสรางการบริหารจัดการ
ชัดเจน มีการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน ผูบริหารมีการมอบนโยบายใหผูปฏิบตั ิจัดการ
รับทราบอยางชัดเจน มีพันธกิจหลักที่ตอ งพัฒนานิสิตนักศึกษา 4 ดานทีส่ อดคลองกับงานดานการสรางเสริม
สุขภาพ มีองคการนิสิตนักศึกษา สโมสรนิสิตนักศึกษา และชมรมตางรวมเปนผูด ําเนินการสรางเสริม
สุขภาพ นิสิตนักศึกษา และบุคลากรเปนผูมีสวนรวมในการดําเนินโครงการ/ กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ
ทําใหจดั กิจกรรมไดตรงตามความตองการของกลุมเปาหมาย แตยังมีจดุ ออน คือ ผูบริหารมีภาระงานมาก
จึงมอบหมายตอ ไมมีสวนรวมกิจกรรม มีการเปลีย่ นแปลงผูบริหาร/ ผูปฏิบัติ/ ผูประสานงาน ทําใหการ
ดําเนินงานไมตอเนื่อง และขาดประสิทธิภาพ แผนการปฏิบัติงานยังไมสอดคลองกับปฏิทินการศึกษา งาน
ดานการสรางเสริมสุขภาพเปนโครงการพิเศษ ไมมีในแผนการปฏิบัติงาน และไมเปนตัวชีว้ ัดดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ทําใหไมไดรับความรวมมือตามเปาหมาย สถาบันอุดมศึกษามุงเนนการเรียน
การสอน และวิชาชีพมากกวากิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษานอกหลักสูตร ขาดหนวยงานรับผิดชอบ
ประสานงานการสรางเสริมสุขภาพโดยตรง ขาดการบูรณาการในพันธกิจอยางเปนรูปธรรม การสื่อสาร
และประสานงานมีขอผิดพลาด ทําใหการรับรูในการจัดกิจกรรมไมชัดเจน ไมมีแนวทางชัดเจน
4. ผลิตภัณฑและบริการ (Products and Services) ของสถาบันอุดมศึกษา มีจุดแข็ง คือ การมี
หลักสูตรหลากหลาย ทําใหมีองคความรู ความเชี่ยวชาญที่เฉพาะ เจาะจงในแตละสาขาวิชา นิสิตนักศึกษา
มีการเคลื่อนไหวทุกปการศึกษา ทําใหสามารถขยายผลการสรางเสริมสุขภาพสูครอบครัว ชุมชนและ
สังคมไดเพิ่มขึน้ มีเครือขายภายในและระหวางสถาบันอื่นๆจากดําเนินงานดานตางๆ แตยังมีจุดออน คือ มี
กิจกรรมลักษณะเดียวกัน หรือการประชาสัมพันธในชวงเดียวกันหลายโครงการ ทําใหกลุมเปาหมายไม
สนใจ เขารวมกิจกรรมนอย สถาบันอุดมศึกษาบางแหงไมมีหอพัก หรือนิสิตนักศึกษาตองเดินทางไกล ทํา
ใหนิสิตนักศึกษาตองไมสามารถเขารวมกิจกรรมได หรือไมสนใจเขารวมกิจกรรม
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ตารางที่ 7 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกสถาบันอุดมศึกษา
ประเด็นการวิเคราะห
ปจจัยทางสังคม (Social
Factors)

โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
O 1 มีเครือขายภายนอกสถาบันที่ยินดีจะ T 1 คานิยมในการดําเนินชีวิตของวัยรุน
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการ
และบุคคลวัยแรงงานเปลี่ยนแปลงไป
ดําเนินงานดานการสรางเสริมสุขภาพ
รวมกัน ไดแก สถาบันอุดมศึกษาที่ดําเนิน
นโยบายการเปนมหาวิทยาลัยสรางเสริม
สุขภาพที่ประสบความสําเร็จแลว
O 2 สถาบันอุดมศึกษาสามารถขยายผล
ดานการสรางเสริมสุขภาพสูชุมชนไดงาย
เพราะมีความใกลชิด และเคยรวมกิจกรรม
กับชุมชนอยูเดิม

ปจจัยทางเทคโนโลยี
(Technological Factors)

O 3 การเผยแพรองคความรูเกี่ยวกับการ
T 2 ขอมูลขาวสารที่เผยแพรสู
สรางเสริมสุขภาพสูสาธารณะมีชองทางการ สาธารณะหลากหลาย ขาดการคัดกรองที่
สื่อสารที่หลากหลาย ทําใหบุคคลสามารถ เหมาะสม
เขาถึงความรูและเรียนรูไดงาย

ปจจัยทางเศรษฐกิจ
(Economic Factors)

O 4 คาใชจายในการรักษาพยาบาลเมื่อ
เกิดความเจ็บปวยสูงกวาคาใชจายในการ
สรางเสริมสุขภาพมาก

T 3 เปาหมาย/ แนวคิดการสรางเสริม
สุขภาพขององคกรผูสนับสนุน
งบประมาณกับสถาบันอุดมศึกษาไม
ตรงกัน ทําใหเกิดปญหาในการใช
งบประมาณ

ปจจัยทางสิ่งแวดลอม
(Environment Factors)

O 5 ประชาชนมีความตระหนักเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมที่สงผลตอ
สุขภาพมากขึ้นอยางชัดเจน
O 6 ยุทธศาสตรหนึ่งในการสรางเสริม
สุขภาพ คือ การสรางสิ่งแวดลอมที่เกื้อกูลตอ
สุขภาพ

T 4 การปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอม
ภายนอกสถาบันอุดมศึกษาใหเอื้อตอ
สุขภาพตองขอความรวมมือจากชุมชน
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการ
พัฒนา
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ตารางที่ 7 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกสถาบันอุดมศึกษา (ตอ)
ประเด็นการวิเคราะห
โอกาส (Opportunities)
ปจจัยทางการเมือง (Political O 7 การสรางเสริมสุขภาพเปนนโยบาย
Factors)
ระดับโลก ทีW
่ HOใหความสําคัญ มุงเนนให
ทุกคนมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพตนเอง
และสรางสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการมีสุขภาพดี
O 8 การพัฒนางานสรางเสริมสุขภาพมี
องคกรใหการสนับสนุนดานองคความรู และ
งบประมาณ เชน สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
O 9 สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก 4
ดาน คือ ผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการแก
สังคม การวิจัย และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

อุปสรรค (Threats)
T 5 รูปแบบการสนับสนุนงบประมาณ
ในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูการ
เปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพไม
เหมาะสมกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษา
T 6 การรับทุนสนับสนุนจากภายนอก
ที่มีระบบงานแตกตางกับ
สถาบันอุดมศึกษา ทําใหการดําเนินงาน
ยุงยาก ลาชา และมีขอผิดพลาดได
T 7 ชวงระยะเวลาการใหทุน
สนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาจากองคกร
ภายนอก ทําใหกิจกรรมไมสอดคลองกับ
ปฏิทินการศึกษา ไมตอเนื่อง

จากตารางที่ 7 สรุปผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกสถาบันอุดมศึกษาพบโอกาส และ
อุปสรรคของสถาบันการศึกษาเกีย่ วกับการสรางเสริมสุขภาพ ดังนี้
1. ปจจัยทางสังคม (Social Factors) เปนโอกาสที่เอื้อใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดานการ
สรางเสริมสุขภาพได คือ มีเครือขายภายนอกสถาบันที่ยนิ ดีจะแลกเปลีย่ นเรียนรูประสบการณการดําเนินงาน
ดานการสรางเสริมสุขภาพรวมกัน ไดแก สถาบันอุดมศึกษาที่ดําเนินนโยบายการเปนมหาวิทยาลัยสราง
เสริมสุขภาพที่ประสบความสําเร็จแลว และสถาบันอุดมศึกษาสามารถขยายผลดานการสรางเสริมสุขภาพ
สูชุมชนไดงาย เพราะมีความใกลชิด และเคยรวมกิจกรรมกับชุมชนอยูเดิม แตยังมีอุปสรรคที่ทําใหการ
ดําเนินการไมบรรลุเปาหมาย คือ คานิยมในการดําเนินชีวติ ของวัยรุน และบุคคลวัยแรงงานเปลีย่ นแปลงไป
2. ปจจัยทางเทคโนโลยี (Technological Factors) เปนโอกาสที่เอื้อตอการดําเนินงานสราง
เสริมสุขภาพ คือ การเผยแพรองคความรูเกีย่ วกับการสรางเสริมสุขภาพสูสาธารณะมีชองทางการสื่อสาร
ที่หลากหลาย ทําใหบุคคลสามารถเขาถึงความรูและเรียนรูไดงาย แตยังมีอุปสรรคที่ทําใหการดําเนินการ
ไมบรรลุเปาหมาย คือ ขอมูลขาวสารที่เผยแพรสูสาธารณะหลากหลาย ขาดการคัดกรองที่เหมาะสม
3. ปจจัยทางเศรษฐกิจ (Economic Factors) เปนโอกาสที่เอื้อใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการ
ดานการสรางเสริมสุขภาพได คือ คาใชจายในการรักษาพยาบาลเมือ่ เกิดความเจ็บปวยสูงกวาคาใชจาย
ในการสรางเสริมสุขภาพมาก แตยังมีอุปสรรคที่ทําใหการดําเนินการไมบรรลุเปาหมาย คือ เปาหมาย/
แนวคิดการสรางเสริมสุขภาพขององคกรผูสนับสนุนงบประมาณกับสถาบันอุดมศึกษาไมตรงกัน ทําให
เกิดปญหาในการใชงบประมาณ
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4. ปจจัยทางสิ่งแวดลอม (Environment Factors) เปนโอกาสที่เอื้อใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการ
ดานการสรางเสริมสุขภาพได คือ ประชาชนมีความตระหนักเกีย่ วกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมที่
สงผลตอสุขภาพมากขึ้นอยางชัดเจน ยุทธศาสตรหนึ่งในการสรางเสริมสุขภาพคือ การสรางสิ่งแวดลอมที่
เกื้อกูลตอสุขภาพ แตยังมีอุปสรรคที่ทําใหการดําเนินการไมบรรลุเปาหมาย คือ การปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอม
ภายนอกสถาบันอุดมศึกษาใหเอื้อตอสุขภาพตองขอความรวมมือจากชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในการพัฒนา
5. ปจจัยทางการเมือง (Political Factors) เปนโอกาสที่เอื้อใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการดาน
การสรางเสริมสุขภาพได คือ การสรางเสริมสุขภาพเปนนโยบายระดับโลก ทีW
่ HOใหความสําคัญ มุงเนน
ใหทุกคนมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพตนเอง และสรางสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการมีสุขภาพดี การพัฒนา
งานสรางเสริมสุขภาพมีองคกรใหการสนับสนุนดานองคความรู และงบประมาณ เชน สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ สถาบันอุดมศึกษามีพนั ธกิจหลัก 4 ดาน คือ ผลิตบัณฑิต การบริการ
วิชาการแกสังคม การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม แตยงั มีอุปสรรคที่ทําใหการดําเนินการไม
บรรลุเปาหมาย คือ รูปแบบการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูการเปนองคกร
แหงการสรางเสริมสุขภาพไมเหมาะสมกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษา การรับทุนสนับสนุนจากภายนอกที่
มีระบบงานแตกตางกับสถาบันอุดมศึกษา ทําใหการดําเนินงานยุงยาก ลาชา และมีขอผิดพลาดได ชวง
ระยะเวลาการใหทุนสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาจากองคกรภายนอก ทําใหกจิ กรรมไมสอดคลองกับ
ปฏิทินการศึกษา ไมตอเนื่อง
3.2 การวิเคราะหหาความสัมพันธแบบจับคู แบบ SWOT Matrix
ผูวิจัยไดนําผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งประกอบดวย จุดแข็ง
(Strengths) จุดออน (Weaknesses)โอกาส(Opportunities) และอุปสรรค (Threats) มาวิเคราะหแบบ
SWOT Matrix Analysis หาความสัมพันธแบบจับคูระหวางจุดแข็งกับโอกาส จุดออนกับโอกาส จุดแข็ง
กับอุปสรรค จุดออนกับอุปสรรค เพื่อพิจารณาความสัมพันธของสภาพแวดลอมและกําหนดเปน
ยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ โดยประกอบดวย
ยุทธศาสตร 4 ประเภท คือ ยุทธศาสตรเชิงรุก (SO Strategy) ยุทธศาสตรเชิงปองกัน (ST Strategy)
ยุทธศาสตรเชิงแกไข (WO Strategy) และยุทธศาสตรเชิงรับ (WT Strategy) มีรายละเอียดผลการ
วิเคราะห ดังนี้
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ตารางที่ 8 การวิเคราะห SWOT Matrix เพือ่ กําหนดรางยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความ
เปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ
ยุทธศาสตรเชิงรุก จุดแข็ง - โอกาส SO Strategy
SO – 1 กําหนดนโยบายการสรางเสริมสุขภาพของ
สถาบันอุดมศึกษา (S9, S11, S12, O4, O7)
SO – 2 สรางทีมผูเชี่ยวชาญดานการสรางเสริมสุขภาพ
ของสถาบันอุดมศึกษา (S1, S6, S7, S16, S18, O2, O3,
O7, O8)
SO – 3 พัฒนาฐานขอมูลดานการสรางเสริมสุขภาพของ
สถาบันอุดมศึกษาใหสมบูรณ ทันสมัย หลากหลาย เขาถึง
ไดงาย (S1, S6, S8, S15, S16, O3, O8)
SO – 4 สรางการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีเปนวัฒนธรรม
ในสถาบันอุดมศึกษา (S2, S3, S4, S5, S13, O5, O6, O7, O8)
SO – 5 สนับสนุนใหสรางความรูดานการสรางเสริมสุขภาพ
จากศาสตรในแตละสาขาวิชา (S1, S3, S4, S16, O7, O8)
SO – 6 พัฒนาสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการสรางเสริม
สุขภาพ และความปลอดภัย(S1, S3, S13, S18, O5, O6)
SO – 7 สงเสริมชุมชนรอบสถาบันอุดมศึกษาเปนชุมชน
สรางเสริมสุขภาพ (S1, S2, S7, S13, S14, S16, S17, S18,
O2, O3, O5, O6)
ยุทธศาสตรเชิงปองกัน จุดแข็ง - อุปสรรค ST Strategy
ST – 1 กําหนดขอบังคับใหนิสิตนักศึกษาเขารวมกิจกรรม
สรางเสริมสุขภาพ (S9,S13, S14, T1, T2)
ST – 2 กําหนดวาระการรายงานผลการดําเนินงานดาน
การสรางเสริมสุขภาพตอสภามหาวิทยาลัย(S9,S10, S12,
T5, T6, T7)
ST – 3 สงเสริมใหองคการนิสิตนักศึกษา สโมสรนิสิต
นักศึกษา และชมรมตางๆ จัดทําโครงการ/ กิจกรรมสราง
เสริมสุขภาพ (S13, S14, S15, T1, T2)
ST – 4 สงเสริมใหบริการความรูดานการสรางเสริม
สุขภาพในศาสตรแตละสาขาวิชา(S1, S6, S14, S16, T1, T2)
ST – 5 สงเสริมใหมีผลงานวิจัย/ นวัตกรรมเกี่ยวกับการ
สรางเสริมสุขภาพ (S1, S7, S16, T1, T2)

ยุทธศาสตรเชิงแกไข จุดออน - โอกาส WO Strategy
WO – 1 กําหนดโครงสรางการบริหารจัดการและบทบาท
หนาที่ผูบริหารดานการสรางเสริมสุขภาพอยางชัดเจน
(W8, W9, O7)
WO – 2 กําหนดใหงานดานการสรางเสริมสุขภาพเปน
ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน(KPI) (W1, W2, W8, W9, W11,
W12, O7)
WO – 3 บูรณาการเนื้อหาเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพ
ในหลักสูตร (W1, W2, W3, W4, W7, W12, W14, W17,
O3, O7)
WO – 4 บูรณาการงานการสรางเสริมสุขภาพในพันธกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษา (W1, W2, W3, W12, W14, O3, O9)
WO – 5 สรางเครือขายสรางเสริมสุขภาพภายใน
สถาบันอุดมศึกษา (W2, W3, W4, W6, W15, O1, O3)

ยุทธศาสตรเชิงรับ จุดออน - อุปสรรค WT Strategy
WT – 1 กําหนดโครงสรางการประสานงานดานการสราง
เสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษา (W2, W3, W9, W13,
W15, T5, T6)
WT – 2 กําหนดการสรางเสริมสุขภาพในแผนระยะสั้น
และแผนระยะยาวของสถาบันอุดมศึกษา (W5, W6, W9,
W10, W13, W14, T6, T7)
WT – 3 วางแผนจัดสรรงบประมาณของ
สถาบันอุดมศึกษา(W5, W6, W10, T3, T5, T6, T7)
WT – 4 สรางเครือขายสรางเสริมสุขภาพระหวาง
สถาบันอุดมศึกษา/ องคกรอื่นๆ (W1, W3, W6, W7,
W14, W15, W17, T5, T6, T7)
WT – 5 สรางระบบการบริหารจัดการใหเอื้อตอการ
ดําเนินงาน(W10, W11, W13, T3, T5, T6, T7)
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จากตารางที่ 8 ไดผลการวิเคราะหแบบ SWOT Matrix เพือ่ พิจารณาความสัมพันธและกําหนด
เปนยุทธศาสตร 4 รูปแบบ คือ
1. ยุทธศาสตรเชิงรุก (SO Strategy) เปนการจับคูหาความสัมพันธระหวางจุดแข็งกับโอกาส
เพื่อใหไดโอกาสมากที่สุดไดแก 1) กําหนดนโยบายการสรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษา 2) สราง
ทีมผูเชี่ยวชาญดานการสรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษา 3) พัฒนาฐานขอมูลดานการสรางเสริม
สุขภาพของสถาบันอุดมศึกษาใหสมบูรณ ทันสมัย หลากหลาย เขาถึงไดงาย 4) สรางการมีพฤติกรรม
สุขภาพที่ดีเปนวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา 5) สนับสนุนใหสรางความรูดานการสรางเสริมสุขภาพจาก
ศาสตรในแตละสาขาวิชา 6) พัฒนาสภาพแวดลอมใหเอือ้ ตอการสรางเสริมสุขภาพ และความปลอดภัย
7) สงเสริมชุมชนรอบสถาบันอุดมศึกษาเปนชุมชนสรางเสริมสุขภาพ
2. ยุทธศาสตรเชิงปองกัน (ST Strategy) เปนการจับคูหาความสัมพันธระหวางจุดแข็งกับ
อุปสรรค เพื่อเปนการปองกันอุปสรรค ไดแก 1) กําหนดขอบังคับใหนสิ ิตนักศึกษาเขารวมกิจกรรมสราง
เสริมสุขภาพ 2) กําหนดวาระการรายงานผลการดําเนินงานดานการสรางเสริมสุขภาพตอสภามหาวิทยาลัย
3) สงเสริมใหองคการนิสิตนักศึกษา สโมสรนิสิตนักศึกษา และชมรมตางๆ จัดทําโครงการ/ กิจกรรม
สรางเสริมสุขภาพ 4) สงเสริมใหบริการความรูดานการสรางเสริมสุขภาพในศาสตรแตละสาขาวิชา
5) สงเสริมใหมีผลงานวิจัย/ นวัตกรรมเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพ
3. ยุทธศาสตรเชิงแกไข (WO Strategy) เปนการจับคูหาความสัมพันธระหวางจุดออนกับ
โอกาส เพื่อใชในการแกไขจุดออน ไดแก 1)กําหนดโครงสรางการบริหารจัดการและบทบาทหนาที่
ผูบริหารดานการสรางเสริมสุขภาพอยางชัดเจน 2) กําหนดใหงานดานการสรางเสริมสุขภาพเปนตัวชีว้ ัด
การปฏิบัติงาน(KPI) 3) บูรณาการเนื้อหาเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพในหลักสูตร 4) บูรณาการงาน
การสรางเสริมสุขภาพในพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา 5) สรางเครือขายสรางเสริมสุขภาพภายใน
สถาบันอุดมศึกษา
4. ยุทธศาสตรเชิงรับ (WT Strategy) เปนการจับคูหาความสัมพันธระหวางจุดออนกับอุปสรรค
เพื่อเปนการเตรียมพรอมรับอุปสรรค ไดแก 1) กําหนดโครงสรางการประสานงานดานการสรางเสริม
สุขภาพของสถาบันอุดมศึกษา 2) กําหนดการสรางเสริมสุขภาพในแผนระยะสั้นและแผนระยะยาวของ
สถาบันอุดมศึกษา 3) วางแผนจัดสรรงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษา 4) สรางเครือขายสรางเสริม
สุขภาพระหวางสถาบันอุดมศึกษา/ องคกรอื่นๆ 5) สรางระบบการบริหารจัดการใหเอื้อตอการดําเนินงาน
3.3 การกําหนดรางยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนองคกรแหงการ
สรางเสริมสุขภาพ
รางยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ
พัฒนาโดยการนําขอมูลจากการศึกษาและวิเคราะหสภาพแวดลอมของสถาบันอุดมศึกษา การวิเคราะห
เนื้อหาเอกสาร และความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ มาวิเคราะหแบบ SWOT Matrix Analysis ขางตนและ
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กําหนดเปนยุทธศาสตร 4 รูปแบบ ซึ่งผูวิจัยไดพจิ ารณาเลือกและกําหนดเปนรางยุทธศาสตรการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาสูความเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ โดยใชเกณฑความเหมาะสม ความ
เปนไปได และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง (วัฒนา วงศเกียรติรัตน, 2548) กําหนดเปนยุทธศาสตรหลัก
ระดับองคกร ยุทธศาสตรระดับแผนงาน และยุทธศาสตรระดับโครงการ ดังภาคผนวก ฉ
การตรวจสอบรางรูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพของสถาบัน อุดมศึกษา และราง
ยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ
ผูวิจยั ไดจากการจัดประชุมผูทรงคุณวุฒิ เพื่อระดมความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ (Connoisseurship)
จํานวน 18 คน รวมกันพิจารณาตรวจสอบรางรูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพของสถาบัน
อุดมศึกษา และรางยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ
(ภาคผนวก ฉ) โดยผลจากการประชุมผูทรงคุณวุฒิไดมขี อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงเปนรูปแบบองคกรแหง
การสรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษา และยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความเปน
องคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ ดังนี้
1. รูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษา ควรปรับวิสยั ทัศน พันธกิจ
ใหกระชับชัดเจน และเพิ่มคานิยมขององคกร
2. ปรับการเขียนใหเชื่อมโยงระหวางบริบทของสถาบันอุดมศึกษา ผลการดําเนินโครงการ
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ สูการนําเสนอรูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษา
และยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ
3. ควรเพิ่มเติมการนําเสนอโครงสรางการบริหารองคกร (Organization Chart) ของสถาบัน
อุดมศึกษาในการดําเนินการดานการสรางเสริมสุขภาพ โดยวิเคราะหจากสถาบันอุดมศึกษาทีป่ ระสบ
ผลสําเร็จในการดําเนินการสรางเสริมสุขภาพแลว
4. การดําเนินงานของรูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษาไมควร
เปนลําดับขั้น ใหนําเสนอเปนประเด็นวาควรดําเนินการอยางไรบาง พรอมทั้งเสนอกรณีตวั อยาง หรือ
โครงการ/ กิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพประกอบ
5. การนําเสนอยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนองคกรแหงการสรางเสริม
สุขภาพควรเพิม่ เติมเกีย่ วกับ
5.1 มีหนวยงาน และผูรับผิดชอบอยางเฉพาะเจาะจง
5.2 การสรางเครือขายระหวางสถาบันอุดมศึกษา
5.3 การสรางอัตตลักษณนิสิตนักศึกษา โดยการเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพการศึกษา
5.4 ผูบริหารเปนประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับความสําเร็จ
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5.5 การใชอํานาจของสภามหาวิทยาลัยสรางระเบียบ ขอบังคับในการมีสวนรวมของ
นิสิตนักศึกษา และการติดตามควบคุม ประเมินผลการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพโดยกําหนดใหมี
วาระการนําเสนอผลการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพตอสภามหาวิทยาลัย
5.6 เพิ่มรายละเอียดในยุทธศาสตรหลัก เปาประสงค ตัวชีว้ ัด และยุทธวิธีสูการปฏิบัติ
5.7 การกําหนดใหงานดานการสรางเสริมสุขภาพเปนพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อสถาบันอุดมศึกษาจะไดมีการจัดสรรงบประมาณของสถาบันไดอยางเหมาะสมและเพียงพอ
6. การปรับแกไขคําจํากัดความที่ใชในการวิจัยใหชดั เจน
7. ตัวชี้วดั เชิงผลลัพธ ใหยกตัวอยางทีด่ ําเนินการประสบผลสําเร็จ
ผูวิจัยไดนําขอเสนอแนะจากทีป่ ระชุมผูทรงคุณวุฒิมาดําเนินการปรับปรุงแกไขเปนยุทธศาสตร
การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ ดังนี้
1. ยุทธศาสตรหลักระดับองคกร คือ ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาเปนองคกรแหง
การสรางเสริมสุขภาพ เปนยุทธศาสตรที่ใชในการผลักดัน และกํากับยุทธศาสตรระดับแผนงาน และ
ยุทธศาสตรระดับโครงการ/ ยุทธวิธี เพื่อใหเกิดการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนองคกรแหงการ
สรางเสริมสุขภาพไดสําเร็จ
2. ยุทธศาสตรระดับแผนงาน ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร คือ
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบที่สอดคลองกับบริบทสถาบันอุดมศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการสูความสําเร็จ
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการสรางเครือขายสรางเสริมสุขภาพภายใน/ภายนอกสถาบันอุดมศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการบูรณาการงานสรางเสริมสุขภาพสูพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพกําลังคนดานการสรางเสริมสุขภาพ
3. ยุทธศาสตรระดับโครงการ เปนยุทธศาสตรเชิงรุก (SO) เชิงแกไข (WO) เชิงปองกัน (ST)
และเชิงรับ (WT) ที่กําหนดขึ้นใหสอดคลองกับยุทธศาสตรระดับแผนงาน เพื่อสนับสนุนใหการดําเนินงาน
ของสถาบันอุดมศึกษาตามแผนยุทธศาสตรระดับแผนงานประสบความสําเร็จ ตามดังตารางที่ 9
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ตารางที่ 9 ยุทธศาสตรระดับแผนงาน และยุทธศาสตรระดับโครงการ/ ยุทธวิธี
ยุทธศาสตรระดับแผนงาน
ยุทธศาสตรระดับโครงการ/ ยุทธวิธี
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบที่สอดคลองกับบริบท SO – 1 กําหนดนโยบายการสรางเสริมสุขภาพของ
สถาบันอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา (S9, S11, S12, O4, O7)
WO – 1 กําหนดโครงสรางการบริหารจัดการและบทบาทหนาที่
ผูบริหารดานการสรางเสริมสุขภาพอยางชัดเจน (W8, W9, O7)
WT – 1 กําหนดโครงสรางการประสานงานดานการสราง
เสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษา (W2, W3, W9, W13,
W15, T5, T6)
WO– 2 กําหนดใหงานดานการสรางเสริมสุขภาพเปนตัวชี้วัด
การปฏิบัติงาน(KPI) (W1, W2, W8, W9, W11, W12, O7)
WT – 2 กําหนดการสรางเสริมสุขภาพในแผนระยะสั้นและ
แผนระยะยาวของสถาบันอุดมศึกษา (W5, W6, W9, W10,
W13, W14, T6, T7)
SO – 6 พัฒนาสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการสรางเสริมสุขภาพ
และความปลอดภัย(S1, S3, S13, S18, O5, O6)
SO – 3 พัฒนาฐานขอมูลดานการสรางเสริมสุขภาพของ
สถาบันอุดมศึกษาใหสมบูรณ ทันสมัย หลากหลาย เขาถึงได
งาย (S1, S6, S8, S15, S16, O3, O8)
2) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการสูความสําเร็จ
WT – 5 สรางระบบการบริหารจัดการใหเอื้อตอการ
ดําเนินงาน(W10, W11, W13, T3, T5, T6, T7)
WT – 3 วางแผนจัดสรรงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษา
(W5, W6, W10, T3, T5, T6, T7)
ST – 1 กําหนดขอบังคับใหนิสิตนักศึกษาเขารวมกิจกรรม
สรางเสริมสุขภาพ (S9,S13, S14, T1, T2)
ST – 2 กําหนดวาระการรายงานผลการดําเนินงานดานการ
สรางเสริมสุขภาพตอสภามหาวิทยาลัย(S9,S10, S12, T5, T6, T7)
3) ยุทธศาสตรการสรางเครือขายสรางเสริมสุขภาพ WO – 5 สรางเครือขายสรางเสริมสุขภาพภายใน
ภายใน/ภายนอกสถาบันอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา (W2, W3, W4, W6, W15, O1, O3)
WT – 4 สรางเครือขายสรางเสริมสุขภาพระหวาง
สถาบันอุดมศึกษา/ องคกรอื่นๆ (W1, W3, W6, W7, W14,
W15, W17, T5, T6, T7)
SO – 7 สงเสริมชุมชนรอบสถาบันอุดมศึกษาเปนชุมชนสรางเสริม
สุขภาพ (S1, S2, S7, S13, S14, S16, S17, S18, O2, O3, O5, O6)
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ตารางที่ 9 ยุทธศาสตรระดับแผนงาน และยุทธศาสตรระดับโครงการ/ ยุทธวิธี (ตอ)
ยุทธศาสตรระดับแผนงาน
4) ยุทธศาสตรการบูรณาการงานสรางเสริมสุขภาพสู
พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา

5) ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพกําลังคนดานการ
สรางเสริมสุขภาพ

ยุทธศาสตรระดับโครงการ/ ยุทธวิธี
WO – 3 บูรณาการเนื้อหาเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพใน
หลักสูตร (W1, W2, W3, W4, W7, W12, W14, W17, O3, O7)
WO – 4 บูรณาการงานการสรางเสริมสุขภาพในพันธกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา (W1, W2, W3, W12, W14, O3, O9)
SO – 5 สนับสนุนใหสรางความรูดานการสรางเสริมสุขภาพ
จากศาสตรในแตละสาขาวิชา (S1, S3, S4, S16, O7, O8)
ST – 4 สงเสริมใหบริการความรูดานการสรางเสริมสุขภาพใน
ศาสตรแตละสาขาวิชา(S1, S6, S14, S16, T1, T2)
ST – 5 สงเสริมใหมีผลงานวิจัย/ นวัตกรรมเกี่ยวกับการสราง
เสริมสุขภาพ (S1, S7, S16, T1, T2)
ST – 3 สงเสริมใหองคการนิสิตนักศึกษา สโมสรนิสิต
นักศึกษา และชมรมตางๆ จัดทําโครงการ/ กิจกรรมสรางเสริม
สุขภาพ (S13, S14, S15, T1, T2)
SO – 4 สรางการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีเปนวัฒนธรรมใน
สถาบันอุดมศึกษา (S2, S3, S4, S5, S13, O5, O6, O7, O8)
SO – 2 สรางทีมผูเชี่ยวชาญดานการสรางเสริมสุขภาพของ
สถาบันอุดมศึกษา (S1, S6, S7, S16, S18, O2, O3, O7, O8)

จากตารางที่ 9 อธิบายไดวา ยุทธศาสตรระดับแผนงาน 5 ยุทธศาสตร ประกอบดวย
ยุทธศาสตรระดับโครงการ/ ยุทธวิธี ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบที่สอดคลองกับบริบทสถาบันอุดมศึกษา มี
ยุทธศาสตรระดับโครงการ/ ยุทธวิธี ดังนี้
1.1 กําหนดนโยบาย การสรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษา
1.2 กําหนดโครงสรางการบริหารจัดการและบทบาทหนาทีผ่ ูบริหารดานการสรางเสริม
สุขภาพอยางชัดเจน
1.3 กําหนดโครงสรางการประสานงานดานการสรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษา
1.4 กําหนดการสรางเสริมสุขภาพในแผนระยะสั้นและแผนระยะยาวของ
สถาบันอุดมศึกษา
1.5 กําหนดใหงานดานการสรางเสริมสุขภาพเปนตัวชีว้ ัดการปฏิบัติงาน(KPI) ในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
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1.6 พัฒนาสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการสรางเสริมสุขภาพ และความปลอดภัย
1.7 พัฒนาฐานขอมูลดานการสรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษาใหสมบูรณ
ทันสมัย หลากหลาย เขาถึงไดงาย
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการสูความสําเร็จ มียุทธศาสตรระดับโครงการ/
ยุทธวิธี ดังนี้
2.1 สรางการบริหารจัดการเอื้อตอการดําเนินงาน
2.2 กําหนดขอบังคับใหนิสิตนักศึกษาเขารวมกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ
2.3 วางแผนจัดสรรงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษา
2.4 กําหนดวาระการรายงานผลการดําเนินงานดานการสรางเสริมสุขภาพตอสภามหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการสรางเครือขายสรางเสริมสุขภาพภายใน/ภายนอก
สถาบันอุดมศึกษา มียุทธศาสตรระดับโครงการ/ ยุทธวิธี ดังนี้
3.1 สรางเครือขายสรางเสริมสุขภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา
3.2 สรางเครือขายสรางเสริมสุขภาพระหวาง สถาบันอุดมศึกษา/ องคกรอืน่ ๆ
3.3 สงเสริมใหชุมชนรอบสถาบันอุดมศึกษาเปนชุมชนสรางเสริมสุขภาพ
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการบูรณาการงานสรางเสริมสุขภาพสูพ ันธกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา มียุทธศาสตรระดับโครงการ/ ยุทธวิธี ดังนี้
4.1 บูรณาการเนื้อหาเกีย่ วกับการสรางเสริมสุขภาพในหลักสูตร
4.2 บูรณาการงานการสรางเสริมสุขภาพในพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา
4.3 สนับสนุนใหสรางความรูดานการสรางเสริมสุขภาพจากศาสตรในแตละสาขาวิชา
4.4 สนับสนุนใหบริการความรูดานการสรางเสริมสุขภาพในศาสตรแตละสาขาวิชา
4.5 สงเสริมใหมีผลงานวิจยั / นวัตกรรมเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพ
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพกําลังคนดานการสรางเสริมสุขภาพ มี
ยุทธศาสตรระดับโครงการ/ ยุทธวิธี ดังนี้
5.1 สงเสริมใหองคการนิสิตนักศึกษา สโมสรนิสิตนักศึกษา และชมรมตางๆ จัดทํา
โครงการ/ กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ
5.2 สรางการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีเปนวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา
5.3 สรางทีมผูเชี่ยวชาญดานการสรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษา
ผูวิจัยไดนําเสนอยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนองคกรแหงการสราง
เสริมสุขภาพ ดังแผนภูมิที่ 7
แผนภูมิที่ 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ

ยุทธศาสตรหลัก
ระดับองคกร
ยุทธศาสตร
ระดับแผนงาน
ยุทธศาสตรระดับโครงการ/ ยุทธวิธี

ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาเปนศูนยกลางแหงการสรางเสริมสุขภาพ

1 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบที่
สอดคลองกับบริบท
สถาบันอุดมศึกษา

3 ยุทธศาสตรการสรางเครือขาย
สรางเสริมสุขภาพภายใน/ภายนอก
สถาบันอุดมศึกษา

4 ยุทธศาสตรการบูรณาการงาน
สรางเสริมสุขภาพสูพันธกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษา

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพ
กําลังคนดานการสรางเสริม
สุขภาพ

1. สรางระบบการบริหารจัดการเอื้อ
ตอการดําเนินงาน
2. กําหนดขอบังคับใหนิสิตนักศึกษา
เขารวมกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ
3.วางแผนจัดสรรงบประมาณของ
สถาบันอุดมศึกษา
4. กําหนดวาระการรายงานผลการ
ดําเนินงานดานการสรางเสริมสุขภาพ
ตอสภามหาวิทยาลัย

1. สรางเครือขายสรางเสริมสุขภาพ
ภายในสถาบันอุดมศึกษา
2. สรางเครือขายสรางเสริมสุขภาพ
ระหวาง สถาบันอุดมศึกษา/ องคกรอื่นๆ
3. สงเสริมใหชุมชนรอบสถาบันฯเปน
ชุมชนสรางเสริมสุขภาพ

1. บูรณาการเนื้อหาเกี่ยวกับการสราง
เสริมสุขภาพในหลักสูตร
2. บูรณาการงานการสรางเสริมสุขภาพ
ในพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา
3. สนับสนุนใหสรางความรูดานการ
สรางเสริมสุขภาพจากศาสตรในแตละ
สาขาวิชา
4. สนับสนุนใหบริการความรูดานการ
สรางเสริมสุขภาพในศาสตรแตละ
สาขาวิชา
5. สงเสริมใหมีผลงานวิจยั / นวัตกรรม
เกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพ

1. สงเสริมใหองคการนิสิตนักศึกษา
สโมสรนิสิตนักศึกษา และชมรมตางๆ
จัดทําโครงการ/ กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ
2. สรางการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีเปน
วัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา
3. สรางทีมผูเชี่ยวชาญดานการสรางเสริม
สุขภาพของสถาบันอุดมศึกษา
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1. กําหนดนโยบาย การสรางเสริม
สุขภาพของสถาบันอุดมศึกษา
2. กําหนดโครงสรางการบริหารจัดการ
และบทบาทหนาที่ผูบริหารดานการ
สรางเสริมสุขภาพอยางชัดเจน
3. กําหนดโครงสรางการประสานงาน
ดานการสรางเสริมสุขภาพของสถาบันฯ
4. กําหนดใหงานดานการสรางเสริม
สุขภาพเปนตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน(KPI)
5. กําหนดการสรางเสริมสุขภาพในแผน
ระยะสั้นและแผนระยะยาวของ
สถาบันอุดมศึกษา
6. พัฒนาสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการ
สรางเสริมสุขภาพ และความปลอดภัย
7. พัฒนาฐานขอมูลดานการสรางเสริม
สุขภาพของสถาบันฯใหสมบูรณ ทันสมัย
หลากหลาย เขาถึงไดงาย

2 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
สูความสําเร็จ
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จากแผนภูมิที่ 7 อธิบายไดวา ยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนองคกรแหง
การสรางเสริมสุขภาพ มีรายละเอียดของยุทธศาสตรระดับตางๆ ดังนี้
1. ยุทธศาสตรหลักระดับองคกร คือ ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาเปนศูนยกลาง
แหงการสรางเสริมสุขภาพ เปนยุทธศาสตรที่ใชในการผลักดัน และกํากับยุทธศาสตรระดับแผนงาน
และยุทธศาสตรระดับโครงการ/ ยุทธวิธี เพื่อใหเกิดการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนองคกรแหง
การสรางเสริมสุขภาพไดสําเร็จ
2. ยุทธศาสตรระดับแผนงาน ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบที่สอดคลองกับบริบทสถาบันอุดมศึกษา มี
ยุทธศาสตรระดับโครงการ/ ยุทธวิธี ดังนี้
1.1 กําหนดนโยบาย การสรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษา
1.2 กําหนดโครงสรางการบริหารจัดการและบทบาทหนาทีผ่ ูบริหารดานการสรางเสริม
สุขภาพอยางชัดเจน
1.3 กําหนดโครงสรางการประสานงานดานการสรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษา
1.4 กําหนดการสรางเสริมสุขภาพในแผนระยะสั้นและแผนระยะยาวของ
สถาบันอุดมศึกษา
1.5 กําหนดใหงานดานการสรางเสริมสุขภาพเปนตัวชีว้ ัดการปฏิบัติงาน(KPI) ในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
1.6 พัฒนาสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการสรางเสริมสุขภาพ และความปลอดภัย
1.7 พัฒนาฐานขอมูลดานการสรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษาใหสมบูรณ
ทันสมัย หลากหลาย เขาถึงไดงาย
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการสูความสําเร็จ มียุทธศาสตรระดับโครงการ/
ยุทธวิธี ดังนี้
2.1 สรางการบริหารจัดการเอื้อตอการดําเนินงาน
2.2 กําหนดขอบังคับใหนิสิตนักศึกษาเขารวมกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ
2.3 วางแผนจัดสรรงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษา
2.4 กําหนดวาระการรายงานผลการดําเนินงานดานการสรางเสริมสุขภาพตอสภามหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการสรางเครือขายสรางเสริมสุขภาพภายใน/ภายนอก
สถาบันอุดมศึกษา มียุทธศาสตรระดับโครงการ/ ยุทธวิธี ดังนี้
3.1 สรางเครือขายสรางเสริมสุขภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา
3.2 สรางเครือขายสรางเสริมสุขภาพระหวาง สถาบันอุดมศึกษา/ องคกรอืน่ ๆ
3.3 สงเสริมใหชุมชนรอบสถาบันอุดมศึกษาเปนชุมชนสรางเสริมสุขภาพ
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ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการบูรณาการงานสรางเสริมสุขภาพสูพ ันธกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา มียุทธศาสตรระดับโครงการ/ ยุทธวิธี ดังนี้
4.1 บูรณาการเนื้อหาเกีย่ วกับการสรางเสริมสุขภาพในหลักสูตร
4.2 บูรณาการงานการสรางเสริมสุขภาพในพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา
4.3 สนับสนุนใหสรางความรูดานการสรางเสริมสุขภาพจากศาสตรในแตละสาขาวิชา
4.4 สนับสนุนใหบริการความรูดานการสรางเสริมสุขภาพในศาสตรแตละสาขาวิชา
4.5 สงเสริมใหมีผลงานวิจยั / นวัตกรรมเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพ
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพกําลังคนดานการสรางเสริมสุขภาพ มี
ยุทธศาสตรระดับโครงการ/ ยุทธวิธี ดังนี้
5.1 สงเสริมใหองคการนิสิตนักศึกษา สโมสรนิสิตนักศึกษา และชมรมตางๆ จัดทํา
โครงการ/ กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ
5.2 สรางการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีเปนวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา
5.3 สรางทีมผูเชี่ยวชาญดานการสรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษา
จากการจากยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนองคกรแหงการสรางเสริม
สุขภาพ ผูวิจยั ไดนําเสนอแนวทางในการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความ
เปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพเปน 3 ระยะ ดังแผนภูมิที่ 8 คือ
ระยะที่ 1 การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรระดับแผนงานที่ใชระยะเวลา 1 ปในการปฏิบัติงาน
ประกอบดวย 3 ยุทธศาสตรระดับแผนงาน และยุทธศาสตรระดับโครงการ/ ยุทธวิธี ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบที่สอดคลองกับบริบทสถาบันอุดมศึกษา มี
ยุทธศาสตรระดับโครงการ/ ยุทธวิธี ดังนี้
1.1 กําหนดนโยบาย การสรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษา
1.2 กําหนดโครงสรางการบริหารจัดการและบทบาทหนาทีผ่ ูบริหารดานการสราง
เสริมสุขภาพอยางชัดเจน
1.3 กําหนดโครงสรางการประสานงานดานการสรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษา
1.4 กําหนดการสรางเสริมสุขภาพในแผนระยะสั้น แผนระยะกลาง และแผนระยะยาว
ของสถาบันอุดมศึกษา
1.5 กําหนดใหงานดานการสรางเสริมสุขภาพเปนตัวชีว้ ัดการปฏิบัติงาน(KPI) ในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
1.6 พัฒนาสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการสรางเสริมสุขภาพ และความปลอดภัย
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ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการสูความสําเร็จ มียุทธศาสตรระดับโครงการ/
ยุทธวิธี ดังนี้
2.1 สรางการบริหารจัดการเอื้อตอการดําเนินงาน
2.2 กําหนดขอบังคับใหนิสิตนักศึกษาเขารวมกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ
2.3 วางแผนจัดสรรงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษา
2.4 กําหนดวาระการรายงานผลการดําเนินงานดานการสรางเสริมสุขภาพตอ
สภามหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการสรางเครือขายสรางเสริมสุขภาพภายใน/ภายนอก
สถาบันอุดมศึกษา มียุทธศาสตรระดับโครงการ/ ยุทธวิธี ดังนี้
3.1 สรางเครือขายสรางเสริมสุขภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา
3.2 สรางเครือขายสรางเสริมสุขภาพระหวาง สถาบันอุดมศึกษา/ องคกรอืน่ ๆ
ระยะที่ 2 การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรระดับแผนงานที่ใชระยะเวลา 3 ปในการปฏิบัติงาน
ประกอบดวย 3 ยุทธศาสตรระดับแผนงาน และยุทธศาสตรระดับโครงการ/ ยุทธวิธี ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบที่สอดคลองกับบริบทสถาบันอุดมศึกษา มี
ยุทธศาสตรระดับโครงการ/ ยุทธวิธี ดังนี้
1.6 พัฒนาสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการสรางเสริมสุขภาพ และความปลอดภัย
1.7 พัฒนาฐานขอมูลดานการสรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษาใหสมบูรณ
ทันสมัย หลากหลาย เขาถึงไดงาย
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการบูรณาการงานสรางเสริมสุขภาพสูพันธกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา มียุทธศาสตรระดับโครงการ/ ยุทธวิธี ดังนี้
4.1 บูรณาการเนื้อหาเกีย่ วกับการสรางเสริมสุขภาพในหลักสูตร
4.2 บูรณาการงานการสรางเสริมสุขภาพในพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา
4.3 สนับสนุนใหสรางความรูด านการสรางเสริมสุขภาพจากศาสตรในแตละสาขาวิชา
4.4 สนับสนุนใหบริการความรูดานการสรางเสริมสุขภาพในศาสตรแตละสาขาวิชา
4.5 สงเสริมใหมีผลงานวิจยั / นวัตกรรมเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพ
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพกําลังคนดานการสรางเสริมสุขภาพ มี
ยุทธศาสตรระดับโครงการ/ ยุทธวิธี ดังนี้
5.1 สงเสริมใหองคการนิสิตนักศึกษา สโมสรนิสิตนักศึกษา และชมรมตางๆ จัดทํา
โครงการ/ กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ
5.3 สรางทีมผูเชี่ยวชาญดานการสรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษา
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ระยะที่ 3 การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรระดับแผนงานที่ใชระยะเวลา 5 ปในการปฏิบัติงาน
ประกอบดวย 3 ยุทธศาสตรระดับแผนงาน และยุทธศาสตรระดับโครงการ/ ยุทธวิธี ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการสรางเครือขายสรางเสริมสุขภาพภายใน/ภายนอก
สถาบันอุดมศึกษา มียุทธศาสตรระดับโครงการ/ ยุทธวิธี ดังนี้
3.1 สรางเครือขายสรางเสริมสุขภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา
3.2 สรางเครือขายสรางเสริมสุขภาพระหวาง สถาบันอุดมศึกษา/ องคกรอืน่ ๆ
3.3 สงเสริมใหชุมชนรอบสถาบันอุดมศึกษาเปนชุมชนสรางเสริมสุขภาพ
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการบูรณาการงานสรางเสริมสุขภาพสูพันธกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา มียุทธศาสตรระดับโครงการ/ ยุทธวิธี ดังนี้
4.1 บูรณาการเนื้อหาเกีย่ วกับการสรางเสริมสุขภาพในหลักสูตร
4.2 บูรณาการงานการสรางเสริมสุขภาพในพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา
4.3 สนับสนุนใหสรางความรูดานการสรางเสริมสุขภาพจากศาสตรในแตละสาขาวิชา
4.4 สนับสนุนใหบริการความรูดานการสรางเสริมสุขภาพในศาสตรแตละสาขาวิชา
4.5 สงเสริมใหมีผลงานวิจยั / นวัตกรรมเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพ
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพกําลังคนดานการสรางเสริมสุขภาพ มี
ยุทธศาสตรระดับโครงการ/ ยุทธวิธี ดังนี้
5.1 สงเสริมใหองคการนิสิตนักศึกษา สโมสรนิสิตนักศึกษา และชมรมตางๆ จัดทํา
โครงการ/ กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ
5.2 สรางการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีเปนวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา
5.3 สรางทีมผูเชี่ยวชาญดานการสรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษา

แผนภูมิที่ 8 แนวทางในการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรการขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบที่สอดคลอง
กับบริบทสถาบันอุดมศึกษา

