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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ยึดมัน่ ในปรัชญา “การศึกษา
สรางคน คิดคนภูมิปญญา พัฒนาทองถิ่น” และมีวิสัยทัศน คือ
“เปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน ผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพคูคุณธรรม พัฒนาองคความรู ภูมิปญญาสูสากล”
ซึง่ กลไกหนึง่ ในการขับเคลือ่ นใหเกิดการคิดคนภูมปิ ญ
 ญา เพือ่ ทีจ่ ะ
ผลิ ตบัณฑิ ตให มีคุณภาพ หรื อการพั ฒนาท องถิ่ นให ยั่งยื น คื อ
การสรางองคความรูจ ากงานวิจยั เพือ่ ตอบโจทยปญ
 หา และพัฒนา
ทองถิ่น และผลที่ตามมาคือองคความรูที่ไดจากงานวิจัยซึ่งนำไปสู
สากล เวทีของงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ครัง้ ที่ 4 ภายใตแนวคิด “75 ปจากโรงเรียนสตรีฝก หัดครู
สูมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืนและการเตรียม
พรอมสูประชาคมอาเซียน” ในระหวางวันที่ 12 - 13 กรกฎาคม
2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในครั้งนี้ มหาวิทยาลัย
หวังวาจะเปนเวทีในการแลกเปลีย่ นผลงานวิจยั ระหวางนักวิชาการ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
และมหาวิทยาลัย หรือหนวยงานอืน่ ๆ ทีใ่ ชงานวิจยั ในการขับเคลือ่ น
เพื่อตอบโจทยปญหา และพัฒนาทองถิ่น และประเทศชาติตอไป
ทายทีส่ ดุ นี้ ผมขอขอบคุณเครือขายสหวิทยาการแหงราชบัณฑิตยสถานในพระบรมราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
มวิชาการระดับชาติในครัง้ นี้ และขอใหชว ยกัน
®i¢²ª±คณะผู
®Ðจ ดั งานประชุ
นำความรู
ที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการในครั้งนี้ ไป
ประยุกÙต¡ใช}ในการพั
ฒนาท

«ÝÜ
×อÙงถิ่น ประเทศชาติ และสังคมตอไป
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The Development of Computer Assisted Instruction in English on Phra That Luang to Promote
Listening Skill for Year 1 Students of National University of Laos
Ponenaly Pongnathy and Suvimol Mukviboonchai

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง พระธาตุหลวงเวียงจันทน
เพื่อสงเสริมทักษะการฟงของนักศึกษา ชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว

745-755

Health Promoting Behaviors among Volunteers at the Shelter for Flood Victims, Nakhon Pathom
Rajabhat University, Thailand
กมลภู ถนอมสัตย และ นงนุช เชาวนศิลป

พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของอาสาสมัคร ศูนยพักพิงผูประสบอุทกภัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
90

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรและความสามารถในการแกปญหาของนักศึกษา
วิทยาลัยครูหลวงพระบางที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการสอนแบบรวมมือเทคนิคกลุมสืบคน

A Study of Learning Achievement on Mathematics and the Ability to Solve Problems of Luang
Prabang Teacher Training College’s Students by Using Cooperative Learning Group Investigation
Technique Approach
Ch. Simuand and A. Inyoo

Factors Associated with Obesity in Preschool Children in Nakhorn Prathom Province
นางสาวณัฐธยาน อังคประเสริฐกุล และ นางสาววารทินีย แสนยศ

ปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะโภชนาการเกินในเด็กกอนวัยเรียนในจังหวัดนครปฐม

The Study of Capacity and Social Welfare Management by Community Established Self Care Local
Management at Khongnamlai Thombon, Khampangpat Province
วริยา จันทรขำ, หทัยชนก บัวเจริญ, สมบัติ ประทักษกุลวงศา และ กมลภู ถนอมสัตย

การศึกษาศักยภาพการจัดการสวัสดิการสังคมโดยชุมชนเพื่อสรางชุมชนทองถิ่นจัดการตนเอง
ขององคการบริหารสวนตำบลคลองน้ำไหล

Stress and Adaptation among Flood Victims at the Shelter in Nakhon Pathom Rajabhat University
วริยา จันทรขำ และ สมบัติ ประทักษกุลวงศา

ภาวะความเครียดและการปรับตัวของผูประสบอุทกภัยจากภาวะน้ำทวม
ณ ศูนยพักพิงชั่วคราว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม”

89

88

87

Health Care Service Management System for Flood Victims at the shelter, Nakhon Pathom
Rajabhat University
หทัยชนก บัวเจริญ

กลุมพยาบาลศาสตร (NUR) และสาธารณสุขศาสตร (PH) [รศ.ดร.สุนุตตรา ตะบูนพงศ]
[ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ]
86
การจัดการระบบบริการสุขภาพสำหรับผูประสบอุทกภัย ณ ศูนยพักพิงชั่วคราว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85

The Development of Training Curriculum on Cooperative Learning Methods for Teachers of
Souphanouvong University Lao’s People Democratic Republic
Sonephet Thongpadit and Jittirat Seangloetuthai

กลุมหลักสูตรและการสอน (EDU3) [ผศ.ดร.สมจิต จันทรฉาย] [ผศ.ดร.รัฐดาว พิศาลพงศ]
[ดร.วัฒนา อัคคพานิช]
84
การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือสำหรับอาจารย
มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ แหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย

ส า ร บั ญ (ตอ)

The Development of Supplementary English Reading Comprehension Activities on The World Heritage Site,
Luang Prabang, Luang Prabang Teacher Training College, Lao PDR
Miss Somchit Sengphasitsay and Assoc. Prof. Dr. Wilairat Kirin
737-744

728-736
การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ เรื่องเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง
สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยครูหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

The Development of Training Curriculum on Student centered Instruction By Using Cippa Learning
Principles for Lecturers of Souphanouvong University Lao People’s Democratic Republic
Mr. Thongthiane Vathanavong, Assistant Professor Dr.Somchit Janjai

การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเรื่องการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ โดยใชหลักการเรียนรู
CIPPA สำหรับอาจารยแหงมหาวิทยาลัยสุภานุวงศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

The Currilum Evaluation of Bachelor of Education Program in Department of Mathematics
(Revised Edition B.E. 2550) at Souphanouvong University Lao People’s Democractic Republic
Mr.Yelee Choumo and Assistant Professor Dr.Yothin Srisopha

การประเมินหลักสูตรปริญญาตรีศึกษาศาสตร ภาควิชาครูคณิตศาสตร (ปรับปรุงพุทธศักราช 2550)
มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

The Development English Major Students’ Reading Comprehension Ability Taught by Cooperative
Integrated Reading and Composition Technique at Luangprabang Teacher Training College
ขันทิพย สะพาพอน และ วิไลรัตน คีรินทร

การพัฒนาความสามารถดานการอานจับใจความภาษาอังกฤษของนักศึกษาเอกภาษาอังกฤษ
ที่วิทยาลัยครูหลวงพระบาง ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือบูรณาการการอานและการเขียน

