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บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุงหมายหลักเพื่อพัฒนารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จใน
การจัดการเครือขายชุมชนดานสุขภาพ และมีจุดมุงหมายเฉพาะเพื่อ   1)ศึกษาปจจัยตางๆ ที่สงผลตอความสําเร็จในการ
จัดการเครือขายชุมชนดานสุขภาพ ดวยการเก็บขอมูลจากเครือขายชุมชนดานสุขภาพ โดยใชแบบแผนการศึกษาพหุกรณี-
สถานที่ จํานวน 4 ชุมชน ประกอบกับการศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวกําหนดรางรูปแบบเชิงสมมติฐาน ของ
ความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการจัดการเครือขายชุมชนดานสุขภาพ   2)สรางและพัฒนา
รูปแบบเชิงสมมติฐานของความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการจัดการเครือขายชุมชนดานสุขภาพ  
ดวยการศึกษาขอมูลเชิงลึก จากสนามวิจัยเดิม เพื่อตรวจสอบเชิงทฤษฏี  แลวสรางรูปแบบเชิงสมมติฐานขั้นตนของ
ความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการจัดการเครือขายชุมชนดานสุขภาพ จากนั้นจึงดําเนินการ
ตรวจสอบและปรับรูปแบบ ฯ ดวยการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานการจัดการเครือขายชุมชนดานสุขภาพ และ    3) ตรวจสอบ
ความสอดคลองระหวางรูปแบบเชิงสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษ  ดวยการเก็บรวบรวมขอมูลตามตัวแปรแฝงตางๆ ใน
รูปแบบจํานวน 7 ตัวแปร  ประกอบดวย 1) ภาวะผูนํา  2) การมีสวนรวมของชุมชน      3)ปจจัยพื้นฐานในการจัดการ
เครือขายชุมชน 4) การประสานงานของเครือขายชุมชน 5) การส่ือสารของเครือขายชุมชน 6) สัมพันธภาพในเครือขาย และ 
7) ความสําเร็จในการจัดการเครือขายชุมชนดานสุขภาพ  จากเครือขายชุมชนดานสุขภาพทั้งหมด 1,600 เครือขาย โดย
แบงเปนเครือขายในเขตเมือง 798 เครือขาย และในเขตชนบท 802 เครือขาย ที่ไดมาจากการสุมแบบหลายขั้นตอน วิเคราะห
ขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน การวิเคราะหสหสัมพันธ และการวิเคราะหเสนทาง  
 ผลการวิจัย พบวารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการจัดการเครือขายชุมชน
ดานสุขภาพมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษของเครือขายชุมชนดานสุขภาพ โดยพบวาปจจัยในรูปแบบ  สามารถ
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อธิบายความแปรปรวนในความสําเร็จของการจัดการเครือขายชุมชนดานสุขภาพทั้งในสวนที่อยูในเขตเมือง เขตชนบทและ
ในภาพรวมไดรอยละ 69 , 67 และ 71 ตามลําดับ 
 

คําสําคัญ  : เครือขายชุมชนดานสุขภาพ, การจัดการ, ความสําเร็จ 
 
Abstract  

The general purpose of this research was to develop the causal model of the factors influencing the 
success in health related communities network management. There were 3 specific purposes of studies: 1) To 
identify  the factors influencing the success in health related communities network management by mean of 
collecting data  from 4 case studies of health related communities network through the multi site-case design 
together with relevant literatures and theories, followed by formulating of the tentative hypothetical causal model 
of the factors influencing the success in health related communities network management,  2)  To construct and 
develop  the hypothetical causal model of the factors influencing the success in management of health related 
communities network by inquiring into the in-dept information from the same case studies performed in phase 1 
in order to verified the model theoretically, then construct the hypothetical causal model of the factors 
influencing the success in management of health related communities network followed by verification and 
modification of the formulated hypothetical causal model from the  interview of experts’ opinions.  3) To verify 
the conformity between developed hypothetical causal model and the empirical data. The data from 
Leadership, Community Involvement, Foundation Factors  for Community Network Management, Coordination in 
Community Network, Communication in Community Network, Network Relationship and Success in health 
related communities network management factor were   collected.  .An 1,600 communities ,798 urban 
communities and 802 rural communities, that collected through the multi-stage random sampling technique. 
Basic Statistics, correlation and path analysis were employed for data analysis.  

The results indicated that the causal model of the factors influencing the success in      health related 
communities network management conforms to empirical data collected from the health related management 
communities in the urban area, rural area, as well as the overall. All the factors in the model could be employed 
to explain the variation of the success in health related communities network management in the value of about 
69%, 67%, and 71% respectively. 
 

Keyword : health related communities network, management , success 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 แนวคิดสําคัญของสุขภาพในปจจุบัน คือ
สุขภาพเปนสุขภาวะ ปรับเปลี่ยนไปไดตามชวงเวลา
และสถานการณที่เปล่ียนแปลง มีความเชื่อมโยงกัน
เปนองครวมอยางสมดุล ระหวางกาย จิต สังคม และ

ปญญา  โดยมีแนวคิดหลักที่มุงเนนการสรางสุขภาพมากกวา
การซอมสุขภาพ และพัฒนาระบบสุขภาพทั้งระบบ ให
เชื่อมโยงเหตุปจจัยทั้ งดานเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง 
วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม โดยอาศัยการมีสวนรวมจากทุก
ภาคสวน เนนการจัดการระบบสุขภาพที่เหมาะสมกับสภาวะ
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ของแตละบุคคล ครอบครัว และชุมชน รวมถึงบริบท
ของสังคมที่แตกตางกัน มุงเสริมสรางบทบาทของ
องคการภาคประชาชน ใหมีความเขมแข็งในการ
จัดการสุขภาพ  สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ที่
กําหนดแนวทางการพัฒนาให มุงสู “สังคมอยูเย็นเปน
สุขรวมกัน” ภายใตแนวปฏิบัติของ “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”  โดยเนนการพัฒนาชุมชนที่
เขมแข็ง พึ่งตนเองได  
 จากแนวโนมดังกลาว กอใหเกิดรูปแบบการ
จัดการสุขภาพ   ในลักษณะเครือขายชุมชนดาน
สุขภาพมากขึ้น ซึ่งจะแตกตางกันออกไปตามบริบท
ทางสังคม โดยพบวา มีเครือขายชุมชนดานสุขภาพที่
จัดตั้งและดําเนินงานอยูเปนจํานวนมาก  ทั้งในชุมชน
เมืองและในชุมชนชนบท  บางเครือขายก็บริหาร
จัดการจนประสบความสําเร็จ ชวยแกปญหาดาน
สุขภาพใหกับสมาชิกของเครือขายไดเปนอยางดี บาง
เครือขายก็ลมเหลว ผูวิจัยจึงสนใจวามีปจจัยใดบาง ที่
สงผลตอความสําเร็จของการจัดการเครือขายชุมชน
ดานสุขภาพ และรูปแบบของความสัมพันธระหวาง
ปจจัยดังกลาวนั้นเปนเชนใดจึงเลือกที่จะพัฒนา
รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผลตอ
ความสําเร็จ  ในการจัดการเครือขายชุมชนดาน
สุขภาพ โดยประยุกตใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี 
(Mixed method approach) เพื่อใหเกิดความ
ครอบคลุม ชัดเจนและถูกตอง และไดสารสนเทศที่
สามารถนําไปประยุกต ใชในการเสริมสราง พัฒนา
ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ ในการจัดการเครือขาย
ชุมชนดานสุขภาพ ตามลําดับความสําคัญของแตละ
ปจ จัย  เพื่ อให เกิดประสิทธิภาพ  ในการจัดการ
เครือขายชุมชนดานสุขภาพมากขึ้น 
 