ยุทธศาสตรการบริหารจัดการสูความสําเร็จ

ยุทธศาสตรการสรางเครือขายสรางเสริม
สุขภาพภายใน/ภายนอกสถาบันอุดมศึกษา

ยุทธวิธี 2.1 2.2 2.3 2.4

ระยะที่ 1

ยุทธวิธี 3.1 3.2

ยุทธวิธี 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
ยุทธศาสตรการบูรณาการงานสรางเสริม
สุขภาพสูพ ันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา

ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบที่สอดคลองกับ
บริบทสถาบันอุดมศึกษา

ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพกําลังคนดาน
การสรางเสริมสุขภาพ

ยุทธวิธี 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

ยุทธวิธี 1.6 1.7

ยุทธวิธี 5.1 5.2

ยุทธศาสตรการสรางเครือขายสรางเสริม
สุขภาพภายใน/ภายนอกสถาบันอุดมศึกษา

ยุทธศาสตรการบูรณาการงานสรางเสริม
สุขภาพสูพ ันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา

ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพกําลังคนดาน
การสรางเสริมสุขภาพ

ยุทธวิธี 3.1 3.2 3.3

ยุทธวิธี 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

ยุทธวิธี 5.1 5.2 5.3

ระยะที่ 2

ระยะที่ 3
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จากยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ
ผูวิจัยไดนําเสนอการกําหนดดัชนีชวี้ ัดความสําเร็จเปนแนวทางในการปฏิบัติงานดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบที่สอดคลองกับบริบทสถาบันอุดมศึกษา
เปาประสงค พัฒนาขีดความสามารถดานการสรางเสริมสุขภาพที่เหมาะกับสถาบันอุดมศึกษา
แผนระดับโครงการ/ ยุทธวิธี
1.1 กําหนดนโยบายการสรางเสริมสุขภาพของ
สถาบันอุดมศึกษา
1.2 กําหนดโครงสรางการบริหารจัดการและ
บทบาทหนาที่ผูบริหารดานการสรางเสริม
สุขภาพอยางชัดเจน
1.3 กําหนดโครงสรางการประสานงานดานการ
สรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษา
1.4 กําหนดการสรางเสริมสุขภาพในแผนของ
สถาบันอุดมศึกษา
1.5 กําหนดใหงานดานการสรางเสริมสุขภาพเปน
ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน(KPI) ในการประกัน
คุณภาพการศึกษา
1.6 พัฒนาสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการสรางเสริม
สุขภาพ และความปลอดภัย
1.7 พัฒนาฐานขอมูลดานการสรางเสริมสุขภาพ
ของสถาบันอุดมศึกษาใหสมบูรณ ทันสมัย
หลากหลาย เขาถึงไดงาย

ตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ
- มีนโยบายเปนลายลักษณอักษรชัดเจน
- มีโครงสรางการบริหารจัดการดานการสราง
เสริมสุขภาพ และมีบทบาทหนาที่เปนลาย
ลักษณอักษรชัดเจน
- มีโครงสรางการประสานงานดานการสรางเสริม
สุขภาพ และมีบทบาทหนาที่เปนลายลักษณ
อักษรชัดเจน
- มีแผนการดําเนินการดานการสรางเสริมสุขภาพ
ในแผนของสถาบันอุดมศึกษา
- จํานวนตัวชี้วัดดานการสรางเสริมสุขภาพที่ใช
ประเมินการปฏิบัติงาน
- อัตตลักษณของนิสิตนักศึกษา
- ประกาศเขตพื้นที่ปลอดเหลา ปลอดบุหรี่
- ประกาศเขตพื้นที่ขับขี่ตามกฎจราจร
- มีฐานขอมูลดานการสรางเสริมสุขภาพของ
สถาบันอุดมศึกษา
- จํานวนผูใชขอมูลดานการสรางเสริมสุขภาพใน
ฐานขอมูลของสถาบันอุดมศึกษา

ระยะเวลา(ป)
1 3 5
3 3 3
3 3 3

3 3 3

3 3 3
3 3 3
3 3 3
3 3 3
3 3
3 3
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ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการสูความสําเร็จ
เปาประสงค พัฒนาประสิทธิภาพดานการสรางเสริมสุขภาพ
แผนระดับโครงการ/ ยุทธวิธี
2.1 สรางการบริหารจัดการเอื้อตอการดําเนินงาน

3.2 มีขอบังคับกําหนดใหนิสิตนักศึกษาเขารวม
กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ
3.3 วางแผนจัดสรรงบประมาณของ
สถาบันอุดมศึกษา

3.4 กําหนดวาระการรายงานผลการดําเนินงานดาน
การสรางเสริมสุขภาพตอสภามหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ
- รอยละของงบประมาณดานการสรางเสริม
สุขภาพที่ไดรับการจัดสรร
- รอยละอัตราการเบิกจายงบประมาณดานการ
สรางเสริมสุขภาพ
- รอยละของบุคลากรที่พึงพอใจตอวิธีการ
ปฏิบัติงาน
- จํานวนระเบียบ หรือขอบังคับใหนิสิตนักศึกษา
เขารวมกิจกรรมดานการสรางเสริมสุขภาพ
- รอยละของงบประมาณดานการสรางเสริม
สุขภาพที่ไดรับการจัดสรร
- รอยละอัตราการเบิกจายงบประมาณดานการ
สรางเสริมสุขภาพ
- จํานวนครั้งของการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ที่มีวาระเกี่ยวกับผลงานการสรางเสริมสุขภาพ

ระยะเวลา(ป)
1 3 5
3 3 3
3 3 3
3 3 3
3 3
3 3 3
3 3 3
3 3 3

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการสรางเครือขายสรางเสริมสุขภาพภายใน/ภายนอก
สถาบันอุดมศึกษา
เปาประสงค พัฒนาเครือขายการสรางเสริมสุขภาพสูชุมชน
แผนระดับโครงการ/ ยุทธวิธี
1. สรางเครือขายสรางเสริมสุขภาพภายใน
สถาบันอุดมศึกษา
2. สรางเครือขายสรางเสริมสุขภาพระหวาง
สถาบันอุดมศึกษา/ องคกรอื่นๆ
3. สงเสริมใหชุมชนรอบสถาบันอุดมศึกษาเปน
ชุมชนสรางเสริมสุขภาพ

ระยะเวลา(ป)
1 3 5
- จํานวนครั้งการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูดาน 3 3 3
สุขภาพระหวางหนวยงานภายใน
สถาบันอุดมศึกษา
- จํานวนครั้งการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูดาน 3 3 3
สุขภาพระหวางสถาบันอุดมศึกษา/ องคกรอื่นๆ
- จํานวนโครงการ/ กิจกรรมดานสรางเสริมสุขภาพ 3 3 3
ที่จัดบริการใหแกชุมชนตางๆ
ตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ
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ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการบูรณาการงานสรางเสริมสุขภาพสูพ ันธกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา
เปาประสงค บูรณาการงานดานการสรางเสริมสุขภาพในพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา
แผนระดับโครงการ/ ยุทธวิธี
1. บูรณาการเนื้อหาเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพ
ในหลักสูตร
2. บูรณาการงานการสรางเสริมสุขภาพในพันธกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษา
3. สนับสนุนใหสรางความรูดานการสรางเสริม
สุขภาพจากศาสตรในแตละสาขาวิชา
4. สนับสนุนใหบริการความรูดานการสรางเสริม
สุขภาพในศาสตรแตละสาขาวิชา

5. สงเสริมใหมีผลงานวิจัย/ นวัตกรรมเกี่ยวกับการ
สรางเสริมสุขภาพ

ตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ

ระยะเวลา(ป)
1 3 5
3

- จํานวนรายวิชาที่เนื้อหาเกี่ยวของกับสุขภาพ
หรือการสรางเสริมสุขภาพ
33
- จํานวนโครงการ/ กิจกรรมการสรางเสริม
สุขภาพในแตละพันธกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา
3
- จํานวนผลงานวิจัยดานสุขภาพ หรือการสราง
เสริมสุขภาพ
- จํานวนโครงการ/ กิจกรรมการอบรมสัมมนา 3 3 3
เกี่ยวของกับสุขภาพ หรือการสรางเสริม
สุขภาพ
33
- จํานวนผูศึกษาดูงาน หรือใชบริการฐานขอมูล
ดานสุขภาพ หรือการสรางเสริมสุขภาพ
33
- จํานวนผลงานวิจัยดานสุขภาพ หรือการสราง
เสริมสุขภาพ

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพกําลังคนดานการสรางเสริมสุขภาพ
เปาประสงค นิสิตนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษามีศักยภาพดานการสราง
เสริมสุขภาพ
แผนระดับโครงการ/ ยุทธวิธี
1. สงเสริมใหองคการนิสิตนักศึกษา สโมสรนิสิต
นักศึกษา และชมรมตางๆ จัดทําโครงการ/
กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ
2. สรางการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีเปนวัฒนธรรม
ในสถาบันอุดมศึกษา
3. สรางทีมผูเชี่ยวชาญดานการสรางเสริมสุขภาพ
ของสถาบันอุดมศึกษา

ระยะเวลา(ป)
1 3 5
3 3
- จํานวนโครงการ/ กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ
ที่จัดโดยนิสิตนักศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ

- มีกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพของนิสิตนักศึกษา
และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาในวิถี
ชีวิตประจําวันเพิ่มขึ้น
- จํานวนผูเชี่ยวชาญดานการสรางเสริมสุขภาพ
ของสถาบันอุดมศึกษา

3 3

3 3

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจยั เรื่อง
ยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนองคกรแหงการสรางเสริม
สุขภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อสังเคราะหรูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษา และ
นําเสนอยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ โดยใช
ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative research)
กลุมตัวอยาง การวิจัยครั้งนี้เก็บรวบรวมขอมูลจากสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับทุนสนับสนุน
จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.)เขารวมในโครงการเพิม่ ขีดความสามารถ
สูการเปนมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพ 14 สถาบัน คือ 1) มหาวิทยาลัยแมโจ 2) มหาวิทยาลัยบูรพา
3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 4) มหาวิทยาลัยทักษิณ 5) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6) มหาวิทยาลัยนเรศวร 7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 8) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชยั 9) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 10) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
11) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 12) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
13) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 14) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
การเก็บขอมูลกลุมตัวอยางประกอบดวย
1. ขอมูลเอกสารเกี่ยวกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษา โครงการและรายงานสรุปการประเมินผล
โครงการเพิ่มขีดความสามารถสูการเปนมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษา 14 สถาบัน
2. การสัมภาษณผูบริหารของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเปนผูร ับผิดชอบโครงการเพิ่มขีดความสามารถ
สูการเปนมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพ จํานวน 14 คน
3. การสัมภาษณแบบ Focus Group ผูปฏิบัติงานดานการสรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษา
ประกอบดวย อาจารย บุคลากรสายสนับสนุน และนิสิตนักศึกษา จํานวน 68 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การวิจัยครั้งนีเ้ ปนวิจยั เชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลประกอบดวย
1. ประเด็นคําถามที่ใชในการสัมภาษณแบบกึง่ โครงสราง (Semi-structured Interview) ใช
สัมภาษณผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา และสัมภาษณแบบ Focus Group กับผูปฏิบัติงานดานการสรางเสริม
สุขภาพของสถาบันอุดมศึกษา
2. แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับรูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ
ในระดับอุดมศึกษา
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วิธีดําเนินการวิจัย การวิจยั มีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสังเคราะหรางรูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษา
1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยเกี่ยวกับหลักการอุดมศึกษา การพัฒนา
นิสิตนักศึกษา การสรางเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพ และการบริหารจัดการ เพื่อกําหนด
กรอบแนวคิดในการวิจัยและสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1.2 ศึกษาการสนับสนุนโครงการเพิ่มขีดความสามารถสูการเปนมหาวิทยาลัยสรางเสริม
สุขภาพของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.) เพือ่ สรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1.3 สรางประเด็นคําถามทีใ่ ชในการสัมภาษณผูบริหารและการสัมภาษณแบบ Focus Group
กับผูปฏิบัติงาน ซึ่งตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจยั ดวยผูท รงคุณวุฒิ 5 คน
1.4 วิเคราะหสภาพการสรางเสริมสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา จากการวิเคราะหเนื้อหา
เอกสารโครงการและรายงานสรุปการประเมินผลโครงการเพิ่มขีดความสามารถสูการเปนมหาวิทยาลัย
สรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษา 14 สถาบัน เพื่อสังเคราะหเปนรางรูปแบบองคกรแหงการสราง
เสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษา
1.5 สัมภาษณผูบริหารของสถาบันอุดมศึกษา ผูรับผิดชอบโครงการเพิ่มขีดความสามารถสู
การเปนมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพ จํานวน 14 คน และจัดสัมภาษณแบบ Focus Groupกับผูปฏิบัติงาน
ดานการสรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวย อาจารย บุคลากรสายสนับสนุน และ
นิสิตนักศึกษา จํานวน 68 คน เกี่ยวกับรูปแบบการสรางเสริมสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา ผลการ
ดําเนินการสรางเสริมสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา ปจจัยเอื้อ ปญหา/อุปสรรค และรูปแบบองคกรแหง
การสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษาที่ดีในอนาคต
เพื่อสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ รอบที่ 2
1.6 สอบถามความคิดเห็นของผูเ ชี่ยวชาญรอบที่ 2 ตามเทคนิคการวิจยั แบบ EDFR จํานวน
14 คน โดยใชแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญรอบที่ 2 เพื่อสรางแบบสอบถามความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญ รอบที่ 3
1.7 สอบถามความคิดเห็นของผูเ ชี่ยวชาญรอบที่ 3 ตามเทคนิคการวิจยั แบบ EDFR จํานวน
14 คน เพื่อสังเคราะหเปนรางรูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษา
ขั้นตอนที่ 2 การนําเสนอรางยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนองคกรแหง
การสรางเสริมสุขภาพ
2.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในของสถาบันอุดมศึกษาหาจุดแข็ง (Strengths) จุดออน
(Weaknesses) ของสถาบันอุดมศึกษา และวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกสถาบันอุดมศึกษาหาโอกาส
(Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ในการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษา
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2.2 จับคูรายการวิเคราะหสภาพแวดลอม แบบ SWOT Matrix Analysis หาความสัมพันธ
แบบจับคูระหวางจุดแข็งกับโอกาส จุดออนกับโอกาส จุดแข็งกับอุปสรรค จุดออนกับอุปสรรค เพื่อ
กําหนดเปนรางยุทธศาสตร ประกอบดวยยุทธศาสตรหลักระดับองคกร ยุทธศาสตรระดับแผนงาน และ
ยุทธศาสตรระดับโครงการ
ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบรางรูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษา
และรางยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ
3.1 ตรวจสอบรางรูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษา และราง
ยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ โดยการจัดประชุม
ระดมความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ (Connoisseurship) จํานวน 18 คน เพื่อพิจารณาใหไดรูปแบบองคกร
แหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษา และยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความเปน
องคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพมีความเหมาะสม ความเปนไปได และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง
3.2 พัฒนารูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษา และยุทธศาสตร
การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ
โดยผูวิจัยดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมตามขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ เพื่อใหไดรูปแบบและยุทธศาสตรมีความ
สมบูรณย่ิงขึ้น
สรุปผลการวิจยั
ผลการวิเคราะหขอมูลจากการวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความเปน
องคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ ผูวิจยั ไดสรุปผลแบงเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การศึกษาและวิเคราะหสภาพการสรางเสริมสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา
ตอนที่ 2 การสังเคราะหรูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษา
ตอนที่ 3 การนําเสนอยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนองคกรแหงการ
สรางเสริมสุขภาพ
ตอนที่ 1 การศึกษาและวิเคราะหสภาพการสรางเสริมสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา
ผลการศึกษาสภาพการสรางเสริมสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับทุนสนับสนุนจาก
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.) เขารวมในโครงการเพิม่ ขีดความสามารถสู
การเปนมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพ จํานวน 14 สถาบัน ไดแก 1) มหาวิทยาลัยแมโจ 2) มหาวิทยาลัย
บูรพา 3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 4) มหาวิทยาลัยทักษิณ 5) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6) มหาวิทยาลัยนเรศวร 7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 8) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชยั 9) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 10) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
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11) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 12) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
13) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 14) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สรุปได
วาสถาบันอุดมศึกษา 14 แหง มีบริบทแตกตางกัน ดังนี้
1. วัตถุประสงคในการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา แบงเปน 3 ประเภท คือ 1) พัฒนาจากโรงเรียน
ฝกหัดครูประถมกสิกรรม มัธยมวิสามัญเกษตรกรรม เพือ่ เปนเตรียมวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2) พัฒนาจาก
วิทยาลัยวิชาการศึกษา หรือเคยเปนวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 3) กําเนิดจากวิทยาลัย
อาชีวศึกษา มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตครูอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี
2. การจัดการเรียนการสอน แบงเปน 2 ประเภท คือ 1) มีการจัดการเรียนการสอนดาน
วิทยาศาสตรสขุ ภาพ 2) ไมมีการจัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
3. ลักษณะสถาบันอุดมศึกษาที่สงผลตอการจัดโครงการ/ กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ สถาบัน
อุดมศึกษาแตละแหงจะมีลกั ษณะทางกายภาพ การบริหารจัดการ และปจจัยอํานวยความสะดวกแตกตางกัน
ไดแก 1) โครงสรางของสถาบันอุดมศึกษา เปนสถาบันอุดมศึกษาแหงเดียว หรือมีวิทยาเขต 2) การจัด
หอพักของสถาบันอุดมศึกษา3) ผูรับผิดชอบโครงการสรางเสริมสุขภาพเปนทีมสุขภาพ 4) จํานวนปที่
รับทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
การดําเนินการสรางเสริมสุขภาพสถาบันอุดมศึกษา 14 สถาบันที่เขารวมในโครงการเพิ่มขีด
ความสามารถสูการเปนมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.) มีขั้นตอนดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพเหมือนกัน ดังนี้
1. อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาแตงตั้งผูรับผิดชอบโครงการในรูปของคณะกรรมการและ
มอบหมายนโยบายสนับสนุน
2. อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
3. ประชุมจัดทํานโยบาย เปาหมาย แผนการดําเนินงาน กําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จ โดย
ผูรับผิดชอบโครงการรวมกับคณะกรรมการชุดตางๆจากประชาคมในสถาบันอุดมศึกษา
4. ประชาสัมพันธและจัดกิจกรรมรณรงค เพือ่ สรางความตระหนัก ความเขาใจเกี่ยวกับนโยบาย
และเปาหมาย
5. ลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไวอยางตอเนื่อง
6. ติดตามประเมินผล ประชุมคณะกรรมการเพื่อกําหนดแนวทางการติดตามประเมินผลตาม
ตัวชี้วดั ความสําเร็จในแตละโครงการที่กําหนดไว และสรุปผลการดําเนินงาน
7. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางคณะวิชา/ สถาบัน/ สํานัก/ หนวยงาน
ผลการดําเนินงานดานการสรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษา 14 แหง มีคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลลัพธไดวา สถาบันอุดมศึกษา 14 สถาบันดําเนินงานดานการสรางเสริมสุขภาพได
บรรลุเปาหมายตามตัวชีว้ ัดเชิงระบบ และตัวชี้วดั เชิงผลลัพธ คือ
2

2
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1. ตัวชีว้ ัดเชิงระบบ ไดแก 1) มีนโยบาย แผนการดําเนินการเพื่อเปนองคกรสรางเสริมสุขภาพที่
เกิดจากความรวมมือของประชาคมในสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับ 2) มีรูปแบบในการดําเนินงาน/ โครงการ
ตามแผนที่กําหนดไวอยางมีคุณภาพ 3) มีแบบแผนในการแกไขปญหาสรางเสริมสุขภาพเฉพาะเรื่อง
4) มีคณะกรรมการ/ หนวยงานผูรับผิดชอบดานการสรางเสริมสุขภาพที่ไดรับการยอมรับจากประชาคม
ในสถาบันอุดมศึกษา 5) มีระบบการติดตาม ประเมินผล 6) มีรายงานผลการสังเคราะหองคความรูที่ได
จากการดําเนินงาน 7) มีการจัดทําแผนการสรางเสริมสุขภาพในปถัดไปได
2. ตัวชี้วดั เชิงผลลัพธ ไดแก 1) นิสิตนักศึกษา และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาไมนอยรอยละ
70 ตระหนักถึงความสําคัญและวิธีการในการสรางเสริมสุขภาพ 2) นิสิตนักศึกษา และบุคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษามีการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ้น 3) สิ่งแวดลอมภายในและรอบๆสถาบัน
อุดมศึกษาเอื้อตอการสรางเสริมสุขภาพดีขนึ้ ทั้งดานกายภาพและดานสังคม
3. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ ไดแก 1) มีผูเขารวมกิจกรรมนอย 2) ผูรับผิดชอบ
โครงการไมสามารถดําเนินงานไดตามแผนยุทธศาสตรที่วางไว 3) การประชาสัมพันธยังไมกระจาย
ขาวสารเทาที่ควร 4) การเปลี่ยนผูบริหารหรือผูรับผิดชอบโครงการสรางเสริมสุขภาพทําใหการดําเนินงาน
ขาดความตอเนื่อง และความตระหนัก 5) นิสิตนักศึกษา และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษามีทศั นคติ
เกีย่ วกับการสรางเสริมสุขภาพไมถกู ตอง จึงไมเขารวมกิจกรรม 6) การจัดสรรงบประมาณยังไมเหมาะสม
และลาชา 7) สถานที่จัดกิจกรรมของสถาบันศึกษามีไมเพียงพอ ทําใหผูสนใจเขารวมกิจกรรมไดนอย
8) มีขอผิดพลาดจากการสื่อสารและประสานงาน
4. ขอเสนอแนะจากการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพ ไดแก 1) ตองดําเนินกิจกรรมสรางเสริม
สุขภาพอยางตอเนื่อง 2) ควรเนนการประชาสัมพันธในวงกวางและใชสื่อประชาสัมพันธที่หลากหลาย
3) การจัดกิจกรรมไมควรจํากัดเฉพาะกลุมเปาหมายเดียว 4) ควรมีรางวัลเปนแรงเสริมเพื่อสรางแรงจูงใจ
5) ควรใหนสิ ิตนักศึกษาทุกชั้นปมีสวนรวมในการวางแผน และดําเนินกิจกรรม 6) ควรบูรณาการ
กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา 7) กิจกรรมควรมีความหลากหลายเพื่อตอบสนอง
ความตองการ และความพอใจของประชาคมในสถาบันอุดมศึกษา 8) ควรแตงตั้งแตงตั้งบุคลากรหรือ
หนวยงาน เพือ่ ดําเนินงานการสรางเสริมสุขภาพโดยเฉพาะ
5. ปจจัยทีก่ อใหเกิดผลสําเร็จ ไดแก 1) การสนับสนุนสงเสริมจากผูบริหาร 2) การบริหารจัดการ
ที่ดี 3) การสื่อสาร ติดตอประสานงาน การดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพอยางตอเนื่อง และตองสราง
ความเขาใจใหตรงกัน 4) ความรวมมือและการสรางเครือขายในสถาบันอุดมศึกษา 5) การแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางสถาบันอุดมศึกษา 6) ประยุกตความรูจากการเรียนการสอนในสาขาวิชา มาปรับกระบวนทัศน
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนิสิตนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา จนเกิดเปนองคความรู
นวัตกรรมในการสรางเสริมสุขภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา
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ตอนที่ 2 การสังเคราะหรูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษา
ผูวิจยั สังเคราะหรางรูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษาจากความ
คิดเห็นที่สอดคลองกันมากที่สุดของผูเชี่ยวชาญตามเทคนิคการวิจยั แบบ EDFR ทั้งดานนโยบายของ
สถาบันอุดมศึกษา ดานโครงสรางและการบริหารจัดการ การดําเนินงานดานการสรางเสริมสุขภาพของ
สถาบันอุดมศึกษา จากนั้นจึงจัดประชุมผูท รงคุณวุฒิพจิ ารณาตรวจสอบรางรูปแบบองคกรแหงการสราง
เสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษา โดยผูวิจัยไดสรุปและแกไขเพิ่มเติมเปนรูปแบบองคกรแหงการสราง
เสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษา ดังนี้
วิสัยทัศน สถาบันอุดมศึกษาเปนศูนยกลางขับเคลื่อนการสรางเสริมสุขภาพอยางยั่งยืน เกิดเปน
วัฒนธรรมองคกรที่มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางสรางสรรค
นโยบาย สถาบันอุดมศึกษาเปนศูนยกลางในการขับเคลื่อนการสรางเสริมสุขภาพ โดย
1) การพัฒนาศักยภาพดานการสรางเสริมสุขภาพของนิสิตนักศึกษา และบุคคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง
2) การปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมใหเอื้อตอสุขภาพในการเรียนรู การอยูอาศัย และการทํางาน
3) บูรณาการกิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพในพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา และแผนบริหาร
การศึกษา
4) การพัฒนาเครือขายและขยายงานดานการสรางเสริมสุขภาพเชื่อมโยงสูสังคมภายนอก
สถาบันอุดมศึกษา
พันธกิจ พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาในการเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ คือ
ผลิตบัณฑิตทีม่ ีความสมบูรณของสุขภาวะ สรางองคความรู นวัตกรรม และนักวิชาการ ถายทอดความรู
และบริการความรู
6. ผลิตบัณฑิตทีม่ ีความสมบูรณของสุขภาวะดานรางกาย ดานจิตใจ ดานสังคม และดานปญญา
7. สงเสริมนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญดานการสรางเสริมสุขภาพ
8. สรางองคความรู และนวัตกรรมดานการสรางเสริมสุขภาพ โดยใชกระบวนการวิจัยสราง
องคความรูใ หมๆ หรือนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมสุขภาพ
9. ถายทอดความรูดานการสรางเสริมสุขภาพ เปนแหลงเรียนรูที่รวบรวมความรูเพื่อเผยแพรสู
สาธารณะ
10.บริการความรูดานการสรางเสริมสุขภาพแกบุคคลภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน เพื่อ
พัฒนาใหบุคคล ครอบครัว และชุมชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ
คานิยมรวม SHAPE Sustainability – พัฒนาอยางยั่งยืนตอเนือ่ ง Holism – บูรณาการกับพันธกิจ
Accountability – รับผิดชอบตอสุขภาพและสาธารณะ Participation – ทุกคนมีสวนรวม Equity – ความ
เสมอภาค
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เปาหมาย พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาใหเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ
โครงสรางการบริหารจัดการ การบริหารจัดการแบบมีสวนรวมของผูบริหาร บุคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษา และนิสติ นักศึกษา ดังนั้นประชาคมของสถาบันอุดมศึกษาตองรับรูเกี่ยวกับนโยบาย
และการดําเนินการใหสถาบันอุดมศึกษาเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ และรวมเปนคณะกรรมการ
ระดับตางๆ ไดแก คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการดําเนินงาน คณะกรรมการโครงการยอย
คณะกรรมการประสานงาน/ คณะกรรมการติดตามประเมินผล
การดําเนินการ เริ่มจากอธิการบดีนําเสนอนโยบายการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความเปน
องคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพใหสภามหาวิทยาลัยรับทราบ และประชาสัมพันธใหประชาคมของ
สถาบันอุดมศึกษารับรูเกีย่ วกับนโยบายการเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษา
ผูบริหาร บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา และนิสิตนักศึกษารวมกันวางแผน และดําเนินการกําหนด
นโยบายหลักดานการสรางเสริมสุขภาพอยางชัดเจน โดยกําหนดเปนพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาใน
แผนงานของสถาบันอุดมศึกษา และกําหนดใหงานดานการสรางเสริมสุขภาพเปนตัวชีว้ ัดหนึ่งในการ
ปฏิบัติงาน การจัดบริการความรูแนวคิดหลักดานการสรางเสริมสุขภาพ การแตงตั้งผูรับผิดชอบดําเนินงาน
ดานการสรางเสริมสุขภาพจากทุกคณะวิชา/ หนวยงาน เพื่อจัดทําโครงการ/ กิจกรรมการสรางเสริม
สุขภาพ โดยบูรณาการกับพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามบริบทอยางสอดคลองกับแผนปฏิบตั ิงาน
ตลอดปการศึกษา มีการจัดสรรงบประมาณ จัดเวทีสรางเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางประชาคมของ
สถาบันอุดมศึกษา ระหวางสถาบันอุดมศึกษา และกับองคกรอื่นๆ มีการเก็บรวบรวมขอมูลเกีย่ วกับสุขภาพ
ของนิสิตนักศึกษา บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา สภาพแวดลอมที่สงผลกระทบตอสุขภาพ และการ
ดําเนินการสรางเสริมสุขภาพดวยกระบวนการวิจัย และติดตามประเมินผลตามวัตถุประสงค เปาหมาย
และตัวชีว้ ัดทีก่ ําหนดในโครงการ เพื่อใหผูบริหารนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
ตอนที่ 3 การนําเสนอยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ
ยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ พัฒนา
ดวยเทคนิค SWOT Matrix Analysis จากการวิเคราะหความพรอมของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาเปน
องคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ สรุปสถาบันอุดมศึกษามีจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ดังนี้
1. จุดแข็ง มี 18 ขอ ไดแก 1) มีบุคลากรทีม่ ีประสบการณ ความรู และความเขมแข็งทางวิชาการ
2) บุคลากรสามารถเปนแกนนําหรือตนแบบที่มีสุขภาพดีขึ้นจากการสรางเสริมสุขภาพได 3) อาจารย บุคลากร
รูและเขาใจปญหา ปจจัยเสีย่ ง หรือพฤติกรรมเสี่ยงตางๆของนิสิตนักศึกษาอยางชัดเจน 4) มีกลุมเปาหมาย
หลายชวงวัย ทําใหเห็นแนวโนมของปญหาสุขภาพที่เกิดจากปจจัยเสี่ยง หรือพฤติกรรมเสี่ยง 5) บุคลากร
โดยเฉพาะอาจารยมีอิทธิพลในการชี้นําใหนิสิตนักศึกษาเขารวมกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพอยางสูง 6) มี
เทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการดําเนินงานมีประสิทธิภาพและครอบคลุมยิ่งขึ้น 7) มีความรูทาง
วิชาการและการวิจัยที่ตองใชในกําหนดตัวชี้วดั การติดตาม และประเมินผลการดําเนินการสรางเสริมสุขภาพได
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8) มีชองทางในการประชาสัมพันธที่หลากหลาย ครอบคลุม และเขาถึงกลุมเปาหมาย 9) มีสภามหาวิทยาลัยที่
สามารถประกาศนโยบายสาธารณะ/ ขอบังคับตางๆภายในสถาบันอุดมศึกษาได 10) มีโครงสรางการ
บริหารจัดการชัดเจน 11) มีการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน 12) ผูบริหารมีการมอบนโยบาย
ใหผูปฏิบัติจัดการรับทราบอยางชัดเจน 13) มีพันธกิจหลักที่ตองพัฒนานิสิตนักศึกษา 4 ดานที่สอดคลอง
กับงานดานการสรางเสริมสุขภาพ 14) มีองคการนิสิตนักศึกษา สโมสรนิสิตนักศึกษา และชมรมตางๆรวม
เปนผูดาํ เนินการสรางเสริมสุขภาพ 15) นิสิตนักศึกษาและบุคลากรเปนผูมีสวนรวมในการดําเนินโครงการ/
กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ ทําใหจดั กิจกรรมไดตรงตามความตองการของกลุมเปาหมาย 16) การมีหลักสูตร
หลากหลาย ทําใหมีองคความรู ความเชี่ยวชาญที่เฉพาะเจาะจงในแตละสาขาวิชา 17) นิสิตนักศึกษามีการ
เคลื่อนไหวทุกปการศึกษา ทําใหสามารถขยายผลการสรางเสริมสุขภาพสูครอบครัว ชุมชนและสังคมได
เพิ่มขึ้น 18) มีเครือขายภายในและระหวางสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆจากดําเนินงานดานตางๆ
2. จุดออน มี 17 ขอ ไดแก 1) บุคลากรและนิสิตนักศึกษามีภาระงานมาก มีเวลาจํากัด เพราะ
ตองมุงความเปนเลิศดานวิชาการ และขาดความรูความเขาใจดานการสรางเสริมสุขภาพที่ถูกตอง ทําให
ขาดความรวมมือในโครงการ/ กิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพ 2) คณะกรรมการที่แตงตั้งไมมีเวลา
รับผิดชอบงานที่ตองดําเนินการ 3) ผูรับผิดชอบดําเนินการขาดความเขาใจดานการสรางเสริมสุขภาพอยาง
ถูกตอง 4) บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา และนิสิตนักศึกษามีอายุอยูใ นชวงวัยที่สุขภาพแข็งแรง จึงไม
ตระหนักในการดูแลสุขภาพ ไมสนใจเขารวมกิจกรรม 5) สถานที่จาํ กัด คับแคบ มีหลายวิทยาเขต ไมเอื้อตอ
การจัดกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ ตองจัดกิจกรรมหลายครั้ง ใชบุคลากรและงบประมาณเพิ่ม เขารวม
กิจกรรมไมสะดวก เขารวมไดนอย 6) มีงบประมาณจํากัด ทําใหโครงการสรางเสริมสุขภาพจัดกิจกรรม
ไดนอ ย ไมเกิดความตอเนื่อง 7) สถาบันอุดมศึกษาบางแหงเปนสถาบันการศึกษาเฉพาะสาขา ทําใหเขาใจ
ไมถูกตองเกีย่ วกับองคความรูดานสุขภาพ หรือแนวคิดหลักของการสรางเสริมสุขภาพ 8) ผูบริหารมี
ภาระงานมาก จึงมอบหมายตอและไมมสี วนรวมกิจกรรม 9) มีการเปลี่ยนแปลงผูบริหาร/ ผูปฏิบัติ/
ผูประสานงาน ทําใหการดําเนินงานไมตอเนื่อง และขาดประสิทธิภาพ 10) แผนการปฏิบัติงานยังไม
สอดคลองกับปฏิทินการศึกษา 11) งานดานการสรางเสริมสุขภาพเปนโครงการพิเศษ ไมมีในแผนการ
ปฏิบัติงาน และไมเปนตัวชี้วดั ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ทําใหไมไดรับความรวมมือตามเปาหมาย
12) สถาบันอุดมศึกษามุงเนนการเรียนการสอน และวิชาชีพมากกวากิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
นอกหลักสูตร 13) ขาดหนวยงานรับผิดชอบประสานงานสรางเสริมสุขภาพโดยตรง 14) ขาดการบูรณาการ
กับพันธกิจอยางเปนรูปธรรม 15) การสื่อสารและประสานงานมีขอผิดพลาด ทําใหการรับรูในการจัด
กิจกรรมไมชัดเจน หรือแนวทางการจัดกิจกรรมไมชัดเจน 16) มีกจิ กรรมลักษณะเดียวกัน หรือการ
ประชาสัมพันธในชวงเดียวกันหลายโครงการ ทําใหกลุมเปาหมายไมสนใจ และเขารวมกิจกรรมนอย
17) สถาบันอุดมศึกษาบางแหงไมมีหอพัก หรือนิสิตนักศึกษาตองเดินทางไกล ทําใหนสิ ิตนักศึกษาตองไม
สามารถเขารวมกิจกรรมได หรือไมสนใจเขารวมกิจกรรม
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3. โอกาส มี 9 ขอ ไดแก 1) มีเครือขายภายนอกสถาบันที่ยินดีจะแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ
การดําเนินงานดานการสรางเสริมสุขภาพรวมกัน ไดแก สถาบันอุดมศึกษาทีด่ าํ เนินนโยบายการเปน
มหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพที่ประสบความสําเร็จแลว 2) สถาบันอุดมศึกษาสามารถขยายผลดานการ
สรางเสริมสุขภาพสูชุมชนไดงาย เพราะมีความใกลชิดและเคยรวมกิจกรรมกับชุมชนอยูเดิม 3) การเผยแพร
องคความรูเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพสูสาธารณะมีชองทางการสื่อสารที่หลากหลาย ทําใหบุคคล
สามารถเขาถึงความรูและเรียนรูไดงาย 4) คาใชจายในการรักษาพยาบาลเมื่อเกิดความเจ็บปวยสูงกวา
คาใชจายในการสรางเสริมสุขภาพมาก 5) ประชาชนมีความตระหนักเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม
ที่สงผลตอสุขภาพมากขึน้ อยางชัดเจน 6) ยุทธศาสตรหนึ่งในการสรางเสริมสุขภาพ คือ การสราง
สิ่งแวดลอมที่เกื้อกูลตอสุขภาพ 7) การสรางเสริมสุขภาพเปนนโยบายระดับโลก ที่WHOใหความสําคัญ
มุงเนนใหทุกคนมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพตนเอง และสรางสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการมีสุขภาพดี
8) การพัฒนางานสรางเสริมสุขภาพมีองคกรใหการสนับสนุนดานองคความรู และงบประมาณ เชน
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 9) สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก 4 ดาน คือ ผลิต
บัณฑิต การบริการวิชาการแกสังคม การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
4. อุปสรรค มี 5 ขอ ไดแก 1) คานิยมในการดําเนินชีวิตของวัยรุน และบุคคลวัยแรงงาน
เปลี่ยนแปลงไป 2) ขอมูลขาวสารที่เผยแพรสูสาธารณะหลากหลาย ขาดการคัดกรองที่เหมาะสม 3) เปาหมาย/
แนวคิดการสรางเสริมสุขภาพขององคกรผูสนับสนุนงบประมาณกับสถาบันอุดมศึกษาไมตรงกัน ทําใหเกิด
ปญหาในการใชงบประมาณ 4) การปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมภายนอกสถาบันอุดมศึกษาใหเอื้อตอ
สุขภาพตองขอความรวมมือจากชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนา 5) รูปแบบการ
สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูการเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพไม
เหมาะสมกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษา 6) การรับทุนสนับสนุนจากภายนอกที่มีระบบงานแตกตางกับ
สถาบันอุดมศึกษา ทําใหการดําเนินงานยุงยาก ลาชา และมีขอผิดพลาดได 7) ชวงระยะเวลาการใหทุน
สนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาจากองคกรภายนอก ทําใหกิจกรรมไมสอดคลองกับปฏิทินการศึกษา ไมตอเนื่อง
ผลการวิเคราะหความสัมพันธแบบจับคูระหวางจุดแข็งกับโอกาส จุดออนกับโอกาส จุดแข็งกับ
อุปสรรค จุดออนกับอุปสรรค เพื่อนํามาใชพิจารณากําหนดเปนรางยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
สูความเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ จากนั้นจึงจัดประชุมผูท รงคุณวุฒิพจิ ารณาตรวจสอบราง
ยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ โดยผูวิจยั ไดสรุป
และแกไขเพิ่มเติมเปนยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ
ประกอบดวย ยุทธศาสตรหลักระดับองคกร คือ ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาเปนองคกร
แหงการสรางเสริมสุขภาพ และมียุทธศาสตรระดับแผนงาน 5 ยุทธศาสตร ไดแก 1) ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบที่สอดคลองกับบริบทสถาบันอุดมศึกษา 2) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการสูความสําเร็จ 3) ยุทธศาสตร
การสรางเครือขายสรางเสริมสุขภาพภายใน/ภายนอกสถาบันอุดมศึกษา 4) ยุทธศาสตรการบูรณาการงาน
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สรางเสริมสุขภาพสูพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา 5) ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพกําลังคนดานการ
สรางเสริมสุขภาพ
การอภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั เรื่อง ยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนองคกรแหงการสรางเสริม
สุขภาพ ผูวิจยั ไดแบงประเด็นการอภิปรายผลการวิจัยเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การศึกษาและวิเคราะหสภาพการสรางเสริมสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา
ตอนที่ 2 การสังเคราะหรูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษา
ตอนที่ 3 การนําเสนอยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนองคกรแหงการ
สรางเสริมสุขภาพ
ตอนที่ 1 การศึกษาและวิเคราะหสภาพการสรางเสริมสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา
การวิเคราะหสภาพการสรางเสริมสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา ผูวิจัยเลือกประเด็นบริบทของ
แตละสถาบันอุดมศึกษาทีน่ ํามาวิเคราะหเปรียบเทียบกัน ไดแก วัตถุประสงคในการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา
การจัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ และลักษณะสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งประกอบดวย
โครงสรางของสถาบันอุดมศึกษา เปนสถาบันอุดมศึกษาแหงเดียว หรือมีวิทยาเขต การจัดหอพักของ
สถาบันอุดมศึกษา ผูรับผิดชอบโครงการสรางเสริมสุขภาพเปนทีมสุขภาพ และจํานวนปท่ีรับทุน
สนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.) เนื่องจากเปนปจจัยที่สงผลตอ
การสรางเสริมสุขภาพ ดังนี้
1. วัตถุประสงคในการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา ทําใหการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
มุงความสําคัญเฉพาะกับศาสตรตามสาขาวิชานั้นๆ ซึ่งจะเห็นไดจากวิสัยทัศนของสถาบันอุดมศึกษา
อาทิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีวิสัยทัศนที่มงุ เนนการเปนผูนํา พัฒนาสูความเปนเลิศดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือมหาวิทยาลัยที่พัฒนาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา มุงเนนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยเปนสําคัญ เชน มหาวิทยาลัยบูรพามีวิสัยทัศนวา “สรางคนคุณภาพ สรางปญญาให
แผนดิน ดวยคุณภาพการศึกษาระดับสากล เพื่อนําพาสังคมไทยสูสังคมอุดมปญญาที่เขมแข็งอยางยั่งยืน”
มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีวสิ ัยทัศนวา “มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปนสถาบันการศึกษาแหงภูมิปญ
 ญา
และการเรียนรูข องชุมชนมีระบบการศึกษาหลากหลาย โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม เปนผูนําดานการ
วิจัยและสรางสรรคภูมิปญญาทองถิ่นสูสากล” สวนมหาวิทยาลัยแมโจมีวิสัยทัศนวา “เปนมหาวิทยาลัย
ชั้นนําที่มีความเปนเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ” การปฏิบัติตามพันธกิจ ไดแก การผลิต
บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม ก็มุงเนนเฉพาะศาสตรใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวของ เชน ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานการเกษตร เปนตน ซึ่งวัตถุประสงค
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ในการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาจึงเปนปจจัยสําคัญในการวางแนวทางการพัฒนาของสถาบันอุดมศึกษา
แตละแหง แตการศึกษาของผูวิจัยพบวา สถาบันอุดมศึกษาที่จัดตั้งดวยวัตถุประสงคแตกตางกัน
สามารถใชรูปแบบการสรางเสริมสุขภาพเหมือนกันได ซึ่งและสอดคลองทรรศนะของ John Stuart Mill
(อางถึงในวิรณ
ุ ตั้งเจริญ, 2551) ที่กลาววา “เปาหมายของมหาวิทยาลัยไมควรสอนเพื่อใหความรูแตเพียง
เฉพาะดาน แตตองสรางความสามารถและเพาะการเปนมนุษย” ถาสถาบันอุดมศึกษาสรางใหนิสิต
นักศึกษาเปนคนที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และมีความรูสึกนึกคิด นิสิตนักศึกษายอมผลักดันตนเองให
เปนบุคคลที่มีประสิทธิภาพ และรูจักคิดได โดยเฉพาะสิ่งที่เกีย่ วของกับสุขภาพของตนเอง และ
ครอบครัวในอนาคต
2. การจัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ สถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดการเรียน
การสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ มีคณะวิชาที่จัดการเรียนการสอนรายวิชาเกีย่ วกับสุขภาพในหลักสูตร
ใหกับนิสิตนักศึกษาโดยตรง เชน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
วิทยาศาสตรการกีฬา เปนตน ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงมีความพรอมดานทรัพยากรบุคคล และองค
ความรูเกี่ยวกับสุขภาพเปนอยางดี ประชาคมในสถาบันอุดมศึกษานัน้ ๆจึงมีความเขาใจแนวคิดหลักของ
การสรางเสริมสุขภาพไดมากกวาสถาบันอุดมศึกษาที่ไมมกี ารจัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสขุ ภาพ
ทําใหผูบริหาร อาจารย นิสติ นักศึกษา และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษารับรูถึงความสําคัญเกี่ยวกับ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพไดงายกวา จากการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาทีเ่ ขารวมโครงการเพิ่มขีด
ความสามารถสูการเปนมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ(สสส.) ผูวิจัยสรุปไดวา สถาบันอุดมศึกษาทั้ง 2 ประเภท สามารถใชรูปแบบการดําเนินงานดาน
การสรางเสริมสุขภาพเหมือนกันได โดยการจัดบริการความรูดานการสรางเสริมสุขภาพกอนดําเนินงาน
เพื่อใหประชาคมของสถาบันอุดมศึกษาเขาใจเกีย่ วกับแนวคิดหลักของการสรางเสริมสุขภาพที่ถูกตอง
และใชการสรางเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสถาบันอุดมศึกษาใหเขมแข็ง เพื่อแบงปนความรู
และประสบการณการปฏิบัติงานดานการสรางเสริมสุขภาพ ทําใหสามารถดําเนินงานไดงายขึ้น รวดเร็ว
ขึ้น และกระตุนใหเกิดการแขงขันขึ้น ดังที่ผูปฏิบัติของมหาวิทยาลัยนเรศวรไดกลาวไววา “การเรียนรู
ไมจําเปนตองเกิดจากความผิดพลาดของตนเองเสมอไป”
3. ลักษณะสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวย
3.1 โครงสรางของสถาบันอุดมศึกษา เปนสถาบันอุดมศึกษาแหงเดียว หรือมีวิทยาเขต
เนื่องจากจํานวนที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเปนปจจัยสําคัญตอการจัดสรรงบประมาณในการจัดโครงการ/
กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพใหครบทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคม และปญญา ทําใหตอ งมีการประสานงาน
และการประชาสัมพันธเพิ่มขึ้น จากการสัมภาษณผูบริหารและสนทนากลุมกับผูปฏิบัติงานพบวา เปน
ปญหาอยางมากในระยะเริ่มแรก แตหลังจากการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู มีการปรึกษาหารือกันถึง
ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ทําใหทุกฝายเกิดความเขาใจกัน และแกปญหาโดยใชความเขมแข็งของ

