
แหล่งเรียนรู้ : กลุ่มแอโรบิค (ทุนระดับกลุ่ม) 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ 
๑.๑ ที่มาและความส าคัญ 
 แหล่งเรียนรู้กลุ่มแอโรบิค มีประธานกลุ่มแอโรบิค น าโดย นางมยุรีย์   มหาวงศนันท์ เป็นเจ้าภาพหลักในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีกลุ่มเปา้หมายในการท างาน คือ สมาชกิลุ่ม จ านวน 50 คน และประชาชนทั่วไปที่สนใจ 
  ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเทิงได้จัดการอบรมการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกก าลัง
กาย เพื่อหาเครือข่ายผู้น าการเต้นแอโรบิค ซึ่งต าบลเวียงมีแกนน าเข้าร่วมการอบรมจ านวน ๔ คน ซึ่งเมื่อจบโครงการ
แล้วทั้ง ๔ คนได้ตะหนักถึงการรักษาสุขภาพของตนเองมากขึ้น และอยากเผยแพร่ให้กับบุคคลรอบข้างให้หันมาสนใจ
ดูแลสุขภาพด้วยการเต้นแอโรบิค โดยเริ่มต้นจากการเชิญชวนคนรู้จักมาท ากิจกรรมร่วมกัน จากนั้นได้รับการบอกต่อ
กันปากต่อปากจึงมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น เกิดการตั้งกลุ่มแอโรบิคและมีการท ากิจกรรมร่วมกันมาจนถึง
ปัจจุบัน 
 
1.2 เส้นทางการพัฒนา 

 
 
  ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเทิงได้จัดการอบรมการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกก าลัง
กาย เพื่อหาเครือข่ายผู้น าการเต้นแอโรบิค ซึ่งต าบลเวียงมีแกนน าเข้าร่วมการอบรมจ านวน ๔ คน ซึ่งเมื่อจบโครงการ
แล้วทั้ง ๔ คนได้ตะหนักถึงการรักษาสุขภาพของตนเองมากขึ้น และอยากเผยแพร่ให้กับบุคคลรอบข้างให้หันมาสนใจ
ดูแลสุขภาพด้วยการเต้นแอโรบิค โดยเริ่มต้นจากการเชิญชวนคนรู้จักมาท ากิจกรรมร่วมกัน จากนั้นได้รับการบอกต่อ
กันปากต่อปากจึงมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น จึงได้จัดตั้งกลุ่มแอโรบิคและมีการท ากิจกรรมโดยใช้สถานที่ของ
ที่ว่าการอ าเภอเทิงในการออกก าลังกาย จนเมื่อเกิดปัญหาในด้านสถานที่ที่ใช้อยู่ เนื่องจากเวลาท ากิจกรรมตรงกับช่วง



การท าวัตรเย็นของวัดพระนาคแก้วจึงเปลี่ยนสถานที่เป็นหลังเทศบาลต าบลเวียงเทิง แต่เป็นพื้นที่ราชการจึงไม่สะดวก
ในการท ากิจกรรม จึงย้ายสถานที่เป็นลานขนส่งอ าเภอเทิง และมีปัญหาเรื่องความไม่สะดวกที่มีรถโดยสารเข้าออกอยู่
ตลอด ประกอบกับที่ทางเทศบาลต าบลเวียงเทิงได้มีการจัดสร้างลานสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ทางกลุ่มจึงได้
ย้ายที่ท ากิจกรรมมาจัดที่สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ในปี พ.ศ. 2546 ซึ่งมีการท ากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้นอกจากการ
ออกก าลังกายแล้ว สมาชิกกลุ่มที่เต้นแอโรบิคเป็นประจ ายังสามารถเข้าร่วมการแข่งขันแอโรบิคแดนซ์จนประสบ
ความส าเร็จจากการได้รับรางวัลจากการแข่งขันมากมาย ในช่วงเริ่มต้นที่มีการเข้าประกวดการแข่งขันนั้น มีปัญหาการ
ขาดงบประมาณในการซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ท ากิจกรรม เพราะต้องใช้งบประมาณในการตัดชุด เครื่องเสียง จึงได้มีการจัด
งาน (งานบอล) เพื่อหารายได้เข้ากลุ่ม ซึ่งงบประมาณที่ได้รับเป็นเงินจ านวน ๖๐,๐๐๐ บาท โดยเงินส่วนนี้ได้น ามาซื้อ
เครื่องเสียง และจัดท าชุดส าหรับใช้ในการแข่งขันในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ จนปัจจุบันนี้กลุ่มแอโรบิคได้ท ากิจกรรมมาแล้ว
ร่วม ๑๕ ปี ซึ่งสิ่งที่ท าให้กลุ่มด าเนินงานมาอย่างยาวนานนั้น เกิดจากความตั้งใจจริงที่จะด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
และด้วยลักษณะของกลุ่มแอโรบิคเป็นกลุ่มเปิดท าให้คนทั่วไปสามารถเข้าร่วมได้การรักษาสุขภาพได้ตามความต้องการ  
 