 
 

คําถามการวจิัย 
 1.ปจจัยใดบางที่สงผลตอความสําเร็จในการจัดการ
เครือขายชุมชนดานสุขภาพ 
 2.รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผล
ตอความสําเร็จในการจัดการเครือขายชุมชนดานสุขภาพนั้น 
มีรูปแบบเปนเชนใด 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 วัตถุประสงคทั่วไป 
 เพื่อพัฒนารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของ
ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการจัดการเครือขายชุมชน
ดานสุขภาพ 
 วัตถุประสงคเฉพาะ 
 1.เพื่อศึกษาปจจัยตางๆ  ที่สงผลตอ
ความสําเร็จ ในการจัดการเครือขายชุมชนดานสุขภาพ 
 2.เพื่อสรางและพัฒนารูปแบบเชิงสมมติฐานของ
ความสัมพันธเชิงสาเหตุ ของปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ     
ในการจัดการเครือขายชุมชนดานสุขภาพ  
 3.เพื่อตรวจสอบความสอดคลอง  ระหวางรูปแบบ
เชิงสมมติฐานที่พัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษ  

 
สมมติฐานการวิจยั 
 ผูวิจัยไดกําหนดสมมติฐานการวิจัยดังนี้ 
 รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผล
ตอความสําเร็จในการจัดการเครือขายชุมชนดานสุขภาพ มี
ความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
  การพัฒนารูปแบบ       ความสัมพันธเชิงสาเหตุ ของ
ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการจัดการเครือขายชุมชน
ดานสุขภาพในครั้งนี้  เปนการวิจัย โดยใชระเบียบวิธีวิจัย
แบบผสานวิธี (Mixed method approach) แบบเทาเทียมกัน
ตามลําดับ (Sequential equivalent status design)  
ระหวางระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ  เพื่อ
ศึกษารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุ ของปจจัยที่สงผลตอ
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ความสําเร็จในการจัดการเครือขายชุมชนดานสุขภาพ 
โดยผูวิจัยกําหนดวิธีดําเนินการวิจัย เปน 3 ขั้นตอน 
คือ    

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพของการจัดการ
เครือขายชุมชนดานสุขภาพ และปจจัยตางๆ ที่มี
ความสัมพันธ กับความสําเร็จในการจัดการเครือขาย
ชุมชนดานสุขภาพขั้นตน โดยผูวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพ ในการเก็บรวบรวมขอมูล  ประกอบดวย  
1)การเก็บขอมูลภาคสนามขั้นตน จากเครือขายชุมชน
ดานสุขภาพที่ผูวิจัยเลือกเปนสนามวิจัย  โดยใชแบบ
แผนการวิจัยเชิงคุณภาพ รูปแบบการศึกษาพหุกรณี-
สถานที่ จํานวน 4 แหง คือ  ชุมชนมังคุด(นามสมมติ) 
ซึ่ ง เป น เครื อข ายชุมชนใน เขตเมื อ ง  ที่ ป ระสบ
ความสําเร็จในการจัดการเครือขาย ไดรับรางวัล
ระดับชาติในชวงป พ.ศ.2546-2548   ชุมชนกลวยไม
(นามสมมติ) ซึ่งเปนเครือขายชุมชนในเขตชนบท ที่
ประสบความสําเร็จในการจัดการเครือขาย ไดรับ
รางวัลระดับชาติในชวงป พ.ศ.2546-2548 เชนกัน 
ชุมชนทุเรียน(นามสมมติ) ซึ่งเปนเครือขายชุมชนใน
เขตเมือง ที่ ไมประสบความสําเร็จในการจัดการ
เครือขาย และ ชุมชนกุหลาบ(นามสมมติ) ซึ่งเปน
เครือขายชุมชนในเขตชนบท ที่ไมประสบความสําเร็จ
ในการจัดการเครือขาย   และการศึกษาเอกสาร 
งานวิจัยที่เกี่ยวของ จากนั้นนําขอมูลมาวิเคราะห
เครือขายทางสั งคม  วิ เคราะหส รุปอุปนัย  และ
วิเคราะหเนื้อหา แลวนํามาสังเคราะหรวมกันเพื่อราง
รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผลตอ
ความสําเร็จในการจัดการเครือขายชุมชนดานสุขภาพ  

ขั้นตอนที่ 2 การสรางและพัฒนารูปแบบเชิง
สมมติฐาน ความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผล
ตอความสําเร็จ ในการจัดการเครือขายชุมชนดาน
สุขภาพ  ซ่ึงผูวิจัยอาศัยแนวคิดของทฤษฎีฐานราก
(Grounded theory) และแนวคิดเกี่ยวกับความสําเร็จ 
ในการจัดการเครือขายชุมชนดานสุขภาพ โดยนําราง

รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุ ที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 มา
ศึกษาขอมูลในเชิงลึก จากสนามวิจัยเดิม ที่ไดดําเนินการเก็บ
ขอมูลขั้นตนไวแลวในขั้นตอนที่ 1  เพื่อตรวจสอบในเชิง
ทฤษฏี  จากนั้นวิเคราะหขอมูล โดยวิธีการวิเคราะหสรุป
อุปนัย และการเปรียบเทียบเหตุการณ เพื่อปรับรางรูปแบบ
เชิงสมมติฐาน ใหเปนรูปแบบเชิงสมมติฐานขั้นตนของ
ความสัมพันธเชิงสาเหตุ ของปจจัยที่สงผลตอ ความสําเร็จใน
การจัดการเครือขายชุมชนดานสุขภาพ แลวดําเนินการ
ตรวจสอบรูปแบบเชิงสมมติฐานขั้นตนที่พัฒนาได   ดวย
วิธีการสัมภาษณเชิงลึกผูเชี่ยวชาญ ดานการจัดการเครือขาย
ชุมชนดานสุขภาพ จํานวน 8 ทาน เพื่อพิจารณาตรวจสอบ
ปจจัย และรูปแบบความ สัมพันธฯ  ใหเกิดความสมบูรณ 
และความถูกตองในการสรุปรูปแบบมากที่สุด โดยนําขอมูลที่
ไดจากการสัมภาษณผู เชี่ยวชาญมาวิเคราะห และปรับ
รูปแบบเชิงสมมติฐานใหมีความสมบูรณขึ้น 

ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบความสอดคลอง ระหวาง
รูปแบบเชิ งสมมติฐานกับขอ มูลเชิ งประจักษ   ผู วิ จั ย
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามตัวแปรตางๆ ในรูปแบบ 
ตามสภาพจริงของเครือขายชุมชนดานสุขภาพ โดยในแตละ
เครือขายไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบประเมิน
ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการจัดการเครือขายชุมชน
ดานสุขภาพ ที่ผูวิจัยสรางขึ้นจาํนวน 4 ฉบับ ประกอบดวย 