173
เครือขายระหวางหนวยงาน ศูนย และวิทยาเขตขึ้น มีการใชเทคโนโลยีเขามาสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ทําใหแกไขปญหาเหลานี้ได เชน การติดตามขอมูลทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส การประชาสัมพันธผาน
ทางเว็บไซต หรือสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัย เปนตน และการวางแผนจัดโครงการ/ กิจกรรมหมุนเวียน
กันไปทีละวิทยาเขต เพื่อประหยัดงบประมาณในการจัดปายนิทรรศการ และวัสดุอุปกรณตางๆได
ดังนั้นจึงสามารถใชรูปแบบการดําเนินงานดานการสรางเสริมสุขภาพเหมือนกันได
3.2 หอพักของสถาบันอุดมศึกษา ผูวิจัยเลือกวิเคราะหบริบทลักษณะของสถาบันอุดมศึกษา
ดานหอพัก เนือ่ งจากการจัดหอพักนิสิตนักศึกษามีวัตถุประสงค 2 ประการ (Packwood, 1977 อางถึงใน
อรวรรณ ธรรมพิทักษ, 2547) คือ
1) เพื่อควบคุมดูแล และปรับพฤติกรรมของนิสิตนักศึกษาใหเกิดความถูกตองเหมาะสม
2) เพื่อพัฒนานิสติ นักศึกษาในดานการสรางเสริมพัฒนาการทางสติปญญา และสงเสริม
ใหเกิดการเรียนรู และเพื่อสรางความเจริญงอกงามขึ้นเปนพลเมืองที่ดขี องสังคม
สรุปไดวา การจัดหอพักนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจึงเปนสถานที่สําคัญควรมีการ
วางแผนที่ดีในการจัดโปรแกรมการเรียนรู เพื่อสนับสนุนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา สงเสริม
พัฒนาการทางสติปญญา สงเสริมการจัดสภาพแวดลอมที่ดีของหอพัก เปดโอกาสใหนิสิตนักศึกษากับ
อาจารยไดมีโอกาสปฏิสัมพันธกัน เกิดความงอกงามเปนมนุษยที่สมบูรณ ควรจัดใหมีการสงเสริมการ
เรียนรูดานสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยใหแกนิสิตนักศึกษา รวมทัง้ หอพักควรอยูใ นทําเลทีเ่ หมาะสม
อยูใกลสถาบันอุดมศึกษา ไมอยูใกลสถานบันเทิงเริงรมย และควรมีบริเวณกวางพอสมควร มีที่พักผอน
หยอนใจ มีพื้นที่สีเขียว และภายในหอพักควรมีอากาศอาการถายเทไดสะดวก มีหอ งน้ํา และหองอํานวย
ความสะดวกตางๆ สะอาดและเพียงพอ ดังนั้นหอพักนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจึงเปนสถานที่
สําคัญสําหรับการจัดโครงการ/ กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพที่มีผูเขารวมไดสะดวก
3.3 ผูรับผิดชอบโครงการสรางเสริมสุขภาพเปนทีมสุขภาพ ผูรับผิดชอบที่เปนทีมสุขภาพ
จะมีความตระหนักกับงานดานการสรางเสริมสุขภาพเพิ่มขึ้น ดวยความเขาใจเกี่ยวกับสุขภาวะของนิสิต
นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาไดดี รวมทัง้ ปญหาและปจจัยเสีย่ งตางๆ ทําใหผูรับผิดชอบ
งานดานบริการสุขภาพวางแผนจัดทําโครงการ/ กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพไดสอดคลองกับปญหาและ
ปจจัยเสีย่ งของประชาคมในสถาบันอุดมศึกษา
3.4 จํานวนปที่รับทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
(สสส.) เปนผลใหนิสิตนักศึกษา และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษามีความรู ความเขาใจ และ
ประสบการณเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษาไดเพิม่ ขึ้น ทําใหนสิ ิตนักศึกษา และ
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาหาแนวทางแกไขปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแตละครั้งของการจัด
กิจกรรม และสามารถวางแผนปรับปรุงโครงการ/ กิจกรรมใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
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ผลการวิจยั สรุปไดวา สถาบันอุดมศึกษา 14 สถาบันมีบริบทของสถาบันอุดมศึกษาทีแ่ ตกตางกัน
แตสามารถใชรูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษาเหมือนกันได เนื่องจากการ
ดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพตามโครงการเพิ่มขีดความสามารถสูการเปนมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพนั้น
สถาบันอุดมศึกษามีผลการดําเนินงานคลายคลึงกัน พบปญหาและอุปสรรคเหมือนกัน รวมทั้งมี
ขอเสนอแนะจากการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพคลายคลึงกัน และพบปจจัยที่กอใหเกิดผลสําเร็จตอ
การดําเนินงานดานการสรางเสริมสุขภาพไดอยางมีประสิทธิภาพเหมือนกัน ไดแก ปจจัยดานการ
สนับสนุนสงเสริมจากผูบริหาร การบริหารจัดการที่ดี และการมีสวนรวมของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษา
และนิสิตนักศึกษา มีการใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสาร และประชาสัมพันธใหทุกคน
ไดรับรูแ ละเกิดความตระหนักจนเขารวมกิจกรรม
ดังนัน้ รูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาแตละ
แหงเหมือนกันได แมวาสถาบันอุดมศึกษาจะมีบริบทแตกตางกัน เนื่องจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี
อยางยั่งยืนจะเกิดขึ้นไดเมื่อบุคคลตระหนักถึงความสําคัญในการสรางเสริมสุขภาพใหเกิดสุขภาวะ
ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาซึ่งเปนองคกรที่บุคลากรมีความรู ความสามารถหลากหลายในสาขาวิชาตาง
สามารถเรียนรูห รือศึกษาคนควาความรูดา นการสรางเสริมสุขภาพเพิ่มเติมเพือ่ นํามาใชในการคิดวางแผน
สรางสรรคไดอยางดี รวมทัง้ การนํานิสิตนักศึกษามารวมวางแผนดําเนินการจัดโครงการ/ กิจกรรมงาน
สรางเสริมสุขภาพ ทําใหนสิ ิตนักศึกษามีความเขาใจเกีย่ วกับปญหาสุขภาพอนามัยมากขึ้น รับรูปจ จัยเสี่ยง
ความตองการหรือวัตถุประสงคในการจัดโครงการ/ กิจกรรมดานการสรางเสริมสุขภาพไดดีขึ้น และการ
มีเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรู
ทําใหเกิดการแขงขันและชวยเหลือกันในการดําเนินงานใหประสบ
ความสําเร็จได โดยผูบริหารเปนปจจัยสําคัญในการสนับสนุนและกระตุน ใหประชาคมในสถาบันอุดมศึกษา
มีคานิยมรวมและตระหนักถึงความสําคัญในการเขารวมโครงการ/ กิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพ
เพื่อใหเกิดพฤติกรรมสุขภาพที่ดีในวิถีการดําเนินชีวิตประจําวันตอไป ซึ่งผลการวิจัยพบวาสถาบันอุดมศึกษา
มีความเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพเหมือนกัน ถาเขาใจแนวคิดการสรางเสริมสุขภาพ แมไมมี
การเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ เชน มหาวิทยาลัยแมโจมีโครงการ “รอยยิม้ ไรมลทิน” ของ
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เปนกิจกรรมรณรงคใหทกุ คนมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย เปนการสราง
เสริมสุขภาพจิต เปนตน ซึ่งสอดคลองกับที่มหาวิทยาลัยคอลลิจออฟเซนดมาติน ประเทศอังกฤษ
(Beattie, 1998) ที่นิสิตนักศึกษาดานศิลปะสามารถประสบความสําเร็จในการดําเนินงานดานการสราง
เสริมสุขภาพอยางสรางสรรคได
โดยการผสมผสานความแตกตางอยางพอเหมาะบนพืน้ ฐานของ
หลากหลายทฤษฎีรวมกัน หรือมหาวิทยาลัยฮองกงที่ดําเนินการมหาวิทยาลัยสุขภาพดี โดยเริ่มจาก
กําหนดวัตถุประสงคที่พอเหมาะและประเมินได จัดบริการเพื่อใหเกิดวิถีการดําเนินชีวิตที่เอื้อตอสุขภาพ
เชน การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ โปรแกรมการควบคุมน้ําหนัก เปนตน
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ตอนที่ 2 การสังเคราะหรูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษา
ผูวิจัยสังเคราะหรูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษาขึ้นจากความ
คิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 14 คน โดยเทคนิคการวิจยั แบบ EDFR ซึ่งเริ่มจากการสัมภาษณผูบริหารที่
รับผิดชอบโครงการเพิม่ ขีดความสามารถสูการเปนมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพ และการสัมภาษณแบบ
Focus Group ผูปฏิบัติงานดานการสรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษา/ นิสิตนักศึกษา 14 สถาบัน
เกี่ยวกับนโยบาย
โครงสรางและการบริหารจัดการ
การดําเนินงานดานการสรางเสริมสุขภาพของ
สถาบันอุดมศึกษา มาวิเคราะหเนื้อหาสรางแบบสอบถาม เพื่อสอบถามผูเชี่ยวชาญอีก 2 รอบ และผูวิจยั
นําผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีความสอดคลองกันมากถึงมากที่สุดมาสังเคราะหเปน
รูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษา ที่เนนการพัฒนาศักยภาพของนิสิตนักศึกษา
และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาดานการสรางเสริมสุขภาพ
และขยายการพัฒนาสูสังคมภายนอก
สถาบันอุดมศึกษา
สรางเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูการสรางเสริมสุขภาพทั้งภายในและภายนอก
สถาบันอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง สอดคลองตามยุทธศาสตรการสรางเสริมสุขภาพแนวใหมขององคการ
อนามัยโลก (WHO, 1986) คือ 1) การสรางนโยบายสาธารณะเพื่อการมีสุขภาพดีของประชาชน เชน การ
หามสูบบุหรี่ในสถาบันอุดมศึกษา การบังคับใชหมวกกันน็อค 2) การสรางสิ่งแวดลอมที่เกือ้ กูลตอ
สุขภาพ ทั้งดานกายภาพ ชีวภาพ และสังคม 3) การสรางชุมชนใหเขมแข็ง สามารถพึ่งตนเองได 4) การ
พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และสิ่งแวดลอมในชุมชนได 5) การปรับเปลี่ยน
ระบบบริการสุขภาพเปนเชิงรุกที่เนนการสรางเสริมสุขภาพแบบองครวม โดยใชหลักพื้นฐานของการสราง
เสริมสุขภาพสถาบันอุดมศึกษาที่สําคัญ 3 ประการ(Boric, 1994 cited in Tsouros, D. Agis. et al., 1998) คือ
7. การพัฒนาสิ่งแวดลอมเอื้อตอสุขภาพการทํางาน และการดําเนินชีวิต การสรางสิ่งแวดลอม
ที่เอื้อตอสุขภาพ การศึกษา การทํางาน และการอยูอาศัย
8. การบูรณาการเรื่องการสรางเสริมสุขภาพในกิจวัตรประจําวัน
9. การขยายผลการสรางเสริมสุขภาพสูชุมชนภายนอก มีการสรางเครือขายและความสัมพันธ
ในการจัดสรรทรัพยากรชุมชนในพืน้ ที่
รูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษา ผูวจิ ัยสังเคราะหรูปแบบนี้ตาม
ปรัชญาและจุดมุงหมายของการอุดมศึกษาที่วา “สถาบันอุดมศึกษามีหนาที่สรางคน เพื่อคนเหลานัน้ ไป
เปลี่ยนแปลงความคิด วิธีการ และเปลี่ยนแปลงสังคม” (ไพฑูรย สินลารัตน อางในวิรณ
ุ ตั้งเจริญ, 2551)
ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงตองหลักสูตรและการพัฒนาใหนิสิตนักศึกษารูจักคิดวิเคราะห มีความอยากรู
อยากเห็น สรางสรรคผลงาน เพื่อใหบัณฑิตที่สําเร็จจากสถาบันอุดมศึกษาเปนนักคิด นักวิเคราะห และ
นักพัฒนา โดยเฉพาะดานการพัฒนาองคกร ซึ่งวิรุณ ตัง้ เจริญ (2551) กลาววา องคกรตองมีการพัฒนา
เปลี่ยนแปลง และสรางนวัตกรรมองคกร ตองพัฒนาระบบ โครงสราง กลไก วินัยของกลไกและบุคคล
ตองสามารถสรางพลังรวมในการทํางาน พลังรวมในองคกรเกิดไดจากการบริหารในแนวราบ แบบมี
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สวนรวม ที่วา “บุคคลมีหนาที่ตางกัน แตมีศักดิ์ศรีเทากัน บุคคลมีความคิดตางกันได แตมีอุดมการณ
และหลักการรวมกัน ทุกคนเปนเพื่อนกันและทํางานรวมกันได” ดังนัน้ สถาบันอุดมศึกษาที่เปนองคกร
แหงการสรางเสริมสุขภาพ จึงควรมีลักษณะเปนขององคกรแหงการเรียนรูที่ตองใหความสําคัญกับการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลในองคกร โดยการเรียนรูรวมกันจากการปฏิบัติงานดานการสรางเสริมสุขภาพ
ในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ถายทอดความรู ประสบการณ และการพัฒนา
องคกรอยางตอเนื่องจนกลายเปนวัฒนธรรมองคกร
เพราะการเรียนรูจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปในทางที่ดี สงผลใหองคกรเกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปในทางที่ดดี ว ย (Swieringa and
Wierdsma, 1992 อางถึงใน สุกัญญา โฆวิไลกูล, 2545) ดังนั้นรูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ
ในระดับอุดมศึกษาที่ผูวจิ ัยสังเคราะหขึ้นจากแนวคิดของมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพเปนพื้นฐานใน
การดําเนินงานนั้น จึงตองมีการปรับเปลี่ยนระบบการปฏิบัติงานขององคกร มีการจัดการกับองคความรู
และการประยุกตใชเทคโนโลยีใหม(Marquardt, 1996 อางถึงใน สุชาติ กิจธนะเสรี, 2549) ใชวิธีการ
แกปญหาอยางเปนระบบ มีการทดลองใชวธิ ีการใหมๆ โดยมีการเรียนรูจากประสบการณที่ผานมา และ
สรางภาคีเครือขายในการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากประสบการณ หรือวิธกี ารที่ดีที่สุดของผูอื่น รวมทั้งตอง
มีการถายทอดความรู แบงปนสูสังคม ตามแนวคิดของ Gavin (1993 อางถึงใน สุชาติ กิจธนะเสรี, 2549)
ซึ่งแนวคิดของมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพ(Dooris, 1998; Tsouros, D. Agis. et al., 1998; พนัส
พฤกษสุนันท, 2550) ที่เนนกระบวนการดําเนินงาน 6 ประการ ไดแก ทุกคนมีสวนรวม (Participation)
ใชการพัฒนาที่บูรณาการทุกดาน (Holism) ความเสมอภาคของทุกฝายทุกคน (Equity) การเห็นพอง
ตองกันของทุกฝาย (Consensus) การรวมมือกันทํางาน (Interdiscipline Collaboration) และการพัฒนาที่
ยั่งยืนตอเนื่อง (Sustainability) เปนรูปแบบองคกรทีม่ ีการดําเนินงานการสรางเสริมสุขภาพอยางเปน
ระบบ และนําไปสูการสรางเปนวัฒนธรรมขององคกร เนื่องจากกระบวนการทํางานนั้นสามารถพัฒนา
ได โดยเฉพาะปจจุบนั สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และแขงขันสูง ทําใหรูปแบบการบริหาร
จัดการองคกรตองเปลี่ยนแปลงไป เพราะสถาบันอุดมศึกษาสวนใหญไมไดเปนสถาบันเดียว มีวิทยาเขต
ที่ตั้งอยูตางพื้นที่กัน มีคณะวิชาตางกัน ทําใหธรรมชาติของสถาบันแตละแหงตางกัน ดังนั้นการบริหาร
จัดการใหสถาบันอุดมศึกษามีรูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ จึงควรใชการมีสวนรวมของ
นิสิตนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษามารวมกําหนดนโยบาย เปาหมาย และตัวชี้วดั การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักการอุดมศึกษา และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ สวนกลวิธีใน
การปฏิบัติงานตองใหสถาบันแตละแหงดําเนินการอยางอิสระ โดยผูบริหารใหโอกาสและสนับสนุน
งบประมาณอยางเพียงพอ ทําใหผูปฏิบัตไิ ดใชทกั ษะในการคิดพัฒนางานสรางเสริมสุขภาพอยางมีคณ
ุ ภาพ
เพื่อใหสอดคลองกับธรรมชาติของปญหาและบริบทของสถาบันอุดมศึกษาแตละแหง ซึ่งรูปแบบองคกร
แหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษาที่เกิดขึ้นจะเปนตนแบบการสรางเสริมสุขภาพของสังคม
ไดเหมือนกับศูนยสุขภาพชุมชนตนแบบที่สอดคลองกับบริบทและความตองการของชุมชน (ณรงคศักดิ์
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หนูสอน, วัชรี ศรีทอง และวุฒิชัย จริยา, 2551) สวนการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพใชการทํางานเปนทีม มี
ความพรอมดานงบประมาณ และมีเครือขายในการทํางาน รวมทั้งการบูรณาการงานสรางเสริมสุขภาพ
กับพันธกิจขององคกรเขาดวยกัน เพื่อใหองคกรเกิดประสิทธิภาพในการสรางเสริมสุขภาพอยางสูงสุด
รูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษา มีการดําเนินการโครงการ/
กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพที่เปนการพัฒนานิสิตนักศึกษาทั้ง 7 ดาน (Chickering &Reisser, 1993) คือ
1) การพัฒนาสมรรถนะดานสติปญญา ดานรางกาย และดานสังคม 2) การจัดการกับอารมณ 3) การ
พัฒนาความเปนตัวของตัวเอง 4) การเสริมสรางเอกลักษณของตนเอง 5) การมีอิสระในการสราง
ความสัมพันธกับผูอื่น 6) การพัฒนาเปาหมายของชีวิตตนเอง 7) การพัฒนาศักดิ์ศรี/ บูรณภาพ เนือ่ งจาก
นิสิตนักศึกษาไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริง ทั้งการจัดทําโครงการ/ กิจกรรม หรือรวมกิจกรรมสรางเสริม
สุขภาพ จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากประสบการณของผูอื่น และการมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น ทําใหนิสิต
นักศึกษาไดพฒ
ั นาตนเองอยางตอเนื่อง เพือ่ เปนบัณฑิตทีส่ มบูรณมีการพัฒนาทั้งดานวิชาการ ดานอาชีพ
ดานรางกาย ดานอารมณและสังคม ทําใหนสิ ิตนักศึกษาเกิดความมุงมัน่ ทีจ่ ะมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีมากขึ้น
ตามรูปแบบการสรางเสริมสุขภาพ(Pender, Murdaugh, and Parsons, 2006) ที่ประกอบดวย 3 มโนทัศนหลัก
คือ 1) ประสบการณและคุณลักษณะของปจเจคบุคคลที่สงผลตอพฤติกรรม เชน อายุ รางกาย วัฒนธรรม
การศึกษา ความมีคุณคาในตนเอง แรงจูงใจ และการรับรูภาวะสุขภาพของตนเอง เปนตน 2) อารมณ
และการคิดรูทเี่ ฉพาะเจาะจงกับพฤติกรรม เชน การรับรูป ระโยชนและอุปสรรคในการปฏิบัติพฤติกรรม
การรับรูความสามารถตนเอง ความรูสึกที่มีตอพฤติกรรม และอิทธิพลระหวางบุคคล สถานการณ เปน
ตน 3) การเกิดผลลัพธของพฤติกรรมสุขภาพ เชน สุขภาพรางกายแข็งแรง ภาวะโภชนาการ ความเครียด
ในชีวิต มีความเชื่อ ทัศนคติ การรับรูภาวะสุขภาพกายและจิต มีทกั ษะการสรางสัมพันธภาพ การสื่อสาร
การปรับตัวในสังคม เห็นอกเห็นใจผูอื่น รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม การมีระบบสนับสนุนทาง
สังคม และมีวิถีการดําเนินชีวิตที่ดี ซึง่ ผลลัพธของพฤติกรรมสุขภาพที่เกิดขึ้นจะทําใหนิสิตนักศึกษา
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา และบุคคลในชุมชนรอบขางมีพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพในวิถีการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน
ซึ่งจะสงผลใหสามารถแกไขสถานการณปญหาของนิสิตนักศึกษาที่มีอยูใน
ปจจุบัน และปองกันไมใหเกิดปญหาในอนาคตได รวมถึงการแกไขสถานการณการเกิดโรคของ
ประชากรไทยในอนาคตดวย ซึ่งประสบการณการเรียนรูดานการสรางเสริมสุขภาพที่เกิดขึ้นกับนิสิต
นักศึกษา และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา จะเปนบทเรียนหนึ่งที่กระตุนใหบุคคลเหลานี้เปนคนใฝรู
และเกิดการเรียนรูดานอืน่ ตอไปได
ดังนั้นรูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษา จึงไมใชการดําเนินการให
สถาบันอุดมศึกษาเปนองคกรที่มีโครงการดานสรางเสริมสุขภาพเทานั้น แตตองเปนองคกรที่มีการ
ดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพสูวิถีชีวิตประจําวัน เพื่อสรางใหนิสิตนักศึกษา และบุคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษามีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี มีการเรียนรูท ี่จะสรางเสริมสุขภาพในวิถีชีวิตประจําวัน โดย
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ใชหลักการดําเนินงานขององคกรแหงการเรียนรู(Senge, 1990; Marquardt, 1996 and Gavin, 1950 อาง
ถึงในสุชาติ กิจธนะเสรี , 2549) ในรูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษานี้ ผูวิจยั
สังเคราะหจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญประกอบกับปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ และปจจัยที่
กอใหเกิดผลสําเร็จจากการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษา 14 สถาบันที่เขารวม
โครงการเพิ่มขีดความสามารถสูการเปนมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพ เพื่อแกไขปญหาและอุปสรรค
จากการดําเนินงานที่ผานมา โดยผูบริหารใชหลักการบริหารจัดการอุดมศึกษาที่มีสภามหาวิทยาลัยเปน
ผูควบคุมกํากับดานนโยบายการบริหารสถาบันอุดมศึกษา
และประชาสัมพันธใหประชาคมใน
สถาบันอุดมศึกษารับทราบนโยบาย เพื่อรวมกันดําเนินการใหบรรลุจุดมุงหมายของสถาบันอุดมศึกษา มี
การกําหนดโครงสรางการบริหารจัดการเปนทีมจากทุกหนวยงาน มีการเรียนรูรวมกันเปนทีม ตัง้ แต
รวมกันกําหนดวิสัยทัศน แผนการดําเนินงาน และประเมินผล โดยการดําเนินงานไดกําหนด
องคประกอบที่เปนปจจัยสูค วามสําเร็จทีต่ องมีเทานั้น สวนลําดับขั้นตอนการดําเนินการใหพิจารณาตาม
ความเหมาะสม ความพรอม และบริบทของสถาบันอุดมศึกษาแตละแหง สุดทายประชาคมใน
สถาบันอุดมศึกษาจะตองมีการจัดการความรูเพื่อเผยแพรในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ทบทวน
การเรียนรูในการคิดแกไขปญหาอุปสรรคอยางเปนระบบ และสงเสริมใหบุคคลมีความใฝรู ที่จะศึกษา
คนควาเกีย่ วกับการสรางเสริมสุขภาพจากฐานความรูแตละสาขาวิชา เพื่อสรางงานวิจัย ผลงานวิชาการ
หรือนวัตกรรมเพิ่มขึ้น
ตอนที่ 3 การนําเสนอยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ
การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ
ผูวิจัยไดจากการศึกษากรอบแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับหลักการอุดมศึกษา การพัฒนานิสิตนักศึกษา การ
สรางเสริมสุขภาพ และการบริหารเชิงยุทธศาสตร ประกอบกับการทํา SWOT Analysis จากขอมูลความ
คิดเห็นของผูทเี่ กีย่ วของในสถาบันอุดมศึกษาทีเ่ ขารวมโครงการเพิม่ ขีดความสามารถสูก ารเปนมหาวิทยาลัย
สรางเสริมสุขภาพ ไดแก ผูบ ริหารสถาบันอุดมศึกษาและผูปฏิบัติงานซึง่ มีความเชีย่ วชาญจากประสบการณ
ในการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพโดยตรง การดําเนินงานของโครงการเพิ่มขีดความสามารถสูการเปน
มหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษา ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ และปจจัยที่
กอใหเกิดผลสําเร็จ โดยนําผลการวิเคราะห SWOT Matrix มากําหนดยุทธศาสตรหลักระดับองคกร คือ
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ
โดยมียุทธศาสตร
ระดับแผนงาน 5 ยุทธศาสตร คือ 1) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบที่สอดคลองกับบริบทสถาบันอุดมศึกษา
2) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการสูความสําเร็จ 3) ยุทธศาสตรการสรางเครือขายสรางเสริมสุขภาพ
ภายใน/ภายนอกสถาบันอุดมศึกษา 4) ยุทธศาสตรการบูรณาการงานสรางเสริมสุขภาพสูพันธกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา และ5) ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพกําลังคนดานการสรางเสริมสุขภาพ สอดคลอง
กับมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพในประเทศอังกฤษทีเ่ ตรียมยุทธศาสตรเกีย่ วกับการศึกษาดานสุขภาพและ
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การสรางเสริมสุขภาพไว 3 ยุทธศาสตร (Beattie, 1998) คือ 1) ยุทธศาสตรการสรางผูเชี่ยวชาญดานการศึกษา
สุขภาพและการสรางเสริมสุขภาพ 2) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาประสิทธิภาพของผูปฏิบัติ 3) ยุทธศาสตร
การพัฒนาเครือขายสุขภาพ สรางรูปแบบการทํางานเปนทีม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคล
และกระบวนการทํางาน ผูวิจยั กําหนดยุทธศาสตรระดับองคกรจากยุทธศาสตรเชิงรุก (SO Strategy) .ใชการ
จับคูหาความสัมพันธระหวางจุดแข็งกับโอกาส เพื่อใหไดโอกาสมากทีส่ ุด สอดคลองกับทศพร ศิรสิ ัมพันธ
(2540) ที่กลาววา ผูบริหารองคกรควรกําหนดยุทธศาสตรเชิงรุก เพื่อดึงจุดแข็งที่มีอยูมาสรางความเขมแข็ง
และฉกฉวยโอกาสตางๆที่เปดใหมาหาประโยชนอยางเต็มที่ และสอดคลองกับวัฒนา วงศเกียรติรัตน
(2548) ที่กลาววาองคกรสวนใหญดําเนินยุทธศาสตรขยายตัว เพื่อใหองคกรไดเปรียบจากประสบการณ
ทํางาน แตอยางไรก็ตามผูวิจยั ก็ใชยุทธศาสตรเชิงปองกัน (ST Strategy) จับคูหาความสัมพันธระหวางจุดแข็ง
กับอุปสรรค ยุทธศาสตรเชิงแกไข (WO Strategy) จับคูหาความสัมพันธระหวางจุดออนกับโอกาส และ
ยุทธศาสตรเชิงรับ (WT Strategy) จับคูหาความสัมพันธระหวางจุดออนกับอุปสรรค มารวมกําหนดเปน
ยุทธศาสตรระดับแผนงานดวย เพื่อปองกันอุปสรรค แกไขจุดออน และเตรียมพรอมรับอุปสรรค
ดังนั้นยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพที่ผูวจิ ัย
กําหนดขึ้น นอกจากยุทธศาสตรเชิงรุกแลวยังเนนการแกไขปญหาและอุปสรรคจากการดําเนินงานสรางเสริม
สุขภาพ รวมทั้งนําขอเสนอแนะและปจจัยที่กอใหเกิดผลสําเร็จมาประกอบการพิจารณา เพื่อใหครอบคลุม
สงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาบรรลุผลตามรูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษา
โดยแนวทางในการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนองคกรแหงการ
สรางเสริมสุขภาพ ผูวิจยั ไดนําเสนอการปฏิบัติงานเปน 3 ระยะ คือ การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรระดับ
แผนงานที่ใชระยะเวลา 1 ป 3 ป และ5 ป โดยพิจารณาตามทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง (Prochaska and
DiClemente, 1984 cited in Pender, 2006) ที่มีการเปลี่ยนแปลง 5 ขั้นตอน ดังนั้น ยุทธศาสตรระยะที่ 1
ประกอบดวย ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบที่สอดคลองกับบริบทสถาบันอุดมศึกษา ยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการสูความสําเร็จ และยุทธศาสตรการสรางเครือขายสรางเสริมสุขภาพภายใน/ภายนอกสถาบันอุดมศึกษา
เปนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการใหเอื้อตอการปฏิบัติงาน และประชาสัมพันธให
ประชาคมในสถาบันอุดมศึกษารับรู และตระหนักถึงความสําคัญของการสรางเสริมสุขภาพ โดยใชปจจัยที่
กอใหเกิดผลสําเร็จดานการสนับสนุนสงเสริมจากผูบริหาร มาสรางการบริหารจัดการที่ดี สรางความ
รวมมือและเครือขายการสรางเสริมสุขภาพ เปนการกระตุนอยางตอเนือ่ งเพื่อใหนิสิตนักศึกษาและบุคลากร
ของสถาบันอุดมศึกษาเกิดความตระหนัก และเขาสูขั้นตอนเตรียมการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากในปแรกเปน
ขั้นตอนกอนการพิจารณา บุคคลยังไมคิดทีจ่ ะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ระยะเวลาในขัน้ ตอนนี้ไมนอยกวา
6 เดือนและขัน้ ตอนการพิจารณา บุคคลเริ่มคิดพิจารณาอยางจริงจังที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในระยะเวลา
6 เดือนขางหนา ยุทธศาสตรระยะที่ 2 ประกอบดวย ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบที่สอดคลองกับบริบท
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สถาบันอุดมศึกษา ยุทธศาสตรการบูรณาการงานสรางเสริมสุขภาพสูพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา และ
ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพกําลังคนดานการสรางเสริมสุขภาพ เปนขั้นตอนการวางแผนหรือเตรียมการ
เปลี่ยนแปลง และขั้นตอนการปฏิบัติ บุคคลที่พยายามปรับเปลีย่ นพฤติกรรมที่ไมถกู ตอง และมีความเคยชิน
กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีมานานอยางจริงจัง ยุทธศาสตรในระยะนีจ้ ึงเปนยุทธศาสตรที่สนับสนุนให
นิสิตนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาจัดโครงการ/ กิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพในรูปแบบ
ตางๆ เพื่อกระตุน ใหทกุ คนไดเริ่มปรับเปลี่ยนเปนพฤติกรรมสุขภาพที่ดี รวมทั้งมีการสรางสิ่งแวดลอมให
เอื้อตอการสรางเสริมสุขภาพ และมีการบริการความรูดานการสรางเสริมสุขภาพใหเขาถึงไดงายเปนการสราง
อิทธิพลจากสถานการณ โดยมีเครือขายการสรางเสริมสุขภาพเปนอิทธิพลระหวางบุคคลที่สนับสนุนให
บุคคลมีพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพตามรูปแบบการสรางเสริมสุขภาพของPender (Pender, Murdaugh, and
Parsons, 2006) ซึ่งสอดคลองกับแบบจําลองความเชื่อดานสุขภาพ (Janz, and Becker, 1984) ที่ใชปจจัยทาง
สังคม เชน เครือขาย เพื่อน และความกดดันจากกลุมตางๆเปนปจจัยรวม และการรณรงคตางๆเปนปจจัย
ชักนําที่กอใหเกิดการปฏิบัตพิ ฤติกรรมสุขภาพที่ดี เนื่องจากรับรูถึงภาวะคุกคามของโรค สวนยุทธศาสตร
ระยะที่ 3 ประกอบดวย ยุทธศาสตรการสรางเครือขายสรางเสริมสุขภาพภายใน/ภายนอกสถาบันอุดมศึกษา
ยุทธศาสตรการบูรณาการงานสรางเสริมสุขภาพสูพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา และยุทธศาสตรการ
พัฒนาศักยภาพกําลังคนดานการสรางเสริมสุขภาพ เปนระยะที่อยูในขัน้ ตอนการคงอยู ซึ่งหลังจากบุคคล
เริ่มตนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและปฏิบัติพฤติกรรมนั้นตลอดไปอยางยั่งยืน ยุทธศาสตรระยะนี้จึงควร
สงเสริมใหการสรางเสริมสุขภาพเขาสูวิถีชวี ิตประจําวัน เพื่อความยั่งยืน เนื่องจากบุคคลไดรับรูประโยชน
ของการปฏิบัติพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ และไดรับรูความสามารถของตนเอง ซึ่งเปนปจจัยที่สงผลตอ
ความมุงมั่นในปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพที่ดตี ามรูปแบบการสรางเสริมสุขภาพของPender (Pender, Murdaugh,
and Parsons, 2006) และเมื่อบุคคลรับรูความสามารถของตนเองรวมกับการรับรูประโยชนของการสรางเสริม
สุขภาพ ก็สามารถบูรณาการงานสรางเสริมสุขภาพสูพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาได และสามารถขยายผล
สูชุมชนรอบขางได
การนําเสนอยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ
เพื่อแกไขปญหาขาดการมีสว นรวม ไมสามารถดําเนินการตามแผนงานได เปนภาระงานเพิ่ม และไมเกิด
การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน ผูวิจัยจึงไดนําเสนอยุทธศาสตรหลักระดับองคกร ยุทธศาสตรระดับแผนงาน
และยุทธศาสตรระดับโครงการ ที่เนนการมีสวนรวม การพัฒนาที่บูรณาการทุกดาน ความเสมอภาค
ของทุกฝายทุกคน การคิดเห็นของทุกฝาย ที่จะรวมมือกันทํางาน เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนตอเนื่อง ซึ่งเปน
แนวทางที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2555)
(คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2551) ซึ่งเปนประเด็นเกีย่ วกับการพัฒนาการใหบริการและทํางาน
เพื่อตอบสนองความคาดหวังและความตองการของประชาชนที่มีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว ปรับการทํางานเปนรูปแบบเชิงบูรณาการ สรางเครือขายและแสวงหาความรวมมือกับฝายตางๆ
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รวมทั้งใหประชาชนเขามามีสวนรวมพัฒนาองคกรเพื่อเพิม่ สมรรถนะใหสูงขึ้น โดยพัฒนาบุคลากรให
พรอมทั้งดานความสามารถในการเรียนรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เปลี่ยนแปลงและปรับตัวไดอยาง
เหมาะสมตอสถานการณตางๆ และการสรางระบบการกํากับดูแลตนเองที่ดี โปรงใส มั่นใจ และ
ตรวจสอบไดรวมทั้งพัฒนาใหผูปฏิบัติงานมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอตนเอง ตอประชาชน และตอสังคม
โดยรวม ใชเกณฑความเหมาะสม ความเปนไปได และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง (วัฒนา วงศเกียรติรัตน,
2548) และจากการตรวจสอบยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนองคกรแหงการสราง
เสริมสุขภาพ โดยการประชุมผูทรงคุณวุฒิ มติทปี่ ระชุมใหขอเสนอแนะวา ผูบริหารเปนปจจัยสําคัญที่มี
อิทธิพลตอความสําเร็จของโครงการ
รวมทั้งการใชประโยชนจากสภามหาวิทยาลัยซึ่งมีอํานาจและ
หนาที่ในการกําหนดนโยบาย กํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา ติดตามตรวจสอบประเมินผล และชวย
แกปญหาขอขัดแยงตางๆได สอดคลองกับหลักการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ที่
ตองการใหสถาบันอุดมศึกษามีอิสระคลองตัวในการบริหารจัดการในการดําเนินงาน จึงใหมีสภามหาวิทยาลัย
ทําหนาที่เปนองคกรกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาในระดับสูงสุด (ภาวิช ทองโรจน, 2554) ยุทธศาสตร
ดังกลาวจึงสามารถนําไปใชในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ
ไดจริง แตควรมีกําหนดเปาประสงค และตัวชี้วดั ใหชดั เจน
ยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพนี้
สอดคลองกับยุทธศาสตรการจัดการเรียนรูของภาคีการเรียนรูเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืนแหงออนตาริโอ
(The Ontario Learning for Sustainability Partnership : OLSP, 1996 อางถึงใน พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ, 2549)
7 ยุทธศาสตร คือ 1) ยุทธศาสตรการบูรณาการ (Integration) การเชื่อมโยงประยุกตความรูและทักษะ
ขามหลักสูตร 2) ยุทธศาสตรการเชื่อมโยงสูสังคม (Connections – Beyond Self to Society) การ
เชื่อมโยงความรูเขากับประสบการณสว นบุคคลและสถานการณจริงของสังคม 3) ยุทธศาสตรทกั ษะการคิด
(Thinking Skill) การสงเสริมการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงในการประมวลสารสนเทศ การแสวงหา
ความรู การสังเคราะห การสรุปพาดพิง การสรางสมมุตฐิ าน และการวิเคราะห 4) ยุทธศาสตรการรวมมือ
(Cooperation) การสงเสริมการจัดบริบทของการรวมมือสําหรับการเรียนรู การประเมิน และการพัฒนา
ยุทธศาสตรสําหรับการปฏิบัติการ 5) ยุทธศาสตรมุมมองที่หลากหลาย (Diversity of Perspective) การ
สงเสริมการพิจารณากําหนดทางเลือกที่หลากหลายในการหาขอยุติ ยุทธศาสตรและมุมมองเกี่ยวกับแนวคิด
ปญหา และประเด็นสําคัญ 6) ยุทธศาสตรเทคโนโลยี (Technology) การสงเสริมความเขาใจเทคโนโลยี
สารสนเทศ เทคโนโลยีการออกแบบ รวมทัง้ บทบาทเปนเครื่องมือทําใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 7) ยุทธศาสตร
มิติของเวลา (Temporal Perspectives) การสงเสริมความเขาใจในอดีต ปจจุบัน และพันธะผูกพันตอ
อนาคต
ซึ่งยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพที่
ดําเนินการอยางครอบคลุม จะทําใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถใน
การจัดโครงการ/ กิจกรรมดานการสรางเสริมสุขภาพ หรือประสบการณการเขารวมกิจกรรมสรางเสริม
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สุขภาพออกสูส ังคมไดเปนจํานวนมาก ซึ่งจะสามารถแกไขปญหาดานการสรางเสริมสุขภาพในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานได ณัฏฐนันท ปนลายนาค (2552) ศึกษาไววา สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขาดบุคลากรดานการ
สรางเสริมสุขภาพ บุคลากรมีงานมาก หรือบุคลากรขาดขวัญ และกําลังใจในการปฏิบัติงาน เพราะครูที่
ไดรับประสบการณดานการสรางเสริมสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษาที่เปนองคกรแหงการสรางเสริม
สุขภาพแลวนัน้ จะสามารถเปนแบบอยางในการสรางเสริมสุขภาพ และพัฒนางานดานการสรางเสริม
สุขภาพที่มีประสิทธิภาพไดตามการรับรูความสามารถของตนเองจากรูปแบบการสรางเสริมสุขภาพของ
Pender (2006)
ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจยั ยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนองคกรแหงการสรางเสริม
สุขภาพ ผูวิจยั มีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช
ผูวิจยั ไดนําเสนอองคประกอบของรูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษา
พรอมทั้งยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ 5 ยุทธศาสตร
ที่ครอบคลุมแผนระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว และตัวชี้วดั ในระยะตางๆ ดังนัน้ สถาบันอุดมศึกษา
สามารถนํารูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษา และยุทธศาสตรการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาสูความเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพไปใชเปนแนวทางการพัฒนางานสราง
เสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษาได โดยนําไปประยุกตใหสอดคลองกับบริบท ธรรมชาติในการดําเนิน
ชีวิต วัฒนธรรมองคกร และความพรอมของสถาบันอุดมศึกษา รวมทัง้ สถาบันอุดมศึกษาที่ไมมกี ารสอน
วิทยาศาสตรสขุ ภาพก็สามารถใชไดดังที่อภิปรายไวขางตน โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ผูบริหารกําหนดนโยบายการสรางเสริมสุขภาพอยางชัดเจนผานสภามหาวิทยาลัย
รับทราบเพื่อติดตามประเมิน กําหนดโครงสรางการบริหาร พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหเอื้อตอ
การบูรณาการงานสรางเสริมสุขภาพในพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา และจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
ใหเพียงพอ รวมทัง้ ผูบริหารตองเปนแบบอยางในการเขารวมกิจกรรม และปรับเปลี่ยนใหมพี ฤติกรรม
สุขภาพที่ดี เพื่อสรางแรงจูงใจในการดําเนินการสรางเสริมสุขภาพอยางยั่งยืนใหกับประชาคมใน
สถาบันอุดมศึกษา
1.2 บุคลากรและนิสิตนักศึกษาทุกคนตองรับรูนโยบาย และบทบาทหนาที่ในการรวม
วางแผน ดําเนินการหรือเขารวมกิจกรรม และติดตามประเมินผล โดยจัดใหมีกิจกรรมประชาสัมพันธ
สรางความตระหนักและการรณรงคดานการสรางเสริมสุขภาพอยางตอเนื่องตลอดปการศึกษา อยาง
สอดคลองกับวิถีการดําเนินชีวิตในสถาบันอุดมศึกษาตลอดปการศึกษา เริ่มตั้งแตรับนักศึกษาใหมจน
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สําเร็จเปนบัณฑิต ทัง้ ในหลักสูตรการเรียนการสอนและการพัฒนานิสติ นักศึกษา เริ่มจากการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหมควรจัดกิจกรรมใหความรูด านการดําเนินชีวิตอยางปลอดภัยในระดับอุดมศึกษา มีประเด็น
เกีย่ วกับอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสนิ เรียนอยางไรใหสําเร็จ แหลง
บริการสุขภาพและสถานทีใ่ หคําปรึกษาตางๆ และการเขารวมกิจกรรมตางๆ เปนตน วันไหวครูมีกจิ กรรม
จัดการเรียนอยางไรไมใหทํารายสุขภาพตนเองและคนรอบขาง (การเผชิญความเครียด การบริหารเวลา
คุณธรรม จริยธรรม) ตลอดจนสอดแทรกเรื่องการสรางเสริมสุขภาพในกิจกรรมวันสําคัญทางวัฒนธรรม
ประเพณี ศาสนา วิชาชีพ และชาติ หรือกิจกรรมวันสําคัญของสถาบันอุดมศึกษา
1.3 การประยุกตใชยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนองคกรแหงการ
สรางเสริมสุขภาพควรดําเนินการตามความพรอมของสถาบันอุดมศึกษา โดยผูบริหารมีนโยบาย และ
สรางระบบการบริหารจัดการใหประชาคมในสถาบันอุดมศึกษาไดเรียนรู และเกิดความตระหนักในการ
รับผิดชอบตอสุขภาพตนเอง ครอบครัว และสังคม เชน เครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรู การศึกษาดูงาน
สถาบันอุดมศึกษาที่ดําเนินการสรางเสริมสุขภาพจนเปนวิถีชีวิตประจําวัน เชน มหาวิทยาลัยแมโจสราง
ถนนสายวัฒนธรรม การบริการวิชาการดวยการชวยดูแลอนามัยสิ่งแวดลอมของบานใหผูสูงอายุในชุมชน
เปนตน รวมทั้งสนับสนุนนิสิตนักศึกษามีการจัดโครงการสรางเสริมสุขภาพทีห่ ลากหลายใหประชาคมใน
สถาบันอุดมศึกษาไดมีทางเลือก เพื่อใหประชาคมในสถาบันอุดมศึกษาไดฝกประสบการณการสรางเสริม
สุขภาพทีห่ ลากหลายจนสรางเปนทีมผูเชีย่ วชาญใหบริการเกีย่ วกับการสรางเสริมสุขภาพสูสังคมได และ
การขยายผลการดําเนินการสรางเสริมสุขภาพสูชุมชนภายนอกตอไปโดยนิสิตนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
จากสถาบันอุดมศึกษาออกไป
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
2.1 การวิจัยเชิงคุณภาพที่ใชกระบวนการสังเกตแบบมีสวนรวมในการวิจัย โดยศึกษา
การสรางเสริมสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษาหลายๆแหงวา มีวิธีการที่ทําใหมีผูเขารวมโครงการสราง
เสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษาบรรลุเปาหมายอยางไร ลักษณะการดําเนินงาน กิจกรรมสรางเสริม
สุขภาพ ปญหาและอุปสรรค วิธีการแกไขปญหา เพื่อสรุปเปนขอมูลเชิงประจักษในการพัฒนา
กระบวนการดําเนินการสรางเสริมสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2.2 การวิจยั เชิงเปรียบเทียบรูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษาที่
มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการสรางเสริมสุขภาพระหวางสถาบันอุดมศึกษา กับระหวางคณะวิชา
หรือสาขาวิชา เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพของเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการสรางเสริมสุขภาพ
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ประเด็นคําถามในการสัมภาษณผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาที่รับผิดชอบโครงการเพิม่ ขีดความสามารถสู
การเปนมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพเกี่ยวกับรูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพใน
ระดับอุดมศึกษา
เรื่อง
เรียน

ขอความรวมมือในการสัมภาษณ
...........................................................................................................................................
ดิฉันนางสาวสมศิริ นนทสวัสดิ์ศรี นิสิตปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอุดมศึกษา (นอกเวลา) กําลังทํา
วิทยานิพนธ เรือ่ ง ยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ ซึ่ง
ผูวิจัยสังเคราะหรูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษาในอนาคต การวิจัยนี้ผูวจิ ัยใช
เทคนิคการวิจัยแบบ Ethnographic Delphi Future Research (EDFR) 3 รอบ โดยรอบแรกใช การสัมภาษณ
แบบ EFR เปนการสัมภาษณผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาที่รบั ผิดชอบโครงการเพิ่มขีดความสามารถสูการเปน
มหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพที่ไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
(สสส.) และการสนทนากลุมผูปฏิบัติงาน จากนั้นผูวจิ ัยจะนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห สังเคราะห และสราง
เครื่องมือเปนแบบสอบถามสงกลับไปใหผูทรงคุณวุฒิตอบตามรูปแบบเดลฟาย เพื่อทําการกรองความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญและหาฉันทามติอีก 2 รอบ จากนั้นจึงสังเคราะหเปนรูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ
ในระดับอุดมศึกษา ดังนั้นจึงใครขอความอนุเคราะหจากทานในการสัมภาษณในประเด็น ดังนี้
1. รูปแบบการสรางเสริมสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษาของทานเปนอยางไร
1.1 นโยบายดานการสรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษา
1.2 โครงสรางและการบริหารจัดการดานการสรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษา
1.3 การดําเนินงาน และการติดตามประเมินผลดานการสรางเสริมสุขภาพของ
สถาบันอุดมศึกษา
2. ผลการดําเนินการสรางเสริมสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษาของทานเปนอยางไร
- โครงการ/ กิจกรรม ความรวมมือของนิสิตนักศึกษา/ บุคลากร
3. การดําเนินงานมีอะไรบางเปนปจจัยเอื้อ ปญหา หรืออุปสรรค
4. รูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษาที่ดใี นอนาคตนาจะเปนอยางไร
ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือจากทานเปนอยางดี พรอมกันนี้ขอขอบคุณเปน
อยางสูง ที่กรุณาสละเวลาในการสัมภาษณครั้งนี้
นางสาวสมศิริ นนทสวัสดิ์ศรี
นิสิตปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอุดมศึกษา (นอกเวลา)
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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ประเด็นคําถามในการสัมภาษณผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาที่รับผิดชอบโครงการเพิ่มขีดความสามารถสูการ
เปนมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพเกี่ยวกับรูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษา
1. ทานมีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับนโยบาย “องคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ”
1.1 นโยบาย “องคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ”ของสสส. ………….......................................
............................................................................................................................................................
1.2 นโยบาย “องคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ”ของมหาวิทยาลัยของทาน …………............
............................................................................................................................................................
2. มหาวิทยาลัยของทานมีการติดตามภาวะสุขภาพของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาหรือไม อยางไรบาง
.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
3. การดําเนินงานมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพในมหาวิทยาลัยของทานเริ่มตนมาอยางไร
.............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
4. เปาหมายการสรางเสริมสุขภาพของมหาวิทยาลัยทานเปนกลุมใดบาง (นิสิตนักศึกษา/ บุคลากร/
ชุมชน / สังคม)
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
5. การที่สถาบันอุดมศึกษาของทานไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ(สสส.) เขารวมในโครงการเพิ่มขีดความสามารถสูการเปนมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพ
แลว มีผลตอการดําเนินงานดานการสรางเสริมสุขภาพใหแกนิสิตนักศึกษาและบุคลากรในสถาบัน
ของทานอยางไรบาง
.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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6. มหาวิทยาลัยของทานไดบูรณาการแนวคิดการสรางเสริมสุขภาพในหลักสูตร/ รายวิชา/ การเรียน
การสอนอยางไรบาง
.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
7. รูปแบบมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพของสถาบันทานมีลักษณะอยางไร
มหาวิทยาลัยของทานมีนโยบายดานการสรางเสริมสุขภาพอยางไร
......................................................................................................................................................
มหาวิทยาลัยของทานมีโครงสรางและการบริหารจัดการดานการสรางเสริมสุขภาพอยางไร
.........................................................................................................................................................................
มหาวิทยาลัยของทานมีการดําเนินงานดานการสรางเสริมสุขภาพใหแกนสิ ิตนักศึกษาและบุคลากรมี
อยางไรบาง มีกิจกรรม หรือโครงการอะไรบาง
.........................................................................................................................................................................
มหาวิทยาลัยของทานใชกระบวนการมีสว นรวมของนิสิตนักศึกษาและบุคลากรการสรางเสริมสุขภาพ
อยางไรบาง
........................................................................................... .............................................................................
มหาวิทยาลัยของทานมีการติดตามประเมินผลกิจกรรม/โครงการสรางเสริมสุขภาพใหแกนิสิตนักศึกษา
และบุคลากรอยางไรบาง ผลการประเมินเปนอยางไร
......................................................................................................................................................
8. มหาวิทยาลัยของทานมีการสรางเครือขายในการดําเนินงานมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพอยางไรบาง
.................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
9. การดําเนินงานมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพใหสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ มีปจจัยเอื้ออะไรบาง
.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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10. การดําเนินงานมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพมีปญหา/ อุปสรรคอยางไรบาง
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
11. ถามหาวิทยาลัยของทานไมไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ(สสส.) แลว มหาวิทยาลัยของทานมีนโยบายใหการสรางเสริมสุขภาพยั่งยืนไดอยางไร
.............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
12. ทานจะแนะนําอยางไรสําหรับสถาบันอุดมศึกษาที่จะเริม่ ตนดําเนินงานมหาวิทยาลัยสรางเสริม
สุขภาพโดยไมมีทุนสนับสนุนจากภายนอกสถาบัน
.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
13. ทานจะแนะนําอยางไร เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาการสรางเสริมสุขภาพนั้นมีคุณภาพและเกิด
ประสิทธิภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอยางยั่งยืน
.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
14. จากประสบการณการเขารวมในโครงการเพิ่มขีดความสามารถสูการเปนมหาวิทยาลัยสรางเสริม
สุขภาพแลว ทานคิดวารูปแบบสถาบันอุดมศึกษาที่จะเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพใน
อนาคตควรเปนอยางไร
.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
15. ทานคิดวาสถาบันอุดมศึกษามีจุดแข็ง – จุดออน โอกาสในการพัฒนา – ปญหาอุปสรรค ในการ
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาใหเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในอนาคตอยางไรบาง
.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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ประเด็นคําถามในการสัมภาษณแบบ Focus Group ผูปฏิบตั ิงานดานการสรางเสริมสุขภาพ/ นิสิตนักศึกษา/
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษา
เรื่อง
เรียน

