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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]
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ศึกษาผลของการนำรูปแบบการเผยแพรนวัตกรรมรูปแบบการสอนภาษาไทยแบบสราง เสริม
สะสมประสบการณภาษาสูโรงเรียน ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครปฐม

การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย
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824 “75 ปจากโรงเรียนสตรีฝกหัดครูสูมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืนและการเตรียมพรอมสูประชาคมอาเซียน”

[1] Tang, K.C., Beaglehole, R., & Byrne, D.O.(2005). Policy and partnership for health promotion action — addressing the
determinants of health. Bulletin of the World Health Organization, 83(12), 881-968.
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เอกสารอางอิง

ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาครั้งนี้สามารถนําไปเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพโดยในกลุมอาสาสมัคร
โดยเนนในกลุม ที่มีอายุนอย โดยเฉพาะเรื่ องการออกกําลั งกายอย างสม่ํ าเสมอ การจัด การความเครีย ดอยางเหมาะสม และการ
รับประทานอาหารที่มีไขมันต่ํา
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Cultural Based Parcipatory Management to be Local Self- Reliance
Maepa Subdistrict, Mae Sot District, Tak Province.
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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 Tambon and identified
healthy management concepts, process and outcome at Maepa Tambon, Tak Province. Data collection
included 1) document analysis such as basic Tambon data, individual data, community data and Annual
report. 2) In-depth interview, focus group, observation participation and non-observation participation. 100
Key informants were mayors and of members of Local Administrative Organizations, community leaders,
village leaders, community organization or community networks, and stakeholders who involved transformed
healthy Tambon. Content analysis and matrix method were performed to analyze data.
Findings: 1) The management concept of Healthy Tambon consisted of: 1.1) The Concept of kinship
that the ancestor of Tambon Maepa migrated from Lanna with the same goal, namely "to have a better
quality of life"; therefore, people in Tambon Maepa had a strong network with each other. 1.2) Adherence to
the concept of social honor and respect for older people in the community that transmitted from generation
to generation. This concept made people in Tampon Maepa had a good relationship with each other. Due to
the good relationship of people in the community, the community would aware and would cooperate in
preserving their traditional culture. 1.3) The concept of Community Participation process that the community
had to share their knowledge and made a plan together to solve the community’s problems. 1.4) The
community needed to be empowered so that the community could move or drive further.
2) Healthy Tambon management system’s Maepa comprised 6 sub-models management such as 2.1)
Local administration System, 2.2) Social welfare and finance management, 2.3) Community learning system,
2.4) Economic community system, 2.6) Community volunteer system, and 2.7) Healthy community care
system.