1) แบบประเมินความสําเร็จในการจัดการเครือขาย
ชุมชนดานสุขภาพ (แบบ ปค.1)ซึ่งเปนการประเมินตัวแปร
เกณฑคือความสําเร็จในการจัดการเครือขายชุมชนดาน
สุขภาพ โดยแบบประเมินมีคาอํานาจจําแนก อยูระหวาง 
0.3553 – 0.7097 คาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ เทากับ 0.8939  
และผู ที่ ตอบแบบประ เมินฯ  ฉบับนี้  ได แก เ จ าหน าที่
สาธารณสุข ผูรับผิดชอบเครือขายชุมชนดานสุขภาพโดยตรง 
จํานวนเครือขายละ 1 คน 

2) แบบประเมิน  ปจจัยที่สงผลตอความ สําเร็จ
 ในการจัดการเครือขายชุมชนดานสุขภาพ สําหรับ   
ประธานกรรมการเครือขายชุมชนดานสุขภาพ (แบบ ปปค.1-1) 
ซึ่งเปนการประเมินตัวแปรทํานาย ใน 5 ดาน คือ ภาวะผูนํา 
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การมีสวนรวมของชุมชน ปจจัยพื้นฐานในการจัดการ
เครือขายชุมชน การประสานงานของเครือขายชุมชน 
และการสื่อสารของเครือขายชุมชน โดยแบบประเมิน
มีคาอํานาจจําแนก อยูระหวาง 0.2149 – 0.7830 คา
ความเชื่อม่ันทั้งฉบับ เทากับ 0.9746  และผูที่ตอบ
แบบประเมินฯ  ฉบับนี้  ไดแก   ผูที่ทําหนาที่ เปน
ประธานกรรมการเครือขายชุมชนดานสุขภาพ เชน 
ผูนํา    อสม. หรือประธานชุมชน เปนตน จํานวน
เครือขายละ 1 คน 

3) แบบประเมิน ปจจัยที่สงผลตอความ 
สําเร็จ ในการจัดการเครือขายชุมชนดานสุขภาพ 
สําหรับกรรมการเครือขายชุมชนดานสุขภาพ (แบบ 
ปปค.1-2) ซึ่งเปนการประเมินตัวแปรทํานาย ใน 5 
ดาน  คือ  ภาวะผู นํ า  การมีส วนร วมของชุมชน 
ปจจัยพื้นฐานในการจัดการเครือขายชุมชน การ
ประสานงานของเครือขายชุมชน และการสื่อสารของ
เครือขายชุมชน  โดยแบบประเมินมีคาอํานาจจําแนก 
อยูระหวาง 0.2086 – 0.7477  คาความเชื่อม่ันทั้ง
ฉบับ เทากับ 0.9690  และผูที่ตอบแบบประเมินฯ 
ฉบับนี้ ไดแกผูที่ทําหนาที่ เปนกรรมการเครือขาย
ชุมชนดานสุขภาพ  เชน  อสม .  เปนตน  จํานวน
เครือขายละ 1 คน 

4) แบบประเมิน ปจจัยที่สงผลตอความ 
สําเร็จ ในการจัดการเครือขายชุมชนดานสุขภาพ 
สําหรับ สมาชิกเครือขายชุมชนดานสุขภาพ(แบบ 
ปปค.1-3) ซึ่งเปนการประเมินตัวแปรทํานาย ใน 3 
ดาน คือการมีสวนรวมของชุมชน การสื่อสารของ
เครือขายชุมชน และสัมพันธภาพในเครือขาย โดย
แบบประเมินมีคาอํานาจจําแนก อยูระหวาง 0.2071 
0.7223  คาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ เทากับ 0.9407  
และผูที่ตอบแบบประเมินฯ ฉบับนี้ ไดแกคนภายใน
ชุมชน ที่เปนสมาชิกของเครือขายชุมชนดานสุขภาพ 
ซึ่งไมไดทําหนาที่เปนประธาน หรือกรรมการเครือขาย 
และ ได รั บประ โยชน  หรื อผลกระทบจากการ

ดําเนินงานของเครือขายชุมชนดานสุขภาพจํานวนเครือขาย
ละ 1 คน 
 โดยมีกลุมผูใหขอมูล           ประกอบดวยเครือขาย
ชุมชนดานสุขภาพทั่วประเทศ    จํานวน 1,600 เครือขาย ( 
6,400 คน) จําแนกเปนเครือขายชุมชนดานสุขภาพในเขต
เมือง จํานวน 798เครือขาย ( 3,192 คน)  และในเขตชนบท 
จํานวน 802    เครือขาย    ( 3,208 คน) ซึ่งไดมาดวยจากการ
สุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน       

และเมื่อดําเนินการ เก็บรวบรวมขอมูลเรียบรอย
แลว จึงนํามาวิเคราะหความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนดวย
โปรแกรมลิสเรล 8.72 ดวยการตรวจสอบความสอดคลอง
ของรูปแบบ ฯ กับขอมูลเชิงประจักษ จากนั้นจึงปรับรูปแบบ
บนพื้นฐานของขอคนพบจากการวิจัย 
 
สรุปผลการวจิัย 
 1.ผลการศึกษา  ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ ใน
การจัดการเครือขายชุมชนดานสุขภาพดวยระเบียบวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพในขั้นตอนที่ 1 และ 2 พบวาความสําเร็จของการ
จัดการเครือขายชุมชนดานสุขภาพนั้น วัดไดจากตัวแปร
สังเกตได 3 ตัวแปร คือ การสรางความพรอมในการดําเนิน
กิจกรรมดานสุขภาพของเครือขายชุมชน การจัดกิจกรรม
ตางๆ เพื่อแกปญหาดานสุขภาพของชุมชนอยางมีคุณภาพ 
และการจัดระบบการจัดการเครือขายอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยมีปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ ในการจัดการเครือขาย
ชุมชนดานสุขภาพ  6 ปจจัย ประกอบ ดวย  1) ปจจัยดาน
ภาวะผูนํา มีตัวแปรสังเกตได  4 ตัวแปร คือ คุณลักษณะผูนํา 
ความสามารถเชิงกลยุทธ ความสามารถในการตัดสินใจ และ
ความสามารถในการสรางความรวมมือ  2) ปจจัยดานการมี
สวนรวมของชุมชน มีตัวแปรสังเกตได  4 ตัวแปร คือ การมี
สวนรวมในการตัดสินใจของชุมชน การมีสวนรวมดําเนินงาน
ของชุมชน การมีสวนรวมในการใชและรับผลประโยชนของ
ชุมชน และ การมีสวนรวมประเมินผลของชุมชน  3)ปจจัย
ดานปจจัยพื้นฐานในการจัดการเครือขายชุมชน มีตัวแปร
สังเกตได 4 ตัวแปร คือ ประสบการณในการจัดการของ
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ชุมชน  การจั ด โครงสร า งของ เครื อข ายชุมชน 
ทรัพยากรดานสุขภาพในชุมชน และการสนับสนุนทาง
สังคม  4) ปจจัยดานการประสานงานของเครือขาย
ชุมชน  มีตั วแปรสั ง เกตได  3  ตั วแปร  คือ  การ
ประสานงานดานนโยบาย การประสานงานดานตัว
บุคคล  และการประสานงานดานการดําเนินงาน 5) 
ปจจัยดานการสื่อสารของเครือขายชุมชน  มีตัวแปร
สังเกตได 5 ตัวแปร คือ พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร
ของชุมชน คุณภาพของสาร ชองทางในการสื่อสาร
ของชุมชน การมีสวนรวมในการสื่อสารของชุมชน 
และการใหผลสะทอนปอนกลับ  6)  ปจจัยดาน
สัมพันธภาพในเครือขาย  มีตัวแปรสังเกตได 2 ตัวแปร 
คือความสัมพันธภายในชุมชน และการมีศูนยรวมทาง
จิตใจรวมกัน 
 2.รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัย
ที่สงผลตอความสําเร็จในการจัดการเครือขายชุมชน
ดานสุขภาพ 