ขอความรวมมือในการสัมภาษณแบบ Focus Group กลุมผูปฏิบัติงาน
...........................................................................................................................................
ดิฉันนางสาวสมศิริ นนทสวัสดิ์ศรี นิสิตปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอุดมศึกษา (นอกเวลา) กําลังทํา
วิทยานิพนธ เรื่อง ยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ ซึ่ง
ผูวิจัยสังเคราะหรูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษาในอนาคต การวิจัยนี้ผูวิจัยใช
เทคนิคการวิจัยแบบ Ethnographic Delphi Future Research (EDFR) 3 รอบ โดยรอบแรกใช การสัมภาษณแบบ
EFR
เปนการสัมภาษณผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาที่รับผิดชอบโครงการเพิ่มขีดความสามารถสูการเปน
มหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพที่ไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
(สสส.) และการสนทนากลุมผูปฏิบัติงาน จากนั้นผูวิจัยจะนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห สังเคราะห และสราง
เครื่องมือเปนแบบสอบถามสงกลับไปใหผูทรงคุณวุฒิตอบตามรูปแบบเดลฟาย เพื่อทําการกรองความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญและหาฉันทามติอีก 2 รอบ จากนั้นจึงสังเคราะหเปนรูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพใน
ระดับอุดมศึกษา ดังนั้นจึงใครขอความอนุเคราะหจากทานในการสัมภาษณแบบ Focus Group ในประเด็น ดังนี้
1. รูปแบบการสรางเสริมสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษาของทานเปนอยางไร
1.1 นโยบายดานการสรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษา
1.2 โครงสรางและการบริหารจัดการดานการสรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษา
1.3 การดําเนินงาน และการติดตามประเมินผลดานการสรางเสริมสุขภาพของ
สถาบันอุดมศึกษา
2. ผลการดําเนินการสรางเสริมสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษาของทานเปนอยางไร
- โครงการ/ กิจกรรม ความรวมมือของนิสิตนักศึกษา/ บุคลากร
3. การดําเนินงานมีอะไรบางเปนปจจัยเอื้อ ปญหา หรืออุปสรรค
4. รูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษาทีด่ ีในอนาคตนาจะเปนอยางไร
ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือจากทานเปนอยางดี พรอมกันนี้ขอขอบคุณเปน
อยางสูง ที่กรุณาสละเวลาในการสัมภาษณครั้งนี้
นางสาวสมศิริ นนทสวัสดิ์ศรี
นิสิตปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอุดมศึกษา (นอกเวลา)
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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ประเด็นคําถามในการสัมภาษณแบบ Focus Group ผูปฏิบตั ิงานดานการสรางเสริมสุขภาพ/ นิสิตนักศึกษา/
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษา
1. ทานมีความคิดเห็นอยางไรเกีย่ วกับนโยบาย “องคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ” ของมหาวิทยาลัย
ของทาน
………….............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2. มหาวิทยาลัยของทานมีการติดตามภาวะสุขภาพของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาหรือไม อยางไรบาง
.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
3. การดําเนินงานมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพในมหาวิทยาลัยของทานเริ่มตนมาอยางไร
.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
4. เปาหมายการสรางเสริมสุขภาพของมหาวิทยาลัยทานเปนกลุมใดบาง (นิสิตนักศึกษา/ บุคลากร/
ชุมชน / สังคม)
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
5. การที่สถาบันอุดมศึกษาของทานไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ(สสส.) เขารวมในโครงการเพิ่มขีดความสามารถสูการเปนมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพ
แลว มีผลตอการดําเนินงานดานการสรางเสริมสุขภาพใหแกนิสิตนักศึกษาและบุคลากรในสถาบัน
ของทานอยางไรบาง
.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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6. มหาวิทยาลัยของทานไดบูรณาการแนวคิดการสรางเสริมสุขภาพในหลักสูตร/ รายวิชา/ การเรียน
การสอนอยางไรบาง
.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
7. รูปแบบมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพของสถาบันทานมีลักษณะอยางไร
มหาวิทยาลัยของทานมีนโยบายดานการสรางเสริมสุขภาพอยางไร
......................................................................................................................................................
มหาวิทยาลัยของทานมีโครงสรางและการบริหารจัดการดานการสรางเสริมสุขภาพอยางไร
......................................................................................................................................................
มหาวิทยาลัยของทานมีการดําเนินงานดานการสรางเสริมสุขภาพใหแกนิสิตนักศึกษาและบุคลากรมี
อยางไรบาง มีกิจกรรม หรือโครงการอะไรบาง
......................................................................................................................................................
มหาวิทยาลัยของทานใชกระบวนการมีสว นรวมของนิสติ นักศึกษาและบุคลากรการสรางเสริม
สุขภาพอยางไรบาง
......................................................................................................................................................
มหาวิทยาลัยของทานมีการติดตามประเมินผลกิจกรรม/โครงการสรางเสริมสุขภาพใหแกนิสิต
นักศึกษาและบุคลากรอยางไรบาง ผลการประเมินเปนอยางไร
......................................................................................................................................................
8. มหาวิทยาลัยของทานมีการสรางเครือขายในการดําเนินงานมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพอยางไรบาง
.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
9. การดําเนินงานมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพใหสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ มีปจจัยเอื้ออะไรบาง
.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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10. การดําเนินงานมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพมีปญหา/ อุปสรรคอยางไรบาง
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
11. ถามหาวิทยาลัยของทานไมไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ(สสส.) แลว มหาวิทยาลัยของทานมีนโยบายใหการสรางเสริมสุขภาพยั่งยืนไดอยางไร
.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
12. ทานจะแนะนําอยางไรสําหรับสถาบันอุดมศึกษาที่จะเริม่ ตนดําเนินงานมหาวิทยาลัยสรางเสริม
สุขภาพโดยไมมีทุนสนับสนุนจากภายนอกสถาบัน
.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
13. ทานจะแนะนําอยางไร เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาการสรางเสริมสุขภาพนั้นมีคุณภาพและเกิด
ประสิทธิภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอยางยั่งยืน
.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
14. จากประสบการณการเขารวมในโครงการเพิ่มขีดความสามารถสูการเปนมหาวิทยาลัยสรางเสริม
สุขภาพแลว ทานคิดวารูปแบบสถาบันอุดมศึกษาที่จะเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพใน
อนาคตควรเปนอยางไร
.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
15. ทานคิดวาสถาบันอุดมศึกษามีจุดแข็ง – จุดออน โอกาสในการพัฒนา – ปญหาอุปสรรค ในการ
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาใหเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในอนาคตอยางไรบาง
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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รายนามผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ
1.1 รศ.ดร.พิมพพรรณ ศิลปสุวรรณ
1.2 ผศ.ดร. อาภา ยังประดิษฐ
1.3 ผศ.ดร. พันธศักดิ์ พลสารัมย
1.4 ผศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย
1.5 นางเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย
(สสส.)

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
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ผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบรูปแบบและยุทธศาสตร
1. รศ.อาคม กาญจนประโชติ
2. รศ.สหายพล มีชูนึก
3. นายวิรัช โหตระไวศยะ
4. ดร.ไพฑูรย ไสยาวงศ
5. ผศ.ดร.บุญเชิญ ดิษสมาน
6. ดร.เบ็ญจา เตากล่ํา
7. ผศ.ดร.มยุรี นิรัตธราดร
8. ผศ.ดร.อาภา ยังประดิษฐ
9. รศ.ดร.ประสิทธิ์ ลีระพันธ
10. ผศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย
11. ผศ.ดร.นฤพนธ วงศจตุรภัทร
12. อาจารย รศนาภรณ วีรวรรณ
13. รศ.นพ.ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป
14. ดร.ณภัควรรต บัวทอง
15. ผศ.ดร.พันธศักดิ์ พลสารัมย
16. ดร.ศรเนตร อารียโสภณพิเชฐ
17. นางเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย
18. ดร.อัจฉรา ไชยูปถัมภ

รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยแมโจ
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผูชวยอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
รองคณบดีฝายวิจยั และประกันคุณภาพการศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
รองคณบดีฝายวิจยั และประกันคุณภาพการศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
ผูชวยอธิการบดี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูชวยอธิการบดี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หัวหนาหนวยวิจัยและประเมินผล
ศูนยวิจัยทางคลินิกจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูอํานวยการสํานักสุขภาวะเด็กเยาวชนและครอบครัว
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
อาจารยที่ปรึกษา
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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รายนามผูเชี่ยวชาญที่ใหสัมภาษณ/ สัมภาษณแบบ Focus Groupเกี่ยวกับการดําเนินงาน
สถาบันอุดมศึกษาสูการเปนองคกรสรางเสริมสุขภาพ
1. ผูบริหารในสถาบันอุดมศึกษา
1.1 รศ.สุรชา อมรพันธุ
1.2 รศ.อาคม กาญจนประโชติ
1.3 ผศ.ดร.จุฑารัตน สถิรปญญา
1.4 ผศ.ธวัชชัย พึ่งธรรม
1.5 ผศ.บุญมา ไทยกาว
1.6 ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ
1.7 รศ.สหายพรหม มีชูนึก
1.8 ผศ.ดร.รวีประภา สิทธิลภ
1.9 ดร. ไพฑูรย ไสยาวงศ
1.10 นางสาวธยา ภิรมย
1.11 ผศ.วีรศักดิ์ วีรชาติพิทักษชน
1.12 นางสาววาสุกาญจน งามโฉม
1.13 ผศ.บุญเชิญ ดิษสมาน

รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
มหาวิทยาลัยแมโจ
อดีตผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษาและ
ประเมินผล มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต
มหาวิทยาลัยบูรพา
ผูชวยอธิการบดีฝายจัดการทรัพยสิน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผูอํานวยการกองวิเทศสัมพันธและการประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

206
1.14 ผศ.ธานี คงเพ็ชร

รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

2. ผูปฏิบัตงิ านดานการสรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษา/ นิสิตนักศึกษา/ บุคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษาผูรับบริการดานการสรางเสริมสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2.1 ดร.ชัยรัตน ชูสกุล
2.2 นายชํานาญ มีนิยม
2.3 นายเกรียงศักดิ์ มูลจันทร
2.4 นายวัฒนพงษ คงสืบเสาะ
2.5 นางนุชนารถ เจกมา
มหาวิทยาลัยแมโจ
2.6 ดร.บัญชา ทองมี
2.7 นางวิสุทธิ์ มงคลวัจน
2.8 นางสรัญญา อาษาไช
2.9 นางสาวปฎิภาณี รันทนันต
2.10 นายณัฒพล ศรีบุญเที่ยง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2.11 รศ.ดร.ภิญุภา เปลี่ยนบางชาง
2.12
2.13
2.14
2.15

นางสาวกมลพร เซี่ยงวอง
นายยงยุทธ บอแกว
นางสาววิภา เพิ่มผลนิรันดร
นางสาวอุไรวรรณ สิงหทอง

2.16 นาย ชัยนาม ไชยทิง

หัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตรสุขภาพและการกีฬา
คณะศึกษาศาสตร
ผูอํานวยการกองอาคารสถานที่ กองอาคารสถานที่
หัวหนากลุมงานบริการและสวัสดิภาพนิสิต
กองกิจการนิสิต
หัวหนางานกีฬาและนันทนาการ กองกิจการนิสิต
เลขานุการรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา
หัวหนางานอนามัยและพยาบาล
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ผูชวยทีมสนับสนุนโครงการ
อุปนายกองคกรนักศึกษาฝายบริหาร คณะบริหารธุรกิจ
รองคณบดีฝายนโยบายและแผนและวิจยั
คณะเภสัชศาสตร
คณะสหเวชศาสตร
กองบริการวิชาการ
กองบริการวิชาการ
งานกิจการนิสิตและศิษยเกาสัมพันธ คณะ
มนุษยศาสตร
งานวินยั นิสิต กองกิจการนิสิต
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มหาวิทยาลัยทักษิณ
2.17 นางสาวชุติมน นวลปาน
2.18 นายศุภโชค ชินพงศ
มหาวิทยาลัยบูรพา
2.19 ดร.เพ็ญนภา กุลนภาดล
2.20 ผศ.ดร.สุรเมศวร พิริยะวัฒน
2.21 นายเสถียร ปุรณะวิทย
2.22 ผศ.ดร.นิคม มูลเมือง
2.23 ผศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
2.24 นายนคร ขําหาญ
2.25 ผศ.อมรรัตน พรหมศรี
2.26 นายสุรศักดิ์ ไชยวัง
2.27 นางสาววีณารัตน อุดทา
2.28 นางรุงเรือง กันทา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2.29 นางสาวขนิษฐา อมะลัษเฐียร
2.30 นางผองศรี นิติมานพ
2.31 นางสาวสาวิตรี สามปลื้ม
2.32 นางอรพินท ถาวรล้ําเลิศ
2.33 นางสาวอังวราษ วงศรักษา
2.34 นางสาวปยนาถ ศรีสมเพ็ชร
2.35 นางสันทนา วุนจูด
2.36 นางสุมิตรา วิริยะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
2.37 นางปราณี วรรณงาม
2.38 นายบุญสม ครึกครืน
2.39 ผศ.โฉมฤดี สิริวันต

คณะนิติศาสตร
สํานักคอมพิวเตอร
คณะศึกษาศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
คณะพยาบาลศาสตร
รองคณบดีฝายวิจยั และประกันคุณภาพการศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร
ผูชํานาญการดานการพัฒนานักศึกษา
รองผูอํานวยการกองการศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
พนักงานตามพันธกิจพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
คณะบริหารธุรกิจ
กองบริหารงานบุคคล
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
หัวหนาศูนยประชาสัมพันธ คณะศิลปะศาสตร
หัวหนางานพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
คณะ
ศิลปะศาสตร
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
2.40 นายชัยขรรค ขวัญสอน
2.41 นางสิริรัตน โพสพสุวรรณ
2.42 ผศ.ฉวีวรรณ บุญเรือง
2.43 ผศ.วาที่รอยตรีธนู ทดแทนคุณ
2.44 นายเรืองสิน ปลื้มปน
2.45 ผศ.เกษม เจนวิไลศิลป
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
2.46 ผศ.วรรัตน วีรชาติพิทักษชน
2.47 ผศ.พิรพัฒน เพียรมั่นคง
2.48 นายเด็ดเดีย่ ว บุญมา
2.49 นางสาวผกากาญจน แจงสวาง
2.50 นายอังกูร กิตติวรการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
2.51 นายวัฒนศักดิ์ สุขมากสิน
2.52 นางจันทนา เอี่ยมสวาง
2.53 นางสาวสมพร อินบุญเชิด
2.54 นางสาวสุวรรณี ทนงสําโรง
2.55 นางพวงผกา จันทรพรม
2.56 นางกานตพิชชา หนูบุญ
2.57 นางสาวอภิรฎี ไชยบุตร
2.58 นางอรทัย อรรถบุตร
2.59 นายบัณฑิต อินทะสิงห
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
2.60 นายสมภพ ประดิษฐสาร
2.61 นางดาวดล จันทรประทิน
2.62 นางสาวจิราพร เทพวารินทร
2.63 นางสาวจุฑามาศ ประดิษฐสาร
2.64 นายชาติชาย ชางแก

ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
ที่ปรึกษางานแนะแนวการศึกษา
คณะศิลปะศาสตร ศูนยนนทบุรี
คณะศิลปะศาสตร ศูนยนนทบุรี
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
รองคณบดี คณะเทคโนโลยีสังคม
ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
กรรมการสโมสรนักศึกษา
หัวหนาแผนกงานกิจกรรมนักศึกษา
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
หัวหนาฝายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
หัวหนาแผนกงานกองทุน
หัวหนาแผนกงานสวัสดิการนักศึกษา
หัวหนาแผนกงานพยาบาลและการประกันสุขภาพ
หัวหนาแผนกงานประชาสัมพันธ
กองพัฒนานักศึกษา
หัวหนาแผนกงานกีฬานักศึกษา
คณะศิลปะศาสตร
นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
นักวิชาการเงินและบัญชี กองพัฒนานักศึกษา
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (งานกีฬา)
กองพัฒนานักศึกษา
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (วิเทศสัมพันธ)
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2.65 ผศ.รัชนี ผิวทอง
2.66 นางประดิษฐา นาครักษา
2.67 นายธีรพล ชมชื่น
2.68 นายสุทธิพงศ ยศสุวรรณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
- ผูปฏิบัติปฏิเสธการเขารวมวิจัย