The Development of Training Curriculum of 3 Sor Instruction Model For Students In Luanprabang
Teacher Training College Lao People’s Democratic Republic
P. Sorphimpha, S. Janjai And D. Komen-Ek

การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมรูปแบบการเรียนการสอนแบบสราง เสริม สะสมประสบการณภาษา
สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยครูหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

The Study of the Effect of Innovation Diffusion Model for Distributing theThai Language Instruction
Model to Schools under the Jurisdiction of the Office of Nakhon Pathom Province Education Area
ดรุณี โกเมนเอก และ สมจิต จันทรฉาย

กลุมหลักสูตรและการสอน (EDU3) [ผศ.ดร.สมจิต จันทรฉาย] [ผศ.ดร.รัฐดาว พิศาลพงศ]
[ดร.วัฒนา อัคคพานิช]
77
ศึกษาผลของการนำรูปแบบการเผยแพรนวัตกรรมรูปแบบการสอนภาษาไทยแบบสราง เสริม
สะสมประสบการณภาษาสูโรงเรียน ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครปฐม

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย

ส า ร บั ญ (ตอ)

815-824

803-814

792-802

783-791

773-782

772-897

764-771

756-763

649-771

หนา

792 “75 ปจากโรงเรียนสตรีฝกหัดครูสูมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืนและการเตรียมพรอมสูประชาคมอาเซียน”

บทคัดยอ
:5*%!<3
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชการประเมินชุมชนเชิงชาติพันธุวรรณนาแบบ
เรงดวนในการเก็บรวบรวมขอมูล มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาฐานคิดการจัดการสุขภาวะ และวิเคราะห
ทุนและศักยภาพในการจัดการสวัสดิการชุมชนเพื่อสรางชุมชนทองถิ่นจัดการตนเองขององคการ
บริหารสวนตําบลคลองน้ําไหลจากแหลงขอมูลประกอบดวย 1) การศึกษาเอกสารไดแก เอกสารขอมูล
ตําบล รายงานประจําป ของตําบล 2) การสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุม การสังเกตแบบมีสวนรวม
และไมมีสวนรวม กลุมผูใหขอมูลหลักในครั้งนี้คือ ผูบริหาร แกนนําจากภาคทองถิ่น ภาคทองที่ ภาค
ประชาชน หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ วิทยากรชุมชน และผูที่เขามามีสวนรวมหรือเกี่ยวของสําคัญ
เชื่ อ มโยงกั บ การขั บ เคลื่ อ นตํ า บลสุ ข ภาวะ จํ า นวน 85 คน การวิ เ คราะห ข อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพใช
กระบวนการวิเคราะหเชิงเนื้อหา เปรี ยบเทียบเรื่องราว วิ เคราะห แบบตารางเปรี ยบเที ยบ มีการ
ตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา
ผลการศึกษา
1) ฐานคิดในการดําเนินการพัฒนาตําบลเพื่อการจัดการตําบลสุขภาวะ ประกอบดวย การบริหารงาน
แบบยึดแผนเปนแนวทางการพัฒนา การมีสวนรวม รวมตัว รวมกลุม เพื่อแกไขปญหา การจัดการ
แบบมีสวนรวมพหุภาคี และมีความคาดหวังในการทําโครงการและการตอยอด
2) ทุนและศักยภาพในการจัดการสวัสดิการสังคมโดยชุมชนเพื่อสรางชุมชนทองถิ่นจัดการตนเองของ
องคการบริหารสวนตําบลคลองน้ําไหล เนนการจัดสวัสดิการเพื่อคุณภาพชีวิตและความเปนอยู
อยางทัดเทียม ไมเปนภาระแกสังคมดวยพื้นฐานของการชวยเหลือและการหนุนเสริมจากผูนําของ
ทุกภาคสวน
ทุกภาคสวน
*=•&=•*A: สวัสดิการสังคมโดยชุมชน ชุมชนทองถิ่นจัดการตนเอง ตําบลคลองน้ําไหล

1
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This study was qualitative research by Rapid Ethnography Community
Assessment Program : RECAP. The objectives were to address status, capacity and
social capitals for developed Thombon and identified healthy management concepts,
process and outcome at khongnamlai Thombon, Khampangpat Province. Data
collection included 1) document analysis such as basic Thombon data, individual
data, community data and Annual report. 2) In-depth interview, focus group,
observation participation and non-observation participation. 80 Key informants were
Local administers, community leader, village leader, population organization, people
in community government officer and stakeholders who involved transformed
healthy Thombon. Content analysis and matrix method were data analysis.
Results found 1) Management and developed Thombon principle comprised
1) solidity, sincere and advantaged for community concept was goal attachment for
moving community in which sincere leader community for management Thombon. 2)
Cousin management was sharing vision, assign responsibility allow their own capacity.
3) participation process was gathering group for solving problems. They believed
empower gathering group because they know community problems and be setting
priority rapidly problems. 4) Multi networking participation were management with
judgment from community organization council and force moving in each village by
civil society mobile.
2) Healthy Thombon management system’s khongnamlai comprised 8 sub-model
management such as 1) Local administration System 2) Social welfare and finance
management 3) Safety agriculture system 4) exchange energy system 5) Economic
community system 6) Child and youth learning system 7) Caring for Healthy
community system 8) Local wisdom system.
3) Outcome and success factors were acceptable and well known of khongnamlai
Local government inspected of local management, quality of life. The success factors
were vision of local prime minister, use and application community data for
effectiveness development Thombon annual Planning.
effectiveness development Thombon annual Planning.
Keywords : Healthy Community, Learning of Thombon, khongnamlai Thombon
Keywords : Healthy Community, Learning of Thombon, khongnamlai Thombon
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ภายในองคการบริหารสวนตําบลคลองน้ําไหล ทําใหเกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาตําบล เกิดแหลง
เรียนรูใ หมและผูมีจิตอาสาในการขับเคลื่อนงาน8