จากการศึกษาขอ มูลเชิ ง ลึก  ดวยแบบ
แผนการวิจัยเชิงคุณภาพ รูปแบบการศึกษาพหุกรณี-
สถานที่ ในชุมชนที่กรณีศึกษาทั้ง 4 ชุมชน ทําใหได
รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุ ของปจจัยที่สงผลตอ

ความสําเร็จ ในการจัดการเครือขายชุมชนดานสุขภาพขั้นตน 
และเมื่อดําเนินการตรวจสอบความถูกตอง  และความ
เหมาะสมของรูปแบบ โดยการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานการ
จัดการเครือขายชุมชนดานสุขภาพ พบวาผูเชี่ยวชาญมี
ความเห็นวาปจจัยและรูปแบบที่พัฒนาขึ้นนั้น มีความถูกตอง 
เหมาะสมแลว แตควรมีการปรับปรุงความสัมพันธเชิงสาเหตุ
ในรูปแบบฯ บางเสนทาง ผูวิจัยจึงดําเนินการปรับรูปแบบฯ 
ตามผลการตรวจสอบความถูกตอง และความเหมาะสมของ
ผู เชี่ ยวชาญ  ให เปนรูปแบบเชิ งสมมติฐานฯ  เพื่ อการ
ตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบ  ฯ  กับขอมูลเชิง
ประจักษตอไป  

3.ผลการตรวจสอบ  ความสอดคลองระหวาง
รูปแบบเชิงสมมติฐานที่พัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษ จาก
การตรวจสอบ ความสอดคลองระหวางรูปแบบความสัมพันธ
เชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการจัดการ
เครือขายชุมชนดานสุขภาพ ซึ่งเปนรูปแบบเชิงสมมติฐานที่
พัฒนาขึ้น กับขอมูลเชิงประจักษที่เก็บรวบรวมจากเครือขาย
ชุมชนดานสุขภาพ 1,600 แหง พบวามีความสอดคลองกันทั้ง
ในสวนที่อยูในเขตเมือง เขตชนบทและในภาพรวม โดยมี
รูปแบบของความ สัมพันธ ฯ ดังภาพประกอบ 1 - 3 
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SUCCESS แทน ความสําเร็จของการจัดการเครือขาย
ชุมชนดานสุขภาพLEADER  แทน ปจจัย
ดานภาวะผูนํา  

IINVOLVE แทน ปจจัยดานการมีสวนรวมของชุมชน 
FOUFAC แทน ปจจัยดานปจจัยพื้นฐานในการจัดการ

เครือขายชุมชน 
COORDI แทน ปจจัยดานการประสานงานของเครือขาย

ชุมชน 
COMMU แทน ปจจัยดานการส่ือสารของเครือขายชุมชน 
RELATE แทน ปจจัยดานสัมพันธภาพในเครือขาย 
Y17 แทน  การสรางความพรอมในการดําเนินกิจกรรม

ดานสุขภาพของเครือขายชุมชน 
Y18 แทน การจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อแกปญหาดาน

สุขภาพของชุมชนอยางมีคุณภาพ 

Y19 แทน การจัดระบบการจัดการเครือขายอยางมี
ประสิทธิภาพ 

X1แทน คุณลักษณะผูนํา                      
X2 แทน ความสามารถเชิงกลยุทธ 
X3 แทน ความสามารถในการตัดสินใจ  
X4 แทนความสามารถในการสรางความรวมมือ 
Y1 แทน การมีสวนรวมในการตัดสินใจของชุมชน    
Y2 แทน การมีสวนรวมดําเนินงานของชุมชน 
Y3 แทน การมีสวนรวมในการใชและรับผลประโยชนของ

ชุมชน 
Y4 แทน การมีสวนรวมประเมินผลของชุมชน  
Y5 แทนประสบการณในการจัดการของชุมชน  
Y6 แทนการจัดโครงสรางของเครือขายชุมชน   
Y7 แทน ทรัพยากรดานสุขภาพในชุมชน 
Y8 แทนการสนับสนุนทางสังคม   

ภาพประกอบ 1 รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการจัดการเครือขายชุมชนดานสุขภาพ 
                 ในเขตเมือง  
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 Y9 แทน การประสานงานดานนโยบาย 
Y10แทนการประสานงานดานตัวบุคคล     
Y11 แทนการประสานงานดานการดําเนินงาน 
Y12 แทนพฤติกรรมการเปดรับขาวสารของชุมชน 
Y13 แทนคุณภาพของสาร          
Y14 แทนชองทางในการสื่อสารของชุมชน 

Y15 แทนการมีสวนรวมในการส่ือสารของชุมชน   
Y16 แทนการใหผลสะทอนปอนกลับ 
X5 แทนความสัมพันธภายในชุมชน  
X6 แทนการมีศูนยรวมทางจิตใจรวมกัน 
เมื่อ X แทนตัวแปรสังเกตไดภายนอก      
 Y แทนตัวแปรสังเกตไดภายใน 

 

 
 

SUCCESS แทน ความสําเร็จของการจัดการเครือขาย
ชุมชนดานสุขภาพ 

LEADER  แทน ปจจัยดานภาวะผูนํา  
IINVOLVE แทน ปจจัยดานการมีสวนรวมของชุมชน 
FOUFAC แทน ปจจัยดานปจจัยพื้นฐานในการจัดการ

เครือขายชุมชน 
COORDI แทน ปจจัยดานการประสานงานของเครือขาย

ชุมชน 
COMMU แทน ปจจัยดานการส่ือสารของเครือขายชุมชน 

RELATE แทน ปจจัยดานสัมพันธภาพในเครือขาย 
Y17 แทน  การสรางความพรอมในการดําเนินกิจกรรม

ดานสุขภาพของเครือขายชุมชน 
Y18 แทน การจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อแกปญหาดาน

สุขภาพของชุมชนอยางมีคุณภาพ 
Y19  แทน การจัดระบบการจัดการเครือขายอยางมี

ประสิทธิภาพ 
X1 แทน คุณลักษณะผูนํา                     
 X2 แทน ความสามารถเชิงกลยุทธ 