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กองพัฒนานักศึกษา
นายกองคการนักศึกษา
เลขานายกองคการนักศึกษา
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สรุปการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานการสรางเสริมสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา รอบที่1
1. สถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยแมโจ
ผูใหขอมูล : รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
รูปแบบการสรางเสริมสุขภาพในมหาวิทยาลัยแมโจ เริม่ จากผูบริหารกําหนดนโยบายการเปน
มหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อประกาศเปนวาระมหาวิทยาลัย กําหนด
แผนยุทธศาสตรให 1 ปเกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมใหได กระจายใหทกุ คนรับรู และสรางเครือขายการ
สรางเสริมสุขภาพดวยการใชกองกิจการนักศึกษาเปนเจาภาพดําเนินงานมีทุกคณะเปนคณะกรรมการรวม
กําหนดยุทธศาสตร ปที่ 2 ปรับใหแตละคณะรับผิดชอบดําเนินการโดยใชความรูทางวิชาการในแตละ
สาขามารวมวางแผนจัดกิจกรรม และมีการสรางพลังปญญา รวมกันตั้งเปาหมายใหคนที่ไมเคยเลนกีฬา
มาเลนกีฬาเพิม่ เปน 80% ดวยการสนับสนุนสถานที่ อุปกรณ กําหนดนโยบายและจัดสรรงบประมาณใน
การปรับสิ่งแวดลอมเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะสนามกีฬาตางๆ สระวายน้าํ ที่เปนผลจากนโยบายของสสส. ทําให
เกิดการเปลีย่ นพฤติกรรม มีการใหคําปรึกษากับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแมโจกําหนดนโยบายการสราง
เสริมสุขภาพใน 7 ประเด็น คือ 1) สรางความตระหนักโดยใช 3 พลัง เชน ปองกันอุบัติเหตุทกุ ดาน
“สุขภาพ ชีวิตเปนเรื่องเห็นแกตัว” สรางเปนภาพยนตร การโตเวที 2) เพศศึกษา ใหรจู ักครองคน ครอง
ตน การใชชวี ติ คูในวัยอันสมควร โรคติดตอทางเพศ 3) สารเสพติด – เหลา ใหใชพลังปญญาในการตั้ง
ชมรมและออกไปเปนวิทยากรใหความรู 4) โภชนาการ กินอาหารอยางถูกสวน คุณภาพอาหาร ถูก
สุขอนามัย ปริมาณ และสรางสูตรอาหาร 5) สุขภาวะทางจิต เกิดถนนสายวัฒนธรรม ใชวัฒนธรรมมา
สรางสุข ใหคิดเชิงบวก 6) การออกกําลังกาย เลนกีฬาอยางไรก็ไดตามถนัด/ ความชอบ แบงเปนกีฬาเพื่อ
ความเปนเลิศ และกีฬาเพือ่ สรางเสริมสุขภาพ ดึงคนมาออกกําลังกายจนเขาไปสูวิถีชีวิต 7) ดาน
สิ่งแวดลอม มีสถานที่พักผอน ปรับสิ่งแวดลอมใหเอื้อทั้งการอยูอาศัย และการเรียน มหาวิทยาลัยใชการ
เผยแพรขาวสารดานสุขภาพใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูก นั และใชแนวคิดวาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตอง
เกิดจากความตระหนัก ความรู ปญญา ผูบริหารตองเขาใจแลวกําหนด KPI ใหชัดเจน มีการประชุมทํา
ความเขาใจและใหบุคลากรรวมวางแผน ใหคณะกรรมการรวมคิดกิจกรรม ในปแรกเปนการรณรงค
ประชาสัมพันธ ที่เริ่มจากนักศึกษากอน มีกิจกรรมใหบคุ ลากรในลักษณะสรางความตระหนัก ใหรางวัล
เปนกําลังใจ และขยายสูชุมชน โดยใหความรูการสรางเสริมสุขภาพสูอบต.ดวยหลัก 3 พลังในการ
ดําเนินกิจกรรม และขยายเครือขายไปเรื่อยๆ โดยการรับทุนสนับสนุนจากสสส. เชน โครงการ “รอยยิ้ม
ไรมลทิน” ที่นักศึกษาไดรับรางวัล เปนการรณรงคใหทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม สะอาด ซื่อตรง
มหาวิทยาลัยแมโจใชกําหนด KPI เปนมาตรฐานขั้นต่ําที่หนวยงานตองทําไดกอน เมื่อดําเนินการ
จริงจะมีKPI เพิ่มขึ้นเอง ใชการคิดเชิงปรัชญา คิดนอกกรอบ และตั้งชื่อโครงการแปลกๆ ทําให
มหาวิทยาลัยแมโจสามารถเปนตนแบบใหการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับองคกรอื่นๆได การสนับสนุนจาก
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สสส.ทําใหทํางานไดเร็วขึ้น เพราะการใชงบประมาณรัฐทําใหยุงยากและชา แตการคิดนอกกรอบจากงบ
สสส.ทําใหงาย สะดวกขึ้น และชี้แจงได การดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพม.แมโจไมไดเนนที่ผลงาน แต
เนนที่ประสิทธิภาพการทํางาน โดยนักศึกษาเขียนแผนแบบคราวๆ แตจะพิจารณาจากแนวคิดโครงการ
ตัวชี้วดั วัตถุประสงค ขั้นตอนการดําเนินงาน และผูบ ริหารเห็นดวยหรือไม ตองใชการมีสวนรวมทั้ง
หนวยงาน และการคิดเชิงปญญา การของบประมาณราชการตองวางแผนลวงหนา ไดรับการจัดสรร
งบประมาณเปนรายป จัดกิจกรรมตามปกติ แตสสส.เนนการสรางความตระหนักมากกวา ดังนัน้ สสส.
ควรสนับสนุนตั้งแตมัธยมจนถึงอุดมศึกษา ซึ่งเปนการดีกวาการนําไปโฆษณาประชาสัมพันธเพียงอยาง
เดียว เพราะนักศึกษาเมื่อสําเร็จเปนปญญาชนแลวจะเปนผูนํามีความตระหนัก และความสามารถในการ
เผยแพรความรูสูครอบครัวและชุมชนตอไป
ปจจัยเอื้อทีจ่ ะทําใหมหาวิทยาลัยเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษา ใหใช
หลัก 3 พลัง คือ ผูบริหารตองสนใจ มีความรูจึงจะประสบความสําเร็จ ถาผูบริหารไมรูเรื่องและ
มอบหมายใหผูอื่นทําจะไมสําเร็จ การใชเครือขายจากผูบริหารตองใชพระเดชพระคุณ การพูดคุยหา
ผูรับผิดชอบ และการสรางความตระหนัก คุณสมบัติคณะกรรมการดําเนินงานตองเขาใจและมีความ
ตระหนักกอน มีจิตอาสา หนวยงานคัดเลือกมาเอง มีการตั้งชมรมสรางเสริมสุขภาพ และมีการ
ประชาสัมพันธใหทกุ คนมีสวนรวม มีการดําเนินงานตามหลักการ มีความตอเนื่อง เขยาไวอยาใหนอนกน
จัดประชุม ประชาสัมพันธ เวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู ทีมงานเยีย่ มเยือน จัดแขงขัน ประกวดเพื่อใหเกิด
พฤติกรรม
รูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษาที่ดใี นอนาคต ผูรับผิดชอบตอง
เปนคนเกง มีความทุมเท ใสใจ ซึ่งผูบริหารตองเขาใจไมใชแตงตั้งโดยตําแหนง การดําเนินงานควร
เริ่มตนจากการสรางความรูใหทีมงานเขาใจใหตรงกันกับปริบทของมหาวิทยาลัย กําหนดเปนKPI ของ
รัฐและจัดสรรงบประมาณสนับสนุน สสส.ควรใหการสนับสนุนระยะยาวตลอดหลักสูตร 4 ปอยางตอเนื่อง
เพื่อสามารถประเมินไดวามหาวิทยาลัยสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของนักศึกษาได และใหการสนับสนุน
ทั่วประเทศพรอมกัน
จุดออนของสถาบันอุดมศึกษาเปนเรื่อง
การมีสวนรวมเกิดขึน้ เฉพาะภายในมหาวิทยาลัย
เทานั้น ภายนอกสถาบันยังไมเกิดการมีสว นรวม และไมสารถปรับสิ่งแวดลอมภายนอกได
จุดแข็งของสถาบันอุดมศึกษาเปนการสรางใหนกั ศึกษาเขาใจวาสุขภาพตองเปนเรื่องเห็นแก
ตัว ภูมใิ จในสถาบัน และสรางคูมือพี่สอนนอง
ผูใหขอมูล : ผูปฏิบัติงานดานการสรางเสริมสุขภาพ
รูปแบบการสรางเสริมสุขภาพในมหาวิทยาลัยแมโจ มีการกําหนดนโยบายจากปญหาของนิสิตนักศึกษา
และพฤติกรรมเสี่ยงจากนักศึกษาดานเกษตรที่พยาบาลผูรับผิดชอบหองพยาบาลเฝาระวังและดําเนินการ
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ปองกันมาอยางตอเนื่อง มีการประเมินหาปญหากอน ดานสารเสพติด โภชนาการ เพศสัมพันธ
โรคติดตอ สุขภาพจิต และสิ่งแวดลอม นําปญหาทีไ่ ดมาดําเนินงาน โดยการจัดประชุมใหความรู
คณะกรรมการเพื่อความเขาใจการสรางเสริมสุขภาพ และการดําเนินงานดวยไตรพลัง เปนการนําไปสู
การปรับกระบวนทัศนใหม สรางเครือขายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมทั้งการดําเนินงานตองไมเปน
ภาระ เพราะมีการดําเนินงานดานสุขภาพ สุขภาพจิตอยูแ ลว เชน การรณรงควิถีชีวติ ปลอดเหลา รับนอง
ปลอดเหลา ทูตความดี การดําเนินงานใชการมีสวนรวมขององคการนักศึกษา สภานักศึกษาเปนกลไก
ขับเคลื่อนเพื่อใหเกิดความรวมมือ และมีกจิ กรรมอยางตอเนื่อง ขยายสูช ุมชน สรางความสุขสูชุมชนและ
ทองถิ่น มองถึงกลุมเล็กๆที่จะสรางความสุข ความปรองดองใหแกประเทศไทย นักศึกษานําเรื่อง
สุขภาพแทรกเขาสูกิจกรรมของนักศึกษาทัง้ หมด
มหาวิทยาลัยตัง้ เปาหมายไว 7 ดานเริ่มจากกองกิจการนักศึกษารับผิดชอบและมีอาจารยแตละ
คณะมารวมกันดําเนินการ ปที่ 2 ขยายสูคณะ หนวยงานทั้งองคการนักศึกษา บุคลากร และสํานัก
อธิการบดี ทําใหเกิดความสมบูรณมากขึ้น โดยทุกแหงประเมินปญหาของตนเองและคิดกิจกรรมตาม
การทํางาน เชน การทํางานอยางมีความสุข นอกจากทั้ง 7 ดานแลว บางแหงทําไมครบ 7 ดาน ตอมาเกิด
ถนนสายวัฒนธรรมสรางเสริมสุขภาพทุกเดือน เปนกิจกรรมที่ทุกคณะมานําเสนอกิจกรรมสรางเสริม
สุขภาพใหทกุ คนไดรู คณะประมงเลือกเรือ่ งที่มีผลกระทบกับคณะกอน มีเรื่องอุบัติเหตุ สภาพแวดลอม
และจิตใจสวนเรื่องอื่นเปนการณรงค เชน วันปฐมนิเทศมีแพทยและอาจารยที่เปนพยาบาลมากอนให
ความรูทั้ง 7 ดาน ใชเวลาประมาณ ½ วันในเรื่องการสรางเสริมสุขภาพ ทุกคณะพยายามสอดแทรกเรื่อง
การสรางเสริมสุขภาพเขาไปในชั่วโมงการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษาของคณะ เชน ลมหายใจ
ไรมลทิน มีจดั กิจกรรมครอบคลุม 3 เดือน ประชาสัมพันธอยางทัว่ ถึงและตอเนือ่ งดวยเสียงตามสาย
สถานีวิทยุกระจายเสียง Website จัดสัปดาหสงเสริมนําดารามาเปนตนแบบ นําภาคเอกชนมามีสวนรวม
ดวย ซึ่งแมโจมีความพรอม เมื่อมีลมหายใจที่ดีบริสุทธิ์ก็สามารถอยูไดโดยไมตองพึ่งพาสิ่งที่ไมดี แตละ
สาขาวิชานําความรูมารวมสรางกิจกรรม เชน การกินปลา การเลี้ยงปลาฆายุง การปลูกไมประดับปรับ
อากาศ รณรงคการดื่มนม เลี้ยงไสเดือนทําปุยอินทรียจ ากขยะเศษอาหาร การจัดทําสื่อวีดิทัศนเผยแพร
ความรู และทุกคณะที่มีความสามารถจะลงมาชวยกันปรับแตงภูมิทศั นของสถาบัน การสรางเสริมสุขภาพ
ในมหาวิทยาลัยแมโจขยายผลตอเนื่องเกิดจากการสงตอเหมือนมีตัวสง – ตัวรับกัน แมไมไดรบั ทุน
สนับสนุนจากภายนอกมหาวิทยาลัยก็ทํางานตอ เกิดความยั่งยืน เพราะมีกิจกรรมในแผนประจําป แผน
ประจําคณะ อธิการบดีประกาศนโยบายการเปนมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพอยางชัดเจน ขณะนี้ไมมี
เหลาในสถาบันแลว ตอไปเปนบุหรี่ นักศึกษาเกิดการสงตอรุนตอรุน และนําไปตอยอดเองโดยไมตอง
รอการสนับสนุนจากสสส. การดําเนินงานหลายๆอยางตอเนื่องกลายเปนงานประจําแลว แตถาไดรับ
การสนับสนุนจะทําใหตอยอดไดมากขึน้
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ปจจัยเอื้อใหมหาวิทยาลัยแมโจเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ คือ การทํางานดวย
ไตรพลังของบุคลากรและนักศึกษามีสวนรวม ความสามัคคี นโยบายผูบริหารที่สงเสริมชัดเจน ความ
รวมมือจากทุกคณะ จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรูขึ้น 3 ครั้ง/ป ระหวางคณะ สํานักอธิการบดี องคการนักศึกษา
ทําใหขยายไปทุกทาง แลกเปลี่ยนการทํางานระหวางกัน องคความรูใหคิดเองทําเอง ใชธรรมาภิบาลให
สิทธิทุกคนเทากัน ตราสัญลักษณเปนตัวแทนและใชเทคโนโลยีในการรณรงคประชาสัมพันธทั้งคณะวิชา
และสถาบัน กับอุปกรณทกุ อยางในชีวิตประจําวัน เข็มกลัด กระเปา ปายประชาสัมพันธ ใชสื่ออยางไร
ใหคอยๆซึมซับไป ทําใหคอยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไป และบูรณาการในกิจกรรมสําคัญของแมโจ
เชน วันไหวครู นักศึกษาทุกคณะรับรูว า แมโจเปนมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพ เห็นความสําคัญจึง
ตองรณรงคเรื่องนี้ในกิจกรรมตางๆ การสรางเครือขายภายในสถาบันและระหวางมหาวิทยาลัย
จุดแข็งของมหาวิทยาลัยแมโจ คือ นโยบายของมหาวิทยาลัยชัดเจน ผูบริหารใหความสําคัญ
เปนสวนที่ทําใหจัดกิจกรรมไดสําเร็จ มีการบูรณาการประเด็นการสรางเสริมสุขภาพสูทุกกิจกรรม นํา
ชุมชนเขามาเกีย่ วของ และมีการสงตอกิจกรรมจากรุนสูรุน มีการถายทอดใหรนุ นองดําเนินการตอ
นักศึกษาดําเนินงานสรางเสริมสําเร็จไดผูบริหารตองเลนดวย
ผูบริหารและบุคลากรสนับสนุนให
นักศึกษาจัดกิจกรรม
2. สถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผูใหขอมูล : รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
การสรางเสริมสุขภาพในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เริ่มจากสวัสดิการนักศึกษา การบริการสุขภาพ
การสรางเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยมีอยูแ ตจํากัดทีงบประมารสนับสนุน ไมมีการติดตามสุขภาพของ
นักศึกษา และบุคลากร มีการสรางเครือขายหอพักใหเอกชนดําเนินการตามระเบียบของหอพักใน
มหาวิทยาลัย เนื่องจากหอพักไมเพียงพอ ซึ่งปญหามีการอยูเปนคู จึงเกิดโครงการศิลปะการใชชีวติ การ
ปฏิบัติที่เหมาะสม การสรางเสริมสุขภาพผูบริหารตองตระหนัก ใหความสําคัญ และมีการดําเนินการ
อยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดความยั่งยืน ใหทุกคนมีสวนรวมและรูสกึ เปนเจาของ โดยใหทุกคนรวมคิด
โครงการเองตามสภาพปญหาของแตละหนวยงาน เชิญผูสนใจเขารวม สรางเครือขายระหวางคณะ และ
มีการติดตามรายงานผล โดยนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวัดผล มีการมอบหมายอยางชัดเจน ใหโอกาส
เลือกทีมงานเอง
ปจจัยเอื้อทีจ่ ะทําใหมหาวิทยาลัยเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษา คือ
นโยบายที่ชดั เจน มีเครือขายการทํางานมากและเหมาะสม มอบหมายงานตามความถนัด ดําเนินการใน
เรื่องใกลตัว สวนปญหาอุปสรรคเปนเรื่อง เวลาจํากัด ทีมงานมีภาระงานประจํามาก
รูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษาที่ดใี นอนาคต กําหนดเปนภาระ
หนาที่ซึ่งตองดําเนินการตามบริบทของแตละแหงทีไ่ มเหมือนกันสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงตองสนใจ
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เรื่องสุขภาพ โดยการวิเคราะหคนหาปญหาของประชาคมในสถาบันอุดมศึกษา และดําเนินการแกไข
ปญหานั้นๆ เนนการมีสวนรวมของทุกคน ผูบริหารตองกําหนดนโยบายใหชัดเจนใหความสําคัญกับ
เรื่องการสรางเสริมสุขภาพ แจงใหสภามหาวิทยาลัยรับทราบนโยบาย และประชาสัมพันธใหประชาคม
รับรูและดําเนินการไปดวยกัน โดยการมอบหมายตามหนวยงานใหขับเคลื่อนงานดานการสรางเสริมสุขภาพ
ได ตามความถนัดของแตละคน แกไขปญหาตางๆดวยการประชุมเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรู และการ
ประสานงาน
จุดออนของสถาบันอุดมศึกษาเปนเรื่อง ภาระงานประจํามาก
จุดแข็งของสถาบันอุดมศึกษาเปนเรื่อง มีนโยบายกําหนดทิศทางชัดเจน
ผูใหขอมูล : ผูปฏิบัติงานดานการสรางเสริมสุขภาพ
การสรางเสริมสุขภาพในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายที่ดี สรางความตระหนักใหทกุ
คนสนใจสุขภาพ มีงบประมาณมาสนับสนุนเพิ่ม ทํากิจกรรมไดเขมแข็งขึ้น แตรูสึกวาเปนภาระงานเพิ่ม
เนื่องจากมีงานประจํามากอยูแลว
มีการสรางภาคีเครือขายและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพิม่ ขึน้
ปฏิบัติงานตามความถนัด ใชการประชาสัมพันธรณรงคใหทุกคนมีสวนรวม และเกิดความตระหนัก ให
นักศึกษาเกิดความรูอยางถูกตอง จนเกิดความตระหนัก เริม่ ขยายผลสูชุมชนใกลเคียง เทศบาล
ปจจัยเอื้อทีจ่ ะทําใหมหาวิทยาลัยเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษา คือ
นโยบายที่ชดั เจน ความรวมมือรวมใจ ความตระหนักของนักศึกษาใชรุนพี่เปนแกนนํา เกิดการถายทอด
จากรุนพี่สูรุนนอง สวนปญหาอุปสรรคเปนเรื่อง นักศึกษาไมมีเวลา มีภาระเรื่องการเรียน นักศึกษาไมมี
ความอดทนใชชีวิตอิสระ
รูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษาที่ดใี นอนาคต ผูบริหารตองมี
นโยบายที่ชดั เจน ใหความสําคัญดานการสรางเสริมสุขภาพอยางชัดเจน ตองเขารวมกิจกรรมดวย
บุคลากรและนักศึกษามีความรวมมือรวมใจทํางานอยางเปนระบบ มีความตระหนัก คิดหาวิธีการใหการ
สรางเสริมสุขภาพเกิดขึ้นเปนวิถีชีวิตประจําวัน ใหเกิดการทําบอยๆจนเปนนิสัย สรางเครือขาย
แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อแบงปนขอคิดที่ดี เปนแบบอยางที่ดี
3. สถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผูใหขอมูล : อดีตผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผล
การสรางเสริมสุขภาพในมหาวิทยาลัยทักษิณ กอนเขารวมโครงการไมมีนโยบายการสรางเสริม
สุขภาพ รับโครงการผานองคกรระดับสูงของมหาวิทยาลัย โดยมีนโยบายชัดเจน แตผูบริหารไมไดลงมา
ดําเนินการ
มีผูรับผิดชอบโครงการที่ทํางานประกันคุณภาพการศึกษาจึงมีเครือขายทุกคณะมารวม
ดําเนินงาน รูจักผูปฏิบัติงานกอนตั้งเปนทีมดําเนินงาน การตั้งคณะดําเนินงานตามโครงสรางไมประสบ
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ความสําเร็จ สวัสดิการนักศึกษา การดําเนินงานเริ่มจากปญหาของนักศึกษา เดิมไมมีการตรวจสุขภาพ
แรกเขา นักศึกษาไมรูสุขภาพตนเองจนเสียชีวิตจากการออกกําลังกาย การตรวจสุขภาพเปนขอมูลให
อาจารยที่ปรึกษา และทําใหนักศึกษาดูแลตนเอง และปองกันตนเองได แตการตรวจสุขภาพเปนปญหา
ภาระเพิ่มงานใหกิจการนักศึกษาจึงหาคนชวยจากภายนอก แตไมมีการติดตามสุขภาพ การเปลี่ยนแปลง
คนทํางานบอย ขอมูลจัดเก็บไมเปนระบบ นักศึกษามีความเครียดจากการจัดการเรียนการสอนที่ไม
พรอมจากการยายวิทยาเขต ทุกอยางไมพรอมมีปญหาในการปรับตัว ทั้งอาหารและสาธารณูปโภค
ฐานะเศรษฐกิจครอบครัวไมดี
ใชการมีสวนรวมขององคการนิสิตที่เปนกรรมการและรองนายกฯ
ปญหาคือผูป ฏิบัติงานติดงานแบบเดิม การเปลี่ยนแปลงทําใหยุงยาก ควรเริ่มจากสรางแกนนํา ใหความรู
พื้นฐานสรางความเขาใจเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพ เพราะนักศึกษาเลนกีฬา ดนตรีจากสิ่งที่มีอยูได
มีการบูรณาการงานสรางเสริมสุขภาพในวิชาการที่เดิมมีวชิ าการดูแลสุขภาพเบือ้ งตน สอนทั้งมหาวิทยาลัย
มีการสํารวจขอมูลนักศึกษาพบวาเครียด
มีอัตราการตั้งครรภและทําแทงสูงโดยใชสมาคมวางแผน
ครอบครัวเปนการหาชองทางใหนักศึกษา
ผลลัพธการดําเนินการมีกิจกรรมมากขึ้น ขยายผลมากขึน้ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงชัดเจน
อยางเรื่องการตรวจสุขภาพนักศึกษา ปรับปรุงโรงอาหารรวมกับสาธารณสุขจังหวัดและเทศบาลเขารูป
ชางจนโรงอาหารผานการตรวจประเมินสุขอนามัยจากความรวมมือของทุกฝาย สวัสดิการหอพักมีการ
ตั้งสารวัตรตรวจหอ แตดําเนินการไดเปนพักๆจึงมีปญหาเรื่องคดีความสารเสพติด ปญหาเด็กออกจาก
บานไมไดรับการดูแล แกไขโดยแนะนําใหมีอาจารยทปี่ รึกษาหอพักอยางเปนระบบ แตมีปญหาการ
แขงขันกับภายนอกจึงกําหนดเวลาปดหอไมได กลัวนักศึกษาไมพกั ใชการบังคับใหนักศึกษาอยูห อพัก
ตั้งแตป 1 ตรวจคุณภาพหอพัก และสรางหอพักเครือขาย การปรับรายวิชา มีการปฏิบัติเพิ่มจากทฤษฎี
มากขึ้น วิชาอื่นมีบางยังไมตื่นตัวทั้งหมด ปแรกมองวิชาที่เปนวิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวติ พืน้ ฐาน
บังคับ การมีวนั แสดงกิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพ เชน เรื่องอาหาร ออกกําลังกาย การรับนองการขับ
ขี่ปลอดภัยโดยใชมาตรการเด็ดขาด ใชขอบังคับชวย มีปา ยประชาสัมพันธที่ชัดเจน การจัดสิ่งแวดลอมป
ที่ 2 มีการจัดมุมผอนคลาย มุมตนไมที่อานหนังสือ สรางบรรยากาศการผอนคลายระหวางทํางาน ใน
การสรางทีมทํางานใหทกุ คนแสดงความคิดเห็นได ไมใชการสั่ง ใหทุกคนชวยคิดรวมวางนโยบายกับ
ผูบริหาร สวนโครงการ/ กิจกรรมใหนกั ศึกษาและบุคลากรวางแผนและดําเนินการ เริ่มจากใหอาจารย
อาวุโสเลาถึงบรรยากาศ วัฒนธรรมของสถาบันใหบุคลากรรุนหลังฟง ทําใหมกี ารเสนออาหารเพื่อ
สุขภาพในการจัดประชุม และมีผูเสนอใหฉายภาพที่ตองการใหเปนกอนสอน และหลังสอนใหฉายซ้ํา
พรอมบรรยาย หัวหนาโครงการตองดึงใหทุกหนวยมีสว นรวม การสรางเครือขายบุคลากร นักศึกษาผาน
ทางชมรม คณะ เนื่องจากองคกรไมใหญสัมพันธภาพของคนในองคกรดี รูจักกันหมด ขอความรวมมือ
ไดงาย ไมยงุ ยาก ทําใหนักศึกษารูสึกเปนเจาของ รักพื้นที่ มีการตอตานการขายเหลา เบียรใน
มหาวิทยาลัย การจัดกิจกรรมตองหลากหลายตามความชอบของกลุมเปาหมาย มหาวิทยาลัยตองสราง
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นิสัยใหนักศึกษาที่เรียนอยูถึง 4 ป เปนการเสียโอกาสจากเวลาจํากัด ควรมีทางเลือกใหนักศึกษา และ
สรางสภาพแวดลอมใหเอื้อตอสุขภาพ
ปจจัยเอื้อทีจ่ ะทําใหมหาวิทยาลัยเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษา คือ
ผูบริหารตองสนับสนุน ติดตามผล โดยใหผูปฏิบัติรายงาน อํานวยความสะดวกให ทีมงานอาจารยและ
นักศึกษาไมเกีย่ งงาน ฟงกัน เขากระบวนการ KM ทุกอยางไมมีผิด ใหมองเชิงบวกมีการใหรางวัลผู
ปฏิบัติบาง เปนการสรางสัมพันธภาพตองดูแลคุณภาพชีวิตทีมงานดวย สวนปญหาอุปสรรคเปนเรื่อง
การสรางเสริมสุขภาพเปนงานนอกเหนือความรับผิดชอบ เปนการเพิ่มภาระ จากการเปลี่ยนตัวคน
เปลี่ยนระบบงาน ความเขาใจไมตรงกัน
รูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษาที่ดใี นอนาคต มหาวิทยาลัยตอง
กําหนดการสรางเสริมสุขภาพในวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย กําหนดนโยบายในระดับยอยลงมา ทีม
บริหารตองตระหนักเปนแบบอยางจึงจะมีผลสูบุคลากรและนักศึกษา มีการจัดระบบการดูแลสุขภาพ
บุคลากร หรือของนักศึกษาผานทางชมรม สโมสรนักศึกษาที่ตองมีการจัดสรรงบประมาณดานการสราง
เสริมสุขภาพดวยเปนขอบังคับใหมีการปลุกฝงการดูแลสุขภาพใหนักศึกษา แทรกเขากับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยทุกดาน โดยอาจารยที่ปรึกษาโครงการตองเขาใจจึงจะสามารถบูรณาการเขากับพันธกิจได
ทําใหเกิดความคงทน มีการสรางเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนเรื่องสําคัญสามารถนําไปปรับใชได แต
องคความรูการสรางเสริมสุขภาพก็สําคัญทําใหนําไปประยุกตใชไดถกู ตอง เครื่องมือเทคโนโลยีไมใช
สิ่งสําคัญ แตการสื่อสารเปนเรื่องสําคัญ รูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพจึงจัดไดดว ยเอง มีการ
สรางภาคีรวมระหวางอาจารย นักศึกษาเปนกลุม มหาวิทยาลัยแตละทีม่ ีบริบทของตนเอง การมีเครือขาย
ระหวางมหาวิทยาลัยทําใหเห็นมุมมองใหมๆมากขึ้น สามารถนําองคความรูแตละสาขามาประยุกตใชได
เชน การใชละครใบสื่อเรื่องเพศสัมพันธใหแกนนํานักศึกษาเปนผูดําเนินการโดยมีอาจารยเปนที่ปรึกษา
จุดออนของสถาบันอุดมศึกษาเปนเรื่อง การมีมุมมองวาการสรางเสริมสุขภาพเปนภาระ และ
โครงสรางทางกายภาพเปนขอจํากัด ซึ่งจริงๆไมใชสาระสําคัญ ที่สําคัญเปนเรื่องการติดอาวุธใหนักศึกษา
นําไปประยุกตใชพัฒนาตนเอง สรางเปนวิถีชีวิตประจําวัน
จุดแข็งของสถาบันอุดมศึกษาเปนเรื่อง บุคลากรมีองคความรูที่หลากหลาย
ผูใหขอมูล : ผูปฏิบัติงานดานการสรางเสริมสุขภาพ
การสรางเสริมสุขภาพในมหาวิทยาลัยทักษิณ การดําเนินงานในมหาวิทยาลัยเกิดจากการเขา
รวมโครงการเพิ่มขีดความสามารถสูการเปนมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพจากสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.) ไมไดเกิดจากนโยบายมหาวิทยาลัยเอง แตผูบริหารใหความ
รวมมือ สนับสนุน มารวมกิจกรรม การสรางความเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยสรางความรวมมือทั้งผูบริหาร
ผูแทนคณะ และนักศึกษาจากการทําความเขาใจใหตรงกันกอน มหาวิทยาลัยตองประกาศนโยบายและ
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ขอบังคับอยางชัดเจนการดําเนินงานการสรางเสริมสุขภาพตองมีกิจกรรมกระตุนเปนระยะอยางตอเนื่อง
คณะกรรมการคอยใหคําแนะนําอยางกัลยาณมิตร ผูดําเนินงานเปนทุกหนวยงาน ทั้งกิจการนักศึกษาและ
คณะ โดยกิจการนักศึกษามองภาพรวม คณะเปนผูดําเนินการจัดกิจกรรม เพราะใกลชิดนักศึกษามากกวา
ทําใหนกั ศึกษารวมกิจกรรมมากกวา โครงสรางการสรางเสริมสุขภาพอธิการบดีเปนผูควบคุมกํากับ
คณบดี ผูอาํ นวยการ หัวหนาฝายทุกระดับตองเขารวม ผูบริหารตองเห็นความสําคัญและลงมาเลนดวย
การดําเนินงานดานสุขภาพปกติฝายพัฒนานิสิตไดรับมอบหมายดูแลสุขภาพ มีการประสานกับอบจ.
เรื่องขอรถพยาบาลมาดูแลเด็กหอพัก
ปแรกไมมีโอกาสสํารวจขอมูลของมหาวิทยาลัยกอน แตจัดโครงการตามที่นาจะเปนวาควรจัด
กิจกรรมสรางเสริมอะไร ตองการใหเกิดอะไร แตบางโครงการวางแผนแลว ผูดําเนินการไมวางตองมี
การปรับเปลี่ยนกิจกรรมเพื่อไมใหกระทบการเรียนการสอน นักศึกษาบางสาขาเรียนหนัก เครียด การจัด
กิจกรรมจึงกําหนดใหนกั ศึกษามีเวลาคิด วางแผน และเกิดความตอเนื่อง โดยมีสโมสรนักศึกษาของ
คณะตางๆเปนผูดําเนินการ สวนเปาหมายเปนนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เนนการรณรงค
การประกวดปายประชาสัมพันธ คําขวัญ สัญลักษณ ผลลัพธทีไดแตละโครงการมีผูเขารวมพอสมควร
แตเลือกเขารวมกิจกรรมตามแนวทีต่ นเองชอบ รวมทั้งเกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรูภายในและภายนอกทุก
3 เดือน ทําใหเกิดสัมพันธภาพที่ดี และพัฒนาขึ้นจากการผักชีโรยหนาเปนการหยอนรากลงไป เปนผลที่
คางอยูในชีวิตประจําวัน เปนสิ่งที่ไมสามารถวัดเชิงได จากการรณรงคที่โดนใจทําใหเกิดความสนใจ ซึ่ง
เปนประโยชนจริงๆ แตก็มีนกั ศึกษาบางสวนที่ไมตระหนัก อยากทําอีกจะไดลงสูคณะมากขึ้น โครงการ
ควรเปนระยะยาวตอเนื่อง มิใชเพียงปเดียวจะทําใหดําเนินการไดงายขึ้น ทําใหมองวาสสส.ตองการ
ผลงานที่ประชาสัมพันธตัวเองไมไดจริงจังที่จะพัฒนามหาวิทยาลัย ไมไดมองปญหาเยาวชนอยางแทจริง
ดานความกตัญูที่ตองสรางสามัญสํานึก และการสนับสนุนไมควรใหทุกสถาบันทําเหมือนกัน ตองทํา
ตามปริบทของมหาวิทยาลัย ลักษณะของนักศึกษา และปญหาของมหาวิทยาลัย รวมทั้งโครงการขอทุน
สนับสนุนจากสสส.มีความยุงยาก ไมมีคนชวยดูแล
ปจจัยเอื้อทีจ่ ะทําใหมหาวิทยาลัยเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษา คือ
ปจจัยเอื้อ อันดับแรกผูบริหารตองรับรู และกําหนดนโยบาย เปาหมายใหชัดเจน จากปญหาและงบประมาณ
สนับสนุน มีการประชาสัมพันธและมอบหมายงานใหชัดเจน ปจจุบันนักศึกษามองตนเองเปนหลัก ขาด
ความรับผิดชอบตอสังคม มหาวิทยาลัยตองมองภาพรวมของเยาวชน มีวิทยากรใหความรูนักศึกษาและ
อาจารยตอ งมีความรู เพื่อกระตุนใหนักศึกษามีสวนรวม เพราะตองอาศัยความรวมมือและการประสานงาน
จึงจะเปนโครงการตอเนื่อง สวนปญหาอุปสรรคเปนเรื่องผูปฏิบัติงานไมเพียงพอ เปนเรื่องใหมขาด
ประสบการณ และตองขอความรวมมือจากบุคลากรอื่น อาจารยบางคนถือเปนภาระ มีงานเอกสารการ
ประกันคุณภาพมากอยูแ ลว รุนพี่บางคนเปนแนะนําสิ่งที่ถูกตอง ระยะเวลาที่ไมเอื้ออํานวยในการจัด
กิจกรรม เชน สัปดาหสอบ และการติดตามประเมินผล การรวบรวมเอกสารหลักฐาน สวนปญหา
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อุปสรรคเปนเรื่องแนวทางการแกปญหา คือ นําผลลัพธการดําเนินงานมาจัดการความรู และใหความรู
การสรางเสริม สรางตนแบบ มีการมอบหมายหนวยงานรับผิดชอบ ทําแบบ “ผูใหญดําริและสัง่ การ
จัดสรรงบประมาณให ผูปฏิบัติสรางกิจกรรมใหเขมแข็งขึ้น สรางความคุนเคยทําใหเกิดความยั่งยืนจาก
ความตระหนักของทุกคน เกิดเปนการสงตอจากรุนพี่สรู ุนนอง” ที่สําคัญถากําหนดใหเปน KPI ของ
สมศ. สกอ. และกพร.เหมือนกัน จะทําใหมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาไดมากขึ้น สรางคนดีขึ้น เพราะคน
เกงอาจไมประสบความสําเร็จ สื่อสารกับใครไมได ไมมคี นรัก อยูในสังคมไมได
รูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษาที่ดใี นอนาคต ควรมีการบูรณา
การสูรายวิชา มีการประชาสัมพันธรณรงคสูชีวิตประจําวัน ทุกคนมีสว นรวมในดําเนินการอยางมีสว นรวม
และนักศึกษาตองเขารวมกิจกรรมสรางเปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัยและนักศึกษาเหมือนเปนโลโกของ
มหาวิทยาลัย มีขอบังคับวานักศึกษาที่สําเร็จตองมีอัตลักษณดานสุขภาพดวย โดยมหาวิทยาลัยตองให
ความรู ประสบการณการปฏิบัติในสรางเสริมสุขภาพใหนักศึกษาสามารถนําไปปรับเปลี่ยนได อยางการ
สราง Role Model เชน ใน 1 ภาคการศึกษาใหนกั ศึกษาพัฒนาศักยภาพของตนเองใหดีขึ้น สรางเปน KPI
ของมหาวิทยาลัย มีการปรับสิ่งแวดลอมภายในและภายนอกสถาบันเพื่อเปนสิ่งกระตุนใหนักศึกษาเกิด
การเรียนรูและนําไปประยุกตใช
4. สถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยบูรพา
ผูใหขอมูล : รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต
การสรางเสริมสุขภาพในมหาวิทยาลัยบูรพา เปนนโยบายที่มีความตั้งใจจะทําใหเกิดประโยชน
พยายามใหเปนมหาวิทยาลัยสวัสดิภาพ ซึง่ ยังไมสมบูรณนักในภาพรวม แตละสาขาวิชามีความเขมแข็ง
แตกตางกันตามกลุมสาขาวิชา การดําเนินงานมีการมอบหมายนโยบายใหแตละคณะไปจัดทําโครงการ
โดยมีเปาหมายเปนทุกกลุมภายในมหาวิทยาลัย และรวมทั้งชุมชนดวย การรับทุนสนับสนุนจากสสส.
ทําใหนักศึกษาและบุคลากรไดรับรูตระหนัก และจะมีการขยายผลตอไป มีการบูรณาการกับการเรียนคือ
มีหลายกิจกรรมที่เกี่ยวของกับรายวิชาในสาขาวิชา ไดมีการนําเขาไปพูดคุย หรือจัดกลุมผูเรียนทํา
กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพดวยกัน สวนเรื่องความยั่งยืนนั้นแตละมหาวิทยาลัยตองคิดเองทําเองอยูแลว
เพราะเปนหนาที่ของแตละคนที่ตองดูแลสุขภาพตนเอง และตั้งเปนกลุมขยายความคิดออกไป ทําใหเกิด
ประโยชนตอตนเองและกลุม โดยเฉพาะสุขภาพขอใครไมได
ปจจัยเอื้อทีจ่ ะทําใหมหาวิทยาลัยเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษา คือ
บุคลากร และนิสิตมีความเขาใจเรื่องการสรางเสริมสุขภาพ เต็มใจมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม ตั้งใจ
และรวมมือกันทํางานใหประสบผลสําเร็จ สวนปญหาอุปสรรคเปนเรื่อง ภาระงานมาก ทําใหเคลียรงาน
ไมทัน ไมมีความชัดเจนในการใชจายงบประมาณจากสสส.
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รูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษาที่ดใี นอนาคต เริ่มจากนโยบาย
ดานการสรางเสริมสุขภาพตองมาจากการระดมความคิดจากผูแทนสวนงาน
และมีการทํากิจกรรม
รวมกันทุกกลุม มีโครงสรางการบริหารจัดการจากสวนกลางของมหาวิทยาลัยขยายลงสูสวนงาน โดย
จัดเปนโครงการยอย 8 โครงการ ไดแก โครงการสรางความตระหนักในการสรางเสริมสุขภาพ
โครงการปองกันอุบัติเหตุจราจร โครงการศิลปะการใชชวี ิตของนิสิต ม.บูรพา โครงการขยับกาย สบาย
ชีวี โครงการจิตสดใส พลังใจเขมแข็ง โครงการ BUU กินดี มีสุข โครงการบูรณาการสรางเสริมสุขภาพ
วิทยาเขตสระแกว โครงการสรางเสริมสุขภาพดี ชีวีมสี ุข วิทยาเขตจันทบุรี ทุกโครงการที่จัดมีนิสิตเขา
รวมกิจกรรม แตละกลุมทัง้ ผูเขารวมและผูจัดทําโครงการ สวนการติดตามประเมินผลนั้น แตละกลุม
รายงานผลการดําเนินการโครงการในภาพรวมเปนที่นาพอใจระหวางการดําเนินการมีการจัดประชุมรวมกัน
ระหวางหนวยงานในสถาบัน และไปเขารวมประชุมเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูก บั สถาบันอื่นที่รับทุน
สนับสนุนจากสสส.พรอมกัน
จุดออนของสถาบันอุดมศึกษาเปนเรื่อง ทุกคนคิดวาตนเองรู แตไมลงมือทํา หรือไมมีเวลาทํา
จุดแข็งของสถาบันอุดมศึกษาเปนเรื่อง ทุกคนในสถาบันอุดมศึกษามีความรู
ผูใหขอมูล : ผูปฏิบัติงานดานการสรางเสริมสุขภาพ
การสรางเสริมสุขภาพในมหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่ชดั เจน และใหความสําคัญ
โดยมีการระบุในแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย สามารถนําไปสูการปฏิบัติจริงได การปฏิบัติเริ่มจาก
การสํารวจสุขภาวะของประชาคมของมหาวิทยาลัย พบวา คณาจารย นิสิตมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม
เหมาะสม มักมีการออกกําลังกายนอย มีพฤติกรรมเสี่ยงดานสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตรมีเครือขาย
คณะสาธารณสุขศาสตรสรางเสริมสุขภาพกอน และเมือ่ 2 ปกอนสสส.ใหทุนสนับสนุนมหาวิทยาลัย
ดําเนินการมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพ โดยมีเปาหมายเปนบุคลากร อาจารย นักศึกษาในสถาบันฯ
แตคณะสาธารณสุขศาสตรดําเนินการกับชุมชนดวย การไดรับทุนจากสสส.ทําใหนักศึกษา บุคลากร
อาจารยมีความตระหนักในการสรางเสริมสุขภาพมากยิ่งขึ้น และใหความสําคัญกับสุขภาพมากขึ้น มีการ
เคลื่อนไหวอยางตอเนื่อง เกิดเครือขายในการทํางานที่เปนระบบมากขึ้น สวนการบูรณาการคณะ
สาธารณสุขศาสตรมีหลักสูตรสรางเสริมสุขภาพ (ป.โท) จึงมีการบูรณาการในการเรียนการสอน รายวิชาวิถี
ชีวิตและการสรางเสริมสุขภาพที่เปดสอนเปนวิชาเลือกเสรีใหทุกคณะไดเรียน มีรายวิชาทักษะการคิด
ปจจัยเอื้อทีจ่ ะทําใหมหาวิทยาลัยเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษา คือ
ผูบริหารใหการสนับสนุน มีนโยบายจากผูบ ริหารสูระดับปฏิบัติการ มีแกนนํา และชมรมที่ดี การมีสวน
รวมของบุคลากรทุกระดับ มีเครือขายศิษยเกาสนับสนุน มีการสรางกระแสการรณรงค สวนปญหา
อุปสรรคเปนเรื่อง แตละคณะมีปญหาทีแ่ ตกตางกัน แตถานโยบายชัดเจน ผูบริหารใหความสําคัญ
แกปญหาได การดําเนินการไมตอเนื่อง มีผูรับผิดชอบไมชัดเจน
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รูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษาที่ดใี นอนาคต เปนสถาบันฯที่ให
ประชาคมมีความคิด และรูจ ักพัฒนาไดดว ยตนเองควรเนนดานการสรางความตระหนักใหบุคลากรทุก
ระดับ นิสิตทุกคนใสใจดูแลตนเอง เชน การออกกําลังกาย อาหาร และอุบัติเหตุ การบริหารจัดการมี
ผูบริหารมหาวิทยาลัยฝายกิจการนิสิตรับผิดชอบ และแบงหัวหนาโครงการเปนคณะตางๆ มีการจัดตั้ง
ชมรมแอโรบิค ชมรมสงเสริมสุขภาพจิต ดูแลสิ่งแวดลอม การมีสวนรวมใชสโมสรนิสิต และนิสิตเอก
สุขศึกษาเปนแกนนํา ใหนิสติ และบุคลากรสามารถคิดสรางสรรคการสรางเสริมสุขภาพในรูปแบบตางๆ
และนําเสนอสูร ะดับนโยบาย มีการติดตามประเมินอยางตอเนื่อง ผลการประเมินโครงการอยูในระดับดี
มีการสรางเครือขายดําเนินงานกับชุมชนมากขึ้น
มหาวิทยาลัยมีนโยบายการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนโดยใหยนื่ ขอทุนจากฝายกิจการนิสิตของแตละคณะ และเปนนโยบายตามการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยบูรณาการไปกับกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัยและการประกันคุณภาพการศึกษา การ
ดําเนินการควรเริ่มจากกระบวนการมีสว นรวม การสรางความตระหนักของบุคลากร นิสิต และบุคคล
ทุกระดับ สรางกระแสการรณรงคอยางตอเนื่อง มีกรอบนโยบายและการติดตามประเมินผลอยางชัดเจน
จุดออนของสถาบันอุดมศึกษาเปนเรื่อง ภาระการเรียน และภาระงานที่มีอยางตอเนือ่ ง
จุดแข็งของสถาบันอุดมศึกษาเปนเรื่อง ความเขมแข็งขององคการนิสิต สโมสรบุคลากร และ
ความสัมพันธของคณาจารย
5. สถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผูใหขอมูล : ผูชวยอธิการบดีฝายจัดการทรัพยสิน
การสรางเสริมสุขภาพในมหาวิทยาลัยนเรศวร การบริหารจัดการของม.นเรศวรมีลักษณะเฉพาะ
วิธีการเฉพาะเปนแบบรวมศูนย ทุกคณะเปนงานของมหาวิทยาลัย ปญหาสุขภาพอนามัยหลักของม.
นเรศวรเปนเรื่องอนามัยเจริญพันธุและอุบตั ิเหตุ มหาวิทยาลัยจึงดําเนินตามประเด็นที่สนใจและเปน
ปญหาอยูแลว
ปจจัยเอื้อทีจ่ ะทําใหมหาวิทยาลัยเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษา คือ
นโยบายที่ชัดเจน วิธีการทํางานรวมกัน มีความเชื่อใจกัน สวนปญหาอุปสรรคเปนเรื่อง ปญหาเชิง
ระบบ ทําใหการดําเนินงานลาชา ขาดการมีสวนรวม
รูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษาที่ดใี นอนาคต ตองเริ่มตนจากมอง
วาพันธกิจของมหาวิทยาลัยคืออะไร พูดคุยถึงหลักการ วิธีการปฏิบตั ิอยางอิสระ กําหนดเปาหมายให
ชัดเจน กําหนดใหเปน KPI จะไมตองชี้แจงมาก เปลี่ยนจากงานเสริมเปนภารกิจหลัก โดยบูรณาการสู
พันธกิจของมหาวิทยาลัย เชน งานวิจัย การบริการวิชาการ
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จุดออนของสถาบันอุดมศึกษาเปนเรื่อง ขาดความยืดหยุน ผูปฏิบัติงานไมมีคาตอบแทน แตไม
รับผิดชอบไมได ทุกคนมีภาระงานมาก เปนเรื่องของจําเลยเมื่องานไมประสบผลสําเร็จ จะเกิดคําถามวา
“ฉันทําโดยไมไดอะไร ตองรับผิดชอบดวยหรือ”
จุดแข็งของสถาบันอุดมศึกษาเปนเรื่อง มีทรัพยากรพรอม เชน คณะวิทยาศาสตรสุขภาพ มีนิสิต
อาสาที่จะดําเนินงานกิจกรรมดานนี้ มีกลุม เปาหมายชัดเจน มีความพรอมที่จะเปลี่ยนแปลง และเปนที่
เชื่อถือของชุมชน
ผูใหขอมูล : ผูปฏิบัติงานดานการสรางเสริมสุขภาพ
การสรางเสริมสุขภาพในมหาวิทยาลัยนเรศวร เปนนโยบายที่ดี เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาตอง
ชี้นําสังคม เริ่มจากนโยบายของผูบ ริหารจัดทําแผนยุทธศาสตรกระจายสูห นวยงานยอยมีการติดตาม
ประเมินผล แตการจัดกิจกรรมไมตอเนื่อง เพราะไมมีงบประมาณสนับสนุนจากปญหาการประสานงาน
เบิกจายงบประมาณลาชา ขาดการชีแ้ จงที่ชัดเจน เกิดปญหาการเบิกจายงบประมาณทีย่ ุงยาก ใช
งบประมาณประจําของมหาวิทยาลัยดีกวา แตผูดําเนินการก็ยังมีกิจกรรมบาง บางกิจกรรมตองใชเวลา
เชน โครงการวิจัย มหาวิทยาลัยปรับการทํางานใหยืดหยุน มีการสรางเครือขายขยายสูชุมชนภายนอก
สถาบัน ไปเพิม่ ทักษะใหชุมชน การอยูด ีกนิ ดี มหาวิทยาลัยจะมองที่สถาบันอยางเดียวไมได มีการบูรณา
การตามพันธกิจในแตละคณะวิชา เกิดเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูทํางานกันอยางตอเนื่อง ทําให
ทํางานงายขึ้น เกิดการผลักดันใหเกิดกิจกรรมเพิ่มขึ้น กระบวนการมีสวนรวมจะจัดเวทีสาธารณะเรื่อง
ใกลตัว ไมใช Top Down แตเปนเรื่องทีท่ ุกคนสนใจ สรางคณะทํางานผลักดันเชิงนโยบาย ใชกฎหมาย
ผลักดันเรื่องทางสังคมศาสตร และมนุษยศาสตร
ปจจัยเอื้อทีจ่ ะทําใหมหาวิทยาลัยเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษา คือ
ความรู การสรางเครือขายทําใหมุมมองกวางขึ้นมีการใชความรูที่หลากหลาย มีเทคโนโลยีสนับสนุนการ
ทํางาน โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ สวนปญหาอุปสรรคเปนเรื่อง
รูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษาที่ดใี นอนาคต ตองเริ่มตนจาก
โครงสราง การสรางเสริมสุขภาพตองเริ่มจากการสํารวจความตองการของประชาคมกอน มีการพูดคุย
วางแผนรวมกัน มีโยบายของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน ใหทกุ คนมีสวนรวม มีกิจกรรมอยางตอเนื่อง กระตุน
เปนระยะ วางแผนที่สอดคลองกับนโยบายทั้งระยะสั้น และระยะยาว มีนโยบายสํารองเปนรูปแบบ
กวางๆปรับเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
สรางเครือขายทํางานรวมกันทัง้ นโยบายหลักและ
นโยบายยอย ใชหลัก “หนึ่งนโยบาย แตหลากหลายการปฏิบัติ” การบูรณาการกับบริการวิชาการ โดยให
นักศึกษาใหความรู และตรวจสุขภาพชุมชน ใหนกั ศึกษาไดฝกทักษะ และสามารถพัฒนาเปนงานวิจัย
จุดออนของสถาบันอุดมศึกษาเปนเรื่อง ขาดผูบริหารรับผิดชอบติดตามประเมินผล ไมกระตุน
ใหนกั ศึกษาเปนผูขับเคลื่อนกิจกรรม ขาดการสนับสนุนเชิงนโยบาย แผนงานที่ชัดเจน การประชาสัมพันธ
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ความเขาใจสุขภาพองครวม มีการมองเฉพาะสุขภาพกาย ทําใหมองขามปญหาทางสังคมและปญญา จึง
ไมเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยเฉพาะในชวงเวลาสั้นๆเพียงปเดียว
จุดแข็งของสถาบันอุดมศึกษาเปนเรื่อง ทุกคนมีความพรอมที่จะใหความชวยเหลือ สถานที่ของ
มหาวิทยาลัยมีความพรอม จัดกิจกรรมไดงาย มีทีมผูปฏิบัติงานเปนกัลยาณมิตร มีเวทีใหนักศึกษาและ
บุคลากรรวมแสดงความคิดเห็น และความตองการ ระบบการบริหารจัดการของกองกิจการนักศึกษา
ตอบสนองไดทุกเรื่อง
6. สถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
ผูใหขอมูล : ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
การสรางเสริมสุขภาพในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ปแรกเนนการประชาสัมพันธ
รณรงคซ้ําๆใหเกิดการจําที่มั่นคง ปที่2 โครงการเปนรูปธรรมมากขึ้นโดยอาจารยมีบทบาทในการจัด
กิจกรรมมาก แตปตอๆไปจะผลักดันใหนกั ศึกษามีสวนรวมเปนผูจัดกิจกรรมมากขึ้น มีผูบริหาร
สนับสนุนตรวจเยี่ยมบาง กิจกรรมที่สําคัญ คือ มีโอกาสไดแลกเปลีย่ นเรียนรูกับสถาบันอื่น ทําใหนํามา
ปรับกิจกรรมใหเหมาะสมขึ้น และมีการผลักดันใหนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรม โดยอนก.จะมีสวน
ตั้งแตการวางแผน มีเปาหมายเปนนักศึกษา กิจกรรมมี 7 ดาน ไดแก การออกกําลังกาย สารเสพติด
โภชนาการ สภาพแวดลอม สุขภาพจิต เพศสัมพันธ อุบัติเหตุ ปญหาในการสรางเสริมสุขภาพสวนใหญ
มีความรูแตไมตระหนัก การบูรณาการในการสอนสวนมากเปนพลานามัย หรืออาจมีเนื้อหาดานสุขภาพ
สอดแทรกบาง
ปจจัยเอื้อทีจ่ ะทําใหมหาวิทยาลัยเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษา คือ
ผูบริหาร บุคลากร มีวิธีคิด ระบบการคิดอยางเขาใจในภาพรวมของการสรางเสริมสุขภาพ และระบบ
ควรกําหนดเปนตัวชี้วัดในการประกันคุณภาพการศึกษา งบประมาณจะสําคัญในชวงแรก ควรมี
งบประมาณมารอ ทําใหมีกจิ กรรมตอเนื่อง เทคโนโลยีชว ยใหทํางานไดสะดวกขึ้น สวนปญหาอุปสรรค
เปนเรื่อง การมีสวนรวมขึ้นกับทีมงาน คณะวิชาที่รับผิดชอบ นักศึกษาเองไมคอยเขารวมกิจกรรมตอง
อาศัยแรงขับจากเพื่อน อาจารย รุนพี่ การเปลี่ยนผูรับผิดชอบเขารวมประชุมบอยๆทําใหงานไมตอเนื่อง
รูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษาที่ดใี นอนาคต สถาบันอุดมศึกษา
ควรเริ่มจากศึกษาบริบทของตนเอง และกําหนดนโยบายที่ชัดเจน มีการจัดสรรงบประมาณอยางชัดเจน
ตอเนื่อง เพียงพอ จัดใหนกั ศึกษาทุกคนรวมจายเงินปละ 100 บาท ชี้แจงระเบียบขอบังคับใหการใช
งบประมาณอยางชัดเจน และกําหนดใหผบู ริหาร อาจารย บุคลากร และนักศึกษาตองมีสวนรวม สราง
การมีสวนรวมใหเปนวัฒนธรรมองคกร ควรมีระเบียบ ขอบังคับใชกับผูที่เพิกเฉย จัดกิจกรรมสรางเสริม
สุขภาพบูรณาการกับกิจกรรมกีฬาสี จัดใหเหมาะสมกับบริบทของสถาบันฯ กําหนดนโยบายกรอบเปน
เดียวกัน แตละวิทยาเขตไปบริหารจัดการเอง ใชเทคโนโลยีชวยในการประชาสัมพันธ ประสานงาน
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จุดออนของสถาบันอุดมศึกษาเปนเรื่อง การมีสวนรวม งบประมาณ ระบบการทํางานไม
คลองตัว ไมยดื หยุน
จุดแข็งของสถาบันอุดมศึกษาเปนเรื่อง นโยบายชัดเจน เปนการวางรากฐานตั้งแตเด็กเพื่อเตรียม
ไปสูการเปนผูใหญ
ผูใหขอมูล : ผูปฏิบัติงานดานการสรางเสริมสุขภาพ
การสรางเสริมสุขภาพในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา การดําเนินการครบทุกดาน
ทําใหงบประมาณไมเพียงพอ นักศึกษาไมคอยใหความรวมมือ ไมสนใจแมจะสํารวจความตองการ
แลวก็ตาม เวลาไมได ตองมีการบังคับ สถาบันไมมีหอพักนักศึกษาจึงรวมกิจกรรมนอย ตองรีบเดินทาง
ปจจัยเอื้อทีจ่ ะทําใหมหาวิทยาลัยเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษา คือ
สวนปญหาอุปสรรคเปนเรื่อง การประสานงานหลายพืน้ ที่ ติดตามเอกสาร นักศึกษามีแนวคิดดาน
สุขภาพไมถูกตอง
รูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษาที่ดใี นอนาคต เริ่มดําเนินการจาก
สํารวจขอมูลของมหาวิทยาลัยกอน ผูบริหารกําหนดนโยบายใหชดั เจน เปนภาระงานหลักเชนเดียวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา ดําเนินการตามขอมูลดานที่เปนปญหา และจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอ
และเหมาะสม สงเสริมใหนักศึกษามีสว นรวมในการวางแผนดําเนินงาน โดยผูบริหารรวมติดตาม
ประเมินผล สนับสนุนใหนกั ศึกษาจัดกิจกรรมบริการวิชาการ เชน การสอนนักเรียน เรื่อง เอดส สารเสพ
ติด เปนการสรางเสริมสุขภาพทางสังคมใหนักศึกษา และการจัดกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพในประเด็น
ใกลตัวนักศึกษา เชน สรางสมดุลชีวิต (จัดรุนพี่ทบทวนวิชาการใหนักศึกษารุนนอง) มีการสรางทีม
ทํางานที่เขมแข็ง สรางเครือขายกับภายนอก เชน สถาบันอื่น รพ.ศูนย
7. สถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ผูใหขอมูล : รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
การสรางเสริมสุขภาพในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ผูบริหารคิดวาการสราง
เสริมสุขภาพเปนนโยบายทีด่ ี แตยุงยากในปแรกเนื่องจากยังไมคนุ เคย ปตอมาเขาใจมากขึ้น ทําใหเปน
สวนหนึ่งของชีวิตประจําวัน มีงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมมากขึ้น
ปจจัยเอื้อทีจ่ ะทําใหมหาวิทยาลัยเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษา คือ
ผูบริหารมีนโยบายที่ชัดเจน บุคลากร และนักศึกษาตองรับรูและเห็นดวยกับนโยบาย โดยองคความรูที่
ถูกตองเปนสิ่งจําเปน ชวยใหเกิดความคิดสรางสรรค โดยมีเทคโนโลยีเปนเครื่องมือสนับสนุนในการ
ทํางาน สวนปญหาอุปสรรคเปนเรื่อง ความเขาใจดานการสรางเสริมสุขภาพของบุคลากรทุกระดับ เวลา
ในการจัดกิจกรรมมีนอย สถานที่ไมเหมาะสมในการจัดกิจกรรม โดยเฉพาะสถาบันที่มีหลายวิทยาเขต
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ความเคยชินของพฤติกรรมสุขภาพ เชนการสวมหมวกกันน็อค และการขาดความเขาใจ มีการแบงงาน
ในระดับบริหาร แตผูปฏิบัติไมเขาใจหลักการ
รูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษาที่ดใี นอนาคต ควรเริ่มจากความ
ตองการของประชาคมในสถาบันอุดมศึกษา ไมใชกาํ หนดนโยบายตามนโยบายขององคกรภายนอก
และควรกําหนดเปนกรอบใหญกวางๆ โครงการ/ กิจกรรมดานการสรางเสริมสุขภาพใหหนวยงานเปนผู
กําหนด โดยใหนักศึกษามีสว นรวมในการคิดกิจกรรม การรณรงค องคกรมีการสรางสิ่งแวดลอมที่เอื้อ
ตอสุขภาพ ปรับสภาพแวดลอมใหนาอยูส ําหรับนักศึกษาทุกที่ มีการสรางเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูใน
กลุมมทร. 9 แหง ใหความชวยเหลือไดเรียนรูจากการแลกเปลี่ยน และนํามาดัดแปลงไดมุมมองที่
แตกตางกัน แตละวิทยาเขตควรมีกิจกรรมเหมือนกัน มีแนวคิดหลักคลายๆกัน แตกิจกรรมเปนของแต
ละที่คิดจากความตองการของประชาคมในสถาบันอุดมศึกษา
จุดออนของสถาบันอุดมศึกษาเปนเรื่อง ขาดผลสัมฤทธิ์ และวัฒนธรรมในแตละสาขาวิชา
ธรรมชาติของนักศึกษาแตละสาขาวิชา
จุดแข็งของสถาบันอุดมศึกษาเปนเรื่อง สิ่งที่ทําเปนงานประจํา ที่มีการกิจกรรมเหมือนกัน
ผูใหขอมูล : ผูปฏิบัติงานดานการสรางเสริมสุขภาพ
การสรางเสริมสุขภาพในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นโยบายการสรางเสริม
สุขภาพสนับสนุนใหพัฒนาสังคม แตถูกกรอบของสสส.ครอบอยู ทําใหไปไดไมเต็มที่ เชน การสราง
ความตระหนักทําไดเพียงโปสเตอร ประชาสัมพันธ คิดวาไมไดประโยชนไมคุมคาเพียงพอกับเงินที่เสียไป
นาจะลงถึงการปฏิบัติมากกวาที่ผานมา เปนการตําน้ําพริกละลายแมนา้ํ มากกวา แตก็เขาวาตองกระตุน
บอยๆ ใหเห็นซ้ําๆ วิธีการนี้เหมาะกับเด็กประถมหรือมัธยมมากกวาระดับอุดมศึกษา การสํารวจสุขภาพ
ทําเฉพาะบางพื้นที่ การศึกษาไมเปนรูปธรรม ไมชัดเจนไมมีการติดตามผล ใชการลองผิดลองถูกไป
กิจกรรมแตละศูนยตางกัน เนื่องจากบริบทของแตละพื้นที่ จึงควรดําเนินการในรูปแบบศูนยและให
คณะมีสวนรวม แตละคณะจัดกิจกรรมคณะอื่นไมไดรว มกิจกรรม โครงสรางผิดตั้งแตตนผูปฏิบัติรูสึก
วาเริ่มประชุมเริ่มตนใหมกลับมาที่ปญหาเดิมๆ
ปจจัยเอื้อทีจ่ ะทําใหมหาวิทยาลัยเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษา คือ
นักศึกษาใหความรวมมือ ผูบริหารมีประสบการณตองมีสวนรวมในกิจกรรม ความรูสามารถสืบคนได
ที่จําเปนคือ พฤติกรรมสุขภาพที่ดี มีเทคโนโลยีสนับสนุนโดยเฉพาะการแสวงหาความรูและการสราง
เครือขายอยางเหนียวแนน สวนปญหาอุปสรรคเปนเรื่อง การสรางเสริมสุขภาพเปนโครงการเสริม ไมมี
เจาภาพที่ชดั เจน ประกอบกับโครงสรางมหาวิทยาลัยทีแ่ ยกเปนคณะวิชา เมื่อมีกิจกรรมทําใหมีผูรวมงาน
เฉพาะในคณะเทานั้น ตอนนี้เริ่มใหความสําคัญที่ศูนย โดยมุงเนนที่ใหสโมสรของแตละศูนยทํางาน
รวมกัน เดิมเปนกิจกรรมแตละคณะภายในศูนยซึ่งไมมนี ักศึกษามารวมงานกัน กิจกรรมควรมองเปน
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ภาพรวมภายในศูนย คณะกรรมการตองมาในนามของศูนยไมใชคณะ ไมมีรปู แบบ โครงการมี
คณะกรรมการคิดและสรางกิจกรรมเอง โดยผูปฏิบัติไมมีสวนรวมในการคิดจึงมีปญหา แกไขไดโดยนํา
คณะกรรมการมาประชุมรวมกันกอน โดยแตละศูนยคิดปญหาของตนเองมา อาจมีกจิ กรรมตางกัน การ
สื่อสารมีคําสั่งซ้ําซอน ผูประสานงานไมมีความรูความเขาใจ ทํางานตามระบบราชการ
รูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษาที่ดใี นอนาคต ควรมีความยั่งยืน
และสนับสนุนใหนักศึกษามีActivityมากกวานี้ ใหลงมือปฏิบัติจริง เปนเรื่องที่อยูในวิถีชีวติ ซึ่ง
โครงสรางการบริหารเดิมไมเปนปญหาไมสาํ คัญ สําคัญที่กรอบการดําเนินการมากกวา มีการกําหนด
แนวทางอยางชัดเจน กําหนดเปาหมายใหชัดเจน แตกิจกรรมใหเลือกปฏิบัติเองตามบริบทของสถาบัน
กําหนดกรอบเปาหมายกวางๆ เชน กําหนดดานสุขภาพ สิ่งแวดลอมใหอิสระในการคิดกิจกรรม
ดําเนินการของแตละพืน้ ที่ การรณรงคดว ยปาย ประกวดแผนพับ เมื่อผานไปเหมือนละลาย ไมมีประโยชน
จากประสบการณดําเนินการ 1 ป นักศึกษาและอาจารยยังไมตระหนัก ดังนั้นจึงไมควรกําหนดกรอบมาก
เกินไป ใหกําหนดเปน Activity ที่เกิดขึ้นจริง วัดผลได เกิดผลจริง จะเปนเรื่องที่งายกวา งานสรางเสริม
สุขภาพเปนภาระงานเพิ่มขึ้น ควรบูรณาการเปนตัวชีว้ ดั กับการประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนภาระ
งานหลัก ไมใชงานจร เพื่อบุคลากรจะไดไมรูสึกวาเปนภาระ ใชการบูรณาการในวิชาการ การเรียนการ
สอน เชน ความปลอดภัยในการทํางาน สุขภาพทางเพศ การพัฒนาคุณภาพชีวิตในวิชาพืน้ ฐาน การสราง
เสริมสุขภาพ 1 ป ไมสามารถวัดผลลัพธไดตองใชเวลาอยางนอย 2 -3 ป จึงจะเริ่มเห็นผล
จุดออนของสถาบันอุดมศึกษาเปนเรื่อง การสื่อสาร การใหขอมูล ทํากิจกรรมไมตอเนื่อง
จุดแข็งของสถาบันอุดมศึกษาเปนเรื่อง นักศึกษาใหความรวมมือ นักศึกษาสายสามัญทํากิจกรรม
ไดดี และมีปวช.เปนผูชวยปฏิบัติ
8. สถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ผูใหขอมูล : ผูอํานวยการกองวิเทศสัมพันธและการประกันคุณภาพ
การสรางเสริมสุขภาพในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั มหาวิทยาลัยมีนโยบายดาน
สุขภาพมากอน เมื่อไดรบั ทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.)
ทําใหขยายผลเพิ่มขึ้น ในระยะแรกมีการเขาใจผิดจึงจัดทําโครงการเพิ่มขึ้นจนเปนภาระเพิ่มขึ้น แตไม
มากนัก ตอมาจึงนําไปผนวกเขากับโครงการเดิม เปาหมายที่สสส.กําหนดมีเพียงนักศึกษาและบุคลากร
เทานั้น ขณะที่นโยบายของมหาวิทยาลัยลงสูชุมชนดวย ผลลัพธที่ไดมีการขยายผลมากขึ้น กิจกรรมมี
คุณภาพมากขึน้ แตละวิทยาเขตรับโครงการไปดําเนินการจัดกิจกรรมในวิทยาเขตละ 1 – 2 โครงการ มี
การปรับภูมิทศั นของมหาวิทยาลัย เชน ทําที่นั่งทํากิจกรรมใหนกั ศึกษา สรางสนามกีฬา เพิ่ม Wireless
ใชการประชาสัมพันธใหเกิดการมีสวนรวม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูเฉพาะงานกิจการนักศึกษาภายใน
วิทยาเขต ยังไมมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหวางวิทยาเขต แตมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางมทร. 9 สถาบัน
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การติดตามประเมินผลผูรับผิดชอบโครงการรายงานผล และคณะกรรมการประเมินผลติดตามประเมิน
ในภาพรวม
สวัสดิการดานสุขภาพของมหาวิทยาลัย มีหองพยาบาล นักศึกษารักษาตามสิทธิของตนเอง
สวนใหญเปนหลักประกันสุขภาพถวนหนา และประกันอุบัติเหตุ นักศึกษาสวนใหญใชจักรยานยนต มี
อุบัติเหตุบาง นักศึกษาไมเครียด ระบบรุนพี่รุนนอง มหาวิทยาลัยดูแลควบคุมการทํากิจกรรมใกลชิด
ตองทําโครงการขออนุมัติกอน
ปจจัยเอื้อทีจ่ ะทําใหมหาวิทยาลัยเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษา คือ
ความรวมมือของบุคลากร การประชาสัมพันธ การแลกเปลี่ยนเรียนรู และความพรอมของสถานที่ สวน
ปญหาอุปสรรคเปนเรื่อง ระเบียบการเบิกจายงบประมาณ การสื่อสาร การประสานงาน การประชาสัมพันธ
การบริหารโครงการ ขอจํากัดดานพืน้ ที่เปนวิทยาเขตมีระยะทางหางไกล
รูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษาที่ดใี นอนาคต ควรเริ่มตนองคกร
ตองนโยบายทีช่ ัดเจน กําหนดโครงสรางอยางชัดเจนเพือ่ ใหการประสานงานงายขึน้ บุคลากรมีความ
พรอมที่จะทํางาน องคความรูการสรางเสริมสุขภาพในปจจุบันไมสําคัญ เพราะสามารถคนควาได แต
การมีเครือขายภายในสถาบัน และระหวางสถาบันเปนเรื่องสําคัญมาก ควรมีเทคโนโลยีเปนตัวสนับสนุนใน
บางกรณี ชวยใหมีความพรอม แตไมสะดวกทั้งหมด ใชการพูดคุยดีกวา ซึ่งถาไมมีก็สําเร็จได โดยเริ่ม
ดําเนินงานจากที่พรอมกอนแลวจึงขยายผลไปในทุกพืน้ ที่ การดําเนินงานอยาจํากัดรูปแบบ เพราะบางที
กิจกรรมตองเปนการรณรงคสรางจิตสํานึกแลวจึงทํา แตบางทีตองทํากอนแลวจึงเกิดจิตสํานึกได ควร
กําหนดเปนนโยบายกวาง กําหนดเปาหมาย วัตถุประสงค และตัวชี้วัดใหชัดเจน แตใหอิสระการคิด
เกี่ยวกับวิธีดําเนินการ กิจกรรมตามปริบทของแตละมหาวิทยาลัย จะสามารถบูรณาการเขากับงานประจําได
มากกวา
จุดออนของสถาบันอุดมศึกษาเปนเรื่อง การสื่อสารประสานงานระหวางวิทยาเขต
จุดแข็งของสถาบันอุดมศึกษาเปนเรื่อง บุคลากรมีความพรอมที่จะทํางาน
ผูใหขอมูล : ผูปฏิบัติงานดานการสรางเสริมสุขภาพ
การสรางเสริมสุขภาพในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย การดําเนินงานในมหาวิทยาลัยมี
อยูเดิม แตไมอยูในนโยบาย เปนงานประจําของกิจการนักศึกษา เชน งานบริการสุขภาพ เมื่อเขารวม
โครงการเพิ่มขีดความสามารถสูการเปนมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพจากสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ(สสส.)มหาวิทยาลัยจึงดําเนินการตามรูปแบบของสสส. ปแรกเปนการรณรงคสราง
ความตระหนัก ปที่ 2 ลงสูการปฏิบัติ รูปแบบของสสส.ไมใชจะดําเนินการงาย ไมเหมาะกับมทร.ศรีวิชัย
เพราะมีหลายวิทยาเขต (14 หนวย) แตไมใชเรื่องสําคัญ สําคัญที่แกนนํามีศักยภาพแคไหนที่จะสามารถ
ดึงคนมามีสวนรวมไดแคไหน ถาแกนนํามีการเมืองเขาแทรกจะไมสามารถทํางานได การเขารวม
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โครงการแตงตั้งใหตวั แทนมหาวิทยาลัยไปประชุมและเขียนโครงการเสนอไป ทําใหมีปญหาดานการ
ประสานงานในหลายวิทยาเขต และโครงการ 5 ดานจะสรางเสริมสุขภาพไมตรงกับปญหาและความ
ตองการของมหาวิทยาลัย เนือ่ งจากขอมูลไมพรอม และตองกระจายการปฏิบัติสูวิทยาเขต รวมทั้งจํานวน
กิจกรรมดวย
ที่ถูกควรใหหนวยตางๆมาประชุมพรอมกันรวมกันเขียนโครงการตามปญหาของ
มหาวิทยาลัย ผูบริหารรับนโยบายแลวไมไดกระจายความชัดเจนสูผูปฏิบัติ ผูประสานงานไมชัดเจน ไม
เขมแข็ง มีภาระงานมาก จึงทําใหผูปฏิบัติในองคกรไมชัดเจน คนอื่นมองงานและผูประสานอยางไม
ชัดเจนจึงเปนภาระเพิ่มใหผปู ระสานงานจากงานประจํา วิทยาเขตพืน้ ที่รับผิดชอบโครงการมีบางพื้นที่
ทําไดดี บางพื้นที่ไมเขาใจทิ้งงานไวจนเปนปญหาเมื่อตองประเมินสรุปผลเสนอสสส. การสรางเสริม
สุขภาพควรเปนงานกิจกรรมพิเศษที่มีคนทํางานโดยเฉพาะ งานสรางเสริมสุขภาพเปนงานประจําทีก่ อง
พัฒนานักศึกษาดําเนินงานในการพัฒนานักศึกษาอยูแลว บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีความรูประสบการณใน
การวัดประเมินผล ผูมีจิตสาธารณตองไดรบั การอํานวยความสะดวกใหทํางาน
ปจจัยเอื้อทีจ่ ะทําใหมหาวิทยาลัยเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษา คือ
ผูบริหารชวยสนับสนุนสงเสริม การมีสวนรวมของบุคลากรและนักศึกษารวมถึงการมีจิตสํานึก ความ
ตั้งใจมีจิตสาธารณะ มีน้ําใจใหกนั เอื้อเฟอ ตอกัน มอบหมายงานอยางชัดเจน มีงบประมาณ สวนปญหา
อุปสรรคเปนเรื่อง ระเบียบการเบิกจายงบประมาณยุงยาก ลาชา ทําใหผูปฏิบัติตองสํารองเงินจายกอน
เพื่อใหจัดกิจกรรมได การเดินทางจากลักษณะกายภาพของมหาวิทยาลัย หลายพื้นทีว่ ิทยาเขต ขาดผูนํา
(Keyman) ผูประสานงานไมสามารถสั่งการได คณะกรรมการมีภาระงานมาก โดยเฉพาะกิจการนักศึกษาไม
สามารถดําเนินงานได และการดําเนินงานโดยไมมกี ารสํารวจขอมูลภาวะสุขภาพ ทําใหไมทราบขอมูลที่
แทจริง จึงไมสนใจและไมตระหนัก
รูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษาที่ดใี นอนาคต มหาวิทยาลัยกําหนด
นโยบายอยางชัดเจน มีการวางแผนลวงหนา แตงตั้งผูรับผิดชอบอยางชัดเจน ควรเปนผูม ีจิตอาสา จัดอบรม
ความรูดานการสรางเสริมสุขภาพใหเขาใจตรงกันกอนดําเนินการ ควรชี้แจงนโยบาย เปาหมาย และ
วัตถุประสงค เพื่อใหคณะกรรมการและหนวยงานเตรียมขอมูลมารวมกันจัดทําโครงการ สรางกิจกรรม
จากปญหาของตนเอง ใหอสิ ระแตละหนวยงาน มีกิจกรรมตอเนื่อง หลากหลาย สม่ําเสมอ ใชสื่อ
ประชาสัมพันธบอยๆใหเกิดความตระหนัก มีการสรางเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางหนวยงานทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน ผูบริหารสนับสนุนและรวมกิจกรรมบางเพื่อเปนกําลังใจใหผูปฏิบัติงาน
รวมถึงการติดตามตรวจสอบอยางสม่าํ เสมอ และผูประสานงานตองชัดเจนสามารถสรางความเขาใจ
ใหผูปฏิบัติได และติดตามอยางใกลชิดเพื่อทราบปญหาตั้งแตตน
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9. สถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ผูใหขอมูล : รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
รูปแบบการสรางเสริมสุขภาพในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีคณะกรรมการ
รับผิดชอบ โดยมีนโยบายชัดเจน แตไมไดกําหนดเปนลายลักษณอกั ษร แตมกี ิจกรรมดานสุขภาพที่
ดําเนินการอยางตอเนื่องเปนระยะแมไมไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ(สสส.) มีกจิ การนักศึกษาเปนผูควบคุมกํากับ และสโมสรนักศึกษาเปนผูคิดวางแผน
โครงการและกิจกรรม มหาวิทยาลัยมีชมรมตางๆ 20 ชมรม เปนชมรมคายอาสาพัฒนา 4 ชมรม ชมรม
พุทธศาสตรมีกิจกรรมใสบาตรทุกวันพฤหัสบดี มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพครบทั้ง
4 ดาน ผูดําเนินการเปนชมรมตางๆ สโมสรนักศึกษาจะแยกตามคณะ และองคการนักศึกษาดําเนินการ
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ปแรกมีเปาหมายเพียงในมหาวิทยาลัยแตมีแผนตอไปวาจะขยายกิจกรรมสู
ชุมชนและสถานประกอบการ ผลลัพธเปนการสรางจิตสํานึก โดยการประชาสัมพันธ และนําไปสูการ
ปฏิบัติ เชน กีฬาพื้นบาน การประกวดสวนหยอม ประกวดรองเพลง
คณะกรรมการตางๆแตงตั้งตามระบบมีทั้งอาจารยและนักศึกษา มีการประชุมและมอบหมาย
งาน แตในการปฏิบัติจริงตองใชความสัมพันธสวนตัวไปขอความชวยเหลือ คณะกรรมการที่แตงตั้งมา
70% ดําเนินงานตอ อีก 30% ตองหาคนใหมดําเนินงาน มีการบูรณาการในวิชาพื้นฐาน เชน การศึกษา
ทั่วไป พลศึกษา นันทนาการ ในการดําเนินงานไมไดเนนดานวิชาการ จะเนนการรณรงคสรางความ
ตระหนัก ผลที่ไดชัดๆ คือ บุคลากรสนใจสุขภาพตนเองมากขึ้น เกิดเครือขายภายในมหาวิทยาลัย
หนวยงานตางๆเปนเครือขายมากขึ้นมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานสุขภาพมากขึ้น เกิดเปนกลุมสังคมตาม
ธรรมชาติ ชวนกันออกกําลังกาย ปจจุบันมหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเปน 2 สวน
คือ งบสนับสนุนองคการนักศึกษา และงบการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
การบริการสุขภาพของมหาวิทยาลัย หองพยาบาลมีแพทยประจําทุกวัน 9 – 12 น. รับยาฟรี
วิทยาเขตอืน่ หองพยาบาลมีอาจารยที่เปนพยาบาลชวยดูแล ปญหาสวนใหญเปนอุบตั ิเหตุจากการทํางาน
ในการฝกงาน และโรคทั่วไป มหาวิทยาลัยมีประกันอุบัติเหตุเปนเครือขายของโรงพยาบาลเซ็นตหลุย
และกรุงเทพคริสเตียน
ปจจัยเอื้อทีจ่ ะทําใหมหาวิทยาลัยเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษา คือ
การจัดการของระบบงบประมาณที่ตองมีความยืดหยุน ผูที่มารวมกิจกรรมเปนเรื่องความสามัคคีและ
ความสัมพันธที่ดีตอกัน ผูบริหารระดับสูงตองสนับสนุนเต็มที่ เนือ่ งจากเปนงานนอกเมื่อใหนโยบาย
แลวตองลงมาดูแลดวย มารวมกิจกรรม เปนกําลังใจใหทั้งนักศึกษาและผูที่ทํางาน สวนปญหาอุปสรรค
เปนเรื่องคน ภาระงานมาก เวลาที่จํากัด
รูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษาที่ดใี นอนาคต ควรเริ่มตนจาก
การชี้แจงใหผบู ริหารและบุคลากรรับรูอยางชัดเจน กําหนดเปนนโยบายรวมกันใหทุกคนในองคกรรับรู
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กอนจึงเริ่มโครงการ/ กิจกรรม และตองจัดอบรมใหความรูโดยวิทยากรที่มีความรู ประสบการณกอน
แลวคอยดําเนินการ จัดหา Staff จากผูทมี่ ีจิตอาสา เต็มใจ เชีย่ วชาญ และมีความพรอมที่จะทํางาน โดย
เริ่มดําเนินงานจากการสรางจิตสํานึก มีการประชาสัมพันธ และจัดกิจกรรมใหคนไดเขารวมเปนระยะ
ผูบริหารตองเขาใจ เห็นความสําคัญ เพราะคนทํางานตองมีภาระงานเพิ่มขึ้น ดานองคความรูการสราง
เสริมสุขภาพไมคอยจําเปนนัก เพราะมีอยูท ั่วไป ทุกคนสามารถคนควาได เรื่องที่สําคัญเปนการมีสวน
รวม ทําอยางไรใหเกิดการมีสวนรวม กิจกรรมอยางไรที่คนจะสนใจ โครงการควรมีกิจกรรมที่
หลากหลายตามริบทของสถาบัน
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.)ควรนํา
กิจกรรมที่หลายๆสถาบันไดจัดแลว ไปรวบรวมเปนตัวอยางใหสถาบันตางๆนําไปใช หรือสราง Model
ที่ใชกับหลายๆสถาบันได
จุดออนของสถาบันอุดมศึกษาเปนเรื่องที่มีบคุ ลากรนอย โดยเฉพาะกองพัฒนานักศึกษาที่ไดรับ
มอบหมายใหรับผิดชอบในภาพรวมของมหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาเปนองคกรใหญตองใชเวลา
สรางความเขาใจเกีย่ วกับการสรางเสริมสุขภาพใหเขาใจตรงกัน และบุคลากรมีความสนใจทํางานดานนี้
นอย สวนใหญสนใจทํางานวิชาการมากกวา จะทําอยางไรใหบุคลากรมาทํางานสวนรวมมากขึน้ งาน
สรางเสริมสุขภาพที่ไดงบสนับสนุนจากภายนอกสถาบันเปนแผนงานเฉพาะเรื่อง จึงไมเชื่อมโยงกับ
แผนการศึกษา แมบางสวนจะมีในแผนการศึกษาแลว แตทําอยางไรจึงจะใหสมศ.และสกอ.นําไปเปน
ตัวชี้วดั ของการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
จุดแข็งของสถาบันอุดมศึกษาเปนเรื่องที่ผูบริหารใหความสนใจ สถานที่ตั้งของสถาบันมีทําเลดี
ประชาสัมพันธเชิญชวนใหมีผูเขารวมกิจกรรมไดงาย
ผูใหขอมูล : ผูปฏิบัติงานดานการสรางเสริมสุขภาพ
รูปแบบการสรางเสริมสุขภาพในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ การดําเนินงานใน
มหาวิทยาลัยแมไมทั่วทั้งสถาบัน
แตก็ดีขึ้นกวากอนเขารวมโครงการเพิ่มขีดความสามารถสูการเปน
มหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.) เพราะมี
การรณรงค ติดปายประชาสัมพันธ ใชคําขวัญกระตุน ใหเกิดความตระหนัก และเปนโครงการที่ตอเนื่อง
ไปสูงานประจํา มีการบูรณาการในวิชาบุคลิกภาพ มีการใชทรัพยากรที่มีอยูดําเนินโครงการพัฒนา
สุขภาพอาจารย โครงการสุขภาพดี โครงการสุขภาพใจและกายเปนสุข การตรวจสุขภาพบุคลากร บาง
โครงการดําเนินการตอเนื่องถึงปจจุบันแมไมไดรับงบสนับสนุนจากสสส. แตใชงบประมาณผานการ
พิจารณาจากสภามหาวิทยาลัย ปแรกมีโครงการ/ กิจกรรมที่หลากหลาย เพราะมหาวิทยาลัยมี 7 คณะ 1
วิทยาลัยมีความชอบไมเหมือนกัน สวนใหญเปนกิจกรรมรณรงค ประกวดคําขวัญ ผลที่ไดถาเปน
อาจารยคิดไดเร็ว คําพูดหรือกิจกรรมจะเชย ในขณะทีน่ ักศึกษาจะคิดชา แตมีความคิดสรางสรรค ที่
สามารถจุดประกายใหเกิดการเปลี่ยนแปลงได
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การมีสวนรวมเปนปญหาอยางมาก เนื่องจากทุกคนมีภาระงาน ผูรับผิดชอบตองแกปญ
 หาดวย
การคัดเลือกกรรมการจากผูที่มีจิตอาสา หรือความเชี่ยวชาญ เชน การประกวดอาหาร สุขอนามัยของ
อาหาร รณรงคความสะอาดของรานอาหารรอบมหาวิทยาลัย สวมหมวกและผากันเปอน โดยขอความรวมมือ
จากหนวยงานภายนอก เชน สํานักงานเขต จึงไมมกี ารตอตาน สวนการตรวจสุขภาพ วัดสมรรถภาพ
ดําเนินการโดยอาจารยคณะพลศึกษา
การดําเนินงานในปแรกไมมีโอกาสสํารวจขอมูลของมหาวิทยาลัยกอน แตจัดโครงการตามที่
นาจะเปนวาควรจัดกิจกรรมสรางเสริมอะไร ตองการใหเกิดอะไร แตบางโครงการวางแผนแลว
ผูดําเนินการไมวางตองมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมเพื่อไมใหกระทบการเรียนการสอน นักศึกษาบางสาขา
เรียนหนัก เครียด การจัดกิจกรรมจึงกําหนดใหนักศึกษามีเวลาคิด วางแผน และเกิดความตอเนื่อง โดยมี
สโมสรนักศึกษาของคณะตางๆเปนผูดําเนินการ สวนเปาหมายเปนนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
เนนการรณรงค การประกวดปายประชาสัมพันธ คําขวัญ สัญลักษณ ผลลัพธทีไดแตละโครงการมี
ผูเขารวมพอสมควร แตเลือกเขารวมกิจกรรมตามแนวที่ตนเองชอบ รวมทั้งเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ภายในและภายนอกทุก 3 เดือน ทําใหเกิดสัมพันธภาพที่ดี และพัฒนาขึ้นจากการผักชีโรยหนาเปนการ
หยอนรากลงไป เปนผลที่คางอยูในชีวิตประจําวัน เปนสิง่ ที่ไมสามารถวัดเชิงได จากการรณรงคที่โดน
ใจทําใหเกิดความสนใจ ซึ่งเปนประโยชนจริงๆ แตก็มีนกั ศึกษาบางสวนที่ไมตระหนัก อยากทําอีกจะได
ลงสูคณะมากขึ้น โครงการควรเปนระยะยาวตอเนื่อง มิใชเพียงปเดียวจะทําใหดําเนินการไดงายขึ้น ทํา
ใหมองวาสสส.ตองการผลงานที่ประชาสัมพันธตัวเองไมไดจริงจังทีจ่ ะพัฒนามหาวิทยาลัย ไมไดมอง
ปญหาเยาวชนอยางแทจริง ดานความกตัญูที่ตองสรางสามัญสํานึก และการสนับสนุนไมควรใหทุก
สถาบันทําเหมือนกัน ตองทําตามปริบทของมหาวิทยาลัย ลักษณะของนักศึกษา และปญหาของมหาวิทยาลัย
รวมทั้งโครงการขอทุนสนับสนุนจากสสส.มีความยุงยาก ไมมีคนชวยดูแล
ปจจัยเอื้อ อันดับแรกผูบริหารตองรับรู และกําหนดนโยบาย เปาหมายใหชัดเจน จากปญหาและ
งบประมาณสนับสนุน มีการประชาสัมพันธและมอบหมายงานใหชัดเจน ปจจุบนั นักศึกษามองตนเอง
เปนหลัก ขาดความรับผิดชอบตอสังคม มหาวิทยาลัยตองมองภาพรวมของเยาวชน มีวิทยากรใหความรู
นักศึกษาและอาจารยตองมีความรู เพื่อกระตุนใหนักศึกษามีสวนรวม เพราะตองอาศัยความรวมมือและ
การประสานงาน จึงจะเปนโครงการตอเนือ่ ง สวนปญหาอุปสรรคเปนเรื่องผูปฏิบัติงานไมเพียงพอ เปน
เรื่องใหมขาดประสบการณ และตองขอความรวมมือจากบุคลากรอื่น อาจารยบางคนถือเปนภาระ มีงาน
เอกสารการประกันคุณภาพมากอยูแลว รุนพี่บางคนเปนแนะนําสิ่งทีถ่ ูกตอง ระยะเวลาที่ไมเอื้ออํานวย
ในการจัดกิจกรรม เชน สัปดาหสอบ และการติดตามประเมินผล การรวบรวมเอกสารหลักฐาน แนว
ทางการแกปญหา คือ นําผลลัพธการดําเนินงานมาจัดการความรู และใหความรูการสรางเสริม สราง
ตนแบบ มีการมอบหมายหนวยงานรับผิดชอบ ทําแบบ “ผูใหญดาํ ริและสั่งการ จัดสรรงบประมาณให
ผูปฏิบัติสรางกิจกรรมใหเขมแข็งขึน้ สรางความคุนเคยทําใหเกิดความยั่งยืนจากความตระหนักของทุกคน
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เกิดเปนการสงตอจากรุนพี่สูรนุ นอง” ที่สําคัญถากําหนดใหเปน KPI ของสมศ. สกอ. และกพร.เหมือนกัน
จะทําใหมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาไดมากขึ้น สรางคนดีขึ้น เพราะคนเกงอาจไมประสบความสําเร็จ
สื่อสารกับใครไมได ไมมีคนรัก อยูในสังคมไมได
รูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษาที่ดใี นอนาคต ควรมีการบูรณาการ
สูรายวิชา มีการประชาสัมพันธรณรงคสชู ีวิตประจําวัน ทุกคนมีสวนรวมในดําเนินการอยางมีสว นรวม
และนักศึกษาตองเขารวมกิจกรรมสรางเปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัยและนักศึกษาเหมือนเปนโลโกของ
มหาวิทยาลัย มีขอบังคับวานักศึกษาทีส่ ําเร็จตองมีอัตลักษณดานสุขภาพดวย โดยมหาวิทยาลัยตองให
ความรู ประสบการณการปฏิบัติในสรางเสริมสุขภาพใหนกั ศึกษาสามารถนําไปปรับเปลี่ยนได อยางการ
สราง Role Model เชน ใน 1 ภาคการศึกษาใหนกั ศึกษาพัฒนาศักยภาพของตนเองใหดีขึ้น สรางเปน
ตัวชีว้ ัดของมหาวิทยาลัย มีการปรับสิ่งแวดลอมภายในและภายนอกสถาบันเพือ่ เปนสิ่งกระตุน ใหนกั ศึกษา
เกิดการเรียนรูแ ละนําไปประยุกตใช
10. สถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ผูใหขอมูล : ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
การสรางเสริมสุขภาพในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปนนโยบายที่ดี การ
ดําเนินงานใน 1 ปยังไมชดั เจน การสรางเสริมสุขภาพเปนเรื่องที่ตองดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง ควรมี
กิจกรรมการพัฒนาในเวลาระยะยาวอยางนอย 4 ป เพื่อใหตดิ ตัวบัณฑิตไปสูการสรางครอบครัวได
ขอบเขตกวางเกินไปมีโครงการ/ กิจกรรมมากเกินไป ทําใหกิจกรรมไมลงสูการปฏิบัติจริง และลงสู
หนวยงานมากขึ้น ผลการดําเนินงานดานการสรางเสริมสุขภาพ 1 ป ไดขอเสนอแนะในการจัดรูปแบบ
องคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษาทีด่ ีในอนาคต คือ ควรมีหนวยงานเฉพาะ เพือ่ ใหมี
การจัดสรรงบประมาณได กําหนดนโยบายใหชดั เจน โดยเฉพาะกองพัฒนานักศึกษา และบูรณาการสู
การเรียนการสอน ทุกหนวยงานตองคิดรวมกัน อาจารยตองเกิดความตระหนักกอน การมีสวนรวม มี
การประชุมชมรมตางๆ ประชาสัมพันธผานทางอาจารยที่ปรึกษา มีการวางแผนการประเมินผลลวงหนา
ใหชัดเจน เพื่อแกปญหาดานผลการประเมินไมเปนไปตามเปาหมาย
ปจจัยเอื้อทีจ่ ะทําใหมหาวิทยาลัยเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษา คือ
ผูบริหารติดตามและเขารวมกิจกรรม บุคลากรชวยเหลือกันดี มีเครือขายแลกเปลีย่ นเรียนรู ชวยใหปรับ
กิจกรรมตามบริบทสถาบันฯได การใหความรูเพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตองในปแรก การจัดสรร
งบประมาณใหปรับสภาพแวดลอม สวนปญหาอุปสรรคเปนเรื่อง ความลาชาของการสงขอมูล
จุดออนของสถาบันอุดมศึกษาเปนเรื่อง เวลาจัดกิจกรรมไมเปนไปตามแผน เปนโครงการ
ระหวางปการศึกษา เกิดการผิดพลาดดานการสื่อสาร
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จุดแข็งของสถาบันอุดมศึกษาเปนเรื่อง ผูบริหารเห็นความสําคัญ มีคณะกรรมการเปนทีมงาน
เสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบ ปรับเขาสูการประกันคุณภาพการศึกษา ทุกคนตองมีสวนรวม นําไปใช
กับกิจกรรมอื่นได
ผูใหขอมูล : ผูปฏิบัติงานดานการสรางเสริมสุขภาพ
การสรางเสริมสุขภาพในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นโยบายทําใหคนสนใจ
สุขภาพมากขึน้ ปกติเนนวิชาการ หลักสูตร ไมสนใจสุขภาพ แตกิจกรรมดานสรางเสริมสุขภาพเปน
ภาระเพิ่มจากงานประจํา และบางสวนแตกตางจากงานประจํา ทําใหกิจกรรมชัดเจนเปนรูปธรรมมาก
ขึ้น กิจกรรมภายใน 1 ป เปนการประชาสัมพันธอยางเดียว ยังไมลงสูส ุขภาพ วิทยาเขตจะทําเฉพาะเรื่อง
ไมใชทุกเรื่อง และมีเพียงปายประชาสัมพันธ ใชการขอความรวมมือจากทุกหนวยงาน ปญหาที่เกิด คือผู
ปฏิบัติไมไดรว มคิดโครงการ/ กิจกรรมตั้งแตแรก เกิดจากผูบริหารเซ็นตสัญญากับสสส. ทําใหมี
โครงการมากเกินไป สถานที่ของมหาวิทยาลัยมีหลายวิทยาเขต ระยะเวลาดําเนินกิจกรรมมีจํากัด มี
เปาหมายเพียงภายในมหาวิทยาลัย ควรวางแผนไมใหจัดกิจกรรมซ้ําซอนกัน มีการกําหนดโครงสราง
ชัดเจน ทําใหขอความรวมมือ ประสานงานไดงาย มีการสรางเครือขายแลกเปลีย่ นเรียนรูภายใน ทําให
รูจักกันมากขึน้ และระหวางสถาบันฯ ทําใหเกิดการแขงขันกัน เกิดการกระตุนเปนระยะ “เขยาไวอยาให
นอนกน) ไดเห็นตัวอยางกิจกรรมอื่นๆ
ปจจัยเอื้อทีจ่ ะทําใหมหาวิทยาลัยเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษา คือ
ความรวมมือจัดกิจกรรมของนักศึกษา และบุคลากร ผูบริหารเห็นความสําคัญมีเทคโนโลยีชวยในการ
ประสานงาน และประชาสัมพันธ สวนปญหาอุปสรรคเปนเรื่อง การประสานระหวางวิทยาเขตหลาย
แหง
รูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษาที่ดีในอนาคต ผูบริหารตองมีนโยบาย
ที่ชัดเจน มีความตระหนัก ใหความสําคัญในการจัดสรรงบประมาณอยางเพียงพอเหมาะสม มีเปาหมาย
วัตถุประสงคที่ชัดเจน เนนการมีสวนรวมในหนวยงานทั้งองคกร
11. สถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผูใหขอมูล : รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
การสรางเสริมสุขภาพในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นโยบายดานการสราง
เสริมสุขภาพเปนเรื่องที่ดี แตนโยบายของสถาบันยังไมชัดเจน การทํางานจึงเริ่มจากผูที่มีปญหาสุขภาพ
กอน การดําเนินยังไมมกี ระบวนการที่ชดั เจนจึงทําใหงานดานการสรางเสริมสุขภาพไมประสบผลสําเร็จ
ในชวงแรกของการรับการสนับสนุน ลักษณะงานไมเกิดความยั่งยืน เหมือนไฟไหมฟาง
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ปจจัยเอื้อทีจ่ ะทําใหมหาวิทยาลัยเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษา คือ
ผูรับผิดชอบตองมีความรูดานการสรางเสริมสุขภาพโดยตรงจึงจะประสบความสําเร็จ สวนปญหาอุปสรรค
เปนเรื่อง ภาระงานมาก เวลาจํากัด กิจกรรมไมตอเนื่อง
รูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษาที่ดีในอนาคต ผูบริหารตองกําหนด
นโยบาย โครงสรางของสถาบันใหชดั เจน เพื่อใหเกิดความยั่งยืน เปนหนาที่ตามพันธกิจ มีการกําหนด
เปนตัวชีว้ ัดหนึ่งในการปฏิบัติงาน สรางความรูใหทุกคนมีจิตสํานึก ในการมีสวนรวมวางแผนจัด
กิจกรรมอยางตอเนื่องเปนระบบสอดคลองกับปญหาสุขภาพของสถาบันฯ จากองคความรูในแตละสาขา
ปรับระบบการปฏิบัติงานใหยืดหยุน สะดวก รวดเร็วขึน้ และมีการประเมินผลดวย Output และ Impact
เปรียบเทียบใหเห็นประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
จุดออนของสถาบันอุดมศึกษาเปนเรื่อง นําความรูมาประยุกตใชไมได การทํางานไมมีการ
ประเมิน Output และ Impact ทุกคนมองวายุงยาก
จุดแข็งของสถาบันอุดมศึกษาเปนเรื่อง มีองคความรูมากมาย
ผูใหขอมูล : ผูปฏิบัติงานดานการสรางเสริมสุขภาพ
การสรางเสริมสุขภาพในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร การทํางานตองดําเนินการ
ทั้งระบบ เพราะเปนงานนอกรูสึกวาเปนภาระงานที่ไมไดประโยชน ผูประสานงานหนักใจ มีผูทาํ งาน
เพียงกลุมเดียว เกิดปญหาการมีสวนรวม ดังนั้นผูบริหารตองชัดเจน งานไมมากจบแตละโครงการ
ปญหาจะเปนผูประเมินผล เพราะตองเก็บขอมูลจัดทํารายงานนําเสนอสสส. ผูบริหารกําหนดเปน
นโยบาย เสนอตอสภามหาวิทยาลัย และประชาสัมพันธใหประชาคมรับทราบ และมีสวนรวมในการจัด
โครงการ/ กิจกรรม ตองเลือกคนใหเหมาะกับงานตามความสามารถ มีกิจกรรมตอเนื่องเปนงานประจํา
โดยการสรางจิตสํานึก จัดระบบสูวิถีชีวิตประจําวัน
ปจจัยเอื้อทีจ่ ะทําใหมหาวิทยาลัยเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษา คือ
ผูบริหารควรรวมกิจกรรมเปนแบบอยางใหนักศึกษาและบุคลากร และผูบริหารตองมีอํานาจจึงจะเปน
ผูดําเนินการกระตุนใหเกิดกิจกรรม ซึ่งผลลัพธที่ชัดเจน ทําใหเห็นประโยชนรวมกันได สวนปญหาอุปสรรค
เปนเรื่อง การมีสวนรวม บุคลากรภาระงานมาก งานไมเปนระบบ ตัวชี้วัดไมชดั เจน การดําเนินการเนน
จัดกิจกรรม ไมไดสรางระบบ แตประสบการณชวยใหทาํ งานไดงายขึ้น
รูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษาที่ดีในอนาคต ควรเริ่มตนจากการ
ใหผูปฏิบัติงานมีความรู อาจใชการอบรม หรือการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู ทําใหบุคลากรรูสึกวา
เปนประโยชนกับตนเอง ดําเนินการสรางจิตสํานึกทั้งองคกรใหเปนวัฒนธรรมองคกร ใหทุกคนมีสวน
รวม บูรณาการสูการเรียนการสอน ศิลปวัฒนธรรม ใหทุกคนรับรูขอดี มีการสรางเครือขาย เพื่อใหการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูเปนสิ่งสําคัญ ทําความเขาใจรวมกันได แตที่ดีควรสรางเสริมสุขภาพตั้งแตเด็กๆเลย ลง
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กิจกรรมในการเรียนการสอนทุกวัน และนํามาบูรณาการสูการเรียนการสอน หลักสูตร ในแตละสาขาความรู
ดานสุขภาพ ใชเทคโนโลยีทําใหเห็นซ้ําๆ มองบอยๆ และผูบริหารตองรวมกิจกรรมใหบุคลากรอื่นๆเห็นเปน
แบบอยาง การดําเนินที่เขาสูระบบแลวแมไมมีงบประมาณสนับสนุนจากภายนอกก็ดําเนินการไปได
12. สถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ผูใหขอมูล : รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
การสรางเสริมสุขภาพในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เริ่มจากนโยบายของ
มหาวิทยาลัยทีจ่ ะจัดการสิ่งแวดลอม และยาเสพติดทุกชนิด ตองมีการวิเคราะหปญหากอนอยางรอบดาน
จัดความสําคัญ โดยทุกมหาวิทยาลัยควรดําเนินการใหครบทุกองคประกอบปจจัยการดําเนินชีวิต เรื่อง
สําคัญเรงดวนตองดําเนินการกอน แตทสี่ ําคัญตองจัดสิ่งแวดลอม และพยายาบูรณาการเขาไปทั้งการ
เรียนการสอน และทุกกิจกรรม เชน ปฐมนิเทศใหความรูเรื่องความปลอดภัย จริยธรรมสุขภาพจิต
กิจกรรมนักศึกษาเปนนันทนาการ เชน ชมรมดนตรี ไทย-สากล จัดประกวดดนตรี จัดแขงขันกีฬาใน
คณะ ในวิทยาเขต ระหวางวิทยาเขต ระหวางมทร. โดยมีแนวคิดที่เปดโอกาสใหทํากิจกรรมที่ชอบ แม
งบประมาณไมมี ก็จัดสรรงบประมาณจากกิจการนักศึกษา งบประมาณของมหาวิทยาลัย พยายามทําให
เกิดความยั่งยืน จากการจัดในปฏิทินการศึกษา ใชองคการนักศึกษา สโมสรในแตละคณะเปนผูขับ
เคลื่อนที่สําคัญ ใหโอกาสนักศึกษาไดคดิ มหาวิทยาลัยมีเปาหมายทัง้ ภายในสถาบัน และชุมชนรอบขาง
ดวย เพราะเปนสิ่งแวดลอมที่สําคัญ ถาไมทําจะกลายเปนมหาวิทยาลัยอยูทามกลางสิ่งไมดี มีกจิ กรรม
รวมกับสังคม โดยเฉพาะดานศิลปวัฒนธรรม สถาบันตองมีปฏิสัมพันธกับสังคมใหมากที่สุด เพราะ
สังคมเปนแหลงฝกนักศึกษาทั้งการเรียนรูว ิถีชุมชน ชีวติ ความเปนอยู ทําใหมีเครือขายมากขึ้น โดยมทร.
ตะวันออกมุงใหนักศึกษาใสใจสังคม “สูงาน วิชาการดี มีวินยั ใสใจสังคม” การจัดกิจกรรมใหแตละ
วิทยาเขตคิดกิจกรรมดําเนินการตามบริบทของแตละพื้นที่ ถาเปนไปไดดําเนินการทุกเรื่อง ถาไมพรอม
ใหเลือกเรื่องทีม่ ีทรัพยากร ความตระหนัก ปญหาตามสิ่งแวดลอมและขอจํากัด ใชนโยบายเดียวแต
รายละเอียดตามแตละวิทยาเขต การมีสวนรวมของประชาคมในสถาบันอุดมศึกษาใชการประชุมชี้แจง
หัวหนาสวน และประชาสัมพันธ แตจํานวนผูเขารวมกิจกรรมไมบรรลุเปาหมาย
ปจจัยเอื้อทีจ่ ะทําใหมหาวิทยาลัยเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษา คือ
บุคลากรทุกระดับตองเขาใจนโยบาย เพื่อนําไปสูการปฏิบัติ การเปนมหาวิทยาลัยแหงความสุข บูรณาการ
สูการเรียนการสอนทุกรายวิชา โดยตองบูรณาการเรื่องคุณภาพชีวิตในทุกรายวิชา งบประมาณไมสําคัญ
เทากับความตัง้ ใจของบุคลากรและนักศึกษา สวนปญหาอุปสรรคเปนเรื่อง บุคลากรไมใสใจจริง มีความ
ตระหนักนอย บางคนรูแตไมสํานึก
รูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษาที่ดีในอนาคต องคกรตองมีนโยบาย
ที่ชัดเจน กําหนดเปนพันธกิจหนึ่งขององคกร ผูบริหารตองกํากับใหนํานโยบายสูการปฏิบัติ โดยมี
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เทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการประชาสัมพันธ เผยแพร การสรางบุคลากรที่มีความรู มีแนวคิดที่ถูกตอง
สรางทีมงานที่ตระหนักจริง ไมใชเปนกรรมการโดยตําแหนงแลวมีผูปฏิบัติงานเพียงไมกี่คน มุง สูการ
ปฏิบัติมากกวาเชิงทฤษฎี สิ่งสําคัญคือการแลกเปลี่ยนเรียนรู การบูรณาการ สรางนักศึกษาใหเขมแข็งมี
แนวคิดหลักสนับสนุน เพื่อใหเกิดผลสําเร็จ ควรมีการพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษา
จุดออนของสถาบันอุดมศึกษาเปนเรื่อง มีงบประมาณนอย ความไมตระหนัก สํานึกในการ
รักษาสุขภาพยังไมดี ยังไมเขาใจเรื่องความปลอดภัย หลายสาขาวิชายังไมใสใจ
จุดแข็งของสถาบันอุดมศึกษาเปนเรื่อง บุคลากรมีความรูความสามารถมาก พรอมทีจ่ ะทํางาน
มีนโยบายที่ชดั เจน มีสิ่งแวดลอมดี
ผูใหขอมูล : ผูปฏิบัติงานดานการสรางเสริมสุขภาพ
การสรางเสริมสุขภาพในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก แนวคิดการสรางเสริม
สุขภาพมาจากสสส.ผูบริหารรับทุนสนับสนุนมามอบหมายใหงานกิจการนักศึกษาอยางไมไดตั้งตัว ไม
เคยชินกับการะบวนการของสสส. ซึ่งเปนกระบวนการทีย่ ุงยาก การสรางเสริมไมตรงกับปญหา การขอ
สนับสนุนน้ําดื่ม หรือสนับสนุนอุปกรณบางอยางจะไมไดรับการสนับสนุนรวมมือ สสส.หวังผลเลิศเกิน
ความจริง เชน ตองการความยั่งยืน แตไมสนับสนุนใหสะดวก การรายงานยุงยาก ใชเอกสารหลักฐาน
มากเกินไป มีกิจกรรมกีฬาอยูแลว จัดสรรงบประมาณใหตามปกติ มีการกําหนดเปนนโยบาย แผนงาน
และจัดสรรงบประมาณให ภาพลักษณของหลักสูตรไมเคยมีดานสุขภาพเลย มีวิชาเลือกในหมวดกีฬา
และสังคม มหาวิทยาลัยมีสถานที่เดินออกกําลังกาย มีอุปกรณกฬี าใหยืม มีหอพักเพียงพอสําหรับ
นักศึกษาปที่ 1 ที่ผานมามีเพียงการประชาสัมพันธเพียงอยางเดียว ใชงบประมาณมาก ติดเลอะเทอะ ไมมี
คนสนใจ
ปจจัยเอื้อทีจ่ ะทําใหมหาวิทยาลัยเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษา คือ
ผูบริหารตองเปนแบบอยางเรื่องพฤติกรรมสุขภาพที่ดี การเขารวมกิจกรรม สวนปญหาอุปสรรคเปน
เรื่อง ผูเขียนโครงการไมมีความรูความเขาใจ เขียนโครงการที่ไมมีความเปนไปไดในเชิงปฏิบัติ รายงาน
มีรายละเอียดยุง ยากมาก เปนภาระงานเพิ่มมาก งานไมมคี ุณภาพมีผลเพียงตัวหนังสือ
รูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษาที่ดใี นอนาคต ผูบริหารควรมี
นโยบายที่ชดั เจน มีงบประมาณสนับสนุน มีคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดทําโครงการ มีการบูรณาการ
เขาสูหลักสูตรการเรียนการสอน ผูดําเนินการตองมีความรูความเขาใจดานการสรางเสริมสุขภาพ มีการ
จัดทําแผนโครงการ/ กิจกรรมสอดคลองกับปฏิทินการศึกษา ประชุมชี้แจงใหแตละวิทยาเขตเกิดความรู
ความเขาใจแนวคิดดานการสรางเสริมสุขภาพ เพื่อกําหนดโครงการ/ กิจกรรมใหสอดคลองกับนโยบาย
กิจกรรมควรหลากหลายและตอเนื่อง เนนการมีสวนรวมจากแตละคณะ มีผูแทนรวมเปนกรรมการ และ
ใชการประชาสัมพันธชวย มีการกําหนดแนวทางการประเมินผล ตัวชีว้ ัดใหชัดเจน
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13. สถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผูใหขอมูล : ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
การสรางเสริมสุขภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เกิดขึ้นตามนโยบายของ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.)ที่ใหการสนับสนุนเปนหนวยงานที่ผูบริหารมี
ความรู มีเวลา เปนคลังสมอง และมีการดําเนินงานที่คลองตัว แตกรอบแนวคิดบางเรื่องยังหางไกลกับ
การปฏิบัติ โดยการสนับสนุนไดผานทางผูท รงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมีนโยบายเปนงาน
เสริม ยังใชการปฏิบัติที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย ควรทําใหเปนKPIของมหาวิทยาลัย จะ
ทําใหการดําเนินงานไมเปนภาระเพิ่ม โดยเฉพาะกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ตองทํางานเปนทีม เพราะ
กอนที่สสส.เขามหาวิทยาลัยไมมีนโยบายดานสุขภาพ หอพักมีไมเพียงพอใหนกั ศึกษา (หอพักรับ
นักศึกษาได 2,000+ คน แตมหาวิทยาลัยรับนักศึกษาใหมปการศึกษาละ 7,000 คน) สวัสดิการของนักศึกษามี
การประกันอุบัติเหตุ มีแพทยประจําหองพยาบาล และมีหองFitness อาคารสถานที่ยังไมไดสดั สวนกับ
จํานวนนักศึกษา รวมทั้งอัตราสวนอาจารย : นักศึกษาดวย การบูรณาการในการเรียนการสอนนั้น
ผูรับผิดชอบจะสงใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในปที่ 2 เพื่อใหเกิดการบูรณาการในรายวิชาการศึกษาทั่วไป
ปรับเพิ่มเนื้อหาดานการสรางเสริมสุขภาพ
เปาหมายการสรางเสริมสุขภาพของสถาบันเปนนักศึกษาและบุคลากร ยังไมมีการติดตามสุขภาพ
ของบัณฑิตทีส่ ําเร็จไปแลว แตปตอไปจะขยายสูชุมชน เชน การสะสมไมลสุขภาพ กิจกรรมปแรกเปน
การสรางความตระหนัก รณรงคประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง เปนการเขยาไวอยาใหนอนกน ปที่ 2
กระจายถึงตัวบุคคล กิจกรรมซ้ําๆเนื่องจากมีเสียงเรียกรองจากผูที่ไดทดลองปฏิบัติแลว เปนการใชพลัง
สังคมชวย และมีการปรับสภาพแวดลอมใหเอื้อตอสุขภาพตามธรรมชาติขององคกร เชน โครงการที่ทํางาน
นาอยูเปนการสรางสุขภาพจิต
สวนสภาพแวดลอมภายนอกนัน้ Locationของมหาวิทยาลัยคอนขางดี
มีภูมิทัศนที่เอือ้ อยูแลว แตนกั ศึกษาใชรถจักรยานยนตมาก นักศึกษาบางสวนมาฝกขี่รถจักรยานยนตที่นี่
ในอนาคตมหาวิทยาลัยจะมีรถไฟฟาบริการนักศึกษา
การมีสว นรวมในการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพยังไมบรรลุเปาหมาย จะใชทีมงานกระจายหา
มวลชน ใชการประชาสัมพันธและการกระจายงานใหทมี งาน เปนการขยายดานกวางขึ้น สรางเครือขาย
องคการนักศึกษา เมื่อไมไดรับทุนสนับสนุนคงดําเนินการตอ เพราะมีเสียงเรียกรองจากโครงการเคยทํา
แลวใหทําตอเนื่อง และกําหนดKPI ใหชัดเจนพรอมทั้งประชาสัมพันธใหประชาคมมหาวิทยาลัยรับรู
ปจจัยเอื้อทีจ่ ะทําใหมหาวิทยาลัยเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษา คือ
นโยบายของมหาวิทยาลัยตองชัดเจน และผูปฏิบัติตองการอํานาจสั่งการในสายตรง และทางออมใชการ
กําหนด KPI ในงานประกันคุณภาพการศึกษามาสรางเปนวัฒนธรรมองคกร การดําเนินการสรางเสริม
สุขภาพตองมีทีมงานหลักคิดโครงการตามปริบทหรือปญหาของมหาวิทยาลัย และมีการใหขวัญกําลังใจ
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ผูที่มีสวนรวม สวนปญหาอุปสรรคเปนเรื่องภาระงานมากแลว มีงานสรางเสริมสุขภาพเปนภาระงานเพิ่ม
ความมีสวนรวมไมเกิดจากเปนงานที่ทําก็ได ไมทําก็ได เพราะไมไดเปนพันธกิจหลักของแตละหนวยงาน
ผูใหขอมูล : ผูปฏิบัติงานดานการสรางเสริมสุขภาพ
การสรางเสริมสุขภาพในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี มีการดําเนินงานโดยกําหนด
หัวขอใหทุกคณะ/ หนวยงานมีสวนรวม ในปแรกดําเนินงานแยกเปนคณะ/ หนวยงาน มีเพียงการ
รณรงคประชาสัมพันธและแจกรางวัล สวนปที่2 ทุกคณะตองมีสว นรวมมากขึ้น หัวขอโจทยใหญขึ้น
ครอบคลุมมากขึ้น ปกตินกั ศึกษาของมหาวิทยาลัยจะเครียดนอย มีบางสวนที่มีปญ
 หาครอบครัว โดย
สวนใหญอยูหอพัก กิจกรรมมีการเลนกีฬา นั่งเลนใตอาคาร สวัสดิการมีการตรวจสุขภาพแรกเขา และ
การประกันอุบัติเหตุ
การที่มหาวิทยาลัยเขารวมโครงการเพิม่ ขีดความสามารถสูการเปนมหาวิทยาลัย
สรางเสริมสุขภาพจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.) เปนการดีมาก เพราะมี
กิจกรรมเสริมมากระตุนใหนักศึกษามีกิจกรรมเพิ่มขึ้น แตกิจกรรมสวนใหญจะเนนที่บุคลากร เปาหมาย
มีเพียงในมหาวิทยาลัยไมมีการขยายสูชุมชน ผลลัพธที่ไดมีความชัดเจนในการรณรงคใหเกิดพฤติกรรม
การบูรณาการจะเปนการใสในสารสนเทศเวลาใชคอมพิวเตอรและเชื่อมโยงในแตละสาขาวิชา
การตรวจสุขภาพบุคลากร บางโครงการดําเนินการตอเนือ่ งถึงปจจุบันแมไมไดรับงบสนับสนุน
จากสสส. แตใชงบประมาณผานการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัย ปแรกมีโครงการ/ กิจกรรมที่
หลากหลาย เพราะมหาวิทยาลัยมี 7 คณะ 1 วิทยาลัยมีความชอบไมเหมือนกัน สวนใหญเปนกิจกรรม
รณรงค ประกวดคําขวัญ ผลที่ไดถาเปนอาจารยคิดไดเร็ว คําพูดหรือกิจกรรมจะเชย ในขณะทีน่ กั ศึกษา
จะคิดชา แตมคี วามคิดสรางสรรค ที่สามารถจุดประกายใหเกิดการเปลีย่ นแปลงได
การมีสว นรวม เปนปญหาอยางมาก เนื่องจากทุกคนมีภาระงาน ผูรับผิดชอบตองแกปญ
 หาดวย
การคัดเลือกกรรมการจากผูที่มีจิตอาสา หรือความเชี่ยวชาญ เชน การประกวดอาหาร สุขอนามัยของ
อาหาร รณรงคความสะอาดของรานอาหารรอบมหาวิทยาลัย สวมหมวกและผากันเปอน โดยขอความ
รวมมือจากหนวยงานภายนอก เชน สํานักงานเขต จึงไมมีการตอตาน สวนการตรวจสุขภาพ วัด
สมรรถภาพดําเนินการโดยอาจารยคณะพลศึกษา
การดําเนินงานในปแรกไมมีโอกาสสํารวจขอมูลของมหาวิทยาลัยกอน แตจัดโครงการตามที่
นาจะเปนวาควรจัดกิจกรรมสรางเสริมอะไร ตองการใหเกิดอะไร แตบางโครงการวางแผนแลว
ผูดําเนินการไมวางตองมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมเพื่อไมใหกระทบการเรียนการสอน นักศึกษาบางสาขา
เรียนหนัก เครียด การจัดกิจกรรมจึงกําหนดใหนักศึกษามีเวลาคิด วางแผน และเกิดความตอเนื่อง โดยมี
สโมสรนักศึกษาของคณะตางๆเปนผูดําเนินการ สวนเปาหมายเปนนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
เนนการรณรงค การประกวดปายประชาสัมพันธ คําขวัญ สัญลักษณ ผลลัพธที่ไดแตละโครงการมี
ผูเขารวมพอสมควร แตเลือกเขารวมกิจกรรมตามแนวที่ตนเองชอบ รวมทั้งเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู
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ภายในและภายนอกทุก 3 เดือน ทําใหเกิดสัมพันธภาพที่ดี และพัฒนาขึ้นจากการผักชีโรยหนาเปนการ
หยอนรากลงไป เปนผลที่คางอยูในชีวิตประจําวัน เปนสิง่ ที่ไมสามารถวัดเชิงปริมาณได จากการรณรงค
ที่โดนใจทําใหเกิดความสนใจ ซึ่งเปนประโยชนจริงๆ แตก็มีนักศึกษาบางสวนที่ไมตระหนัก อยากทํา
อีกจะไดลงสูคณะมากขึ้น โครงการควรเปนระยะยาวตอเนื่อง มิใชเพียงปเดียวจะทําใหดําเนินการไดงาย
ขึ้น ทําใหมองวาสสส.ตองการผลงานที่ประชาสัมพันธตวั เองไมไดจริงจังที่จะพัฒนามหาวิทยาลัย ไมได
มองปญหาเยาวชนอยางแทจริง ดานความกตัญูที่ตองสรางสามัญสํานึก และการสนับสนุนไมควรให
ทุกสถาบันทําเหมือนกัน ตองทําตามบริบทของมหาวิทยาลัย ลักษณะของนักศึกษา และปญหาของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งโครงการขอทุนสนับสนุนจากสสส.มีความยุงยาก ไมมีคนชวยดูแล
ปจจัยเอื้อ อันดับแรกผูบริหารตองสนับสนุน นักศึกษาและบุคลากรทุกคนมีความมุงมั่นที่จะ
ทํางาน ผูรวมงานใหความรวมมือ มีการสรางการแขงขันระหวางหนวยงาน/ บุคคล และการจัด
สิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการสรางเสริมสุขภาพ มีโครงการที่หลากหลาย รับรู และกําหนดนโยบาย
เปาหมายใหชดั เจน จากปญหาและงบประมาณสนับสนุน มีการประชาสัมพันธและมอบหมายงานให
ชัดเจน ปจจุบันนักศึกษามองตนเองเปนหลัก ขาดความรับผิดชอบตอสังคม มหาวิทยาลัยตองมอง
ภาพรวมของเยาวชน มีวิทยากรใหความรูนักศึกษาและอาจารยตองมีความรู เพื่อกระตุนใหนกั ศึกษามี
สวนรวม เพราะตองอาศัยความรวมมือและการประสานงาน จึงจะเปนโครงการตอเนื่อง สวนปญหา
อุปสรรคเปนเรื่องผูปฏิบัติงานไมเพียงพอ เปนเรื่องใหมขาดประสบการณ และตองขอความรวมมือจาก
บุคลากรอื่น อาจารยบางคนถือเปนภาระ มีงานเอกสารการประกันคุณภาพมากอยูแ ลว รุนพี่บางคนเปน
แนะนําสิ่งที่ถกู ตอง ระยะเวลาที่ไมเอื้ออํานวยในการจัดกิจกรรม เชน สัปดาหสอบ และการติดตาม
ประเมินผล การรวบรวมเอกสารหลักฐาน แนวทางการแกปญหา คือ นําผลลัพธการดําเนินงานมาจัดการ
ความรู และใหความรูการสรางเสริม สรางตนแบบ มีการมอบหมายหนวยงานรับผิดชอบ
รูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษาที่ดใี นอนาคต ควรมีการบูรณาการ
สูรายวิชา มีการประชาสัมพันธรณรงคสชู ีวิตประจําวัน ทุกคนมีสวนรวมในดําเนินการอยางมีสว นรวม
และนักศึกษาตองเขารวมกิจกรรมสรางเปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัยและนักศึกษาเหมือนเปนโลโกของ
มหาวิทยาลัย มีขอบังคับวานักศึกษาที่สําเร็จตองมีอัตลักษณดานสุขภาพดวย โดยมหาวิทยาลัยตองให
ความรู ประสบการณการปฏิบัติในสรางเสริมสุขภาพใหนักศึกษาสามารถนําไปปรับเปลี่ยนได อยางการ
สราง Role Model เชน ใน 1 ภาคการศึกษาใหนกั ศึกษาพัฒนาศักยภาพของตนเองใหดีขึ้น สรางเปน KPI
ของมหาวิทยาลัย มีการปรับสิ่งแวดลอมภายในและภายนอกสถาบันเพื่อเปนสิ่งกระตุนใหนักศึกษาเกิด
การเรียนรูและนําไปประยุกตใช
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14. สถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
ผูใหขอมูล : ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
การสรางเสริมสุขภาพในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร เปนนโยบายจาก
ไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.) เริ่มจากการแตงตั้ง
คณะกรรมการรับผิดชอบและเขียนโครงการ
การดําเนินงานปแรกไมมีการสํารวจขอมูลใชการมอง
ภาพรวม บริบท และสภาพแวดลอมของแตละวิทยาเขต เพื่อมอบหมายใหผูบริหารแตละวิทยาเขตเขียน
โครงการใหญและรับผิดชอบดําเนินโครงการยอย เชน วิทยาเขตเพาะชางรับเรื่องสารเสพติด บุหรี่ วิทยาเขต
ไกลกังวลรับเรื่องอุบัติเหตุ หมวกกันน็อค วิทยาเขตบพิตรพิมุขรับเรื่องสุขภาพจิต วิทยาเขตศาลายารับ
เรื่องโภชนาการ ผูรับผิดชอบทํากิจกรรมเฉพาะในวิทยาเขต แตตองประชาสัมพันธไปสูพื้นที่วิทยาเขต
อื่นดวย การเปนมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพมีเปาหมายเพียงนักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน เริ่ม
จากผูบริหาร บุคลากร และสโมสรนักศึกษา ยังไมถึงชุมชน ผลการดําเนินงานมีชิ้นงานเปนไปตาม
เปาหมาย แตไมเกิดความยัง่ ยืน จากทุกคนรูสึกวาเปนภาระเพิ่ม และยังไมบูรณาการในการจัดการเรียน
การสอน นักศึกษาไมมีความสม่ําเสมอ หักโหมชวงทายๆ ยังไมมกี ารใสงานสรางเสริมสุขภาพในงาน
ประจํา การทํางานยังแยกเปนสวนๆไมไดสรุปในภาพรวม มีการแตงตั้งกรรมการมาติดตามและ
ประเมินผล เพื่อรายงานผลสงสสส.ไดตามเกณฑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แหงจะเปน
เครือขายกันอยูเดิมดานกิจการนักศึกษา ประกันคุณภาพการศึกษา และศิลปวัฒนธรรม ทําใหมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู และแบงปนกัน นักศึกษามีสวนในการจัดทําโครงการ รวมดําเนินการ โดยองคการ
นักศึกษาและอาจารยรวมกันออกแบบ แตนักศึกษาเปนผูดําเนินการมีอาจารยคอยสนับสนุน
ปจจัยเอื้อของการสรางเสริมสุขภาพในมหาวิทยาลัย คือ องคความรูที่เกี่ยวของสามรถคนควา
ได การประชาสัมพันธผานสื่อตางๆทําใหเกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม และเกิดความตระหนัก การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูเปนเรื่องทีจ่ ําเปนและสําคัญมาก ทําใหเห็นการเปลี่ยนแปลง นํามาประยุกตใชได
ทํางานไดงายขึ้น กระตุนการทํางาน กลาที่จะคุยกัน อาจารยผูสอนควรรวมมือ มีการพูดคุยกอนสอน
และบูรณาการในการเรียนการสอน อาจารยตองตระหนักกอนจะสงผลตอนักศึกษาไดเพิ่มขึ้น สวน
ปญหาอุปสรรคเปนเรื่องนโยบายไมมกี ารกําหนดใหงานสรางเสริมสุขภาพเปนKPI ของสถาบัน ควรมี
โครงสรางที่ชัดเจนเชนเดียวกับงานประกันคุณภาพ ทีผ่ านมาเปนการมอบหมายงานแตไมตดิ ตาม แต
ผูดําเนินการไดรายงานความคืบหนาและผลลัพธใหทราบ ระบบการเงินตามระเบียบราชการเกิดปญหา
การเบิกจาย
รูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษาที่ดใี นอนาคต ทุกอยางตองเกิด
จากประชาคมในมหาวิทยาลัย ใชขอมูลของมหาวิทยาลัยเปนฐาน โครงการเกิดจากความคิดของคนใน
มหาวิทยาลัย ผูบริหารตองลงมาดูแลอยางใกลชิด วางนโยบายใหชัดเจน มีโครงสรางและวางแผนแบบ
บูรณาการทุกภาคสวน วางเปนกรอบใหญแลวใหผูปฏิบัติคิดกิจกรรมและดําเนินการเอง กิจกรรมควรมี
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ตอเนื่องตลอดป แตละที่ทํากิจกรรมตามปริบทของตนเอง ปญหาของตน ใชการประชาสัมพันธสราง
ความตระหนัก และมีเครือขาย สรางทีมในกลุมกิจกรรมภายในวิทยาเขต
ผูใหขอมูล : ผูปฏิบัติงานดานการสรางเสริมสุขภาพ
ปฏิเสธการใหขอมูล
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ภาคผนวก ง
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โครงการดานการสรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษาตามโครงการเพิ่มขีดความสามารถสูการเปน
มหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพ
มหาวิทยาลัยแมโจ
คณะ/สํานัก/หนวยงาน รวมแรงรวมใจกันจัดกิจกรรมสรางสรรค ครอบคลุมมิติของการสราง
เสริมสุขภาพทางกาย ทางจิตใจ ทางสังคม และทางปญญา เชื่อมโยงกับกิจกรรมขององคกรและไดพยายาม
คิดนวัตกรรมใหมๆใหสอดคลองกับการเรียนการสอนใน สงผลใหเกิดจิตสํานึกในการสรางเสริมสุขภาพ
อยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดานสุขภาพและเปนวัฒนธรรมการสรางสุขภาวะ
ที่ดีภายในมหาวิทยาลัยแมโจใหยั่งยืนตอไป
* สงเสริมใหนิสิตนักศึกษาและบุคลากร สนใจการออกกําลังกาย เรียนรูน้ําใจนักกีฬา มี
สุขภาพกายและใจแข็งแรง ลดอัตราการเจ็บปวยดวยโรคและอาการที่ปองกันไดลง การผอนคลาย
ความเครียด สรางความสามัคคีภายในคณะ มีการขยายสถานที่และ วิธีการออกกําลังกายที่หลากหลาย
* สรางกระแสเรื่องโภชนาการ การเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณคาสูงเหมาะสมกับวัย
หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด เรียนรูอาหารที่มีประโยชนตอรางกาย เมนูชูสุขภาพ ชี้แนะใหกินนม กินผักและผลไม
ตามฤดูกาล ลดอาหาร หวาน มัน เค็ม เฝาระวังโรคที่เกิดจากการรับประทานอาหารที่ไมถูกสุขลักษณะ
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี มีสาขาวิชาโคนม – โคเนื้อ สาขาสัตวปก สาขาสุกร จึงจัดใหความรูใน
เรื่องการเลือกซื้อเนื้อสัตวปลอดสารเคมี ประโยชนจากการดื่มนมโค คุณคาอาหารประเภทเนื้อสัตวและนม
ตอการบํารุงสุขภาพใหเหมาะสมตามวัย
* ป อ งกั น อุ บั ติเ หตุก ารจราจร และการปฏิบั ติ ง านฟาร ม ในชั่ ว โมงการเรีย นการสอน
ภาคปฏิบัติ เนนการแตงกายใหถูกตอง สรางความรู ความเขาใจ เพื่อการปองกันตนเองไมใหเกิดการ
บาดเจ็บจากการใชอุปกรณ เครื่องมือดานการเกษตรขณะปฏิบัติงาน
* การใชประโยชนจากแหลงเรียนรูดานกลวยไมในการปรับภูมิทัศนภายในมหาวิทยาลัย
ใหเปนสถานที่นันทนาการ พักผอนหยอนใจ และกําจัดขยะ โดยนําไปทําปุยอินทรีย งดการเผาเศษไมใบไม
และนําเศษอาหารไปเลี้ยงไสเดือนดินเพื่อนํามูลไสเดือนดินไปใชเปนปุยปลูกพืชที่มีคุณภาพสูง มีโครงการ
“ไมประดับปรับอากาศ” เพื่อจัดการคุณภาพอากาศโดยนําหลักการจัดวางตนไม ชวยลดมลภาวะทางอากาศ
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ดูดสารพิษและดูดกลิ่นในหองน้ํา และสรางบรรยากาศภายในอาคารใหมีสีเขียว สบายตา สรางความสดชื่น
ใหแกนิสิตนักศึกษาและผูที่เขามาใชอาคาร ตามหลักธรรมชาติบําบัดและใชไมประดับชวยในการถายเท
ระบายอากาศจากหองที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศดวย
* มีการรณรงคจัดทําสื่อประชาสัมพันธวงกวางดานปองกันอุบัติเหตุ แจงในที่ชุมนุมนิสิต
นักศึกษาและบุคลากร เรื่องขอความรวมมือใหปฏิบัติตามกฎจราจร การตรวจสภาพเครื่องยนตรถยนต
รถจักรยานยนต และใหความรูเกี่ยวกับวินัยการจราจรการใชรถใชถนนดวยกิจกรรมขับขี่ปลอดภัย โดย
นิสิตนักศึกษาคิดเอง ทําเอง เพื่อสรางกระแสการใชรถใชถนนโดยไมประมาท
* รณรงคใหงานเลี้ยงสังสรรคทุกประเภทปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอลตลอดปการศึกษา ลด
ปญหาการทะเลาะวิวาท
* รณรงคใหนิสิตนักศึกษาและบุคลากรคิดดีทําดี รูคุณคาของชีวิตรักตัวเอง และจัดใหมีการ
แขงขันเขียนความตั้งใจสิ่งที่ตองการเปลี่ยนแปลงในเรื่องสุขภาพหัวขอ “วัยรุนยุคใหมไรพุง” และปรับปรุง
สภาพแวดลอมภายในสถาบันอยางสม่ําเสมอเพื่อตอนรับผูมาเยือน โดยนิสิตนักศึกษามีสวนรวมในการ
ตอนรับและรวมใหบริการวิชาการแกสังคมในการสรางเสริมสุขภาพจากบทเรียนที่ไดรับจากการปฏิบัติจริง
* มีโครงการ “รูรอดปลอดภัย รวมใจสรางเสริมสุขภาพ” โดยการบูรณาการกิจกรรมสราง
สุขภาวะเขากับกระบวนการเรียนการสอน สอดแทรกประเด็นเกี่ยวกับสุขภาวะใหเกิดความตระหนักรูใน
กลุมนิสิตนักศึกษาผานกิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ ทอลกโชว โตวาที เกมสโชว และวาไรตี้โชว
* วัดความสุขของนิสิตนักศึกษาและบุคลากร เพื่อใชประโยชนในการดําเนินงานสรางสุข
ภาวะภายในสถาบัน สงเสริมใหกลาแสดงออก การทํางาน การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ และดํารงชีวิต
ประจําวันอยางมีความสุข
* โครงการสรางคานิยมแหงความซื่อสัตยสุจริต “ลมหายใจไรมลทิน” นิสิตนักศึกษาและ
บุคลากรรับรูและเห็นความสําคัญของความซื่อสัตยสุจริต ที่ควรภาคภูมิใจไมวิตกกังวลหรือรูสึกผิดกับการ
กระทํา ยอมสงผลใหเปนผูมีจิตใจสูงอยูเย็นเปนสุขตลอดไป
* โครงการ “เพาะพันธปลากินยุงกําจัดยุงลาย” เฝาระวังโรคไขเลือดออก มีการแจกจายปลา
ฆายุงภายในสถาบันและชุมชนละแวกใกลเคียง เพื่อปลอยในแหลงน้ําขังใหกินลูกน้ํายุง ควบคูไปกับ
รณรงคใหทําลายแหลงเพาะพันธุยุง ปรับปรุงสภาพแวดลอมไมใหมีแหลงน้ําขังและลดปริมาณการใชยา
พนเพื่อกําจัดยุงลงจากเดิม โดยนิสิตนักศึกษาและบุคลากรมีจิตอาสารวมกันดูแลรักษาสิง่ แวดลอมปรับปรุง
สถานที่โดยรอบใหสวยงามนาศึกษา และนาอยูอาศัย
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งานอนามัยและพยาบาล กองกิจการนักศึกษา
* เนนกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพดวยปญญาใหนิสิตนักศึกษาและบุคลากรรูจักเลือกซื้อ
อาหารรับประทาน ดูแลสุขภาพตนเองดวยการออกกําลังกายตอเนื่อง ไมเครียด หาความสุขจากกิจกรรม
สรางสรรคเปนประโยชนตอจิตใจ ใชชีวิตในวัยเรียนอยางมีคุณคา ใชเวลาวางไปในทางที่ถูกตอง เกิด
จิตสํานึกที่ดี ไมเกี่ยวของกับอบายมุขและสิ่งเสพติด รูจักการทํางานเปนทีมและมีความสามัคคีกัน มี
ฐานขอมูลสุขภาพของนิสิตนักศึกษาและบุคลากรเปนขอมูลที่เอื้อตอการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
กลุมเปาหมายดวยกิจกรรมสรางสรรคตอไป
* จัดโครงการ “ถนนสายวัฒนธรรมสรางเสริมสุขภาพ” เดือนละครั้ง เพื่อเปดโอกาสให
นิสิตนักศึกษาและบุคลากรไดผอนคลายความเครียดจากการเรียนการสอนและการทํางาน ไดแสดง
ความสามารถสวนบุคคลดานวัฒนธรรมควบคูไปกับกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ เชน การตัดตุง ตองลาย
การประดิษฐใบตอง และกระดาษสา การขับซอของนิสิตนักศึกษา รําวงยอนยุค การแสดงสะลอ ซอซึง
ขลุยไมไผของชมรมภูมิปญญาพื้นบานผูสูงอายุจากละแวกใกลเคียงมหาวิทยาลัย และมีการประกวดรอง
เพลงเสียงหัวเราะ การออกกําลังกายหลากหลายรูปแบบ รณรงคใหดื่มนม กินปลาเพื่อสรางเสริมสุขภาพ
และประกวดทอลกโชวหัวขอ “สุขภาพดี มีคากวาที่คิด” โดยผูเขารวมโครงการพรอมใจกันแตงกายชุด
พื้นเมืองเปนการบูรณาการดานสรางเสริมสุขภาพกับดานศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษสิ่งแวดลอมโดยนิสติ
นักศึกษาและบุคลากรชวยกันดําเนินงาน และขยายผลออกไปเปนเวทีแหงการเรียนรูเพื่อการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม การสรางสุขภาวะที่ดี ไมมีการจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลภายในงาน ไมมีการทะเลาะวิวาท
สงเสริมโภชนาการอาหารพื้นบาน อาหารที่มีประโยชนตอสุขภาพ และมีความสุขจากกิจกรรมสรางสรรค
วิทยาเขต
* ใชกระบวนการมีสวนรวมจากประชาคมทุกภาคสวน และนําวัฒนธรรมทองถิ่นหรือทุน
ทางสังคมในวิทยาเขตมาใชประกอบการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพ เกิดบทเรียนการสรางสุขภาวะจาก
กิจกรรม เชน การปรับปรุงสภาพแวดลอมใหนาอยู ไมมีวัชพืชรกรุงรัง เพิ่มสถานที่นันทนาการ พักผอนหยอนใจ
และสงเสริมสุขภาวะทางจิตดวยกิจกรรมที่นิสิตนักศึกษาชอบ ไดแก การประกวดกองเชียร เชียรลีดเดอร
ประกวดเสี ยงหั วเราะและร องเพลง จั ดแข งขั นกี ฬา เตื อนผลกระทบจากการรู เท าไม ถึ งการณ เรื่ อง
เพศสัมพันธและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ทองกอนจบการศึกษา ทักษะการปฏิเสธ สงเสริมอาหาร
ปลอดภัย เมนูสรางเสริมสุขภาพ งดอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ เฝาระวังโรคที่มีสาเหตุจากการรับประทานอาหาร
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และจัดตั้งศูนยสงเสริมสวัสดิภาพนิสิตนักศึกษา การปองกันอุบัติเหตุ/อุบัติภัย ซึ่งเปนแหลงเรียนรูในการ
ใชชีวิตประจําวันของนิสิตนักศึกษาและบุคลากรดวย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา มีการดําเนินโครงการสรางเสริมสุขภาพ 8 ดาน ไดแก
1. โครงการสรางความตระหนักในการสรางเสริมสุขภาพ มีกิจกรรมยอย คือ
3