• &' ()*+,'*+-•./0#
1. “ตําบลสุขภาวะ” ในมุมมองของผูใหขอมูลหลักประกอบดวยจะเปนผูปฏิบัติการจริง ผูที่มีสวน
เกี่ ย วข อ งกั บ การพั ฒ นาสุ ข ภาวะชุ ม ชนในเชิ ง นโยบาย เชิ ง ยุ ท ธศาสตร และเชิ ง ขั บ เคลื่ อ น
กระบวนการตําบลสุขภาวะ จึงทําใหมอง “ตําบลสุขภาวะ” ในภาพรวม โดย ความหมายของ
ตําบลสุขภาวะ ที่สะทอนตามมุมมองของผูปฏิบัติการจริงและผูที่มีสวนเกี่ยวของในการพัฒนาสุข
ภาวะชุมชนในบริบททางสังคมวัฒนธรรมที่แตกตางหลากหลาย ในแตละภาคของประเทศไทยมี
ลักษณะรวมของความหมายคือ •1234567#$•2("(8•4 หมายถึง ตําบลใดๆก็ตามที่มีความสมดุล
ของสังคมตามลักษณะบริบทของตําบลที่มีความสามารถในการสรางความดีงามในตําบลดวย
ตนเองพร อ มทั้ ง มี ก ารสร า งความสมดุ ล ของคนและสั ง คมภายใต ข องการนํ า เอาภารกิ จ ของ
หนวยงานที่เกี่ยวของมาสรางความสมดุลของคนและสังคมแบบองครวมไมแยกกัน •1234567#
$•2(,'9:0';4 หมายถึง ตําบลใดๆก็ตามที่มีคนและสิ่งมีชีวิตตางๆในตําบลนั้นมีชีวิตรวมกัน มีสังคม
รวมกันอยางเกื้อกูล ชวยเหลือกันเพื่อสรางใหคนในตําบลมีความเกื้อกูลกันทั้งกาย จิต สังคม และ
จิ ต วิ ญ ญาณด ว ยการสร า งความสามารถในการเพิ่ ม ความรู ที่ เ กื้ อ กู ล คนในตํ า บล •1 2 34567 #
$•2("•. หมายถึง ตําบลใดๆก็ตามที่มีความสุขสมบูรณ มีความสุขครบสามสิบสองประการของ
การเติบโต มีความสุขยั่งยืน และมีความสุขพอแบบพอเพียง4,6
2.
แนวทางในการพัฒนาศักยภาพและทักษะดานการวิจัยชุมชนสําหรับนักวิจัยชุมชนและผูรวม
เรียนรู ที่เนนใหเขาใจแนวคิด โดยใชกระบวนการวิจัยชุมชนเชิงชาติพันธุวรรณนาแบบเรงดวน
(Rapid Ethnography Community Assessment Program : RECAP) เปนกระบวนการวิจัย
เชิงคุณภาพที่สามารถนําใชในการพัฒนาทักษะการวิจัยชุมชน สามารถพัฒนาทักษะดานการถอด
บทเรียนและการเขียนสรุปบทเรียนแหลงเรียนรูที่มีในพื้นที่ ตลอดจนการพัฒนาทักษะในดานการ
ออกแบบกระบวนการพัฒนาแหลงเรียนรู และศักยภาพของตําบล โดยเรียนรูจาก 4 องคกรหลัก
ในพื้นที่ ไดแก องคการบริหารสวนตําบลวังใหม กํานัน ผูใหญบาน แกนนําชุมชน/แกนนําแหลง
เรียนรู และหนวยงานรัฐตางๆ1,2
3. จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา การจัดการสุขภาวะในการพัฒนาตําบลเปนกระบวนการหนึ่ง
ของการทําใหเกิดกระบวนการจัดการชุมชนเขมแข็ง ที่ประเทศไทยไดใหความสําคัญทั้งระดับ
นโยบายหรือภาครัฐองคกรปกครองทองถิ่น และภาคประชาชน/องคกรชุมชน โดยมีเกณฑในการ
คัดเลือกตามพัฒนาการของการจัดการชุมชนเขมแข็งในดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม/ภูมิ
ปญญา/ทุนสังคม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ผลการศึกษาพบวาประเด็นสําคัญเพื่อสราง
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$•2(,•<=(254!$•2("12$•>.0#•?>62
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 2550 ไดบัญญัติเรื่องราวอันเกี่ยวเนื่องกับการปกครองสวน
ทองถิ่น ตามมาตรา 281 - 283 ที่กลาววา “••••••!"#$%&'()*+,!-.••/012!"3-4,•'($5•0/$1"0'•
*0%•!"•,)!"•'()••,'•(678!"*••9'9,#,2!"3-4, 0'•0;'0•<=>/5!"%70•*0%•!".1&,2!"3-4,
•!"2;')21'2?4•;')*+,•'(2?40@$('A<•BB••- 1,2,3,4,5,6,7แตตองเปนไปเพื่อการคุมครองประโยชนของ
ประชาชนในทองถิ่นหรือประโยชนของประเทศเปนสวนรวม โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนการ
ปกครองในระดับลางสุด ที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามาบริหารกิจการของรัฐ ซึ่งตองปฏิบัติตามกรอบ
ของระเบียบ กฎ ขอบังคับหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่ เกี่ยว โดยเฉพาะหลักเกณฑการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล ที่ยึดประโยชนสุขของประชาชนเปนสําคัญ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจึงใหความสําคัญกับประชาชนในเขตบริการ โดยเปดโอกาสใหเขามามีสวนรวมในกระบวนการ
บริหารงานของทองถิ่น กอใหเกิดผลดีสอดคลองกับแนวพระราชดําริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และจากแนวคิดการจัดทําแผนชุมชน การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น การบูร ณาการระหว างหน วยงานที่เกี่ยวข อง โดยให ชุมชนพึ่งตนเองเปนหลัก การพึ่งพา
หนวยงานรัฐหรือองคกรภายนอกเฉพาะกิจกรรมหรือโครงการที่เกินศักยภาพของชุมชน ไดกอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงในชุมชน คนในชุมชนไดขับเคลื่อนแผนชุมชนสูการปฏิบัติ กอใหเกิดการไดตื่นตัวและ
ไดพัฒนาพื้นที่ของตน เกิดการดูแลดานสวัสดิการชุมชน การรักษาความสงบเรียบของชุมชน การ
ปองกันปญหายาเสพติด การสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น ดานสาธารณสุขชุมชน การรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และดานอื่นๆ จนสงผลใหชุมชนมีความรัก ความสามัคคี คนใน
ชุมชนมีความสุข
มีบทเรียนจากการทํางานดานการจัดการสุขภาวะโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนเจาภาพ
หลักในหลายพื้นที่ที่เปนความรวมมือขององคกรปกครองสวนทองถิ่นกับ สสส. โดยสํานัก 3 จนกระทั่ง
เปนพื้นที่ตนแบบดานการจัดสุขภาวะชุมชนโดยชุมชนตามแนวคิดชุมชนทองถิ่นเขมแข็งจากฐานพระ
เจดีย เชน (1) องคการบริหารสวนตําบลปากพูน และโดยเฉพาะอยางยิ่งแมขายอยาง องคการบริหาร
สวนตําบลอุทัยเกา3,4 ไดทําการสรุปบทเรียนใหเห็นวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชนสามารถ
จัดการสุขภาวะไดดวยตนเอง ทุกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตางมีแนวคิดการพัฒนาที่มุงหวังสูความดี
งาม อีกทั้งยังมีศักยภาพและความพรอมในการรอยเรียงกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นๆ เปน
เครือขายองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนการขับเคลื่อนเครือขายทองถิ่นในลักษณะเพื่อนชวยเพื่อน
โดยมี ก ารเสริ ม หนุ น แบบพี่ เ ลี้ ย ง และเพิ่ ม สมรรถนะในด า นต า ง ๆ โดยเฉพาะสมรรถนะด า น
กระบวนการถายทอดความรูจากการปฏิบัติการหรือแหลงเรียนรู
เมื่ อ ป พ.ศ. 2554 องคก ารบริ ห ารสว นตํ า บลคลองน้ํ า ไหล8 ได เ ข า ร ว มเป น เครื อข า ยกั บ
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลอุ ทั ย เก า ใน“โครงการรวมพลั ง เครื อ ข า ยองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
ขับเคลื่อนตําบลนาอยู” ซึ่งไดรับสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
จากการเขารวมโครงการดังกลาว รวมถึงไดมีการศึกษาดูงานที่องคการบริหารสวนตําบลอุทัยเกา
องคการบริหารสวนตําบลปากพูน ผานการแลกเปลี่ยนเรียนรูและศึกษาดูงานแหลงเรียนรูที่มีการ
ปฏิ บัติ ก ารจริ ง สง ผลใหเ กิ ด แรงกระตุ น ผูนํ า ในตํ า บล แกนนํ า กลุ ม ต างๆ การพั ฒ นาแหลง เรีย นรู
รวมถึงเกิดการเทียบเคียงประสบการณกับองคการบริหารสวนตําบลอุทัยเกา เพื่อนํามาสูการพัฒนา
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1. เพื่อศึกษา ฐานคิดการจัดการสุขภาวะในการพัฒนาตําบลคลองน้ําไหล
2. เพื่อวิเคราะหจัดการสวัสดิการชุมชนเพื่อสรางชุมชนทองถิ่นจัดการตนเองขององคการบริหารสวน
ตําบลคลองน้ําไหล
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การวิจัยถอดบทเรียนระบบการจัดการสุขภาวะชุมชนเพื่อตําบลแหงการเรียนรู ตําบลคลองน้ํา
ไหล อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร ในครั้งนี้ ใชการประเมินชุมชนเชิงชาติพันธุวรรณนาแบบ
เรงดวน เพื่อถอดบทเรียนฐานคิดการจัดการสุขภาวะ วิเคราะหทุนและศักยภาพในการพัฒนาตําบล
เพื่อ นําไปสู ก ารจัด การตํา บล โดยใช วิธี ก ารวิจั ยเชิ งคุ ณ ภาพเพื่ อ เก็บ รวบรวมขอ มู ล แหลงข อมู ล
ประกอบดวย 1) การศึกษาเอกสารไดแก เอกสารขอมูลตําบล รายงานผลการสํารวจแบบประเมิน
ตางๆ ของตําบล 2) การสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุม การสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม
กลุ ม ผู ใ ห ข อ มู ล หลั ก ในครั้ ง นี้ คื อ ผู บ ริ ห าร แกนนํ า จากภาคท อ งถิ่ น ภาคท อ งที่ ภาคประชาชน
หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ วิทยากรชุมชน และผูที่เขามามีสวนรวมหรือเกี่ยวของสําคัญเชื่อมโยงกับ
การขับเคลื่อนตําบลสุขภาวะ จํานวน 85 คน การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใชกระบวนการวิเคราะห
เชิ งเนื้ อหาเปน หลั ก และใชก ารวิเ คราะห ทั้งในสวนของการวิเคราะห เปรียบเทียบ การวิ เ คราะห
เรื่องราว รวมถึ งการวิเคราะหหาความสัมพันธ แบบเมตริกซ เพื่ อถอดฐานคิดการจัดการสุขภาวะ
วิเ คราะห ทุ น และศั ก ยภาพในการพัฒ นาตํ า บลเพื่ อ นํ า ไปสู ก ารจั ด การตํ า บล ข อ มู ล ที่ไ ดผ า นการ