ภาพประกอบ 2 รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการจัดการเครือขายชุมชนดานสุขภาพในเขต
ชนบท 
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X3 แทน ความสามารถในการตัดสินใจ  
X4 แทนความสามารถในการสรางความรวมมือ 
Y1 แทน การมีสวนรวมในการตัดสินใจของชุมชน    
Y2 แทน การมีสวนรวมดําเนินงานของชุมชน 
Y3 แทน การมีสวนรวมในการใชและรับผลประโยชนของ

ชุมชน 
Y4 แทน การมีสวนรวมประเมินผลของชุมชน  
Y5 แทนประสบการณในการจัดการของชุมชน  
Y6 แทนการจัดโครงสรางของเครือขายชุมชน   
Y7 แทน ทรัพยากรดานสุขภาพในชุมชน 
Y8 แทนการสนับสนุนทางสังคม    
Y9 แทน การประสานงานดานนโยบาย 

Y10 แทนการประสานงานดานตัวบุคคล     
Y11 แทนการประสานงานดานการดําเนินงาน 
Y12 แทนพฤติกรรมการเปดรับขาวสารของชุมชน 
Y13แทนคุณภาพของสาร          
Y14แทนชองทางในการสื่อสารของชุมชน 
Y15 แทนการมีสวนรวมในการส่ือสารของชุมชน   
Y16 แทนการใหผลสะทอนปอนกลับ 
X5 แทนความสัมพันธภายในชุมชน  
 X6 แทนการมีศูนยรวมทางจิตใจรวมกัน 
เมื่อ X แทนตัวแปรสังเกตไดภายนอก     
  Y แทนตัวแปรสังเกตไดภายใน

  

 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3 รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการจัดการเครือขายชุมชนดานสุขภาพใน
ภาพรวม 
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SUCCESS แทน ความสําเร็จของการจัดการเครือขาย
ชุมชนดานสุขภาพ 

LEADER  แทน ปจจัยดานภาวะผูนํา  
IINVOLVE แทน ปจจัยดานการมีสวนรวมของชุมชน 
FOUFAC แทน ปจจัยดานปจจัยพื้นฐานในการจัดการ

เครือขายชุมชน 
COORDI แทน ปจจัยดานการประสานงานของเครือขาย

ชุมชน 
COMMU แทน ปจจัยดานการส่ือสารของเครือขายชุมชน 
RELATE แทน ปจจัยดานสัมพันธภาพในเครือขาย 
Y17 แทน  การสรางความพรอมในการดําเนนิกิจกรรม

ดานสุขภาพของเครือขายชุมชน 
Y18 แทน การจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อแกปญหาดาน

สุขภาพของชุมชนอยางมีคุณภาพ 
Y19 แทน การจัดระบบการจัดการเครือขายอยางมี

ประสิทธิภาพ 
X1 แทน คุณลักษณะผูนํา                     
X2 แทน ความสามารถเชิงกลยุทธ 
X3 แทน ความสามารถในการตัดสินใจ  
X4 แทนความสามารถในการสรางความรวมมือ 
Y1 แทน การมีสวนรวมในการตัดสินใจของชุมชน    

Y2 แทน การมีสวนรวมดําเนินงานของชุมชน 
Y3 แทน การมีสวนรวมในการใชและรับผลประโยชนของ

ชุมชน 
Y4 แทน การมีสวนรวมประเมินผลของชุมชน  
Y5แทนประสบการณในการจัดการของชุมชน  
Y6แทนการจัดโครงสรางของเครือขายชุมชน   
Y7แทน ทรัพยากรดานสุขภาพในชุมชน 
Y8 แทนการสนับสนุนทางสังคม   Y9 แทน การ

ประสานงานดานนโยบาย 
Y10 แทนการประสานงานดานตัวบุคคล     
Y11 แทนการประสานงานดานการดําเนินงาน 
Y12 แทนพฤติกรรมการเปดรับขาวสารของชุมชน 
Y13 แทนคุณภาพของสาร         Y14แทนชองทางในการ

ส่ือสารของชุมชน 
Y15 แทนการมีสวนรวมในการส่ือสารของชุมชน   
Y16 แทนการใหผลสะทอนปอนกลับ 
X5 แทนความสัมพันธภายในชุมชน  X6แทนการมีศูนย

รวมทางจิตใจรวมกัน 
เมื่อ X แทนตัวแปรสังเกตไดภายนอก      Y แทนตัวแปร

สังเกตไดภายใน

 
โดยผลการตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบฯ 

กับขอมูลเชิงประจักษ ในแตละกลุมของเครือขาย เปน
ดังนี้ 
       3.1 ผลการตรวจสอบความสอดคลองของ
รูปแบบฯ กับขอมูลเชิงประจักษของเครือขายชุมชนดาน
สุขภาพในเขตเมือง พบวาตองปรับรูปแบบโดยเพิ่มเสน
อิทธิพล 111  เสน จึงไดรูปแบบที่สอดคลองกับขอมูลเชิง
ประจักษ โดยมีคา χ2 = 126.35 ,df= 147, p= 0.89 , 
GFI = 0.96 , AGFI= 0.92,  RMSEA= 0.000  IFI = 
1.00  CFI = 1.00  ,CAICmodel = 1296.87  และ      
CAIC saturated = 2137.18 ถือวารูปแบบที่ตรวจสอบมี

ความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดย
พบวาปจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงตอ ความสําเร็จในการ
จัดการเครือขายชุมชนดานสุขภาพ ในเขตเมือง มากที่สุด 
คือการประสานงานของเครือขายชุมชน (DE = 0.46 ) 
และปจจัยที่มีอิทธิพลทางออมตอ ความสําเร็จ ในการ
จัดการเครือขายชุมชนดานสุขภาพในเขตเมืองมากที่สุด 
คือส่ือสารของเครือ ขายชุมชน (IE = 0.57)  โดยการ
ส่ือสารของเครือขายชุมชนมีอิทธิพลรวมสูงสุด (TE = 
0.84)     และมีคาสัมประสิทธิ์การพยากรณของปจจัยที่
สงผลตอความสําเร็จ ในการจัดการเครือขายชุมชนดาน
สุขภาพเทากับ 0.69   
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      3.2 ผลการตรวจสอบความสอดคลองของ
รูปแบบ ฯ กับขอมูลเชิงประจักษของเครือขายชุมชนดาน
สุขภาพในเขตชนบท พบวาตองปรับรูปแบบโดยเพิ่มเสน
อิทธิพล 123  เสน จึงไดรูปแบบที่สอดคลองกับขอมูลเชิง
ประจักษ โดยมีคา χ2 = 146.96 ,df =133 ,p=0.19 ,GFI 
= 0.96 , AGFI= 0.90 RMSEA=0.036 ,IFI=1.00 , CFI = 
1.00,  CAICmodel= 1414.38  และCAIC saturated = 
2150.45 ถือวารูปแบบที่ตรวจสอบมีความสอดคลอง
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ  โดยพบวาปจจัยที่ มี
อิทธิพลทางตรง  อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวม ตอ
ความ สําเร็จในการจัดการเครือขายชุมชนดานสุขภาพ ใน
เขตชนบทมากที่สุด คือ ภาวะผูนํา (DE = 0.69 , IE = 
0.25, TE = 0.94)   และคาสัมประสิทธิ์การพยากรณ      
ของปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการจัดการเครือขาย
ชุมชนดานสุขภาพ เทากับ 0.67   
       3.3 ผลการตรวจสอบ ความสอดคลองของ
รูปแบบ ฯ กับขอมูลเชิงประจักษของเครือขายชุมชนดาน
สุขภาพในภาพรวม พบวาตองปรับรูปแบบโดยเพิ่มเสน
อิทธิพล 98  เสน จึงไดรูปแบบที่สอดคลองกับขอมูลเชิง
ป ร ะ จั ก ษ  โ ด ย มี ค า  χ2 = 1 5 6 . 3 4  ,df= 1 5 7  ,                  
p=  0.50,GFI= 0.98 ,AGFI= 0.95 , RMSEA=0.000 ,  
IFI =1.00  ,CFI = 1.00 ,CAICmodel= 1381.01  และ  
CAIC saturated = 2369.16 ถือวารูปแบบที่ตรวจสอบมีความ
สอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยพบวาปจจัย
ที่มีอิทธิพลทางตรงตอความสําเร็จในการจัดการเครือขาย
ชุมชนดานสุขภาพในภาพรวม มากที่สุด คือ ปจจัยพื้นฐาน
ในการจัดการเครือขายชุมชน (DE = 0.39) และปจจัยที่มี
อิทธิพลทางออม ตอความสําเร็จในการจัดการเครือขาย
ชุมชนดานสุขภาพในภาพรวม มากที่สุด คือ ภาวะผูนํา (IE 
= 0.63) โดยที่ภาวะผูนํานั้น มีอิทธิพลรวมสูงสุด 
(TE=0.79) และมีคาสัมประสิทธิ์การพยากรณของปจจัยที่
สงผลตอความสําเร็จในการจัดการเครือขายชุมชนดาน
สุขภาพเทากับ 0.71  
 