3

- สํารวจขอมูลที่เปนประโยชนในการวางแผนรณรงคและประเมินผลโครงการ
- จัดทําเว็บไซดของโครงการ
- รณรงคและประชาสัมพันธโครงการผานเสียงตามสาย สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง
ประเทศไทย จ.ชลบุรี
- กิจกรรมวันมหกรรมสงเสริมสุขภาพ
- จัดทําสื่อในรูปแบบตางๆ เพื่อประชาสัมพันธประชาคมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2. โครงการปองกันอุบัติเหตุ มีกิจกรรมยอย คือ
- โครงการรณรงคการสวมหมวกนิรภัย
- ประเมินทัศนคติและพฤติกรรมการใชหมวกนิรภัย
- การศึกษาและตรวจสอบเพื่อปรับปรุงปายและเครื่องหมายจราจร
- การศึกษาและตรวจสอบเพื่อปรับปรุงลักษณะทางกายภาพที่เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุจราจร
- ประเมินลักษณะทางกายภาพที่เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุจราจร
3. โครงการจิตสดใสพลังใจเขมแข็ง มีกิจกรรมยอย คือ
- Healthy Care Center (HCC) เพื่อพัฒนาแนวทางการสรางเสริมความสุขและจัดการ
ความเครียด
- Happy Delivery การสงความสุขนํารองใน 4 คณะหลักของมหาวิทยาลัย
- Happy Direct Sale การพัฒนาเครือขายคนสรางสุข
- สรางสุขดวยการแลกเปลี่ยนเรียนรู
- ศูนยรวมพลังใจ
4. โครงการศิลปะการใชชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา มีกิจกรรมยอย คือ
- สํารวจทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคบุหรี่และสุราของนิสิต คณาจารย และบุคลากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
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5. โครงการขยับกาย สบายชีวี มีกิจกรรมยอย คือ
- การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
- จักรยานเสริมสรางสุขภาพ
- ปนจักรยานน้ําเพื่อสุขภาพ
- ฝกโยคะเพื่อสุขภาพ
- การฝกผูนําแอโรบิค ผูนําเวทเทนนิ่ง
6. โครงการBUU กินดี มีสุข มีกิจกรรมยอย คือ
- สํารวจขอมูลพื้นฐานดานพฤติกรรมบริโภคอาหาร
- สํารวจสุขาภิบาลรานอาหารและเครื่องทําน้ําดื่ม
- สรางนโยบายและประกาศนโยบายเกี่ยวกับเขตปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล
- การเฝาระวังพฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล
- จัดนิทรรศการ โครงการBUU กินดี มีสุข QA – DAY
- จั ด กิ จ กรรมนิ ท รรศการและสาธิ ต อาหารสร า งเสริ ม สุ ข ภาพในวั น เป ด ตั ว โครงการ
มหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพ
- จัดหองอาหารเพื่อสุขภาพและเปนแหลงเรียนรูทางดานอาหาร
7. โครงการสรางเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุข วิทยาเขตจันทบุรี มีกิจกรรมยอย คือ
- รณรงคกินถูกหลัก รักษสุขภาพ
- ลดมลภาวะสุขภาพดีดวยจักรยาน
- รณรงคสุขภาพแข็งแรง ลด ละ เลิก เหลา บุหรี่
8. โครงการบูรณาการสรางเสริมสุขภาพ วิทยาเขตสระแกว มีกิจกรรมยอย คือ
- กิจกรรมเดิน – วิ่ง รณรงควันเปดตัวโครงการ
- หนาบานนามอง
- ศุกรพบพระ
- ประกวดเตนแอโรบิค
- กิจกรรม 2 ลอพารักษสุขภาพ ลดภาวะโลกรอน
- กิจกรรมตลาดนัดสุขภาพ
- “BUU กินดี มีสุข” อาหารปลอดโรคบริโภคปลอดภัย
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา มีการดําเนินโครงการสรางเสริมสุขภาพ 6 ดาน ไดแก
1. ดานอุบัติเหตุ มีการจัดกิจกรรม ดังนี้
- โครงการเพนทหมวกนิรภัยเพื่อรณรงคปองกันอุบัติเหตุ
- โครงการรณรงคสวมหมวกนิรภัยปองกันอุบัติเหตุ
- โครงการหัวใจรักกฎชวยลดอุบัติเหตุ
- โครงการสรางเครือขายนักเรียนนักศึกษารณรงคลดอุบัติเหตุ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจา
ตากสินมหาราช
- โครงการโรงงานและจราจรปลอดภัย
- โครงการโปสเตอรรณรงคปลูกจิตสํานึกในการขับขี่
3

2. ดานโภชนาการ มีการจัดกิจกรรม ดังนี้
- โครงการโภชนาการ – อาหารเพื่อสุขภาพ
- โครงการรานอาหารเพื่อสุขภาพ
- โครงการบริการชั่งน้ําหนักและวัดปริมาณไขมันในรางกายพรอมใหคําปรึกษา
- โครงการพวงกุญแจสายวัดรอบเอวใหนักศึกษา
3. ดานสารเสพติด มีการจัดกิจกรรม ดังนี้
- โครงการประกวดดนตรีสีขาว
- โครงการเครือขายแกนนําพัฒนาผูนํานักศึกษาเพื่อรณรงคลด ละ เลิกอบายมุข
- โครงการจัดสื่อใหความรูเกี่ยวกับยาเสพติด เครื่องดื่มแอลกอฮอล บุหรี่ สารเสพติด
- โครงการรับนองปลอดเหลา
- กําหนดเขตปลอดบุหรี่
4. ดานการออกกําลังกาย มีการจัดกิจกรรม ดังนี้
- โครงการประกวดเตนเพื่อสุขภาพ
- โครงการวันรวมพลคนรักสุขภาพ เดินวิ่งการกุศล
- โครงการกีฬาบุคลากรเขียวแดงสัมพันธ
- โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกาย รณรงคออกกําลังกาย
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5. ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม มีการจัดกิจกรรม ดังนี้
- โครงการประกวดภาพถายสรางสรรคสิ่งแวดลอมภายในมทร.ลานนา
- โครงการประกวดหนวยงานนาอยู
- การจัดสวนหยอมเพื่อเสริมสรางบรรยากาศในการดําเนินงาน
- โครงการรณรงคสรางความตระหนักในดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
- โครงการรณรงคใหใชจักรยานเพื่อประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกรอน
6. ดานเพศสัมพันธ มีการจัดกิจกรรม ดังนี้
- จัดตั้งหนวยงานใหคําปรึกษาดานเพศสัมพันธ
- โครงการรณรงคสรางความตระหนักในความปลอดภัยดานเพศสัมพันธ
- โครงการเสวนาปญหาเรื่องเพศ
7. ดานสุขภาพจิต มีการจัดกิจกรรม ดังนี้
- จัดตั้งหนวยงานใหคําปรึกษาดานสุขภาพจิต
- โครงการรณรงคสรางความตระหนักในความปลอดภัยดานสุขภาพจิต
- โครงการประกวดดาวเดือน ดาวเทียมมหาวิทยาลัย
- โครงการการวาดภาพมองโลกในแงดี
- โครงการภาพถายมุมแหงความสุข เปนการถายทอดความสุขที่เกิดขึ้นในรั้วมหาวิทยาลัย
- การประกวดรองเพลง
- การประกวดหัวเราะ
- โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม (3 D)
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณไดการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพในทุกขั้นตอน ใชหลักการมีสวนรวม
ของบุคลากรของสถาบัน และนิสิตนักศึกษา ทั้งใน2 พื้นที่ คือ วิทยาเขตสงขลา และพัทลุง ตามความ
เหมาะสมในบริบทแตละวิทยาเขต โดยมีการดําเนินงานประชาสัมพันธและจัดกิจกรรมรณรงค เพื่อสราง
ความตระหนัก (Public Awareness) และความเขาใจในนโยบาย เปาหมาย มีการประชาสัมพันธผานวิทยุ
ประชาสัมพันธผานเสียงตามสาย Website สปอรตประชาสัมพันธ ปายตามหองประชุม อาคาร และ
หองเรียน ตัวอักษรวิง่ สอดแทรกการประชาสัมพันธในกิจกรรม/โครงการตาง ๆ ตลอดปการศึกษา และจัด
3
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กิจกรรมรณรงควงกวาง (Mass Communication) โดยใหความรูความเขาใจดานการสรางเสริมสุขภาพใน
ประเด็นตางๆ คือ ดานปองกันอุบัติเหตุ ดานโภชนาการ ดานบุหรี่ แอลกอฮอล สารเสพติด การออกกําลังกาย
ดานเพศสัมพันธ ดานสุขภาพจิต ดานการอนุรักษสภาพแวดลอม มีวิธีดําเนินกิจกรรม ดังนี้
ดานปองกันอุบัติเหตุ มีกิจกรรมยอย คือ
- รณรงคการใชรถใชถนนเพือ่ ความปลอดภัยดานจราจร และลดอุบัติเหตุในเทศกาล
- รณรงคใหปฏิบัติตามกฎจราจร เปดไฟ ใสหมวกนิรภัย เมื่อขับขี่รถจักรยานยนต และ
ติดตามผลระดมความคิดกําหนดแนวทางปฏิบัติลงโทษผูทําผิดกฎจราจร
- จัดแกนนํานิสิตรณรงคลดอุบัติเหตุ เฝาระวังและปองกันอุบัติเหตุภายในมหาวิทยาลัยและ
รวมกับอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ติดตาม ตรวจสอบ และเฝาระวังพฤติกรรมของนิสิตที่เสี่ยงตอ
การเกิดอุบัติเหตุ
- จัดทําปายประชาสัมพันธเตือนใจใหขอคิด เพื่อความปลอดภัยของชีวติ จากอุบัติเหตุ
- จัดทําปายแสดงเสนทางการจราจร บริเวณทางแยก ที่ชัดเจน
- จัดทําสติกเกอร คําขวัญ ติดรถมหาวิทยาลัย และรถนิสิต บุคลากร
ดานโภชนาการ มีกิจกรรมยอย คือ
- ประกวดหนวยงานจัดอาหารสุขภาพ การลดน้ําหนักในกลุมนักศึกษาและบุคลากร
- จัดมหกรรมสงเสริมอาหารปลอดภัยในมหาวิทยาลัย ใหความรูความเขาใจที่ถูกตองเรื่อง
การบริโภคอาหารที่มีคุณคาดานโภชนาการปลอดภัยจากสารปนเปอน เฝาระวังปองกันการเลือก
รับประทานอาหาร แนะนําอาหารเพื่อสุขภาพ
- จัดทําปายประชาสัมพันธประกอบการรณรงคใหบริโภคอาหารปลอดภัย ผักปลอดสารพิษ
ลดอาหารหวาน มัน เค็ม
- ประกวดรานอาหารภายในมหาวิทยาลัย เพื่อใหไดมาตรฐานตามหลักการ “รานอาหาร
สะอาด รสชาติอรอย” มีเมนูชูสุขภาพ
- อบรมผูประกอบการรานอาหาร ตรวจรานอาหารตามเกณฑรานอาหารมาตรฐาน
- จัดใหตวั แทนนิสิตนักศึกษาที่รับผิดชอบงานโภชนาการไดศกึ ษาดูงานโรงอาหารตัวอยางที่
มหาวิทยาลัยบูรพา
ดานบุหรี่ มีกิจกรรมยอย คือ
- กําหนดนโยบาย ประกาศกําหนดโทษผูฝ าฝนในการสูบบุหรี่ กําหนดนโยบายอาคาร
ปลอดบุหรี่
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- จัดทําปายประชาสัมพันธ แผนพับ สติ๊กเกอร รณรงคบุหรี่
- จัดทําหนังสือคูมืองดบุหรี่
- ประกวดสุนทรพจนในกลุม นักศึกษา ตานบุหรี่
- จัดนิทรรศการวันงดบุหรี่
ดานแอลกอฮอล มีกิจกรรมยอย คือ
- ประกาศนโยบายมหาวิทยาลัยปลอดแอลกอฮอลในทุกกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
- จัดทําปาย สื่อประชาสัมพันธ ในรูปแบบตางๆ
- จัดประกวดเรื่องเลาของคนดื่มเหลา
ดานการออกกําลังกาย มีกิจกรรมยอย คือ
- ประกวดและแขงขันการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ในกลุมนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย
- สงเสริมใหนกั ศึกษาและบุคลากรไดออกกําลังกาย บริหารรางกายเปนประจําทุกวันๆละ 30
นาที ประกอบเพลงมหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพ
- จัดใหมีพนื้ ทีห่ รือสนามออกกําลังกายเพิม่ ขึ้น
- จัดตารางผูดแู ลหองออกกําลังกายโดยขยายเวลาเพิ่มขึ้น
ดานเพศสัมพันธ มีกิจกรรมยอย คือ
- รณรงคใหความรู ความเขาใจที่ถูกตอง เรื่องเพศศึกษาในวัยเรียน การตั้งครรภไมพงึ
ประสงค การทําแทง และโรคติดตอทางเพศสัมพันธทุกหอพักหญิงและชายภายในหอพักมหาวิทยาลัย
- เผยแพรขอมูลดานเพศศึกษา โรคติดตอทางเพศสัมพันธที่ควรเฝาระวัง วิธีการปองกันการ
ตั้งครรภในวัยเรียน แนวทางปองกันและแกไขปญหา ทางเว็บไซตมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพ
- จัดทําสื่อการแตงกายชุดนักศึกษาที่ถูกตอง เหมาะสม สอดแทรกประกอบการรณรงคใน
กิจกรรมตาง ๆ ของนักศึกษา
ดานสุขภาพจิต มีกิจกรรมยอย คือ
- ประเมินความสุขดวยแบบทดสอบดัชนีชวี้ ัดความสุขคนไทยของกระทรวงสาธารณสุข
- จัดกิจกรรม “สรางสุข” ในมหาวิทยาลัย เชน การละเลนดนตรี รองเพลง ศิลปะในรูปแบบตางๆ
- จัดหนวยใหคําปรึกษาและแกไขปญหาตาง ๆ
ดานการอนุรักษสภาพแวดลอม มีกิจกรรมยอย คือ
- รณรงคการแยกขยะและรักษาสิ่งแวดลอม ในสถานที่ทํางาน
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- รณรงคกําจัดแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลาย ปองกันโรคไขเลือดออก
- ลดภาวะโลกรอน สรางกระแสใหใชวัสดุภณ
ั ฑที่ทําลายและยอยสลายไดงายในกิจกรรมตางๆ
ของมหาวิทยาลัย สงเสริมการใชกระดาษสองหนา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการดําเนินโครงการสรางเสริมสุขภาพ ดังนี้
1. โครงการรวมใจหอพักอนุรักษสิ่งแวดลอม มีกิจกรรมยอย คือ
- จัดทําปายรณรงคในการอนุรักษและพัฒนาสงเสริมสิ่งแวดลอม รวมทั้งความสะอาดภายใน
บริเวณที่พักอาศัย
- รวมกันปลูกตนไม และดูแลสภาพแวดลอม สวนหยอมใหถูกสุขลักษณะ
- ประกวดหอพักดีเดนสงเสริมพัฒนาสิ่งแวดลอม โดยเนนคุณภาพสิ่งแวดลอมและการมีสวนรวม
2. โครงการ Big Cleaning Day มีกิจกรรมยอย คือ
- กิจกรรมอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย Big Cleaning Day ทําความสะอาดปรับสภาพแวดลอม
- จัดทําปายรณรงคใหทุกคนเขารวมโครงการ
- จัดทํากิจกรรมบํารุงรักษาปายจราจรและเครื่องหมายใหไดมาตรฐาน
3. โครงการ มมส. ปลูกจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีกิจกรรมยอย คือ
- สรางจิตสํานึกรักษความสะอาด ปญหาที่พบในที่ประชุม คือ ปญหาขยะ การทิ้งขยะไมเปนที่
- จัดทําปายรณรงคใหทุกคนมีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม “ใหทิ้งขยะใหถูกที่” รักษสิ่งแวดลอม
รวมปลูกตนไมชวยลดโลกรอน
- จัดเสวนาปญหาขยะและกระบวนการทิ้งขยะ
- กิจกรรมปลูกตนไม
- จัดทํา VCD รณรงคสรางจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม จํานวน 3 ตอน คือ ประหยัดพลังงาน
การคิดแยกขยะ การรักษาสิ่งแวดลอม
4. โครงการออกกําลังกาย เพื่อสุขภาพและกิจกรรมกีฬาพัฒนาคุณภาพชีวิต มีกิจกรรมยอย คือ
- ทําสื่อรณรงคใหทุกคนเห็นถึงประโยชนของการออกกําลังกาย และใสใจในการออกกําลัง
กายเพิ่มขึ้น ไดแก วิทยุกระจายเสียง DTV สํานักกิจการหอพัก คัดเอารประชาสัมพันธ โปสเตอรขนาด A5
สติกเกอร 3 แบบ แผน VCD การออกกําลังกาย
3

3
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- ตั้งศูนยบริหารจัดการดานสุขภาพ การออกกําลังกาย และเลนกีฬา มีหนาที่จัด
1) กิจกรรมการใหคําแนะนําดานการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและการบริหารกิจกรรมกีฬา
2) กิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกายโดยการเตนแอโรบิคเพื่อสุขภาพ
3) กิจกรรมใหบริการทดสอบสมรรถภาพทางกาย และบริการชั่งน้ําหนัก เพื่อทราบคา
ดัชนีมวลกาย (BMI)
4) สงเสริมการออกกําลังกายของหนวยงานในมหาวิทยาลัย
- จัดประกวดบุคคลที่มีสุขภาพดีในแตละหนวยงาน
- จัดประกวดหนวยงานที่มีการสงเสริมใหบุคลากรออกกําลังกายและใสใจสุขภาพ
5. โครงการสรางจิตสํานึกถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีกิจกรรมยอย คือ
- ประกวดคําขวัญดานการลดอุบัติเหตุชิงทุนการศึกษา
- ผลิตสื่อสรางจิตสํานึกและตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เชน เมาไมขับ
การเปดไฟสัญญาณ ซอนรถไมเกิน 2 คน คาดเข็มขัดนิรภัยใสหมวกกันน็อค ไมขับรถยอนศร
6. โครงการ มสส. รวมใจตานภัยยาเสพติด มีกิจกรรมยอย คือ
- ประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนําและตนแบบการตอตานยาเสพติด
- กิจกรรมจัดทําสื่อสรางสรรค โดยมีนิสิตตนแบบเปนผูนําการรณรงคเรื่องยาเสพติด
อบายมุข ผลิตปายรณรงคผานวาทกรรมที่สะทอนภาษาถิ่นอีสาน
- กิจกรรมประกวดดนตรีและการขับรองเพลงลูกทุงตานยาบาพัฒนาบุคลิกภาพ
- กิจกรรมละครเร
7. โครงการอาหารปลอดโรค ผูบริโภคปลอดภัย มีกิจกรรมยอย คือ
- รณรงค “อาหารปลอดโรค ผูบริโภคปลอดภัย”
- ประกวดคําขวัญรณรงคในหมูนิสิตภายใตแนวคิด “อาหารปลอดโรค ผูบริโภคปลอดภัย”
และ มสส.รวมใจใสใจโภชนาการ
- เผยแพรสื่อประชาสัมพันธรณรงค (สปอรตวิทยุ/ ละครเร/ แซววาที/ เลนดนตรี/ นิทรรศการ/
แผนพับ)
8. โครงการ มสส.รวมใจใสใจดานโภชนาการ มีกิจกรรมยอย คือ
- กิจกรรมจัดทําสื่อ ความรูเรื่องการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ และการปลอดโรค (กินอยู
ปลอดภัย)
- ประกวดคําขวัญ
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มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวรไดกําหนดแผนการดําเนินการสรางเสริมสุขภาวะเปน 6 อ. ประกอบดวย
อาหาร อารมณและสุขภาพจิต อากาศและสิ่งแวดลอม อนามัยเจริญพันธ ออกกําลังกาย อุบัติเหตุ โดยศึกษา
จากสภาพปญหาสุขภาพที่เปนเรื่องที่คุกคามสุขภาพของนิสิตนักศึกษาและบุคลากร ซึ่งในปแรกจะมุงเนน
ในเรื่องของการสรางความตระหนักและสรางความตื่นตัวใหบุคลากร นิสิต ไดเห็นความสําคัญของการ
สรางเสริมสุขภาพ โดยยึดหลักการมีสวนรวมของนิสิตนักศึกษา อาจารย และบุคลากรของสถาบัน โดยการ
ดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพภายในมหาวิทยาลัย มีดังนี้
1. ประชาสัมพันธ มีการดําเนินกิจกรรม ดังนี้
- จัดทําสื่อประชาสัมพันธ ภายในมหาวิทยาลัย มีการเผยแพรสื่อรูปแบบตางๆ เปนระยะๆ ที่
ผลิตรวมกับนิสิตนักศึกษา เชน การรณรงครับนองปลอดเหลา เขตปลอดบุหรี่
- มีการถายวีดที ัศน ผูบ ริหาร คณบดี เกีย่ วกับแนวคิด นโยบาย การดําเนินงานการสรางเสริม
สุขภาพภายในหนวยงานและนําเสนอวีดีทศั นกับสื่อตาง ๆ ของหนวยงาน ทีววี งจรปด เว็บไซท
- จัดประกวดทูตสุขภาพบุคลากรและนิสิตนักศึกษา
- จัดกิจกรรม Health Market ในโครงการคาราวานสุขภาพดีรวมกับคณะสาธารณสุขศาสตร
- จัดกิจกรรมสัญจร ประชาสัมพันธการเปนมหาวิทยาลัยแหงการสรางเสริมสุขภาพตามคณะ
ตางๆ มอบสมุดบันทึกรักษสขุ ภาพ ที่คนั่ หนังสือ สติกเกอร ปายประชาสัมพันธมาตรการ 6 อ
- จัดกิจกรรมการประกวดหนังสั้นหัวขอ “NU. Health”
2. อาหาร มีการดําเนินกิจกรรม ดังนี้
- มีการตรวจมาตรฐานความสะอาดของอาหาร รานอาหารภายในมหาวิทยาลัย เพิ่มความ
เขมงวดในการรักษาความสะอาดของโรงอาหารเพื่อปองกันโรคระบาดระบบทางเดินอาหาร
- มอบปายแกรานที่ผานมาตรฐานการตรวจความสะอาดรานอาหาร และรานอาหารที่ให
ความรวมมือในการรวมโครงการ
- มีการจัดโครงการรานอาหารและโรงอาหารปลอดบุหรี่ โครงการแสดงคุณคาอาหารภายใน
รานครบทุกราน แจกบันทึกรักษสุขภาพ
- กิจกรรมการรณรงคลดอาหารรสหวาน และลดเค็มภายในโรงอาหาร
- โครงการภารกิจพิชิตอวนพิชิตพุง AF: Antifat สําหรับบุคลากรคณะแพทยศาสตร
3. ออกกําลังกาย มีการดําเนินกิจกรรม ดังนี้
- จัดพื้นที่ออกกําลังกายสําหรับนิสิตนักศึกษาและบุคลากร และมหาวิทยาลัยสนับสนุน
บุคลากรออกกําลังกายทุกวันพฤหัสบดี เชน การเตนลีลาศและแอโรบิคชวงเย็น จัดโยคะเพื่อสุขภาพ
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- กองกิจการนิสิตบริการสถานที่ออกกําลังกายและใหยืมอุปกรณในการเลนกีฬา
- การแขงขันกีฬาประเภทตางๆที่นิสิตนักศึกษาและบุคลากรนิยม และหมุนเวียนไปเรื่อยๆ
เชน ฟุตซอล เบตอง
- ปรับพื้นที่ออกกําลังกายเพิ่ม จัดสถานที่ออกกําลังกายกลางแจงในสวนสาธารณะ จัดเครื่อง
ออกกําลังกายกลางแจง โดยฝายอากาศและสิ่งแวดลอมเปนผูจัดหาสถานที่และปรับภูมิทัศนใหเหมาะสม
3. อารมณและสุขภาพจิต มีการดําเนินกิจกรรม ดังนี้
- จัดบริการ Hot Line สายดวนคลายเครียด
- ประเมินความเครียดดวยโปรแกรมแบบทดสอบความเครียด Online
- รวมกับชมรมตางๆ ในการดําเนินกิจกรรม เชน ชมรมพุทธจัดนั่งสมาธิคลายเครียด ชวงเย็น
ของทุกวัน จันทร - ศุกร และการจัดใหมีการตักบาตรทุกเชาวันพฤหัสบดี
- โครงการใหความรูการบริหารจัดการหนี้สิน โดยเจาหนาที่ธนาคารออมสิน เพื่อแกปญหา
ดานการงานและการเงิน
4. อากาศและสิ่งแวดลอม มีการดําเนินกิจกรรม ดังนี้
- จัดทําปายรณรงคเรื่องการหามสูบบุหรี่อยางชัดเจน
- จัดสภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัยใหสวยงามและจัดบรรยากาศหรือมุมสําหรับผอน
คลายไว จัดพื้นที่สวนสาธารณเพิ่มขึ้น พรอมทั้งจัดมุมใหสามารถนั่งพักผอนหรืออานหนังสือบริเวณพื้นที่
สวนกลาง
- จัดทํารางประกาศควบคุมฝุนละอองจากการกอสรางภายในมหาวิทยาลัย
- โครงการลดการใชถุงพลาสติก โดยรานคาที่ใหความรวมมือจะไดรับใบประกาศนียบัตร
และใชในการพิจารณาตอสัญญารานคา และรณรงคใหนิสิตนักศึกษาและบุคลากรใชถุงผา หรือนําภาชนะ
มาซื้ออาหารแทนการใชถุงพลาสติก
5. อุบัติเหตุ มีการดําเนินกิจกรรม ดังนี้
- โครงการลูกนเรศวรรวมใจ ขับขี่ปลอดภัย รักวินัยจราจร อบรมใหความรูเรื่องวินัยจราจร
สาธิตการขับขี่อยางปลอดภัยในทุกสภาพถนน จัดแรลลี่ขับขี่ปลอดภัย และใชรถอยางถูกวิธี
- โครงการจัดการถนนปลอดภัยในมหาวิทยาลัยนเรศวร เชน จัดใหมีการประกวดเพนท
หมวกนิรภัย รณรงคการขับขี่ปลอดภัย รณรงคการสวมหมวกนิรภัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
รวมกับมูลนิธิสาธารณสุข
- ประสานความรวมมือโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรในการเก็บสถิตกิ ารเกิดอุบตั เิ หตุเพือ่
เปนขอมูลในการปองกันในชวงที่เกิดอุบัติเหตุบอย
- ใหความรูแกเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยในการควบคุมการจราจร ในกรณีเกิดการจราจรคับคั่ง
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- ใหความรูทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติแกผูนํานิสิตนักศึกษา เพื่อเปนแกนนําในการใชรถใช
ถนนใหปลอดภัย
- ปรับปายจราจรที่มีอยู ทําปายจราจรเพิ่มเติม ใหเหมาะสมและถูกตองตามกฎจราจร เชน
ทาสี ตีเสน กวดขันวินัยจราจร ถนนปลอดภัย ถนนตัวอยาง
6. อนามัยเจริญพันธุ มีการดําเนินกิจกรรม ดังนี้
- จัดทําโครงการรักปลอดภัย ( Safe Sex ) การใหความรูทางเสียงตามสาย เรื่องโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธตางๆ การปองกัน การคุมกําเนิด จัดสุขภาพสัญจร หนาหอพัก NUDOME ใหความรู เรื่อง
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ โรคเอดส โรคอื่นๆที่พบบอยในวัยรุน และในงานเปดโลกกิจกรรม เชิญแพทย
ผูเชี่ยวชาญดานสูตินรีเวชเปนใหความรูเกี่ยวกับเรื่อง “รักปลอดภัยในวัยเรียน”
- การคัดกรองนิสิตนักศึกษากลุมเสี่ยงที่มารับบริการที่งานบริการสุขภาพนิสิตมหาวิทยาลัย
- จัดบริการใหคําปรึกษาทั้งในหองงานสุขภาพนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรและทางโทรศัพท
- สํารวจขอมูลเรื่อง “ทัศนคติตอการใชถุงยางอนามัยของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร” ที่มารับ
บริการ ณ งานสุขภาพนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
- จัดทําปายรณรงคสื่อเคลื่อนที่ เกี่ยวกับโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ บริเวณหนา
หองงานสุขภาพนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร และออกหนวยประชาสัมพันธเคลื่อนที่ไปยังหนวยงานหรือเขา
รวมกับกิจกรรมตางๆที่จัดภายในมหาวิทยาลัย
7. ประเมินภาวะสุขภาพนิสิต มีการดําเนินการประเมินดานรางกาย ดานอนามัยเจริญพันธ ดาน
อารมณและสุขภาพจิต ดานอุบัติเหตุ และดานสารเสพติด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ไดจัดกิจกรรมรณรงคในการสรางเสริมสุขภาพใหแก
นิสิตนักศึกษาและบุคลากร 4 ดาน คือ
1. ดานรางกาย รณรงคสงเสริมเพื่อสรางจิตสํานึกในการออกกําลังกาย และโภชนาการที่ถูก
สุขลักษณะ ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี้
- รณรงคการออกกําลังกายอยางตอเนื่อง
- สัปดาหอาหารเพื่อสุขภาพ
2. ดานอารมณ รณรงคสงเสริมใหมีสุขภาพจิตที่ดี มีระเบียบวินัย เคารพกติกาของสังคม และมี
จิตสาธารณะ อันเปนหนทางนําไปสูการอยูรวมกันอยางมีความสุขอยางยั่งยืน ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี้
3
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- ยุคใหมใสใจสุขภาพ
- สรางอารมณเบิกบาน
3. ดานสังคม รณรงคสงเสริมใหตระหนักถึงปญหา และลด ละ เลิก สิ่งอันเปนอบายมุข ปองกัน
ปญหาขอขัดแยงในองคกร บนพื้นฐานของความพอเพียงเปนสําคัญ และมีความปลอดภัยในทรัพยสิน
ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี้
- ลด ละ เลิก อบายมุข
- รณรงคการใชยานพาหนะปลอดภัย
4. ดานสิ่งแวดลอม รณรงคสงเสริมใหทราบปญหาและผลกระทบจากสิ่งแวดลอม เพื่อลดภาวะ
โลกรอน ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี้
- กระเปาเย็นสบาย
- ลดวันนี้ ชีวีสดใส
- รณรงคประหยัดพลังงาน
- ขยะของเธอ คือเงินของใคร
5. ประชาสัมพันธ เพื่อสรางความตระหนักและความเขาใจใหแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย ใน
การเขาสูการเปนมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพอยางยั่งยืน ประกอบดวยกิจกรรม การจัดทําแผนปาย
โฆษณา จัดทําเว็บไซด ผลิตสื่อวิทยุ ประกวดตราสัญลักษณ ประกวดคําขวัญ จัดทําพวงกุญแจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพไดดาํ เนินงานสรางเสริมสุขภาพทุกขั้นตอน โดยยึด
หลักการมีสว นรวมของประชาคม (นักศึกษา คณะผูบริหาร อาจารย ขาราชการ และพนักงาน) ทุกระดับใน
มหาวิทยาลัยอยางเหมาะสมภายใตกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ดําเนินการ แบงออกเปน 4 ดาน
ประกอบดวย
1. กิจกรรมดานสุขภาพดี มีกจิ กรรมยอยจํานวน 6 กิจกรรมคือ
1.1 ทํา Website
1.2 ทําโปสเตอร และ Wallpaper
1.3 ออกแบบสัญลักษณและทําสติกเกอร
1.4 สุขภาพดีมรี างวัล
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1.5 ประกวดภาพถายการออกกําลังกาย
1.6 รานอาหารโดนใจ
2. กิจกรรมดานชีวปี ลอดภัย มีกิจกรรมยอยจํานวน 5 กิจกรรม คือ
2.1 กิจกรรมรักกันนะ
2.2 ใชฉนั ใหปลอดภัย
2.3 ขามฉันแลวเธอจะปลอดภัย
2.4 เดนดังเพราะแตงดี
2.5 เพราะรักจึงปองกัน
3. กิจกรรมดานหางไกลยาเสพติด มีกิจกรรมยอยจํานวน 4 กิจกรรม คือ
3.1 กีฬาพืน้ บานตานยาเสพติด
3.2 ประกวดรองเพลงตานยาเสพติด
3.3 ประกวดสือ่ รณรงคตอตานยาเสพติด
3.4 จัดทําและเผยแพรสื่อรณรงคตานยาเสพติด
4. กิจกรรมดานเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีกิจกรรมยอยจํานวน 4 กิจกรรมคือ
4.1 ประกวดและเผยแพรสื่อรณรงคสิ่งแวดลอม
4.2 ประกวดสวนหยอมหนาบานนามอง
4.3 สรางจิตสํานึกเพื่อชาว มทร.กรุงเทพ
4.4 ประกวดและรณรงคหนวยงานยุคใหมใสใจสิ่งแวดลอม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยแหงรอยยิม้ ไดตระหนักถึงปญหา
ที่สงผลกระทบตอสุขภาพและคุณภาพชีวติ ของบุคลากรทุกกลุม จึงไดดําเนินการ ดังนี้
1. ดานรางกาย รณรงคสงเสริมเพื่อสรางจิตสํานึกในการออกกําลังกาย และโภชนาการที่ถูก
สุขลักษณะ ประกอบดวยกิจกรรมดังนี้
1) กิจกรรม happy breakfast
2) กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย หวงใยพีน่ อง
3) โรงอาหาร 5 ส. มทร.ตะวันออก
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4) กิจกรรมน้าํ ดื่มสะอาด ราชมงคลตะวันออก
5) กิจกรรม Big Dance
6) กิจกรรมแอโรบิคเพือ่ สุขภาพ
7) กิจกรรม เดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ
2. ดานจิต รณรงคสงเสริมใหมีสุขภาพจิตที่ดี มีระเบียบวินยั เคารพกติกาของสังคมและรูจกั
นําเอาธรรมะมาใชในชีวิตประจําวัน อันเปนหนทางนําไปสูการอยูรวมกันอยางมีความสุขอยางยั่งยืน
ประกอบดวยกิจกรรมดังนี้
1) กิจกรรมการประกวดสื่อสัญลักษณ The SMILE University
2) กิจกรรมการประกวด คําขวัญ The SMILE University
3) กิจกรรมการประกวดเพลงสรางเสริมสุขภาพ The SMILE University
4) กิจกรรมการประกวดวีดีโอ รณรงค The SMILE University
5) กิจกรรมฟงธรรมะ และสาระบันเทิง
6) กิจกรรมบัณฑิตราชมงคลตะวันออกฉลาดทางอารมณ (EQ)
3. ดานปญญา รณรงคสงเสริมใหตะหนักถึงปญหา และลด ละ เลิก สิ่งอันเปนอบายมุข รูจัก
ใชเวลาวางใหเปนประโยชน ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีตอครูอาจารย รุนพี่ เพื่อนและรุนนอง
ประกอบดวยกิจกรรมดังนี้
1) กิจกรรมรณรงคใชจกั รยานในวิทยาเขต
2) กิจกรรมรณรงคตอตานการพนันและยาเสพติด (Just Say No)
3) กิจกรรม Idol by Senior
4. ดานสิง่ แวดลอม รณรงคสงเสริมใหทราบปญหาและผลกระทบจากสิ่งแวดลอม รูจัก
ประหยัดและอนุรักษพลังงานและน้ํา เพื่อลดภาวะโลกรอน ประกอบดวยกิจกรรมดังนี้
1) กิจกรรมการประกวดภาพถายภูมิทัศนในมหาวิทยาลัย
2) กิจกรรมรณรงคการประหยัด/อนุรักษพลังงานและน้ํา
3) กิจกรรมหนาบานนามอง
4) กิจกรรมลดภาวะโลกรอน
5. ประชาสัมพันธ เพื่อสรางความตระหนักและความเขาใจใหแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย ใน
การเขาสูการเปนมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาวะอยางยั่งยืน ประกอบดวยกิจกรรมดังนี้
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1) จัดทําแผนคัดเอาทเพื่อการรณรงค
2) จัดทําสปอตวิทยุรณรงค
3) จัดทําแมกกาซีนประชาสัมพันธโครงการ
4) จัดทําโปสเตอรประชาสัมพันธกจิ กรรมสรางเสริมสุขภาพ 4 ดาน
5) จัดทําสื่อประชาสัมพันธอื่นๆ เชน เสื้อ หมวก ที่คั่นหนังสือ เพือ่ ประชาสัมพันธ
กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ 4 ดาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไดจัดทํากิจกรรมยอยดานตาง ๆ 20 กิจกรรม ดังนี้
1. การประชาสัมพันธ “ดึงดูดชุมชนคนสุขภาพดีในรัว้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
โดยมีกองประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยฯ เปนผูดําเนินการหลัก
- การประชาสัมพันธผานเว็บไซต www.healty.rmutt.ac.th มีการดําเนินการอยางตอเนื่องและ
ปรับขอมูลใหทันสมัยอยางสม่ําเสมอ
- การจัดทําสื่อประชาสัมพันธเสื้อ พรอมตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพ ทําให
นิสิตนักศึกษาและบุคลากรเห็นความสําคัญของการรักษาสุขภาพและการออกกําลังกาย
- ใช Mascot “นองบัว” เปนสัญลักษณดึงดูดใหนิสิตนักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวมการสราง
เสริมสุขภาพ
2. กิจกรรมดานปญญา ประกอบดวยกิจกรรมยอย 4 กิจกรรม คือ โดยกองพัฒนานักศึกษาเปน
ผูดําเนินการทัง้ 4 โครงการยอย
- ประกวดคลิปวีดีโอหางไกลยาเสพติด
- ประกวดโปสเตอรและคําขวัญรณรงคเพือ่ การออกกําลังกาย
- ประกวดโปสเตอรและคําขวัญรณรงคแตงกายดี ตระหนักถึงความเหมาะสมในการแตงกาย
และมีความคิดริเริ่มสรางวัฒนธรรมองคกรที่ดีรวมกัน
- ประกวดจัดบอรดนิทรรศการรณรงคบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ
3. กิจกรรมดานสังคม ประกอบดวยกิจกรรมยอย 4 กิจกรรม คือ โดยกองพัฒนานักศึกษา และ
กองบริการงานบุคคลเปนผูด ําเนินการ
- จัดทําปายประชาสัมพันธภายในอาคารสํานักงาน ตามอาคารเรียนและสถานที่ทํางาน
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- จัดทําสติ๊กเกอร รวมมือรวมใจสูมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพ
- ประกวด Mr. และ Miss จิตแจมใส สรางเสริมสุขภาพ
- บุคลากรดีเดน Service Mind
4. กิจกรรมดานรางกาย ประกอบดวยกิจกรรมยอย 5 กิจกรรม คือ โดยกองกลางกองพัฒนา
นักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร เปนผูดําเนินการ
- เดินรณรงคเพื่อสรางกระแส “มหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพและความสุข”
- ขับขี่ปลอดภัย มีวินยั จราจร ดานอุบัติเหตุ รณรงคการใชรถใชถนนเพื่อความปลอดภัยดาน
จราจร เพือ่ ลดอุบัติเหตุ รณรงคขอมูลสถิติและภาพเหตุการณ การเกิดอุบัตเิ หตุทางจราจรของนักศึกษา
บุคลากร และบุคคลภายนอก เพื่อสรางความตระหนัก
- สาธิตราชมงคลรวมใจใสใจสุขภาพ จัดทําวัสดุ สติ๊กเกอร สมุดบันทึกสุขภาพ บอรด ปาย
แสดงละคร สื่อประชาสัมพันธ ผูปกครอง เมนูอาหาร
- ปรับปรุงภาวะโภชนาการบุคคลและความปลอดภัยของอาหาร
5. กิจกรรมดานจิตใจ ประกอบดวยกิจกรรมยอย 5 กิจกรรม คือ โดยมีคณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน และคณะบริหารธุรกิจ เปนผูด ําเนินการ
- ประกวดการถายภาพ “ความสุขในรัว้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร”ี การ
ถายภาพเปนกิจกรรมใชเวลาวางใหเปนประโยชน
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นาอยู- เธอและฉันรวมกันดูแล
- กิจกรรมสงเสริมการปฏิบตั ิศาสนกิจ นักศึกษาบุคลากรเห็นคุณคาการปฏิบัติศาสนกิจตาง ๆ
ตามศาสนาที่ตนนับถือ ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพกายและจิตใจ นักศึกษาใชเวลาวางใหเปนประโยชน
อยางมีความสุข
- กิจกรรมรณรงครกั ษาความสะอาด เพื่อกระตุน ใหนักศึกษา บุคลากร ตระหนักถึง
ความสําคัญและเห็นคุณคาของการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจ
- การประกวดวีดีทัศน 3 นาที เรื่อง “อยูอยางไร ใจเปนสุข” เพื่อสรางจิตสํานึกในการอยู
รวมกันอยางมีความสุขในมหาวิทยาลัย
- การประกวดคําขวัญ “คติเตือนใจจิตใจสูสงบ”
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิไดดําเนินกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพในอันที่จะ
นําไปสูสุขภาวะที่ดอี ยางยัง่ ยืน โดยสรางความตระหนักใหกับประชาคมของมหาวิทยาลัยใน 3 ดาน คือ
1. กิจกรรมดานสุขภาพ ประกอบดวยกิจกรรมยอย คือ
- โครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
- โครงการราชมงคลสุวรรณภูมิยุคใหมใสใจสุขภาพ
- โครงการลานอารมณดี
- โครงการพีช่ วนนองพรอมใจ Say NO
- โครงการพุธพบพระ
2. กิจกรรมดานความปลอดภัย ประกอบดวยกิจกรรมยอย คือ
- โครงการคนพันธุใหมขับขีป่ ลอดภัย
- โครงการการรณรงคความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและการเรียนการสอน
- โครงการเพิ่มศักยภาพในดานความปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสนิ
- โครงการการปองกันอัคคีภยั ในสถานศึกษา
3. กิจกรรมดานสิง่ แวดลอม ประกอบดวยกิจกรรมยอยคือ
- โครงการรณรงคใหตระหนักถึงผลกระทบของภาวะโลกรอน
- โครงการการประหยัดพลังงาน
- โครงการบานนาอยู
- โครงการขยะนี้มีมูลคา
3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส านภายใต น โยบายที่ มุ ง มั่ น ส ง เสริ ม ให ป ระชาคม
มหาวิทยาลัยทุกระดับมีสุขภาพดีทั้งทางดานรางกาย จิตใจ และสติปญญา จึงกําหนดกิจกรรมที่จะตอง
รณรงคใหบุคลากรและนิสิตนักศึกษาตระหนัก จนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได 5 ดาน คือ
1. ดานการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลและการสูบบุหรี่
- จัดทําไวนิล แผนพับ เว็บไซดรณรงคการลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล และการสูบบุหรี่
- จัดประกวดหนวยงานที่มีกิจกรรมสงเสริมการลด ละ เลิก การดื่มแอลกอฮอล และการสูบบุหรี่
3