ตรวจสอบแบบสามเสา โดยใชการเก็บขอมูลจากหลายคน ระยะเวลาที่แตกตางกัน และวิธีการที่
ตางกัน ซึ่งเนนการสะทอนคิดและสอบทานและการคืนขอมูลใหกับพื้นที่ หลังจากเก็บรวมรวบขอมูลได
แลว ทีมผูวิจัยวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลที่ไดออกเปนระบบตางๆ ที่แสดงใหเห็นถึงแนวคิดหลัก
ของระบบและแหลงเรียนรู เพื่อนําเสนอใหกับผูใหขอมูลซึ่งประกอบดวย ผูบริหาร แกนนําชุมชนที่มา
จากทองที่ ทองถิ่น และภาคประชาชนในตําบลสอบทานขอมูล อีกครั้งกอนจัดทํารายงานผลการวิจัย

ตัวชี้วัดชุมชนเขมแข็งแบงเปน 4 องคประกอบ 12 ตัวชี้วัด คือ มิติทางดานเศรษฐกิจ เชน การ
ผลิตและการบริโภคในชุมชน มิติทางดานสังคมและองคกรชุมชน เชน การจัดการและการบริหาร
องคกรชุมชน มิติทางดานวัฒนธรรมการเรียนรู เชน การอนุรักษและสืบทอดศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่น 7 รวมถึงมีการวิเคราะหรูปแบบและกระบวนการในการพึ่งตนเองของครอบครัวและชุมชน
ที่สามารถพึ่งตนเองได โดยเฉพาะครอบครัวที่สามารถพึ่งตนเองได ประกอบดวย การศึกษาทํา
ความเขาใจเกี่ยวกับสถานการณของตนเอง การสรางรายไดเพิ่มใหแกครอบครัว การลดรายจาย
ของครอบครัว รวมกลุมทํากิจกรรมการออมและดานอาชีพเสริม มีกระบวนการเรียนรูของตนเอง
และการที่ชุมชนที่สามารถพึ่งตนเองได ประกอบดวย การวิเคราะหปญหาและการเรียนรูตนเอง
การสรางวิสัยทัศนและกลยุทธในการพัฒนา การแสวงหาแหลงทุนเพื่อการพัฒนา การสรางกลุม
เพื่ อใชกระบวนการกลุมสรางคน การจัดตั้งกลุมอาชีพและแนวทางการพัฒนากลุ มอาชีพ มี
กระบวนการเรียนรูของชุมชน การจัดระบบการบริหารของหมูบาน การสรางจิตสํานึกในการ
พึ่งตนเองและการขอรับการสนับสนุนจากภายนอก โดยกําหนดตัวบงชี้ของการพึ่งตนเองของ
ครอบครัวและชุมชนชนบทในแตละดาน ไดแก การพึ่งตนเองดานเทคโนโลยี ดานเศรษฐกิจ
ดานจิตใจ ดานสังคมวัฒนธรรม ดานสาธารณสุข และดานทรัพยากรธรรมชาติ (วรรณี แกม
เกตุ2545) เปนตน
4. การดําเนินงานของแหลงเรียนรูในตําบลทุกพื้นที่ลวนมีการพัฒนามาเปนลําดับจากจุดเริ่มตนใน
อดีตสูปจจุบัน โดยผานกระบวนการ รับรู เรียนรู และจัดการกับปญหาและความตองการของ
ประชาชนในตําบลซึ่งปรากฏใหเห็นวิธีดําเนินงานและการจัดการจนไดขอสรุปของการดําเนินงาน
ของแตละแหลงเรียนรูจะทําใหเห็นเสนทางในปจจุบัน ที่มีระยะของการพัฒนาที่อาจแตกตางกัน
ไปตามบริ บท การวิ เ คราะห แ ละสรุ ป แหลง เรีย นรู จ ะทําใหเห็ นเสน ทางการพัฒนา ทุ นและ
ศักยภาพ วิธีการดําเนินงาน การจัดการและผลผลิตผลลัพธในการดําเนินงาน ขอมูลที่ไดจะใช
ในการออกแบบกระบวนการเรียนรูของแหลงเรียนรูและวางแผนออกแบบการพัฒนาตอยอดตอไป
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จากเก็บรวบรวมขอมูล สามารถสังเคราะหผลการศึกษา ได 2 ประเด็น ดังนี้
1. )•*+,•••!",•••-./'••%0*•••1"2*•34•5•+•&6*74•89• (•%•&5,:•#
(1) •••5•9••6•*$55#;,$•*<(=*$*•>•6•••1"2*•
องคการบริหารสวนตําบลคลองน้ําไหลเปนตําบลที่มีจํานวนประชากร จํานวน 19,287 คน
และมีวิถีชีวิตอยูกันแบบเปนกลุม ๆ ตามพื้นเพเดิมมาจากความหลากหลายทางวัฒนธรรม 4 ภาคคือ
คนมาจากภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคใต แตก็สามารถอยู
ดวยกันอยางมีความสุข อยูแบบพี่แบบนอง โดยเมื่อมีปญหาเกิดขึ้นตองมาสูกระบวนการเวทีประชาคม
หมูบานดวยการสรางการมีสวนรวมจากเวทีประชาคมประจําตําบลที่มีกระบวนการหมุนเวียนใน 28
หมูบานทุกวันที่ 15 ของเดือนมารวมกันรับฟงประเด็นปญหาขอมูล จัดลําดับความสําคัญของปญหา
รวมกันของภาคทองถิ่น ภาคทองที่ หนวยงานภาครัฐในพื้นที่มารวมกันกําหนด ••••••• •! " #
เพือ่ ใหเปนกรอบการพัฒนาโดยยึดแผนงาน แผนเงิน แผนคน และเปนแนวทางในการบริหารงาน ดวย
การนําทุนและศักยภาพที่มีอยู รวมกับการสนับสนุนการใชทรัพยากรในพื้นที่ การนําพหุภาคีในการ
พัฒนา ทั้งภาคประชาชน องคกร กลุมตาง ๆ ภาคราชการสนับสนุน เพื่อใหประชาชนหาทางออก
รวมกัน แบงงานกันรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ และความถนัดของแตละคน
(2) •••?@-A•*•A•? ••?3"• •A•?••.A? <1BC&$•:8/(DE9• การทํางานขององคการบริหารสวนตําบล
คลองน้ําไหล มีพื้นฐานความเชื่อในเรื่อง$ %&%'( %•&&)*+,-•%,-)เพื่อเปนการเปดโอกาสใหทุกฝาย