1.3 กระบวนการด าเนินงาน 
  ๑) เร่ิมต้นจากการเข้าร่วมจัดการอบรมการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกก าลังกายของอ าเภอเทิง ซึ่งในส่วน
ของต าบลเวียง ๕ หมู่บ้านมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจ านวน ๔ คน และ ๔ คนดังกล่าวได้เป็นผู้น าเต้น และคณะกรรมการ
กลุ่มในปัจจุบัน 
  ๒) มีการประชาสัมพันธ์ของกลุ่ม โดยเร่ิมต้นจากการเชิญชวนคนรู้จักก่อน และเมื่อเกิดความประทับใจในการ
ท ากิจกรรม มีการบอกต่อกันมากขึ้น นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมบนพื้นที่สาธารณะ ท าให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมได้
ตามความสะดวก สมาชิกจึงเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ 
  ๓) ปัจจุบันมีผู้น าเต้นจ านวน ๖ คน ที่จะพลัดกันน าเต้นแอโรบิคคนละ 1 วัน มีการเต้นตั้งแต่เวลา 18.00 - 
19.00 น. ซึ่งท่าทางการเต้น ความยากง่าย ก็จะแตกต่างกันออกไป ส่งผลให้จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละวัน 
แตกต่างกันออกไป และผู้น าต้นดังกล่าวท าด้วยจิตอาสา ไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ 
  ๔) เกิดความเชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้อ่ืนที่ได้รับประโยชน์ร่วมกัน คือ แหล่งเรียนรู้กลุ่มบาสโลป, แหล่งเรียนรู้
กลุ่มร าวงย้อนยุค และแหล่งเรียนรู้กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 
 
1.4 ผลที่เกิดขึ้น 
  ๑) มีพื้นที่ส าหรับออกก าลังกายในชุมชนเพิ่มมากขึ้น มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น  
โดยเร่ิมต้นมีผู้สนใจจ านวน 10 - ๑๕ คน ปัจจุบันมีจ านวนผู้สนใจเพิ่มขึ้นถึง ๕๐ คน 
  ๒) เกิดสุขภาพที่ดีขึ้นจากการออกก าลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค เช่น (๑) นางธีรรัตน์ สิทธิยศ ผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิต/โรคเบาหวาน สามารถลดการใช้ยารักษาให้น้อยลงได้ (๒) นางเฉลียง เปลี่ยนวิถี ผู้ป่วยโรคหืดหอบ  
การออกก าลังกายเป็นประจ าทุกวัน ช่วยให้อาการหอบหืดมีความถี่ลดลง สามารถควบคุมการก าเริบของอาการได้ 
และ (๓) นางมยุรีย์ มหาวงศนันท์ ที่มีอาการป่วยโรคไมเกรนบ่อยครั้ง มีอาการดีขึ้น อาการปวดมีความถี่ลดลง ฯลฯ   
 ๓) เป็นก าลังส าคัญและตัวแทนของเทศบาลฯ ในการเผยแพร่ทุนและศักยภาพการรวมกลุ่มทางสังคม และ
สร้างเครือข่ายด้านสุขภาพให้กับท้องถ่ินอื่นๆ 
  ๔) จากความสุขที่ได้ท ากิจกรรมที่ตนเองรัก ท าให้กลุ่มแอโรบิค สามารถด ารงอยู่ได้นานถึง ๑๕ ปี นับตั้งแต่มี
การเร่ิมก่อตั้งกลุ่ม สมาชิกมีความตั้งใจที่จะท ากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
  ๕) ได้รับรางวัลมากมายจาการเต้นแอโรบิค ดังนี้  

- รางวัลชมเชยการประกวดแอโรบิคดานซ์ รวมพลังสร้างสุขภาพ จังหวัดเชียงราย ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕  
- รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันแอโรบิคผสมผสาน วิถีไทย มหกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพระดับ

จังหวัด ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖  
- รางวัลชนะเลิศการแข่งขันแอโรบิค ประเภทขั้นพื้นฐานทั่วไป กลุ่มประชาชนทั่วไป ปี พ.ศ.๒๕๔๗ 



- รองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดแอโรบิครุ่นประชาชน งานมหกรรมอาหารและการแข่งขัน
มหกรรมกีฬาท้องถิ่น “ไทคัพ” คร้ังที่ ๓ ระดับเขตภาคเหนือตอนบน ในปี พ.ศ.๒๕๔๗ 

- รางวัลชมเชยการประกวดแอโรบิคดานซ์ งานเทศกาลล าไยและผลไม้จังหวัดเชียงราย ในปีพ.ศ.๒๕๔๗ 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดแข่งขันแอโรบิคแบบวิถีไทย มหกรรมภูมิปัญญาชุมชน คน