3
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- สรรหาบุคคลตัวอยางที่สามารถลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล และการสูบบุหรี่
และประกาศยกยองใหทราบโดยทั่วกัน
2. ดานการเลนการพนัน
- จัดทําไวนิล แผนพับ เว็บไซดรณรงคการลด ละ เลิก การเลนการพนัน
- จัดประกวดหนวยงานที่มีกิจกรรมสงเสริมการลด ละ เลิก การเลนการพนัน
- สรรหาบุคคลตัวอยางที่สามารถลด ละ เลิก การพนันได และประกาศยกยองใหทราบโดยทั่วกัน
3. ดานการมีเพศสัมพันธและการอยูรวมกันฉันทสามี – ภรรยา (กอนวัยอันควร)
- จัดทําไวนิล แผนพับ เว็บไซดรณรงคการมีเพศสัมพันธและการอยูรวมกันฉันทสามี – ภรรยา
(กอนวัยอันควร) ของนิสิตนักศึกษา
- จัดประกวดและประกาศยกยองสาขาวิชา ที่มีกิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมไทย กรณีไมมี
เพศสัมพันธ และการอยูรวมกันฉันทสามี – ภรรยา (กอนวัยอันควร) ของนิสิตนักศึกษา
4. ดานสุขภาพจิต
- จัดทําสื่อตางๆใหความรูวิธีการดูแลสุขภาพทางจิต
- สรรหาผูมีสุขภาพจิตดีที่สุดจากการตอบแบบวัดสุขภาพทางจิต และประกาศยกยองให
ทราบโดยทั่วกัน
- จัดกิจกรรมเพื่อแกความบกพรองทางEQหลังตอบแบบวัด
- ประกวดหนวยงานที่มีการสงเสริมใหประชาคมมีสุขภาพทางจิตดี
5. ดานโภชนาการและสุขภาพทางกายในมหาวิทยาลัย/ วิทยาเขต
- จัดทําไวนิล แผนพับ เว็บไซดใหความรู/ วิธีการเลือกอาหารตามหลักโภชนาการที่ดีกับ
สุขภาพทางกาย
- จัดทําไวนิล แผนพับ เว็บไซดใหความรู/ วิธีการดูแลรักษาสุขภาพอนามัย โภชนาการที่ดี
และการออกกําลังกายอยางถูกตอง
- จัดประกวดรานอาหารในมหาวิทยาลัย Clean Food Good Health
- จัดทําคูมือมาตรฐานรานอาหาร Clean Food Good Health
- จัดประกวดหนวยงานที่มีจํานวนผูมีสุขภาพกายดีเดน
- จัดประกวดหนวยงานและองคการนักศึกษาที่มีการจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพกายดีเดน
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตระหนักถึงปญหาที่เกิดจากปจจัยเสี่ยง และมองเห็นวา
การสรางความตระหนัก สรางแนวคิดใหม และการปรับกระบวนทัศนใหมทางดานสุขภาวะใหเกิดขึ้นกับ
นิสิตนักศึกษาและบุคลากร อันจะนําไปสูการพัฒนาสุขภาวะของประชาชาติใหยั่งยืนตลอดไปได จึงไดจัดทํา
โครงการสรางเสริมสุขภาพ 4 ดาน คือ
1. โครงการพัฒนาสุขภาพกาย ประกอบดวย 6 กิจกรรมยอย ไดแก
- โครงการกิจกรรมรณรงคปองกันเอดส ประกวดคําขวัญตานภัยเอดส ประกวดดนตรี
ตานภัยเอดส
- โครงการกิจกรรมรณรงคความสัมพันธทางเพศ
- โครงการกิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกาย ประกวดการเตนแอโรบิค หรือกิจกรรมเขา
จังหวะเปนทีม
- โครงการกิจกรรมสงเสริมโภชนาการที่ดี
- โครงการกิจกรรมสัปดาหสุขภาพ
- รณรงคเพื่อลด ละ เลิกบุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล และสารเสพติด
2. โครงการพัฒนาดานสุขภาพจิต ประกอบดวย 2 กิจกรรมยอย ไดแก
- โครงการกิจกรรมคลายเครียด
- โครงการกิจกรรมการสงเสริมความฉลาดทางอารมณ และแกปญหาสุขภาพจิต
3. โครงการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม ประกอบดวย 2 กิจกรรมยอย ไดแก
- โครงการกิจกรรมการลดขยะ ลดมลภาวะสิ่งแวดลอม
- โครงการกิจกรรมการรณรงคเพื่อประหยัดพลังงาน
4. โครงการพัฒนาดานความปลอดภัยและอุบัติเหตุ ประกอบดวย 2 กิจกรรมยอย ไดแก
- โครงการกิจกรรมรณรงค และใหความรูเรื่องความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ (เนนอุบัติเหตุที่
เกิดจากการปฏิบัติงาน และจากการเรียนในหองปฏิบัติการ)
- โครงการกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวินัยจราจร
3

3
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร มีการประชาสัมพันธและจัดกิจกรรมรณรงค
โดยการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ จัดทําโปสเตอร จัดทําคัตเอาท จัดทําสื่อรูปแบบภาพยนตร
จัดทําสื่อรูปแบบ Website และไดจดั โครงการสรางเสริมสุขภาพที่ดาํ เนินการแบงออกเปน 4 ดาน ไดแก
ดานโภชนาการ ดานรางกายและจิตใจ ดานสารเสพติด และดานอุบัตเิ หตุ มีกิจกรรมที่จดั ทั้งสิ้น 17 กิจกรรม
จําแนกตามดานไดดังนี้
1. ดานโภชนาการ มี 4 กิจกรรม คือ
- RMUTR หวงใยสุขภาพ
- Good Taste Best Service
- สุขอิ่ม ยิ้มถวนหนา
- Click..ปุบ...อิ่ม...ปบ
2. ดานรางกายและจิตใจ มี 5 กิจกรรม คือ
- สื่อสรางสรรค สรางสุขภาพจิต
- Good Health Good Music Contest
- กีฬา..พาแข็ง..แรงดี
- เปดโลกกิจกรรม
- เทศนมหาชาติเพื่อพัฒนาจิตใจ
3. ดานสารเสพติด มี 4 กิจกรรม คือ
- Anti Drugs Poster Contest
- จัดทําสื่อมัลติมีเดียหัวขอ “ลดสารเสพติด”
- เพลงวัยใส พิชิตภัยสารเสพติด
- We against them (แฟชัน่ โชวแสดงโทษของสารเสพติด)
4. ดานอุบัติเหตุ มี 4 กิจกรรม คือ
- รณรงค“ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพือ่ ความปลอดภัย”
- รณรงค“ปองกันอุบัตเิ หตุจากไฟฟา”
- รณรงคสวมหมวกนิรภัย
- ทดสอบความรูความเขาใจและสรางสื่อโฆษณา “ขับขี่ปลอดภัย”
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ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญจากเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR รอบที่ 2
ตารางที่ 9 ความคิดเห็นของผูเ ชี่ยวชาญจากเทคนิคการวิจยั แบบ EDFR รอบที่ 2
ขอคําถาม

1. นโยบายของสถาบันอุดมศึกษา
1. กําหนดนโยบายดานสรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษาอยาง
ชัดเจน
2. กําหนดใหงานดานสรางเสริมสุขภาพเปนพันธกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา
3. กําหนดใหงานดานสรางเสริมสุขภาพเปนตัวชีว้ ัดในการปฏิบัติ
หรือการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
4. กําหนดใหงานดานสรางเสริมสุขภาพในแผนการบริหารจัดการ/
แผนปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา
5. กําหนดนโยบายเกีย่ วกับการปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมภายใน
สถาบันอุดมศึกษาใหเอื้อตอสุขภาพ
6. กําหนดนโยบายเกีย่ วกับการขยายงานดานสรางเสริมสุขภาพสู
ชุมชนรอบสถาบันอุดมศึกษาในแผนการบริหารจัดการระยะยาว
2. โครงสรางและการบริหารจัดการดานการสรางเสริมสุขภาพ
1. ผูบริหารกําหนดนโยบายหลักดานการสรางเสริมสุขภาพอยางชัดเจน
2. มีการประชาสัมพันธใหบุคลากรและนักศึกษาทุกคนไดรบั รูวา
สถาบันอุดมศึกษาเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ
3. หนวยงานของสถาบันอุดมศึกษาตองมีโครงสรางการบริหาร
จัดการดานการสรางเสริมสุขภาพอยางชัดเจน
4. หนวยงานของสถาบันอุดมศึกษามีผูรับผิดชอบงานดานการสราง
เสริมสุขภาพอยางชัดเจน
5. ผูบริหารตองจัดสรรงบประมาณใหกับโครงการ/ กิจกรรมการสราง
เสริมสุขภาพอยางเปนรูปธรรมและชัดเจน
6. ผูบริหารตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดดานการสราง
เสริมสุขภาพ
7. ผูรับผิดชอบงานดานการสรางเสริมสุขภาพเปนผูที่มีความรูดาน
วิทยาศาสตรสขุ ภาพโดยตรง

5

4

3

2

1 หมายเหตุ

*

*= 5.0

*

* = 5.0
*

* = 4.5

*

* = 4.5

*

* = 5.0
*

*
*

* = 4.0

* = 5.0
* = 5.0
*

* = 4.0

*

* = 5.0

*

* = 5.0

*

* = 5.0
*

* = 4.0
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5

4

*
8. ผูรับผิดชอบงานดานการสรางเสริมสุขภาพตองมีขอมูลหรือปญหา
ดานสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษาเพื่อพิจารณาเลือกโครงการ/
กิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพของหนวยงาน
9. ผูบริหารตองสนับสนุนใหบคุ ลากรและนักศึกษามีความรูค วาม
*
เขาใจเกี่ยวกับแนวคิดดานการสรางเสริมสุขภาพ
10. ทุกหนวยงานของสถาบันอุดมศึกษากําหนดโครงการ/ กิจกรรมตาม *
ปริบทหรือขอมูลดานสุขภาพของหนวยงานสอดคลองกับปฏิทิน
การศึกษา โดยไมตองดําเนินการครบทุกเรื่อง เปนแบบ
“หนึ่งนโยบายหลักแตหลากหลายในการปฏิบัติ”
11. สถาบันอุดมศึกษากําหนดเปาหมายและวิธกี ารการประเมินผลใน
*
การดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพอยางชัดเจน
*
12. สถาบันอุดมศึกษาสรางเครือขายดานการสรางเสริมสุขภาพภายนอก
สถาบันฯเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ
ปแรกทุก 3 เดือน ปตอไปทุก 6 เดือน
*
13. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรและนักศึกษาบูรณาการงานดานการ
สรางเสริมสุขภาพในงานบริการวิชาการแกสังคม การพัฒนาชุมชน
การพัฒนานิสติ นักศึกษา
14. ผูบริหารเขารวมกิจกรรม เพือ่ ควบคุมกํากับประเมินผลและเปน
*
แบบอยางใหบคุ ลากรและนักศึกษาตระหนักในการมีสวนรวม
3. การดําเนินงานดานการสรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษา
1. สถาบันอุดมศึกษามอบหมายใหทกุ หนวยงานของสถาบันอุดมศึกษา *
และสโมสรนิสิตนักศึกษารวมรับผิดชอบดําเนินงานดานการสราง
เสริมสุขภาพตามปริบทของหนวยงานอยางตอเนื่องและชัดเจน
ทุกปการศึกษา
2. หนวยงานของสถาบันอุดมศึกษาศึกษาขอมูลดานสุขภาพและผลกระทบ
*
ดานสุขภาพที่เกิดขึ้นกับบุคลากรหรือนักศึกษาของหนวยงาน
*
3. บุคลากรในหนวยงานและนักศึกษาของสถาบันฯรวมกันกําหนด
โครงการ/ กิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพในแผนปฏิบัตงิ านตลอด
ปการศึกษา ตามปริบทขอมูลดานสุขภาพและดานสังคมของ
หนวยงาน ไมตองดําเนินการครบทุกเรื่องที่สถาบันฯไดกําหนดไว

3

2

1 หมายเหตุ

* = 4.0

* = 4.5
* = 4.5

* = 4.5
* = 4.0

* = 4.5

* = 5.0

* = 5.0

* = 4.0
* = 4.0
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4. การดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพตองเริ่มจากสุขภาพทางปญญา
โดยการสรางใหบุคลากรและนักศึกษาเกิดความตระหนักกอน
5. สถาบันอุดมศึกษาตองเริ่มตนจากการอบรมใหความรูเกีย่ วกับ
แนวคิดการสรางเสริมสุขภาพกับผูเกีย่ วของ(บุคลากร นักศึกษา)
หรือการศึกษาดูงานการสรางเสริมสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา
ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานแลว
6. สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนใหทุกหนวยงานของ
สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินงานการสรางเสริมสุขภาพอยาง
ตอเนื่องจนกลายเปนวัฒนธรรมองคกร
7. หนวยงานของสถาบันอุดมศึกษาสรางเครือขายภายในสถาบันฯ
เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูก ับหนวยงานอืน่ ๆในสถาบันอุดมศึกษา
ทุก 3 เดือน
8. สถาบันอุดมศึกษาจัดกิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธใหบคุ ลากรและ
นักศึกษาตระหนักรูวา ทุกคนตองรวมกันรับผิดชอบสุขภาพตนเอง
ครอบครัว ชุมชน และสังคม
9. สถาบันอุดมศึกษาตองจัดใหมีการบูรณาการดานการสรางเสริม
สุขภาพในการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐาน เชน การศึกษาทั่วไป
พลานามัย ฯ
10. สถาบันอุดมศึกษาตองดําเนินการปรับสภาพแวดลอมใหเอื้อตอ
สุขภาพ เชน สถานที่ออกกําลังกาย การปลูกตนไม ถนน เปนตน
11. สถาบันอุดมศึกษาควรมีหนวยงานดานการสรางเสริมสุขภาพโดยเฉพาะ

5

4

3

2

1 หมายเหตุ

*

* = 4.0

*

* = 4.0

*

* = 5.0

*

* = 4.0

*

* = 5.0

*

* = 5.0

*

* = 5.0

12. สถาบันอุดมศึกษาสรางกฎระเบียบในเรื่องที่สงผลกระทบตอสุขภาพ *
เชน สถานที่หา มสูบบุหรี่ หามดื่มสุรา ฯ
13. หนวยงานของสถาบันอุดมศึกษามีการประเมินผลตามเปาหมาย และ *
ตัวชีว้ ัดทีก่ ําหนดในโครงการฯ
*
14. หนวยงานของสถาบันอุดมศึกษานําเสนอผลการประเมินตอที่
ประชุมเครือขายภายในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อรวมกันปรับปรุง
แผนงานสรางเสริมสุขภาพในปตอไป

*

* = 4.0
* = 5.0
* = 5.0
* = 4.5
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ตารางที่ 10 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญจากเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR รอบที่ 2 จําแนกตามคาฐานนิยม
(Mode) คามัธยฐาน(Median) พิสัย(Range) คาพิสัยระหวางควอไทล (Interquartile Range)
ขอคําถาม
1. นโยบายของสถาบันอุดมศึกษา
1. กําหนดนโยบายดานสรางเสริมสุขภาพของ
สถาบันอุดมศึกษาอยางชัดเจน
2. กําหนดใหงานดานสรางเสริมสุขภาพเปนพันธกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา
3. กําหนดใหงานดานสรางเสริมสุขภาพเปนตัวชีว้ ัดในการ
ปฏิบัติ หรือการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษา
4. กําหนดใหงานดานสรางเสริมสุขภาพในแผนการบริหาร
จัดการ/ แผนปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา
5. กําหนดนโยบายเกีย่ วกับการปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอม
ภายในสถาบันอุดมศึกษาใหเอื้อตอสุขภาพ
6. กําหนดนโยบายเกีย่ วกับการขยายงานดานสรางเสริม
สุขภาพสูชุมชนรอบสถาบันอุดมศึกษาในแผนการบริหาร
จัดการระยะยาว
2. โครงสรางและการบริหารจัดการดานการสรางเสริมสุขภาพ
1. ผูบริหารกําหนดนโยบายหลักดานการสรางเสริมสุขภาพ
อยางชัดเจน
2. มีการประชาสัมพันธใหบุคลากรและนักศึกษาทุกคนได
รับรูวาสถาบันอุดมศึกษาเปนองคกรแหงการสรางเสริม
สุขภาพ
3. หนวยงานของสถาบันอุดมศึกษาตองมีโครงสรางการ
บริหารจัดการดานการสรางเสริมสุขภาพอยางชัดเจน
4. หนวยงานของสถาบันอุดมศึกษามีผูรับผิดชอบงานดาน
การสรางเสริมสุขภาพอยางชัดเจน

Mode Median Range Interquartile
Range
5.0

5.0

4–5

1.00

5.0

5.0

3–5

1.00

5.0

4.5

2–5

2.00

5.0

4.5

3–5

2.00

5.0

5.0

3–5

1.00

3.0, 5.0

4.0

3–5

2.0

5.0

5.0

2–5

1.00

5.0

5.0

2–5

1.00

4.0

4.0

2–5

1.25

5.0

5.0

3–5

1.00
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Mode Median Range Interquartile
Range
5.0
5.0 2 – 5
1.25

5. ผูบริหารตองจัดสรรงบประมาณใหกับโครงการ/ กิจกรรม
การสรางเสริมสุขภาพอยางเปนรูปธรรมและชัดเจน
6. ผูบริหารตองมีความรูความเขาใจเกีย่ วกับแนวคิดดานการ
5.0
สรางเสริมสุขภาพ
7. ผูรับผิดชอบงานดานการสรางเสริมสุขภาพเปนผูที่มีความรู 4.0
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพโดยตรง
4.0
8. ผูรับผิดชอบงานดานการสรางเสริมสุขภาพตองมีขอมูล
หรือปญหาดานสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษาเพื่อ
พิจารณาเลือกโครงการ/ กิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพ
ของหนวยงาน
9. ผูบริหารตองสนับสนุนใหบคุ ลากรและนักศึกษามีความรู 4.0, 5.0
ความเขาใจเกีย่ วกับแนวคิดดานการสรางเสริมสุขภาพ
5.0
10. ทุกหนวยงานของสถาบันอุดมศึกษากําหนดโครงการ/
กิจกรรมตามปริบทหรือขอมูลดานสุขภาพของหนวยงาน
สอดคลองกับปฏิทินการศึกษา โดยไมตองดําเนินการครบ
ทุกเรื่อง เปนแบบ “หนึ่งนโยบายหลักแตหลากหลายในการ
ปฏิบัติ”
5.0
11. สถาบันอุดมศึกษากําหนดเปาหมายและวิธกี ารการ
ประเมินผลในการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพอยาง
ชัดเจน
4.0
12. สถาบันอุดมศึกษาสรางเครือขายดานการสรางเสริมสุขภาพ
ภายนอกสถาบันฯเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถาบัน
อุดมศึกษาอื่นๆ ปแรกทุก 3 เดือน ปตอไปทุก 6 เดือน
5.0
13. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรและนักศึกษาบูรณาการงาน
ดานการสรางเสริมสุขภาพในงานบริการวิชาการแกสังคม
การพัฒนาชุมชน การพัฒนานิสิตนักศึกษา
14. ผูบริหารเขารวมกิจกรรม เพือ่ ควบคุมกํากับประเมินผลและ 5.0
เปนแบบอยางใหบุคลากรและนักศึกษาตระหนักในการมี
สวนรวม

5.0

3–5

1.00

4.0

3–5

1.25

4.0

3–5

0.25

4.5

4–5

1.00

4.5

3–5

1.00

4.5

3–5

1.25

4.0

1–5

1.00

4.5

3–5

2.00

5.0

3–5

1.00
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Mode Median Range Interquartile
Range

3. การดําเนินงานดานการสรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษา
5.0
1. สถาบันอุดมศึกษามอบหมายใหทกุ หนวยงานของ
สถาบันอุดมศึกษาและสโมสรนิสิตนักศึกษารวม
รับผิดชอบดําเนินงานดานการสรางเสริมสุขภาพตามบริบท
ของหนวยงานอยางตอเนื่องและชัดเจน ทุกปการศึกษา
5.0
2. หนวยงานของสถาบันอุดมศึกษาศึกษาขอมูลดานสุขภาพ
และผลกระทบดานสุขภาพที่เกิดขึ้นกับบุคลากรหรือ
นักศึกษาของหนวยงาน
3. บุคลากรในหนวยงานและนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 4.0, 5.0
รวมกันกําหนดโครงการ/ กิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพ
ในแผนปฏิบัตงิ านตลอดปการศึกษา ตามปริบทขอมูลดาน
สุขภาพและดานสังคมของหนวยงาน ไมตอ งดําเนินการ
ครบทุกเรื่องที่สถาบันอุดมศึกษาไดกําหนดไว
4. การดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพตองเริ่มจากสุขภาพทาง 4.0, 5.0
ปญญา โดยการสรางใหบุคลากรและนักศึกษาเกิดความ
ตระหนักกอน
4.0
5. สถาบันอุดมศึกษาตองเริ่มตนจากการอบรมใหความรู
เกี่ยวกับแนวคิดการสรางเสริมสุขภาพกับผูเกี่ยวของ
(บุคลากร นักศึกษา) หรือการศึกษาดูงานการสรางเสริม
สุขภาพในสถาบันอุดมศึกษาประสบความสําเร็จในการ
ดําเนินงานแลว
5.0
6. สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนใหทุกหนวยงานของ
สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินงานการสรางเสริมสุขภาพ
อยางตอเนื่องจนกลายเปนวัฒนธรรมองคกร
7. หนวยงานของสถาบันอุดมศึกษาสรางเครือขายภายใน
สถาบันฯ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับหนวยงานอื่นๆใน
สถาบันอุดมศึกษา ทุก 3 เดือน

4.0

5.0

3–5

1.00

4.0

3–5

1.25

4.0

3–5

1.00

4.0

1–5

1.00

4.0

2–5

1.00

5.0

3–5

1.00

4.0

2–5

0.00
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8. สถาบันอุดมศึกษาจัดกิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธให
บุคลากรและนักศึกษาตระหนักรูวาทุกคนตองรวมกัน
รับผิดชอบสุขภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม
9. สถาบันอุดมศึกษาตองจัดใหมีการบูรณาการดานการสราง
เสริมสุขภาพในการเรียนการสอนรายวิชาพืน้ ฐาน เชน
การศึกษาทัว่ ไป พลานามัย ฯ
10. สถาบันอุดมศึกษาตองดําเนินการปรับสภาพแวดลอมใหเอื้อ
ตอสุขภาพ เชน สถานที่ออกกําลังกาย การปลูกตนไม ถนน
เปนตน
11. สถาบันอุดมศึกษาควรมีหนวยงานดานการสรางเสริม
สุขภาพ โดยเฉพาะ
12. สถาบันอุดมศึกษาสรางกฎระเบียบในเรื่องที่สงผลกระทบ
ตอสุขภาพ เชน สถานทีห่ ามสูบบุหรี่ หามดืม่ สุรา ฯ
13. หนวยงานของสถาบันอุดมศึกษามีการประเมินผลตาม
เปาหมาย และตัวชีว้ ัดทีก่ ําหนดในโครงการฯ
14. หนวยงานของสถาบันอุดมศึกษานําเสนอผลการประเมิน
ตอที่ประชุมเครือขายภายในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อรวมกัน
ปรับปรุงแผนงานสรางเสริมสุขภาพในปตอ ไป

Mode Median Range Interquartile
Range
5.0
5.0 3 – 5
1.00

5.0

5.0

3–5

1.25

5.0

5.0

4–5

1.00

4.0

4.0

1–5

1.00

5.0

5.0

4–5

0.25

5.0

5.0

2–5

1.00

5.0

5.0

2–5

1.25
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(ราง)รูปแบบองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษา
วิสัยทัศน
วิสัยทัศนของสถาบันอุดมศึกษาในการเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ คือ สถาบันอุดมศึกษา
เปนศูนยกลางขับเคลื่อนการสรางเสริมสุขภาพอยางยั่งยืน โดยเริ่มจากการพัฒนาศักยภาพดานสุขภาพนิสิต
นักศึกษา และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ใหเกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนดานสุขภาพ เกิดความ
สนใจในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชน ตระหนักรูบทบาทหนาที่ในการสรางเสริมสุขภาพ
เรียนรูการมีสวนรวมของประชาคมทุกระดับในสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพ เริม่ ตั้งแต
การมีสวนรวมกันการประเมินสถานการณดานสุขภาพ การรวมกันวางแผนการสรางเสริมสุขภาพ โดยนํา
ความรูในแตละสาขาวิชามาประยุกตใชในการสรางเสริมสุขภาพ เกิดการเรียนรูที่จะทํางานรวมกันเปนทีม
พัฒนาการสรางเสริมสุขภาพใหเกิดเปนวัฒนธรรมองคกรที่มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนความรูสูชุมชน
อยางสรางสรรค
นโยบาย
สถาบันอุดมศึกษาเปนศูนยกลางในการขับเคลื่อนการสรางเสริมสุขภาพ โดย
1) การพัฒนาศักยภาพดานการสรางเสริมสุขภาพของนิสติ นักศึกษา และบุคคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง
2) การปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมใหเอื้อตอสุขภาพในการเรียนรู การอยูอาศัย และการทํางาน
3) บูรณาการกิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพในพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา และแผนบริหาร
การศึกษา
4) การพัฒนาเครือขายและขยายงานดานการสรางเสริมสุขภาพเชื่อมโยงสูสังคมภายนอก
สถาบันอุดมศึกษา
พันธกิจ
พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาในการเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ คือ ผลิตบัณฑิต สราง
องคความรู นวัตกรรม และนักวิชาการ ถายทอดความรู และบริการความรู
ดานผลิตบัณฑิต สถาบันอุดมศึกษามีหนาที่ในการผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพ มีความสมบูรณของ
สุขภาวะดานรางกาย ดานจิตใจ ดานสังคม และดานปญญา สามารถเรียนรู ใฝรู ตระหนักถึงความสําคัญของ
การสรางเสริมสุขภาพ สามารถประเมินปจจัยเสีย่ งทีจ่ ะสงผลกระทบตอสุขภาพในอนาคตไดดว ยตนเอง
และสามารถใชแนวทางการสรางเสริมสุขภาพเพื่อปองกันไมใหเกิดปญหาสุขภาพได
ดานสรางองคความรู นวัตกรรม และนักวิชาการ สถาบันอุดมศึกษามีบุคลากรที่มีความรูห ลากหลาย
ในสาขาวิชาตางๆ รวมทั้งมีความเขาใจ สามารถรับรูเกี่ยวกับปญหาสุขภาพและปจจัยที่สงผลกระทบตอ
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สุขภาพจากวิถีการดําเนินชีวิต การประกอบอาชีพไดดกี วาบุคลากรทีมสุขภาพ ทําใหสามารถใชกระบวนการ
วิจัยสรางองคความรูใหมๆ หรือนวัตกรรมทีเ่ กี่ยวของกับสุขภาพ รวมทั้งผลิตนักวิชาการดานการสรางเสริม
สุขภาพที่มีศักยภาพแตกตางกันตามแตละสาขาวิชา สามารถใหความรู เปนที่ปรึกษา และชี้นําสังคมเกีย่ วกับ
การสรางเสริมสุขภาพได
ดานถายทอดความรู สถาบันอุดมศึกษาเปนสถานที่ที่สังคมคาดหวังมาโดยตลอดวาเปนแหลงความรู
มีความเชี่ยวชาญทุกสาขาวิชา
ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงเปนแหลงถายทอดความรูดานการสรางเสริม
สุขภาพทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร รวมทั้งการนําความรูใหมๆที่บุคคลในสถาบันอุดมศึกษาคนพบ
หรือผลิตขึ้นเผยแพรสูสาธารณะ เพื่อใหสังคมไดรับรูและนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอไป
ดานบริการความรู สถาบันอุดมศึกษามีนิสิตนักศึกษาและบุคคลากรของสถาบันอุดมศึกษาที่มี
ศักยภาพดานการสรางเสริมสุขภาพ และมีองคความรูที่คนพบและพัฒนาขึ้นไปชี้นําการดํารงชีวิตในสังคม
ไดอยางชาญฉลาด เพื่อใหบคุ คล ครอบครัว และชุมชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ การบริการความรูนมี้ ีทั้งการ
บริการความรูแ กบุคคลภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน การบริการบุคคลและการบริการแบบความรวมมือ
สรางเปนเครือขายการสรางเสริมสุขภาพ
เปาหมาย
เปาหมายของสถาบันอุดมศึกษาในการเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ คือ การพัฒนา
ศักยภาพดานการสรางเสริมสุขภาพของนิสิตนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง มี
การบูรณาการกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพใหสอดคลองกับพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา และแผนบริหาร
การศึกษา สถาบันอุดมศึกษาปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมใหเอื้อตอสุขภาพในดานการเรียนรู การอยูอาศัย
และการทํางาน มีการพัฒนาความเชื่อมโยงสูสังคมภายนอกสถาบันอุดมศึกษา เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู
เกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพภายในสถาบันและภายนอกสถาบันอยางตอเนื่อง
โครงสรางการบริหารจัดการ
การบริหารจัดการใหสถาบันอุดมศึกษาเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพได ตองใชการบริหาร
แบบมีสวนรวมของผูบริหาร บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา และนิสติ นักศึกษา ในการกําหนดนโยบาย
การวางแผนงาน และการประเมินผล ดังนัน้ สถาบันอุดมศึกษาตองกําหนดใหมีการบูรณาการดานการสราง
เสริมสุขภาพกับพันธกิจของสถาบัน มีการกําหนดเปนตัวชี้วดั ในการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางชัดเจน
โดยประชาคมของสถาบันอุดมศึกษาตองรับรูเกี่ยวกับการดําเนินการใหสถาบันอุดมศึกษาเปนองคกรแหง
การสรางเสริมสุขภาพ เพื่อใหผูบริหาร บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา และนิสิตนักศึกษาจากทุกคณะ/
สาขาวิชา/ หนวยงานมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย การวางแผนจัดทําโครงการ การจัดสรรงบประมาณ
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การดําเนินการ และการประเมินผล ใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงตามบริบท พันธกิจ และแผน
บริหารการศึกษาของแตละคณะ/ สาขาวิชา/ หนวยงาน
การดําเนินงาน
ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษานําเสนอนโยบายใหสภามหาวิทยาลัยรับทราบ และประชาสัมพันธให
ประชาคมของสถาบันอุดมศึกษารับรูเกีย่ วกับนโยบายการเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพของสถาบัน
อุดมศึกษา เพื่อดําเนินการ ดังนี้
1. ผูบริหารกําหนดนโยบายหลักดานการสรางเสริมสุขภาพอยางชัดเจนวาเปนพันธกิจของสถาบัน
อุดมศึกษาในแผนงานระยะสัน้ / ระยะยาว และกําหนดใหงานดานการสรางเสริมสุขภาพเปนตัวชี้วดั ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
2. สถาบันอุดมศึกษาจัดบริการความรูเกี่ยวกับแนวคิดหลักดานการสรางเสริมสุขภาพเพื่อให
ประชาคมของสถาบันอุดมศึกษารับทราบ และนําไปประยุกตใชในการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพได
อยางเหมาะสม
3. สถาบันอุดมศึกษาแตงตั้งผูรับผิดชอบดําเนินงานดานการสรางเสริมสุขภาพจากทุกคณะ/
สาขาวิชา/ หนวยงาน เพื่อจัดทําโครงการ/ กิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพตามบริบทจากขอมูลดานสุขภาพ
ดานสังคม และองคความรูของคณะ/ สาขาวิชา/ หนวยงานที่สอดคลองกับแผนปฏิบัตงิ านตลอดปการศึกษา
4. สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพอยางตอเนื่อง
สอดคลองกับปฏิทินการศึกษา มีการประชาสัมพันธใหนสิ ิตนักศึกษาและบุคคลากรของสถาบันอุดมศึกษามี
สวนรวมในทุกกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพที่จัดขึ้นตลอดปการศึกษา
5. ผูรับผิดชอบดําเนินงานดานการสรางเสริมสุขภาพผลักดันใหทุกคนในประชาคมของสถาบัน
อุดมศึกษาตระหนักวาตองรวมรับผิดชอบสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม เกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพในวิถีชวี ิตประจําวัน และสถาบันอุดมศึกษามีการปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมใหเอื้อตอ
สุขภาพในการเรียนรู การอยูอาศัย และการทํางาน รวมทั้งประกาศนโยบายสาธารณะดานสุขภาพ
6. สถาบันอุดมศึกษาจัดสัมมนาเพื่อใหความรู แลกเปลี่ยนประสบการณแกประชาคมของสถาบัน
อุดมศึกษาอยางตอเนื่อง เพื่อนําผลการดําเนินงานที่ประสบความสําเร็จไปประยุกตใชในการปรับเปลี่ยน
แนวคิดเกีย่ วกับการสรางเสริมสุขภาพที่ยั่งยืน
7. ผูรับผิดชอบดําเนินงานดานการสรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษาสรางเครือขายแลกเปลี่ยน
เรียนรูเกีย่ วกับการสรางเสริมสุขภาพทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษาอยางสม่าํ เสมอและตอเนื่อง
8. ผูรับผิดชอบดําเนินงานดานการสรางเสริมสุขภาพติดตาม ประเมินผลตามวัตถุประสงค เปาหมาย
และตัวชีว้ ัดทีก่ าํ หนดในโครงการ
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9. ผูบริหารควบคุมกํากับ และประเมินประสิทธิผล ประสิทธิภาพของโครงการ เพื่อนําไปใช
ในการพัฒนางานดานการสรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษาใหเกิดเปนวัฒนธรรมองคกรอยางยัง่ ยืน
และสนับสนุนใหเกิดการบูรณาการงานดานสรางเสริมสุขภาพในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนานิสิต
นักศึกษา การศึกษาวิจัย และการบริการวิชาการแกสังคม รวมทั้งการการบริหารจัดการสภาพแวดลอมของ
สถาบันอุดมศึกษาใหเอื้อตอสุขภาพในการศึกษา การทํางาน และการพักอาศัยดวยองคความรูดานการสราง
เสริมสุขภาพ
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(ราง) ยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ
วิสัยทัศน
สถาบันอุดมศึกษาเปนศูนยกลางขับเคลื่อนการสรางเสริมสุขภาพอยางยั่งยืน โดยเริ่มจากการพัฒนา
ศักยภาพดานสุขภาพนิสิตนักศึกษา และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ใหเกิดการปรับเปลี่ยนกระบวน
ทัศนดานสุขภาพ เกิดความสนใจในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชน ตระหนักรูบทบาทหนาที่
ในการสรางเสริมสุขภาพ เรียนรูการมีสวนรวมของประชาคมทุกระดับในสถาบันอุดมศึกษาเกีย่ วกับการ
สรางเสริมสุขภาพ ทํางานรวมกันเปนทีม พัฒนาการสรางเสริมสุขภาพใหเกิดเปนวัฒนธรรมองคกรที่มีการ
แบงปนและแลกเปลี่ยนความรูสูชุมชนอยางสรางสรรค
พันธกิจ
พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาในการเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ คือ ผลิตบัณฑิต สราง
องคความรู นวัตกรรม และนักวิชาการ ถายทอดความรู และบริการความรู
ดานผลิตบัณฑิต สถาบันอุดมศึกษามีหนาที่ในการผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพ มีความสมบูรณของ
สุขภาวะดานรางกาย ดานจิตใจ ดานสังคม และดานปญญา สามารถเรียนรู ใฝรู ตระหนักถึงความสําคัญของ
การสรางเสริมสุขภาพ สามารถประเมินปจจัยเสี่ยงที่จะสงผลกระทบตอสุขภาพในอนาคตไดดว ยตนเอง และ
สามารถใชแนวทางการสรางเสริมสุขภาพเพื่อปองกันไมใหเกิดปญหาสุขภาพได
ดานสรางองคความรู นวัตกรรม และนักวิชาการ สถาบันอุดมศึกษามีบุคลากรที่มีความรูห ลากหลาย
ในสาขาวิชาตางๆ รวมทั้งมีความเขาใจ สามารถรับรูเกี่ยวกับปญหาสุขภาพและปจจัยที่สงผลกระทบตอ
สุขภาพจากวิถีการดําเนินชีวิต การประกอบอาชีพไดดกี วาบุคลากรทีมสุขภาพ ทําใหสามารถใชกระบวนการ
วิจัยสรางองคความรูใหมๆ หรือนวัตกรรมทีเ่ กี่ยวของกับสุขภาพ รวมทั้งผลิตนักวิชาการดานการสรางเสริม
สุขภาพที่มีศักยภาพแตกตางกันตามแตละสาขาวิชา สามารถใหความรู เปนที่ปรึกษา และชี้นําสังคมเกีย่ วกับ
การสรางเสริมสุขภาพได
ดานถายทอดความรู สถาบันอุดมศึกษาเปนสถานที่ที่สังคมคาดหวังมาโดยตลอดวาเปนแหลงความรู
มีความเชี่ยวชาญทุกสาขาวิชา
ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงเปนแหลงถายทอดความรูดานการสรางเสริม
สุขภาพทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร รวมทั้งการนําความรูใหมๆที่บุคคลในสถาบันอุดมศึกษาคนพบ
หรือผลิตขึ้นเผยแพรสูสาธารณะ เพื่อใหสังคมไดรับรูและนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอไป
ดานบริการความรู สถาบันอุดมศึกษามีนิสิตนักศึกษาและบุคคลากรของสถาบันอุดมศึกษาที่มี
ศักยภาพดานการสรางเสริมสุขภาพ และมีองคความรูที่คนพบและพัฒนาขึ้นไปชี้นําการดํารงชีวิตในสังคม
ไดอยางชาญฉลาด เพื่อใหบคุ คล ครอบครัว และชุมชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ การบริการความรูนมี้ ีทั้งการ
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บริการความรูแกบุคคลภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน การบริการบุคคลและการบริการแบบความ
รวมมือสรางเปนเครือขายการสรางเสริมสุขภาพ
เปาหมาย
การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาในการเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ
ยุทธศาสตรหลักระดับองคกร
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาเปนองคกรแหงการสรางเสริมสุขภาพ
ยุทธศาสตรระดับแผนงาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพกําลังคนดานการสรางเสริมสุขภาพ
การพัฒนาฐานขอมูลดานการสรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษาใหสมบูรณ ทันสมัย
หลากหลาย เขาถึงไดงาย
สงเสริมใหองคการนิสิตนักศึกษา สโมสรนิสิตนักศึกษา และชมรมตางๆ จัดทําโครงการ/
กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ
การสรางทีมผูเชี่ยวชาญดานการสรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษา
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบที่สอดคลองกับบริบทสถาบันอุดมศึกษา
กําหนดนโยบาย และโครงสรางการสรางเสริมสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษา
กําหนดการสรางเสริมสุขภาพในแผนระยะสั้นและแผนระยะยาวของสถาบันอุดมศึกษา
สรางวัฒนธรรมการสรางเสริมสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา
3. ยุทธศาสตรการบูรณาการงานสรางเสริมสุขภาพสูพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา
บูรณาการเนื้อหาเกีย่ วกับการสรางเสริมสุขภาพในหลักสูตร
สนับสนุนใหสรางและเผยแพรความรูดานการสรางเสริมสุขภาพจากศาสตรในแตละ
สาขาวิชา
สนับสนุนใหบริการความรูดานการสรางเสริมสุขภาพในศาสตรแตละสาขาวิชา
4. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการสูความสําเร็จ
การสรางระบบการบริหารจัดการเอื้อตอการดําเนินงาน
การวางแผนจัดสรรงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษา
5. ยุทธศาสตรการสรางเครือขายสรางเสริมสุขภาพภายใน/ภายนอกสถาบันอุดมศึกษา
การสรางเครือขายสรางเสริมสุขภาพภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา
การสรางชุมชนรอบสถาบันอุดมศึกษาเปนชุมชนสรางเสริมสุขภาพ
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นางสาวสมศิริ นนทสวัสดิศ์ รี สําเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร(ตอเนื่อง 1 ป)
เทียบเทาปริญญาตรี วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารทั่วไป
มหาวิทยาลัยรามคําแหง และปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร) สาขาเอกพยาบาล
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล กําลังศึกษาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา
(นอกเวลาราชการ) ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา คณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
รับราชการในตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลกลาง สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร
ตั้งแตป 2529 – 2543 และตําแหนงอาจารย ภาควิชาการพยาบาลสาธารสุขศาสตร วิทยาลัยพยาบาล
เกื้อการุณย ตั้งแตป 2543 ปจจุบันดํารงตําแหนงอาจารย ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร
คณะพยาบาลศาสตรเกื้อการุณย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