ทั้งภาคทองถิ่น ภาคทองที่ ภาคประชาชน และสวนราชการที่เกี่ยวของ ไดมีสวนรวมในการพัฒนา เกิด
การรับรูปญหาและความตองการรวมกันจนเกิดการรวมตัว จัดตั้งกลุม มีกระบวนการรวมคิด รวม
ตัดสินใจ รวมปฏิบัติ รวมติดตามประเมินผล รวมรับผลประโยชนโดยผานกระบวนการรวมตัวกันของ
แกนนํา คนที่มีจิตอาสา คนที่มีพื้นฐานวัฒนธรรมเดียวกัน มีความรูสึกเปนพี่เปนนอง รวมกันจัดตั้งใน
รูปแบบของคณะกรรมการกลุม หรืออาศัยการรวมตัวของผูนําที่มีความรูความสามารถมาชักชวนให
เกิดการรวมคิด การระดมสมองหาขอสรุปรวม การรวมแรงรวมใจทํากิจกรรมที่ตกลงรวมกัน รวม
ประเมินผลเพื่อใหทราบวาผลเปนอยางไรบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวหรือไมโดยผานการสนับสนุน
การจั ดทํ า แผนชุ ม ชน เพื่ อ แก ไ ขป ญ หาและความต อ งการของประชาชนในตํ า บลร วมกั น และใช
ศักยภาพการจัดการของภาคทองถิ่น ภาคทองที่ หนวยงานราชการในการหนุนเสริมงบประมาณ องค
ความรู รวมถึงการเสริมประสบการณการจัดการตนเองของแกนนําองคกรชุมชนและภาคประชาชนให
ไดแสดงศักยภาพในการพึ่งตนเอง
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(3) '*-.&/'*-"AA5G0C1!-C15+B)*4G องคการบริหารสวนตําบลคลองน้ําไหลมีการจัดการ 2 ระดับ
คือ (1) การจัดการกันเองโดยมติของกลุม (ฝายทองถิ่น ทองที่ หนวยงานภาครัฐ และประชาชน)
รวมกันแสดงความคิดและหาทางออกของปญหาที่เรงดวนตลอดจนประสานความรวมมือในการแกไข
ปญหาจากหลายภาคสวน (2) การขับเคลื่อนพลังชุมชนดวยการสนับสนุนการจัดเวทีประชาคมหมูบาน
เวทีประชาคมตําบลทุกหมูบาน การจัดลําดับความสําคัญของปญหา มีการสะทอนขอมูลจากขอมูล
จปฐ.2 รวมกับภาคีที่เกี่ยวของ แบบสํารวจการใชพลังงาน เพื่อเปนกระบวนการสรางการมีสวนรวมใน
การรว มคิ ด ร ว มรั บ ฟ ง ป ญ หา และร ว มลงมือ ปฏิ บัติ ด ว ยการเห็ นจุ ดร วมคื อ เพื่อใหป ระชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีรายไดพอเพียง การสนับสนุนใหประชาชนพึ่งตนเอง กายใจดี สวัสดิการทางสังคมดี
ผูนําดี มีคนตนแบบ ประชาชนเขมแข็งมีสวนรวม สิ่งเหลานี้ คือ รูปธรรมที่เกิดขึ้นจากการจัดการเพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชนดังวิสัยทัศนวา “ !"#$%&'()#*+,-+#&./0+123456738,3 !):2+2#;3)+<=,1$ 13<%”
(4) 41*54*/B1&3,!'*-•D*64-3'*-"#$'*->C;(;/ อยากใหเปนองคกรนําดานคุณภาพชีวิตที่ดี
ประชาชนมีรายไดพอเพียง ชุมชนพึ่งตนเองได โดยยึดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยางมี
เหตุผล มีความพอประมาณ และมีภูมิคุมกันในตัวเอง ตามเงื่อนไขของการมีความรู มีความเปนธรรม
มีการพึ่งตนเองทั้งการดํารงชีพ การนําภูมิปญญามาถายทอดผูอื่น การใชเวทีประชาคมในการแกไข
ปญหาของชุมชน ปญหาที่ชุมชนสามารถแกไขไดชุมชนดําเนินการเอง ปญหาที่ชุมชนดําเนินการโดย
ชุมชนเองไมไดโดยลําพังทํารวมกับหนวยงานอื่น ปญหาใดที่เกินความสามารถของชุมชนขอรับการ
สนับสนุนจาก อบต.คลองน้ําไหลและหนวยงานอื่นๆ ซึ่งเมื่อชุมชนพึ่งตนเองไดจะเปนแหลงเรียนรูที่
สามารถถายทอดใหชุมชนอื่นไดเรียนรูรวมกันและจะเปนพลังที่จะทําใหชุมชนเขมแข็งอยางยั่งยืน ซึ่ง
จะสงผลใหประเทศไทยเปนประเทศที่นาอยูการตอยอดทางความคิดตําบลคลองน้ําไหล จะสนับสนุน
การนําภูมิปญญาของชุมชนมาเปนพลังขับเคลื่อนในการจัดการทรัพยากรในพื้นที่ใหยั่งยืน เชน การนํา
พลั ง งานจากมู ล สั ต ว ใ ช ท ดแทนก า ซ LPG อาสาสมั ค รพิ ทั ก ษ ป า ชุ ม ชนรั ก ษ ป า เยาวชนจิ ต อาสา
มัคคุเทศกนอย การจัดการแหลงทองเที่ยวเชิงระบบนิเวศน การจัดการภัยพิบัติระดับตําบล เปนตน
ทั้งนี้ในขบวนการขับเคลื่อนแตละเรื่องที่หนุนเสริมโดยองคการบริหารสวนตําบลคลองน้ําไหล
จะใช “ฐานคิด” ดังที่กลาวมาขางตนเปนตัวกํากับการดําเนินการของชุมชนดังที่จะแสดงไวในทุนทาง
สังคมขององคการบริหารสวนตําบลคลองน้ําไหล
•!"#$%&'()*+?;3+9E!•G:>D*A#4#;3!ED*FB#
ตําบลคลองน้ําไหล มีการพัฒนากิจกรรม วิธีการทํางาน กระบวนการจัดการ ดวยศักยภาพ
และทุนทางสังคมที่ประกอบกันเปน “ระบบการสรางชุมชนทองถิ่นจัดการตนเอง” โดยมีฐานคิดที่
สําคัญมาจากวัฒนธรรมและวิถีชุมชน และขับเคลื่อนดวยมุมมองในอนาคตของคนคลองน้ําไหล“ !"#
$%&'()#*+,-+#&./0+123456738,3 !):2+2#;3)+<=,-1$ 13<%”

