
บทสังเคราะหก์ารน าผลที่ได้รับจากการท าโครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการองค์ความรู้สู่ชุมชนต าบล
ละมอ อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ 

 หลังจากเสร็จสิ้นการด าเนินโครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการองค์ความรู้สู่ชุมชนต าบลละมอ 
อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง คณะกรรมการด าเนินงานได้สังเคราะห์และสรุปผลการด าเนินงานเที่เป็นประโยชน์
และการน ามาใช้ในการพัฒนางานในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1) อาจารย ์
 ด้านการเรียนการสอน 

- น าผลที่ได้จากการประเมินกิจกรรมบริการวิชาการแต่ละกิจกรรมมาปรับเนื้อหาสาระในวิชาที่
เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย เช่นการให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อกับเด็กระดับ
ประถมศึกษาด้วยเนื้อหาที่ยากเกินไปท าให้เด็กนักเรียนไม่เข้าใจในบางประเด็น  การให้ความรู้เรื่องการใช้ยา
ของผู้ป่วยโรคเรื้อรังควรระมัดระวังเรื่องการสื่อสารให้เข้าใจด้วยภาษาที่ง่ายและถ้าเป็นผู้ป่วยสูงอายุควรมีญาติ
คอยให้การช่วยเหลือดูแลเรื่องการใช้ยา เป็นต้น 
 - น าปัญหาด้านต่าง ๆ ที่ได้จากการจัดเวทีเสวนามาสอดแทรกเนื้อหาในวิชาที่เกี่ยวข้องเพ่ื อให้
นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการค้นหาปัญหาในชุมชนโดยผ่านกระบวนการประชาสังคมอันจะส่งผลให้การ
จัดบริการวิชาการในครั้งต่อไปเป็นไปตามความต้องการของชุมชนต าบลละมอแต่ละพ้ืนที่ 
 - น าผลจากการจัดเวทีเสวนากับชุมชนแต่ละพ้ืนมาวางแผนการให้บริการและจัดท าโครงการการให้
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนแต่ละพ้ืนที่ รวมถึงการบรรจุแผนงานโครงการเข้าไปในแผนพัฒนาของ
วิทยาลัยในปีต่อไป 
 
     ด้านการวิจัย 

ในการให้บริการวิชากรในครั้งนี้ ส่วนหนึ่งของกิจกรรมคือมีการน าผลงานวิชาการซึ่งเป็นนวัตกรรม
ของนักศึกษาไปให้บริการแก่ชุมชนในต าบลละมอด้วย ซึ่งอาจารย์เป็นผู้ให้ค าปรึกษาในการให้บริการวิชาการใน
ครั้งนี้ นอกจากนี้ในการบริการวิชาการในครั้งยังเกิดผลงานวิจัยด้านอาชีวอนามัยซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
โครงการได้ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเก็บรวมรวมข้อมูล บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น  ผลการ
ด าเนินกิจกรรมดังกล่าว ท าให้อาจารย์ได้น าผลการบริการวิชาการมาปรับปรุงการบริการวิชาการด้านการวิจัย
ดังนี้ 

- ในกระบวนการเก็บรวมรวมข้อมูลในชุมชน ควรศึกษาเรื่องช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเก็บข้อมูล
ในพ้ืนที่มีการท าสวนยางพารา เพราะในช่วงเช้าชาวสวนต้องไปกรีดยาง มีเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่ดูแลบ้าน ถ้าเก็บ
ข้อมูลในช่วงเช้าอาจท าให้ได้ข้อมูลที่ไม่เป็นตัวแทนของชุมชน 

- การเก็บข้อมูลจากผู้ช่วยนักวิจัยหลาย ๆ คน ท าให้เกิดการผิดพลาดในการเก็บข้อมูลเนื่องจาก
ความเข้าใจที่ไม่ตรงกันในบางข้อค าถาม ผู้สอนจึงได้ปรับปรุงเรื่องขั้นตอนและวิธีการในการเก็บข้อมูลจากผู้เก็บ
หลายคนให้มีความเข้าใจตรงกันเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 