อภิปรายผล 
 ผลการศึกษา พบวา รูปแบบของความสัมพันธ
เชิงสาเหตุฯที่พัฒนาขึ้น สามารถประยุกตใชได ทั้งกับ
เครือขายชุมชนดานสุขภาพในเขตเมือง และในเขตชนบท 
เนื่องจาก รูปแบบดําเนินงานดานสุขภาพไมวาในเขต
เมือง หรือในเขตชนบทจะมีรูปแบบที่คลายคลึงกัน และ
จําเปนที่จะตองอาศัยปจจัยดานตางๆ ขับเคลื่อนการ
ทํางานเชนเดียวกัน และพบวาเมื่อพิจารณาคาอิทธิพล
รวมของปจจัยตางๆ ที่สงผลตอความสําเร็จในการจัดการ
เครือขายชุมชนดานสุขภาพในภาพรวม มีกลุมของปจจัย
ที่ มีคาอิทธิพลรวมอยูในระดับสูง คือภาวะผูนํา การ
ส่ือสารของเครือขายชุมชน และปจจัยพื้นฐานในการ
จัดการเครือขายชุมชน ในขณะที่การมีสวนรวมของชุมชน 
การประสานงานของเครือขายชุมชน และสัมพันธภาพใน
เครือขายจะรองลงไป และเมื่อพิจารณาจากคาอิทธิพล
รวมของปจจัยตางๆ ที่สงผลตอความสําเร็จในการจัดการ
เครือขายชุมชนดานสุขภาพ ในแตละสภาพพื้นที่ พบวา 
ปจจัยที่สงผลความสําเร็จในการจัดการเครือขายชุมชน
ดานสุขภาพ ในเขตเมืองมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ การ
ส่ือสารของเครือขายชุมชน ภาวะผูนํา และสัมพันธภาพ
ในเครือขาย สวนในเขตชนบท 3 อันดับแรก คือ ภาวะ
ผูนํา ปจจัยพื้นฐานในการจัดการเครือขายชุมชน และการ
ส่ือสารของเครือขายชุมชน ซึ่งสามารถอภิปรายผลตาม
ประเด็นของแตละปจจัยไดดังนี้ 
 1.ปจจัยดานภาวะผูนํา พบวาครือขายชุมชน
ดานสุขภาพที่มีผูนําซึ่งมีภาวะผูนําสูง คือมีคุณลักษณะ
ผูนํา  มีความสามารถเชิงกลุยทธ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ และมีความสามารถในการสรางความรวมมือสูง 
จะสงผลใหเกิดความสําเร็จ ในการจัดการเครือขายชุมชน
ดานสุขภาพไดมาก โดยเฉพาะในเขตชนบท  ภาวะผูนํา
จะมีอิทธิพลตอการดําเนินงาน ของเครือขายมากกวาใน
ในเขตเมือง เนื่องจากรูปแบบวิถีชีวิตของคนในชุมชน
ชนบท ที่มีความเชื่อและศรัทธาตอตัวผูนํามากกวาคนใน
ชุมชนเมือง สอดคลองกับการศึกษาของ ยศ สันตสมบัติ 
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(2539 : บทคัดยอ) ที่ศึกษากรณีของชุมชนทาเกวียน ที่
พบวาการที่ชุมชนฟนกลับมาจากความลมสลายได 
เพราะกลุมครูและชาวบานที่เปนแกนนํา ที่มีบทบาทอยาง
มากตอการแกปญหาของชุมชน และสอดคลองกับผล
การศึกษาของชุมพล  เสมาขันธ (2547 : 356-359) ที่
พบวาตัวแปรที่สงผลโดยรวมตอความ สําเร็จของ การ
จัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองมากที่สุด คือตัว
แปรภาวะผูนํา และเปนตัวแปรที่สงผลทางตรง มากที่สุด
ดวยเชนกัน  แสดงวาภาวะผูนํานั้น  มีอิทธิพล ตอการ
ดําเนินงานของเครือขายชุมชนอยางมาก เนื่องจากการมี
ภาวะผูนําสูงจะ มีประสิทธิภาพในการทํางาน  สงผลให
การบริหารเครือขายชุมชนมีประสิทธิภาพ  (Grady, 
Wayson, & Zirkel.1989 : 16) และมีการใชสมรรถนะ
ขององคการหรือของเครือขายชุมชนไดอยางเหมาะสม
(Jackson, & Holvino, 1986 : 84-96) 
 2.ปจจัยดานการสื่อสาร ของเครือขายชุมชน 
พบวาเครือขายชุมชนดานสุขภาพที่มีกระบวนการสื่อสาร
ของเครือขายดี คือมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารของ
ชุมชนที่เหมาะสม มีขาวสารที่มีคุณภาพ มีชองทางในการ
ส่ือสารที่เพียงพอ  มีสวนรวมในการสื่อสารของชุมชน
อยางเหมะสม  มีการใหผลสะทอนปอนกลับของระบบ
การสื่อสารที่ดี  จะสงผลใหเกิดความสําเร็จ ในการจัดการ
เครือขายชุมชนดานสุขภาพในระดับสูง โดยในเขตเมือง
นั้น ปจจัยดานนี้จะมีอิทธิพลสูง เนื่องจากเปนชุมชนที่มี
ความตองการทางการสื่อสารอยางมาก ประชาชนมี
ศักยภาพในการสื่อสาร ในการคิด ตัดสินใจอยูแลว การ
ใดรับขอมูลขาวสารที่เหมาะสมและเพียงพอ จึงชวย
กระตุนใหเกิดความคิดและความตระหนัก จนกอใหเกิด
ความรวมมือในการดําเนินงานของชุมชน ในรูปแบบ
ตางๆ เกิดการประสานงานที่ดี        ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของปาริชาติ  สถาปตานนท          และชัยวัฒน  
ถิระพันธ  (2546 : 7) ที่วา การถายทอดทักษะทางการ
ส่ือสาร  กอใหเกิดความเขาใจในเปาหมายของชุมชน
รวมกัน เกิดความเปนรูปธรรมในการทํางานขึ้น  และ