The 4th NPRU National Academic Conference 2012 Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 12 – 13 July 2012

•••#$%•
•••#$

¦ª¤´ª

+!,-#&.!/01
!/01 2

¦³¦·®µ
¦³¦
®µ¦
µ¦´´ µ¦Îµ¨

•!"#$%#&'
%#&'()#
%#&'
()#

••••!•" •••'•
´µ¦µ¦
µ¦¤¸nª
¤¸nª¦nª¤
¦nª¤
¡®»£µ¸

•••$"•

¦ª¤¨»¤n

3$1 #2$#0D!1
43$5& AEA-04)+M;
D!43$
D!
43$5
+3&#A
4"M N;"9+3&#A5
3&#A55" 8IO28#%:
8#%:4;2

(หทัยชนก บัวเจริญ. 2554)

;:6$"JK 7&9 5'((# 3G<1 ;;:,-#
:,-#&
)+#")+#0-=:>$$&

¦³£¼¤· ´µ
µ
o°·É 

,-#&
)+#")
)+#")+#0
<#2
=:>$$
-=:>$$&

¦³Á«¦¬· »¤

3$1 ##2,-#
2,-#&%$G):"!
"!1 #:36.7#8
4:1 :;#)#$'+;!7
$'+;!70

¦³Á¬¦¨°£´
£¥

“75 ปจากโรงเรียนสตรีฝกหัดครูสูมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืนและการเตรียมพรอมสูประชาคมอาเซียน” 799