- ผู้สอนได้ปรับปรุงเรื่องการสุ่มตัวอย่างในชุมชนเพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่ดีและเป็นตัวแทนของ
ชุมชนจริง ๆ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้เพิ่มเติมเพ่ือเตรียมท าวิจัยต่อไป 

2) นักศึกษา 
 หลังจากนักศึกษาได้ไปบริการวิชาการองค์ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายในชุมชนต าบลละมอแล้วนักศึกษา 
 - เกิดกระบวนการเรียนรู้ทักษะการเข้าถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายและได้น าทักษะเหล่านั้นมาใช้ใน
การเข้าถึงและพบปะกับประชาชนในการให้บริการวิชาการกับประชาชนครั้งต่อไป 
 - นักศึกษาได้ปรับวิธีการให้บริการวิชาการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมของประชาชน
แต่ละพ้ืนที่และสภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน  
 - นักศึกษาเกิดทักษะในการทดลองนวัตกรรมและกระบวนทางการวิจัยจากให้บริการวิชาการ 
 

คุณค่าที่ได้จากการด าเนินโครงการ 
 1. ความสมานฉันท์ เนื่องจากการท ากิจกรรมเกิดจากความร่วมมือจากหลายภาคส่วนท าให้มี
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างวิทยาลัยและประชาชนชุมชนต าบลละมอ และกลุ่มข้าราชการในพื้นที่ เช่นเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนต าบลละมอ คณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย โรงเรียนวัดมงคลสถาน เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลละมอและแกนน าชุมชนด้านต่าง ๆ ในพื้นที่ 
 2. อาจารย์สามารถน าปัญหา ประสบการในชุมชนมาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่
เกี่ยวข้องให้เหมาะสม 
 3. เกิดการท างานเป็นทีม คณาจารย์แต่ละกลุ่มรายวิชาที่เกี่ยวข้องสามารถบูรณาการองค์ความรู้และ
ท างานร่วมกันเป็นทีมเพ่ือบริการให้กับประชาชนร่วมกับนักศึกษา ท าให้งานส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
 4. นักศึกษาได้เรียนรู้วิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนต าบลละมอ วิธีการพบปะพูดคุยกับประชาชน  
ตลอดชนการเข้าถึงแกนน าชุมชน 
 5. นักศึกษาน าความรู้และประสบการที่ได้มาเป็นฐานในการเรียนในวิชาที่เกี่ยวข้อง 
 6. นักศึกษามีความรู้สึกรักประชาชนต าบลละมอและมีความห่วงใยซึ่งกันและกัน นอกจากนี้นักศึกษา
มีความประสงค์จะเข้าท ากิจกรรมในพ้ืนที่ต าบลละมออย่างต่อเนื่อง 
 7. ชุมชนต าบลละมอให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ดีมาก รวมถึงผู้น าชุมชนก็ให้ความ
ร่วมมืออย่างดียิ่ง วิทยาลัยจึงพิจารณาให้ชุมชนต าบลละมอเป็นพ้ืนที่ในการเรียนรู้ของนักศึกษาวิทยาลัยการ
สาธารณสุข สิรินธร จังหวัดตรัง 
 

สิ่งท่ีได้เรียนรู้ 
 1. การน าประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้ในชุมชนประประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การ
วิจัยและการบริการวิชาการ 



 2. ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าและไม่มีที่สิ้นสุด ควรจัดให้นักศึกษาทุกหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรม
เพ่ือให้ได้รับประสบการณ์หลาย ๆ ด้านจากชุมชน 
 3. การบริการวิชาการต้องอยู่บนพื้นฐานของความต้องการในการแก้ปัญหาของชุมชนจริง ๆ ชุมชนจะ
ได้เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
 4. ควรจัดเวทีเสวนา หรือท าประชาพิจารณ์ทุกครั้งก่อนวางแผนด าเนินโครงการเพ่ือให้ได้รับประโยชน์
สูงสุดและเกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน 
 5. ชุมชนต าบลละมอเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่า เนื่องจากชุมชนมีกลุ่มองค์กร เครือข่าย ทรัพยากร 
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นทุนความรู้และภูมิปัญหาของท้องถิ่นที่ควรเรียนรู้เพื่อน ามาใช้เป็นฐานในการจัดเรียนการ
สอน การวิจัยและการบริการวิชาการให้สอดคล้องกับบริบทชุมชน 
 6.  การจัดกิจกรรมการบริการวิชาการต้องสอดคล้องกับวิธีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรม รวมถึง
ปฏิทินของชุมชม เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  
 