เชียงรายแข็งแรง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวโรกาส ๑๐๕ พรรษา ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันแอโรบิคดานซ์มาราธอน ถนนคนม่วน มหกรรมภูมิปัญญา

ท้องถิ่น คนเชียงรายแข็งแรง ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐  
   
1.5 การขยายผลการด าเนินงาน 

1) มีการขยายการด าเนนิงานของกลุ่มและเพิ่มแกนน าในการออกก าลังกายทั้งระดบักลุ่ม ระดบัอ าเภอ และ
ระดับจังหวัด 

2) เพิ่มจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและสนใจในการออกก าลังด้วยการเต้นแอโรบิคเพิ่มมากข้ึน  



๑.๖ Typology 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมาย การเรียนรู้และพัฒนา 

ส่งเสริมให้คนในชุมชนหันมาออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 

ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีสขุภาพที่ดีทั้งกายและใจ 

เป็นการเผยแพร่ทุนและศักยภาพการรวมกลุ่มของทางสัมคม 

สร้างเครือข่ายด้านสุขภาพให้กับท้องถิ่นอื่นๆ และชุมชนใกลเ้คียง 

กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มแม่บ้าน 

กลุ่มวัยท างาน 

กลุ่มเยาวชน 

ประชาชน 

งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
ระดมทุ่นในกลุ่ม 

เข้าร่วมแข่งขันเต้นแอโรบิคแดนซ์ 

การน าใช้งบประมาณ 
จัดซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองเสียงและอุปกรณ์อื่นๆ 

ตัดชุดทีมให้สมาชิกแอโรบิค 

กฎระเบียบ กลุ่ม/ชุมชน ข้อตกลงร่วมกัน 

ข้อมูล 

แหล่งข้อมูล 
แกนน ากลุ่มแอโรบิค 

ผู้น าชุมชน/อสม. 

การน าใช้ข้อมูล 
บูรณาการกิจกรรมของกลุ่ม 

บูรณาการงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน 

แหล่งเรียนรู้  “กลุ่มแอโรบิค” 



ส่วนที่ ๒ กระบวนการเรียนรู้ 
2.1 ชื่อวิทยากรแหล่งเรียนรู้ 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 
๑. นางมยุรีย ์  มหาวงศนันท ์ ประธานแหล่งเรียนรู ้ ๐๘๙-๒๖๕๖๗๐๖ 
๒. นางสุเจียร คู่พิทักษ์ขจร เหรัญญิกกลุ่ม - 
๓. นางนิตยา สมอนิทร ์ เลขานุการกลุ่ม - 
๔. นางทองหัน ทนทาน ครูสอนเต้น - 
๕. นางปุญยวีย์ เพิ่มม ี ครูสอนเต้น - 
๖. นายภัทรนนัท์ กอดีรี นวก.ประจ าแหล่ง ๐๘๒-๔๔๑๙๖๔๔ 
 
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  ๑) เพื่อเรียนรู้การสร้างพื้นที่ส าหรับออกก าลังกายในชุมชน 
  ๒) เพื่อเรียนรู้การด าเนินงานทีท่ าให้กิจกรรมสามารถด ารงอยู่ในชุมชนได้ยาวนาน 
  ๓) เพื่อเรียนรู้การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ที่ท าให้การด าเนินการของกลุ่มที่มีมาอย่างต่อเนื่อง 
 
2.3 กิจกรรมการเรียนรู ้ (ใช้เวลา ๓๐ นาที) 
  การเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ กลุ่มแอโรบิค ดังนี้ 

 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 สื่อหรืออุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้ 

1) แผ่นพับแสดงประวัติความเป็นมา/คณะกรรมการ/รูปภาพกิจกรรม  
๒) รางวัลจากการแข่งขันการเต้นแอโรบิค 
3) ผู้เรียนชมการสาธิตการท ากิจกรรม 
4) ไมโครโฟน/เคร่ืองขยายเสียง 

 

วิทยากรกล่าวต้อนรบัและแนะน าแหล่งเรียนรู้ 
(5 นาท)ี 

บรรยายแนวคิดการจัดตั้งกลุ่มแอโรบิค 
และสาธิตการเต้นแอโรบิคด้วยท่าพื้นฐานง่ายๆ 

วัดชีพจรก่อนเต้น/หลังเต้น 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (5 นาที) 

ออกก าลังกายร่วมกัน วันละ ๓๐ นาท ี



2.5 กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสร้างการเรียนรู้  (ผู้เรียนจ านวน ๖๐ คน) 
1) ผู้น าชุมชน เชน่ ผู้ใหญ่บ้าน, แกนน ากลุ่ม 

 2) ผู้สนใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  3) เครือข่ายเทศบาลต าบลเวียงเทิง 

 
 
 