2) •!"#$%&'()*+,!'*-.&/'*-01&0/2'*-0&3456/(757!8+9:;0-<*3757!•<;3=2:!.&/'*->!8;3
?;3;34@'*-A-2B*-0C1!>D*A#4#;3!ED*FB#
ทุนและศักยภาพในการพัฒนาตําบลที่สามารถวิเคราะหจุดเดนของพื้นที่ที่เอื้อตอการพัฒนา
ตําบลไดดังนี้
1) ตําบลคลองน้ําไหล มีเนื้อที่สวนใหญเปนพื้นที่ราบลุมเชิงเขา ลาดชันและปาไมเนื่องจาก
พื้นที่บางสวนติดกับเขตอุทยานแหงชาติ โดยมีทางหลวงแผนดิน สาย 304 นครราชสีมา –
ฉะเชิงเทรา
เปนเสนทางหลักเชื่อมระหวางภาคตะวันออก ไปสูจังหวัดนครราชสีมาของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะของชุมชนตําบลคลองน้ําไหล โดยรวมประชากรมีมาจากหลากหลาย
พื้นที่เขามารวมกลุมตั้งเปนชุมชนชวยเหลือซึ่งกันและกันมีลักษณะเอื้อเฟอเผื่อแผ โอบออมอารี และ
ชวยเหลืองานสวนรวมทําใหชุมชนตําบลคลองน้ําไหลมีศักยภาพที่จะพัฒนาใหเกิดความเจริญและ
เขมแข็งเปนชุมชนตนแบบไดในอนาคตลักษณะพื้นที่ พื้นที่สวนใหญเปนที่ราบลุมเชิงเขา เปนพื้นที่ที่
เหมาะสมสําหรับทําการเกษตร ปลูกพืชผักผลไม ปลูกมันสําปะหลัง ออย ยูคา สะเดา และปลูก
ยางพารา ปลูกไมยืนตน จึงเกิดการรวมกลุมของคนในชุมชนเพื่อประกอบอาชีพตางๆ
2) นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองน้ําไหล มีวิสัยทัศนในการทํางานเนนการบริหาร
จัดการแบบมีสวนรวม การจัดการสวัสดิการแบบถวนทั่ว สรางการเรียนรู และใหชุมชนจัดการไดดวย
ตนเอง อาทิ (1) นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองน้ําไหล มีความมุงมั่นในการบริหารจัดการแบบ
โปรงใส เนนการมีสวนรวมของทองถิ่น ทองที่ ภาครัฐ และภาคประชาชน เขามารวมพัฒนาตําบล
ทั้งนี้เพื่อทําใหเกิดการยอมรับและเปนยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนงาน (2) การจัดสวัสดิการแบบถวน
ทั่ว ครอบคลุม เกิด แก เจ็บ ตาย (3)การใชทุนทางสังคมและพัฒนาคนในตําบล โดยองคการบริหาร
สวนตําบลคลองน้ําไหล มีทุนทางสังคมที่เปนทุนเดิมอยูมาก ทั้งทุนคน ทุนภูมิปญญาที่มีในตัวคน
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ปรับแผนเปนสั่งพวงหรีดจากกลุมสตรีและเด็กแทน เพื่อทําใหเด็กๆไดเกิดประโยชนและไมยุงเกี่ยวกับ
ยาเสพติด และไดรับงบประมาณ สนับสนุนจาก อบต.ปละ 100,000 บาท เนนจัดสวัสดิการให
ผูสูงอายุไดรับการดูแลคุณภาพชีวิตอยางทั่วถึงและเทาเทียมปจจุบันมีจํานวนสมาชิก1,005 คน
•••••• !" #$•%&'()*$•%& จากที่คุณอุเทน สาโรจนผูพิการทางสายตามีแนวคิดไมตองการเปน
ภาระครอบครัว จึงไดไปเรียนรูการฝกอาชีพการนวด และการทอเสื่อ จากศูนยพัฒนาสมรรถภาพคน
ตาบอดปากเกร็ด นนทบุรี กลับมาประกอบอาชีพการนวดแผนโบราญ และรวมตัวกับผูพิการจัดตั้ง
“ชมรมคนพิการตําบลคลองน้ําไหล”ป 2538 มีนายไพศาล คุมนุน เปนประธานชมรม มีสมาชิก
จํานวน 46 คน ทํากิจกรรมฝกอาชีพใหกับสมาชิก พ.ศ. 2552 มีสวัสดิการใหกับสมาชิก จึงไดมีการ
จัดตั้งกองทุนสวัสดิการผูพิการขึ้นอยางเปนรูปธรรม “กองทุนสวัสดิการผูพิการคลองน้ําไหล” มีสมาชิก
ที่เปนผูพิการเขารวมจํานวน 64 คน มีคุณจิรภัทร เปนประธาน และคุณลุงอุเทน เปนรองประธาน
คณะกรรมการมาจากตัวแทนแตละหมูบาน จํานวน 28 คน การดําเนินงานไดรับการสนับสนุนจาก
หนวยงานภายนอกอยางตอเนื่องในการพัฒนาอาชีพและเสริมสรางศักยภาพใหผูพิการอาทิเชน สํานัก
นายกรัฐมนตรีและสมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทยสนับสนุนโครงการตนกลาอาชีพ ทําการเรียน
การสอนเกี่ยวกับ การใชไมเทาขาว ชวยในการเดินทาง การใชอักษรเบล ชวยในการอาน การนวด
แผนโบราณ ชวยเหลือดานอาชีพ ซึ่งทําใหชมรมมีความภาคภูมิใจ ที่ไดเห็นผูพิการดวยกันดูแลกัน
เกิดความเอื้ออาทร และไดเห็นผูพิการไดมีอาชีพ มีเงินฝากธนาคาร ไมใชคนไรประสิทธิภาพ ไมเปน
ภาระของครอบครัว
•+•,-••-•&"*./0*12••%&'+$3 เมื่อหมูที่ 15 ไดแยกมาจากหมูที่ 2 เมื่อป พ.ศ. 2542 จึงได
จัดตั้งกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตขึ้นโดยเนนการออมเพื่อใหมีเงินทุนหมุนเวียนในหมูบาน สงเสริม
การประกอบอาชีพ เชน กลุมการทําดอกไมประดิษฐ การทําพวงหรีด การเกษตร การทํานา การทําไร
มันสําปะหลัง และเปนทุนการศึกษาใหกับเยาวชนในตําบล อีกทั้งยังมีสวัสดิการใหกับสมาชิกกลุม มี
การสนับสนุ นดานงานบุญประเพณี เชนเทศกาลสงกรานต จัดงานรดน้ําดํ าหัวผูสูงอายุใ นหมูบาน
สนั บสนุนด า นกีฬาของเยาวชน แนวคิด เป น การสรางวินัยในการใชจ า ยเงินและการออมใหกั บ
ประชาชน