ปัญหาอุปสรรคของการด าเนินโครงการ 
 1. ประชาชนส่วนใหญ่ของต าบลละมอมีเวลาว่างในช่วงบ่ายหลังจากกรีดยาง ถ้าด าเนินกิจกรรมในช่วง
เช้าจะพบที่ผู้สูงอายุเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 2. ชุมชนที่ขาดแกนน าชุมชนและผู้รับผิดชอบในงานนั้น ๆ เข้ามามีส่วนร่วมท าให้ขาดความยั่งยืนใน
การท ากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 3. บางครั้งประชาชนมีกิจกรรมอ่ืนท าในวันเดียวกันกับกิจกรรมของโครงการบริการวิชาการแบบ
บูรณาการฯ นี้ ท าให้มีผู้มามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมน้อย 
 4. ประชาชนที่อยู่ห่างไกลจากจุดที่ท ากิจกรรมไม่สามารถมารับบริการวิชาการครั้งนี้ได้ 
 
ข้อเสนอแนะจากการประเมินโครงการ 
 จากผลการประเมินของผู้มีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการพบว่า 

1. ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเกินร้อยละ 80 หรืออยู่ในระดับมาถึงมาก
ที่สุดเป็นส่วนใหญ่ คณะท างานควรรักษาภาพที่ดีอันนี้ไว้ เนื่องจากผู้ร่วมโครงการมีความคิดเห็นว่าอาจารย์และ
นักศึกษาที่ให้บริการวิชาการในด้านต่าง ๆ เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เป็นกันเอง ช่วยกระตุ้นให้ทุกคนได้มีส่วน
ร่วมในการท ากิจกรรม 

2. ประชาชนต้องการให้มีกิจกรรมเหล่านี้อย่างต่อเนื่องและมีความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรม 
ดังนั้นวิทยาลัยรับข้อเสนอนี้ไว้เพื่อมาจัดท าแผนให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ ในชุมชนต าบลละมอต่อไป 

3. การให้บริการวิชาการแต่ครั้งควรให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับผลระโยชน์สูงสุดและควร
ประเมินผลหลังจากเสร็จสิ้นโครงการด้วย 



4. ควรด าเนินกิจกรรมในช่วงเวลาตอนบ่ายเนื่องจากประชาชนมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมมากกว่าตอนเช้าและไม่ควรจัดกิจกรรมซ้ าซ้อนกับกิจกรรมอ่ืน ๆ ของหมู่บ้านในวันเดียวกัน 

 
 แนวทางการพัฒนางาน  
 
  ผลการการด าเนินโครงการทุกกิจกรรม อาจารย์สามารถน าองค์ความรู้และประสบการณ์ที่
ได้มาพัฒนางานด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ดังนี้ 

1) ศึกษาปัญหาและความต้องการของชุมชน 
จากการด าเนินกิจกรรมศึกษาปัญหาและความต้องการของชุมชนของการท าโครงการในครั้งนี้ 

กระบวนการเสวนาและการท าประชาพิจารณ์เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งเพ่ือค้นหาปัญหาและ
ความต้องการของชมชน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือของชุมชนในการด าเนินโครงการให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่
วางไว้ ดังนั้นผู้สอนจึงได้เน้นเนื้อหาในรายวิชาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ และวิชาวิทยาการระบาด ในประเด็น
การประยุกต์หลักระบาดวิทยาในการค้นหาปัญหาสุขภาพของชุมชน โดยอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจกระบวนการ
การค้นหาปัญหาของชุมชนและกระบวนการท างานร่วมกับชุมชน 