สอดคลองกับผลการศึกษาของ พงษสันต  คุมสะอาด 
(2542 : 80-82) ที่พบวาคณะกรรมการที่มีความสามารถ
ในการถายทอด เปนปจจัยสําคัญตอประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการองคการการเงินชุมชน   ดังนั้นการที่
เครือขายชุมชน      มีกระบวนการติดตอ ส่ือสารที่
เหมาะสม จะเปนการรักษาความสัมพันธ สรางพันธกรณี
ในระยะยาวใหเกิดขึ้น   กอใหเกิดการพัฒนาศักยภาพ
ของสมาชิกในชมุชน โดยผานกระบวนการของการสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพ 
 3.ปจจัยดานปจจัยพื้นฐาน  ในการจัดการ
เครือขายชุมชน พบวาเครือขายชุมชนดานสุขภาพที่มี
ปจจัยพื้นฐาน ในการจัดการเครือขายชุมชนที่เพียงพอ คือ
มีประสบการณในการจัดการของชุมชน  มีการจัด
โครงสรางของเครือขายชุมชน ที่เหมาะสม มีทรัพยากร
ดานสุขภาพในชุมชนที่พอเพียง และมีการสนับสนุนทาง
สังคมที่ดี จะสงผลใหเกิดความสําเร็จ ในการจัดการ
เค รื อ ข า ยชุ มชนด านสุ ขภาพมากขึ้ น  โ ดยพบว า
ปจจัยพื้นฐานมีความสําคัญทั้งตอชุมชนในเขตเมือง และ
ในเขตชนบทพอๆ กัน  ชุมชนที่มีปจจัยพื้นฐานดี ก็จะมี
โอกาสประสบความสําเร็จ ในการดําเนินงานไดสูง ดังผล
การศึกษาของ งามเนตร จริงสูงเนิน (2538  : บทคัดยอ) 
ที่พบวาปจจัยสําคัญที่ทําใหศักยภาพขององคการชุมชนมี
ความเขมแข็ง คือการมีปจจัยพื้นฐานในการจัดการอยาง
พอเพียง และการสรางเครือขายใหประสบความสําเร็จนั้น  
ตองใชประสบการณ  และอาจจําเปนตองอาศัยการระดม
ทรัพยากรและการลงทุนในระยะยาว ซึ่งวิธีการดําเนินงาน
อาจทําไดโดยการพัฒนา หรือการปรับปรุงองคการดวย
การเปลี่ยนแปลง โครงสราง/ลักษณะเครือขาย หรือ
ปรับปรุงระบบจัดการภายในเครือขาย 
 4.ปจจัยดานการมีสวนรวมของชุมชน พบ วา
เครือขายชุมชนดานสุขภาพ ที่ชุมชนมีสวนรวมดี  ทั้งการ
มีสวนรวมในการตัดสินใจ ในการดําเนินงาน ในการใช
และรับผลประโยชนของชุมชน    ตลอดจนในการ
ประเมินผลการดําเนินงานของชุมชน  จะสง ผลใหเกิด
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ความสําเร็จในการจัดการเครือขายชุมชนดานสุขภาพ
ไดมากขึ้น โดยพบวาการมีสวนรวมของชุมชนนั้น จะมี
อิทธิพลสงผานปจจัยตางๆ  การที่ชุมชนมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานทุกขั้นตอนนั้น จะกอเกิดความรูสึกวาเปนงาน
ของตนเอง เปนชุมชนของตนเอง และเปนผลที่จะเกิด
ขึ้ นกับตนเอง   จึ ง เกิดการใหความร วมมือในการ
ดําเนินงานในรูปแบบตางๆ มากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของเกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์  (2543 :  36-43)  
ที่วา การที่เครือขายจะประสบความสําเร็จไดนั้นจะตองมี
การรับรู และมุมมองรวมกัน  ตลอดจนมีผลประโยชนและ
ความสนใจรวมกัน  มีสวนรวมของสมาชิกเครือขายอยาง
กวางขวาง และการที่องคการชุมชนมีการรวมกลุมทํา
กิจกรรมแกไขปญหารวมกัน จะชวยสงเสริมความรวมมือ
ในชุมชน ใหเกิดขึ้น กอใหเกิดเครือขายภายในชุมชนที่
เขมแข็ง  และเชื่อมโยงไปสูเครือขายภายนอกชุมชนใน
ที่สุด 
 5.ปจจัยดานการประสานงาน ของเครือขาย
ชุมชน  พบวา เครือข ายชุมชนดานสุขภาพที่ มีการ
ประสานงานของเครือขายชุมชนดี  คือมีการประสานงาน
ดานนโยบาย ดานตัวบุคคล และดานการดําเนินงาน
อยางเปนรูปธรรม จะทําใหการทํางานของเครือขายชุมชน
ดานสุขภาพ ประสบความสําเร็จไดงาย เนื่องจากไดรับ
การสนับสนุนจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ และเกิดความ
สอดคลองกับภาคสวนอื่นๆ  ทําใหการแกปญหาเกิด
ความสําเร็จลุลวงไดโดยเร็ว เปนรูปธรรม จึงทําใหพบวา 
การประสานงานของเครือขายชุมชนนั้นสงผลทางตรงตอ
ความสําเร็จ ในการจัดการเครือขายชุมชนดานสุขภาพ 
มากกวาการสงผลทางออม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ
เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์  (2543 : 36-43)   ที่วา การ
ประสานงานนั้น กอใหเกิดปฏิสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยน  ทํา
ใหสมาชิกมีการทํากิจกรรมรวมกัน  เกิดการเปลี่ยนแปลง 
และเกิดการพัฒนาในที่ สุด โดยการประสานงานนั้น 
จะตองสรางความสัมพันธที่เหนียวแนนระหวางภาคี โดย
อาศัยกระบวนการทํางานรวมกัน  มีการรวมปรึกษาหารือ

กันอยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอ  รวมถึงจะตองจุดมุงหมายที่
ชัดเจน ไมเชนนั้นอาจกอใหเกิดปญหาในการทํางานได 
ซึ่งเครือขายชุมชนจะตองพิจารณาถึงการเชื่อมโยง
ประสานงานของเครือขายภายนอกชุมชนใหดีดวย  
 6.ปจจัยดานสัมพันธภาพ ในครือขาย พบวา
เครือขายชุมชนดานสุขภาพที่มีสัมพันธภาพในเครือขายดี  
คือ สมาชิกมีความใกลชิด สนิทสนมกัน มีความเปนเครือ
ญาติ หรือมีศูนยรวมทางจิตใจรวมกัน จะสงผลใหเกิดการ
รวมมือในการทํางานที่ดีขึ้น เกิดความสําเร็จในการจัดการ
เครือขายในที่สุด และพบวาปจจัยดานนี้จะสงผลทางออม 
มากกวาสงผลทางตรง เนื่องจากการมีสัมพันธภาพที่ดี
ชวยทําใหเกิดการรวมมือของชุมชนมากขึ้น อันเปนผลมา
จากความผูกพันใกลชิดกัน ที่กอใหเกิดความเกรงใจ จึง
ชวยใหการประสานงานของเครือขายชุมชนทําไดงายขึ้น 
การสื่อสารมีความคลองตัว เพราะการมีสัมพันธภาพที่ดี
ตอกัน จะทําใหเกิดการสื่อสารแบบสองทาง การทํางาน
ของ เค รื อ ข า ยชุ มชนมี ค วามราบรื่ น และประสบ
ความสําเร็จในที่สุด  ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษา ของ
ประหยัด             จตุพรพิทักษกุล(2538 : 122) ที่พบวา
เงื่อนไขและ ปจจัยที่มีผลตอการเกิดเครือขายการเรียนรูที่
สําคัญ  คือ  ความสัมพันธทางสังคมของชุมชนที่ มี
ความสัมพันธทางเครือญาติสูง แตขณะเดียวกัน ก็ควรพึง
ตระหนักวา การที่มีความเปนตัวตนของชุมชนตนเองสูง 
มองผลประโยชนแตของชุมชนตนเอง  จะกอใหเกิด
ความรูสึกแปลกแยกจากสวนรวม และเกิดความขัดแยง
ระหวางชุมชนกับองคการอื่นๆ ไดเชนกัน จึงจําเปนที่
จะตองสรางสัมพันธภาพภายในเครือขายใหอยูบน
พื้นฐานของการมีคุณธรรมพลเมืองเปนแกนกลาง   
 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 1.การพัฒนาปจจัยดานภาวะผูนํา     ควร
ดําเนินการดังนี้ 
      1.1 พัฒนาเพื่อสรางกลุม/ทีมงานของผูนํา
มากกวาการสรางผูนําเดี่ยว 
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      1.2 องคการภาครัฐควรมีบทบาทในการ
สนับสนุน   ใหมีการพัฒนาภาวะผูนําในชุมชนอยาง
จริงจัง มีการพัฒนาศักยภาพของผูนําที่มีอยูแลวในชุมชน 
เชน อสม.ใหมากขึ้น 
      1.3 การพัฒนาภาวะผูนํา ควรเนนที่การ
สร า ง วิ สั ยทั ศน     ขี ดความสามารถ เชิ ง กลยุ ทธ 
ความสามารถในการสรางความรวมมือ         และ
ความสามารถในการตัดสินใจ ใหมากขึ้น 
 2 .การพัฒนาปจจัย  ดานการสื่ อสารของ
เครือขายชุมชน ควรดําเนินการดังนี้ 
      2.1 พัฒนาระบบการสื่อสารดวยการสราง
การมีสวนรวมของชุมชนใหมากขึ้น 
      2.2 ใชชองทางในการสื่อสาร ใหเหมาะสม
กับสภาพของแตละชุมชน 
     2.3 ใชการสื่อสารแบบสองทางในชุมชน
มากกวาการสื่อสารแบบทางเดียว 
      2.4 สรางและพัฒนาแกนนําทางดานการ
ส่ือสารสุขภาพในเครือขายชุมชนใหเกิดขึ้น 
 3.การพัฒนาปจจัยดานปจจัยพื้นฐานในการ
จัดการเครือขายชุมชน  ควรดําเนินการดังนี้ 
      3.1 สํารวจปจจัยพื้นฐานในการจัดการที่มี
อยูในชุมชนของตนเอง 

     3.2 สรางเสริมประสบการณการทํางานของ
ชุมชน  ดวยการศึกษาดูงานและฝกปฏิบัติจ ริงจาก
เครือขายชุมชนดานสุขภาพที่ประสบความสําเร็จในการ
จัดการ 

    3 .3 ปรับเปล่ียนโครงสรางเครือขายให
เหมาะสมกับชุมชนของตนเอง  
 4.การพัฒนาปจจัยดานการมีสวนรวมของ
ชุมชน  ควรดําเนินการดังนี้ 
      4.1 ใหสมาชิกในชุมชนได รับรูผลดี หรือ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการดําเนินงานของเครือขาย 
      4.2 ใหสมาชิกในชุมชนไดมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ โดยใชเวทีประชาคม 

       4 . 3  เ ป ด โ อกาส ให สมาชิ ก  ไ ด แ สดง
ความสามารถในการทํางาน   
      4.4 ใหสมาชิกไดเขามามีสวนรวมในการ
ประเมินผลงาน หรือใหขอเสนอแนะ 
 5.การพัฒนาปจจัยดานการประสานงานของ
เครือขายชุมชน ควรดําเนินการดังนี้ 
      5.1 ประสานงานทุกระบบของชุมชน อยาง
ตอเนื่อง 
     5.2 สราง/กําหนดแผนผัง หรือแนวทางใน
การประสานงานใหชัดเจน 
      5.3 บูรณาการแผนการดําเนินงานในชุมชน
จากทุกภาคสวนเขาดวยกัน 
 6 .การพัฒนาป จจั ยด านสั มพันธภาพใน
เครือขาย ควรดําเนินการดังนี้ 
       6 .1  ส ง เสริ มกิ จกรรมที่ เ นนการสร า ง
สัมพันธภาพที่ดีของสมาชิกในเครือขายชุมชน 

     6.2 สงเสริมกลุมที่ตอบสนองตอความ
ตองการของสมาชิกในชุมชน   
      6.3 พลิกฟนคืนความสําคัญของศูนยรวม
จิตใจในชุมชน 
 6.4 เนนการสรางความสัมพันธของชุมชน
ใ น แน ว ร าบ  มา กก ว า ค ว า มสั มพั น ธ ใ น แ น ว ดิ่ ง 
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรศึกษาปจจัยที่เปนสาเหตุใหเกิดความ
ลมเหลว ในการจัดการเครือขายชุมชนดานสุขภาพวามี
ปจจัยใดบาง และมีรูปแบบของความสัมพันธเชิงสาเหตุ
เปนเชนใด 
 2.  ควรศึกษาเพื่อสรางหลักสูตรที่ เนนการ
พัฒนาภาวะผูนํา ของผูนําเครือขายชุมชนดานสุขภาพ  
 3. ควรศึกษาการพัฒนาหลักสูตรแกนนําในการ
ส่ือสารดานสุขภาพในเครือขายชุมชน 
 4. ควรมีการศึกษา ในเรื่องการปรับโครงสราง
ของเครือขายชุมชนดานสุขภาพ เพื่อรองรับการพัฒนา
ประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 10  
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 5. ควรศึกษารูปแบบของการมีสวนรวมของ
ชุมชน ที่เหมาะสมและสอดคลองกับบริบทที่แตกตางกัน

ของเครือขายชุมชนดานสุขภาพในแตละแบบ  
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