ดังนั้นองคการบริหารสวนตําบลคลองน้ําไหล จึงไดนําทุนทางสังคมเหลานี้เขามามีสวนรวมในการ
ขับเคลื่อนงานตําบล นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาคนในตําบลทุกภาคสวน เชน การสนับสนุนใหบุคลากร
ในองคการบริหารสวนตําบลมีการศึกษาตอในระดับปริญญา มีการสงเสริมความรูเพื่อการประกอบ
อาชี พ ให แ ก ป ระชาชนในตํ า บล การอบรมคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมให แ ก เ ยาวชนในโรงเรี ย นก อ นจบ
การศึกษา เปนตน (4) การใชกระบวนการสื่อสารเปนตัวกลางที่เชื่อมโยงทุกคน และทุกเรื่องในตําบล
ใหเกิดการเรียนรูรวมกันและปฏิบัติการรวมกันได โดยองคการบริหารสวนตําบลคลองน้ําไหล มี
ชองทางในการสื่อสารกับคนในตําบลและภาคีภายนอกหลากหลาย เชน วิทยุชุมชน เวทีประชาคม
เปนตน
ซึ่งสามารถนํามาจัดเปนระบบสวัสดิการสังคมโดยชุมชนในการจัดการตนเองไดดังนี้
&644 !" #$•%& "•7-8#.9•-9•มีแนวคิดเรื่องจัดสวัสดิการแบบครบวงจร เนนพัฒนาคุณภาพชีวิต
สรางความทัดเทียม โดยไมเปนภาระสังคม จึงวางรากฐานการพัฒนาดวยการระดมทุนเงินที่มีอยูใน
ชุ ม ชนในรู ป แบบของการออมเงิ น หรื อ ระดมหุ น เพื่อ ส ง เสริ ม การออมเงิ น นํ า มาช ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล
ประชาชนที่ลําบากขัดสนเรื่องเงินทุนในการประกอบอาชีพหรือดํารงชีวิต ลดภาระหนี้สิน รวมถึง
“การจัดสวัสดิการใหแกสมาชิกและประชาชน” โดยไมละทิ้งการพัฒนาชุมชนทั้งดานการศึกษา
กิจกรรมสาธารณประโยชนของหมูบาน รวมถึงการทํานุบํารุงศาสนาและวัฒนธรรม ทั้งนี้ในการ
ดําเนินงานและการบริหารจัดการจะเนนกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนที่จะตองผานความเห็นชอบ
ของกลุ ม โดยใช ก ารประชุ ม สมาชิ ก และประชาคมหมู บ า นตั้ ง แต ก ารจั ด ตั้ ง กลุ ม การกํ า หนดหรื อ
เปลี่ยนแปลงแกไขกฎระเบียบ การนําผลกําไรไปใชประโยชน รวมถึงเนนเรื่องการบริหารจัดการดวย
ความโปรงใสที่สามารถตรวจสอบได ซึ่งสิ่งเหลานีไ้ ดทําใหประชาชนเกิดความศรัทธาตอองคกรการเงิน
และทําใหกลุมสามารถยังคงอยูไ ดอยางยั่งยืน
:•!7$#;+"• เนนเรื่องการระดมทุนเงินที่มีอยูในชุมชนในรูปแบบของการออมเงินหรือระดม
หุน เพื่ อส งเสริมการออมเงิ น และนํ ามาชว ยเหลื อเกื้อ กูลประชาชนที่ด อยโอกาสในเรื่ อ งเงิ นทุ น
ประกอบอาชี พ และดํ า รงชี วิ ต การจั ด สวั ส ดิ ก ารให แ ก ส มาชิ ก และประชาชน ส ง เสริ ม กิ จ กรรม
สาธารณประโยชนของหมูบาน รวมถึงการทํานุบํารุงศาสนาและวัฒนธรรม มีการดําเนินงานและการ
บริหารจัดการดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได เนนกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน การทํา
ประชาคม มีการกําหนดกติกา ระเบียบ ขอบังคับ โดยมีแนวคิดหลัก คือ จัดสวัสดิการเพื่อคุณภาพ
ชีวิตและความเปนอยูอยางทัดเทียม ไมเปนภาระแกสังคม
•••••• !" #$•%&'() (••%.• เกิดจากความรูสึกไมเทาเทียมกันของการเขาถึงสวัสดิการผูสูงอายุ
ที่รัฐบาลจายเบี้ยผูสูงอายุ จึงเกิดการรวมรวมกัน นําโดยผูใ หญแกว ดังชัยภูมิ และนายอาทิตย แกวงาม
ชักชวนสมาชิกหมูบานละ 5 คน ใน 28 หมู ไดสมาชิกประมาณ 120 คน ประชุมกันเมื่อวันที่ 24
สิงหาคม 2550 จัดตั้งเปนกลุม กองทุนสวัสดิการผูสูงอายุและผูดอยโอกาสขึ้น มีคณะกรรมการ 28 คน
สมาชิกเริ่มแรก 1173 คน เรียกเก็บคาสมาชิกสามัญ 500 บาท วิสามัญ 200 บาท มีระเบียบขอบังคับ
มีระบบสวัสดิการ แกผูสูงอายุ โดยมีอดีตผูใหญแกว เปนประธาน
และเมื่อนายแกว ดังชัยภูมิ
เสียชีวิต จึงแตงตั้งนาย อาทิตย แกวงามเปนประธานแทน มีการเพิ่มสวัสดิการแกสมาชิกเรื่อยๆ มี
กิจกรรมสรางรายไดเสริม ในกลุมและกลุมเด็กและสตรี เชนทํา พวงหรีด เหรียญหวานทาน นวดแผน
โบราณ แตสมาชิก ทําไมไหวและเพื่อเปนการเพิ่มรายไดและเปนการเชื่อมโยงระหวางแกกลุมสตรี จึง
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4• &•5
1. ฐานคิดการจัดการสุขภาวะในการพัฒนาตําบลคลองน้ําไหลเปนผลมาจากรอยเรียงวัฒนธรรมคน
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใตที่อาศัยรวมกัน การหนุนเสริมความ
เขมแข็งและการใชการจัดการตนเองในการชวยพัฒนาตําบล ภายใตความเขมแข็งขององคการ
บริหารสวนตําบลคลองน้ําไหลที่มีความสามารถในการใชแผนที่นําทางและการจัดการแบบพหุ
ภาคีแบบมีสวนรวมเพื่อใหเกิดการกินดีอยูดีตอไป
2. ทุนและศักยภาพในการจัดการสวัสดิการสังคมโดยชุมชนเพื่อสรางชุมชนทองถิ่นจัดการตนเองของ
องคการบริหารสวนตําบลคลองน้ําไหลพบวา จัดสวัสดิการเพื่อคุณภาพชีวิตและความเปนอยูอยาง
ทัดเทียม ไมเปนภาระแกสังคมดวยรูปแบบของการออมเงินหรือระดมหุน เพื่อสงเสริมการออม
เงิน และนํามาชวยเหลือเกื้อกูลประชาชนที่ดอยโอกาสในเรื่องเงินทุนประกอบอาชีพและดํารงชีวิต
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••••••• •! การจัดการสุขภาวะในการพัฒนาตําบลคลองน้ําไหลควรมีการวางแผนการบริหารจัดการ
อยางเปนระบบและวางแผนการพัฒนาศักยภาพทางความคิดในการสรางความมั่นคงของการดําเนิน
ชีวิตดวยการดูแลกันแบบเกื้อกูลและขยายแนวคิดการดูแลแบบเกื้อกูลใหครอบคลุมทั้งตําบล

การจัดสวัสดิการใหแกสมาชิกและประชาชน สงเสริมกิจกรรมสาธารณประโยชนของหมูบาน
รวมถึงการทํานุบํารุงศาสนาและวัฒนธรรม ตอไป
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Abstract

Abstract
Abstract: This descriptive research aimed to examine the relationship of parents’ nutritional
attitude, family’s meals patterns, children dieting patterns activity pattern of children with over nutritional
status among pre-school children in urban and rural areas of Nakhon Pathom province. The sample included
111 pre-school children aged 4-6 years old attending nursery and their parents. Data were collected, using
self-administered questionnaire completed by the parents/guardians and nutritional status assessed in the
children. Data were analyzed by descriptive statistic and Logistic Regression.
Result revealed that nutrition attitude of parents, family’s food preparation patterns of children
were not associated with over nutritional status. Activity pattern of children were associated with over
nutritional status at p< 0.05 (OR=5.44, 95% CI 1.68-17.63). The result reflexed the importance of vigorous
activities children. Parents and teachers as well as caregiver at Kindergarden should enhance adequate
physical activity for preschool children.

••••••!"•#$%&#'()%••••••!'*•$+••,%• (descriptive research) '+-. / 01 • 2•"••343+%567/$80%"9•'•&.!••:;<*%••••7/$
=>?(•"•/$ •>(@::••••A/•B••7/$"•/:"•• •>(@::••••:(•C8•%/•B••7/$'AD• •>(@::•••//••E•F$••!7/$'AD••:<••C;<*%••••
'••%G%'AD••!•H/%'•&!% •FIH39•/!H•$ "-/ 'AD••!•H/%'•&!%•E•%•% 111 "% '•D:••:••37?/3>F•FIH39•/!H•$;A!GB?=>?(•"•/$9/:
@::4/:J•3 '"•-./$3-/•••!+K%••••@::4/:J•37/$••C8••$4•5••,4I7@FC••••••01•2•"?%"•?•9E••• '/•4•• @FC$•%•••!
8&.'•&.!•7?/$ @:H$//•'()% 5 4H•% "-/7?/3>F8.•L( 80%"9•7/$=>?(•"•/$'•&.!••:;<*%••••G%'AD••H/%•!'•&!% •>(@::••••A/•B••
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