2) บริการเรื่องโรคติดต่อและไม่ติดต่อ 
การให้บริการวิชาการเรื่องโรคติดต่อและไม่ติดต่อในครั้งนี้นักศึกษาได้น านวัตกรรมที่เป็นผลผลิตจาก

การเรียนในวิชาไปให้บริการกับประชาชนและนักเรียน ผลการจากให้บริการสามารถน ามาพัฒนานวัตกรรม
และสื่อการเรียนรู้เรื่องโรคต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น เนื่องจากบางนวัตกรรมที่เป็นสื่อการ
เรียนรู้ไม่เหมาะส าหรับเด็กในระดับประถมศึกษา หรือนวัตกรรมการออกก าลังช่วยลดอาการปวดเอวไม่เหมาะ
กับกลุ่มผู้สูงอายุดังนั้นหลังจากได้ทดลองนวัตกรรมเหล่านี้แล้ว ท าให้เห็นจุดเด่นจุดด้วยของสิ่งเหล่านี้ จึงได้น า
ปัญหาดังกล่าวมาปรับปรุงชิ้นงานให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้ผลการทดลองใช้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น น้อกจากนี้จากการศึกษาปัญหาของชุมชนส่วนใหญ่พบปัญหาโรคเรื้อรัง ดังนั้นผู้สอนจึงได้เน้นองค์ความรู้
เรื่องโรคเรื้อรังให้นักศึกษาได้เรียนรู้มากยิ่งข้ึน 

3) บริการในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
จากการให้ความรู้ในเรื่องการปฏิบัติตัวในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง: ความดันโลหิตสูง, 

เบาหวาน และปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ พบว่าผู้ป่วยโรคมารับการบริการ ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงสูงอาย ุ มีโรค
ประจ าตัว คือ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออย่างเดียว, มีทั้งความดันโลหิตสูง และปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ และมีความดัน
โลหิตสูงอย่างเดียว ตามล าดับ และจากการประเมินผลพบว่าผู้ป่วยที่มารับบริการส่วนใหญ่ มีความรู้ในการ
ปฏิบัติตัวในการดูแลตนเองทั้งก่อนและหลัง ไม่แตกต่างกัน ส่วนความรู้ก่อนและหลัง ในด้านการเก็บยาตามที่
เภสัชกรแนะน า การทราบสาเหตุของโรคเรื้อรัง การงดสูบบุหรี่ การได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว การ
ทราบว่าสมุนไพรชนิดใดมีความเหมาะสม ความสามารถในการน าสมุนไพรที่มีอยู่มาใช้ได้สะดวก และความ
ปลอดภัยในการน าสมุนไพรมาใช้มีความแตกต่างกัน 



ผู้สอนน าผลจากการประเมินมาวางแผนให้ความรู้ในกลุ่มผู้สูงอายุโรคเรื้อรังให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นเนื่องจากผู้สูงอายุมีความจ าในสิ่งที่เรียนรู้จ ากัด ในการจัดท าโครงการเพ่ือให้บริการวิชาการแก่ประชาชน
กลุ่มดังกล่าวต้องมาวิธีการที่เหมาะสมให้มากยิ่งขึ้น  

4) บริการทันตสุขภาพ 
ผลจากการตรวจสภาวะทางทันตสุขภาพของผู้ป่วยที่มารับบริการ พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่มีปัญหา

เกี่ยวกับโรคฟันผุเป็นอันดับ ปัญหาเหงือกอักเสบ และมีหินปูน ตามล าดับ นอกจากนี้ ผู้ป่วยในชุมชน ต าบลละ
มอ ยังมีปัญหาทางทันตสุขภาพในด้านอ่ืนๆอีก เช่น มีฟันที่ต้องถอนเนื่องมาจากฟันผุทะลุโพรงประสาทฟันหรือ
โรคปริทันต์ มีประชากรวัยสูงอายุที่จ าเป็นต้องใส่ฟันปลอมเนื่องมาจากไม่มีฟันบดเคี้ยวอาหาร คิดเป็นร้อยละ 
14  และมปีระชากรวัยเด็ก มีฟันที่จ าเป็นต้องเคลือบหลุมร่องฟันและเคลือบฟลูออไรด์ 

จากการด าเนินงานการให้บริการวิชาการทางทันตสุขภาพโดยการอบรมให้ความรู้ทางทันตสุขภาพ  
สอนการแปรงฟันที่ถูกวิธี  โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และการให้บริการตรวจฟัน จากคณาจารย์ทันตแพทย์จาก
หลักสูตรทันตสาธารณสุข  ท าให้ทราบถึงสถานการณ์สภาวะสุขภาพช่องปากของประชากรในต าบลละมอ  ซึ่ง
เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการน ามาวิเคราะห์ถึงปัญหาสุขภาพช่องปากของคนในชุมชน  ซึ่งจะเป็นแนวทางการแก้ไข
ปัญหาสุขภาพช่องปากในการให้บริการในครั้งต่อไป 

5) บริการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
จากการส ารวจข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พบว่าประชาชนต าบลละมอส่วนใหญ่ยัง

ขาดองค์ความรู้และการปฏิบัติในการป้องกันตนเองในการปฏิบัติงาน ท าให้เกิดปัญหาสุขภาพและอุบัติเหตุ
เกิดข้ึนซึ่งเป็นผลจากการท างาน ปัญหาที่พบมากได้แก่อาการปวดเอว การเกิดอุบัติเหตุของมีคมต าและบาด
บริเวณนิ้วมือและส่วนอ่ืน ๆ นอกจากนี้ประชาชนต าบลละมอยังขาดการใช้อุปกรณ์ในการป้องกันตนเอง
ในขณะปฏิบัติงาน ผลจากการส ารวจข้อมูลในครั้งนี้ อาจารย์และคณะท างานโครงการดังกล่าวน ามาใช้เป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานในการจัดกิจกรรมให้บริการในครั้งต่อไป  

นอกจากนี้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้น าปัญหาต่าง ๆ ที่พบ
จากการบริการวิชาการในชุมชนครั้งนี้มาปรับปรุงเนื้อหาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
บริบทของชุมชนให้มายิ่งขึ้น 

6) บริการเรื่องการบริหารร่างกาย สมุนไพร 
 ผลจากการให้บริการการบริหารร่างกายแก่ประชาชนในท่าต่าง ๆ พบว่าผู้มารับบริการมีวัยและเพศที่
แตกต่างกัน บางคนมีโรคประจ าตัว บางคนมีสุขภาวะปกติ บางท่ากายบริหารผู้สูงอายุท าได้ยาก บางท่าไม่
เหมาะกับคนมีน้ าหนักมาก ดังนั้นผลจากการประเมินจากผู้ร่วมกิจกรรมและจากการสังเกตการให้บริการด้าน
การบริหารร่างกายคณะจารย์ได้น าปัญหาดังกล่าวมาใช้ในการปรับเปลี่ยนท่ากายบริหารที่เหมาะสมกับเพศ
และวัยต่อไป 
 ด้านการให้บริการสมุนไพร จากการให้บริการพบว่าประชาชนต าบลละมอมีพืชสมุนไพรค่อนข้างมาก
ในพ้ืนที่ใกล้บ้านและบริเวณบ้าน แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้น าพืชสมุนไพรเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์เนื่องจากไม่
ทราบสรรพคุณ ส่วนบางคนคิดว่าใช้ได้ผลน้อยและอาจมีผลข้างเคียง จากปัญหาดังกล่าว คณะอาจารย์ด้าน



แพทย์แผนไทยและสมุนไพรจึงคิดวางแผนการให้บริการครั้งต่อไปโดยเน้นให้ความรู้กับประชาชนหันมาใช้พืช
สมุนไพรที่ใกล้ตัวและให้ความรู้หลักการใช้สมุนไพรและผลข้างเคียงให้ประชาชนเข้าใจมากยิ่งข้ึน 

 
 