3) The important factors to manage the cooperation of the community with different culture were the
vision of the leader, good governance, and self management of the community.
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1. เพื่อศึกษาฐานคิดการจัดการตําบลสุขภาวะ
2. เพื่อวิเคราะหการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมบนพื้นฐานความแตกตางทางวัฒนธรรมดวยทุนและศักยภาพของตําบลเพื่อ
นําไปสูการพึ่งพาตนเอง
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ของแบบมีสวนรวมของทุกภาคสวน และตางมีบทบาทตอการพัฒนาตําบลแมปะอยางชัดเจน ดังที่ไดมีการขับเคลื่อนขบวนการ
จัดการแบบมีสวนรวมของตําบลแมปะ จากประสบการณการทํางานของตําบลแมปะไดมีขบวนการสรางการอยูรวมกันระหวางชนเผา
กับชุมชนชาวไทยอยางสมานฉันท ไมรอรับการชวยเหลือจากหนวยงานราชการ หรือหนวยงานภายนอก จึงเกิดกระบวนการทองถิ่น
เขมแข็ง รวมกันขจัดปญหา และตองการจัดการระบบการอยูรวมกันหลากหลายเชื้อชาติ หลากหลายชนเผาเหลานี้ดวยตัวของ
ทองถิ่นเอง โดยองคการบริหารสวนตําบลแมปะ ใชเวทีการพูดคุยกันฉันทพี่นองเปนเครื่องมือในการบริหารพัฒนาทองถิ่น [1], [2]
ทําใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนตั้งแต รวมคิด รวมวางแผน รวมกําหนดแนวทาง รวมทํา รวมรับประโยชน และรวม
ติดตามประเมินผล และพัฒนาศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แกนนํา และคนในชุมชน ดวยการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
ทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชนเพื่อสรางเครือขายการทํางานใหกระจายครอบคลุม ทั้งนี้มีเปาหมายเพื่อสรางใหคนตําบลแมปะมี
จิตสํานึกรักบานเกิดชาติพันธุของตนเอง หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ถายทอดวัฒนธรรมที่หลากหลาย สูคนรุนหลังเพื่อเปนกําลังให
ตําบลแมปะ ขับเคลื่อนชุมชนทองถิ่นใหนาอยู
ด ว ยอั ต ลั ก ษณ ข องตํ า บลแม ป ะ เนื่ อ งจากคนตํ า บลแม ป ะอยู กั น แบบหลากหลายชนเผ า แต อ ยู ร ว มกั น แบบพี่ น อ ง
มีการชวยเหลือเกื้อกูลกัน มีวัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลาย ซึ่งคนในตําบลถือวาเปนทุนทางสังคมที่สําคัญในการขับเคลื่อนงาน
ตางๆ โดยภาพรวมของกระบวนการพัฒนาในตําบลแมปะ มีขอตกลงรวมกันระหวางผูนําชุมชนของตําบลแมปะ [3] และผูนําชุมชน
ของชุมชนเผาตางๆ เพื่อปองกันการเกิดขอพิพาท มีการไกลเกลี่ยผานแกนนําของทั้งสองฝาย โดยใชการประชุมเพื่อหาทางออก
รวมกัน จึงใหความสําคัญกับการพัฒนาการอยูรวมกันระหวางชนเผา เชน การจัดการชนเผา การสนับสนุนใหมีการศึกษาของพี่นอง
ชนเผาตางๆ เพื่อเปนการบริหารจัดการใหมีอาชีพ เปนการปองกันปญหาที่จะตามมาจากชนเผาตางๆ ในชุมชน มุงสูการอยูรวมกัน
อยางสมานฉันท
A'+!'B! 9•:•)3•%C>:$..D'A9•:%<)E••$;<•;!FA2;<•;! ในป พ .ศ.2552 [4], [5], [6] องคการบริหารสวนตําบลแมปะไดเขา
รวมโครงการสานพลังเครือขายชุมชนทองถิ่นจากฐานภูมิปญญา วัฒนธรรม สูตําบลสุขภาวะในเขตพื้นที่ภาคกลาง จากการศึกษา
ดูงาน ณ พื้นที่ตนแบบและนําองคความรูมาพัฒนาและตอยอดในพื้นที่ของตนเอง ในระยะปแรกของการดําเนินงานไดเนนการสราง
ความเขาใจแกชุมชน และสานตอนโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวมภายใตหลักธรรมาภิบาล โดยการจัดเก็บขอมูลและสถานการณสุข
ภาวะของคนในตําบลและนํามาจัดทําระบบฐานขอมูล แผนแมบทชุมชน นอกจากนั้นตําบลยังไดมีการเปดศักยภาพตําบล โดยไดมี
กิจกรรมคนหาแหลงเรียนรูและถอดบทเรียนประสบการณความสําเร็จ และไดจัดเปนระบบตางๆ ที่เชื่อมโยงกันทั้งตําบล จากนั้นก็ได
นําขอมูลปญหาความตองการที่มีอยูนํามาจัดทําแผนพัฒนาตําบลเพื่อนําสูการปฏิบัติ ซึ่งผลการดําเนินงานไดทําใหชุมชนไดเรียนรูและ
เขามามีสวนรวมการการสรางเสริมสุขภาวะใน 4 มิติทั้งกาย ใจ สังคม และปญญาอยางตอเนื่อง มีระบบฐานขอมูลชุมชนในเรื่อง
สุขภาวะ มีการจัดทําโครงการคนหาทุนทางสังคม [7] เพื่อสรางกระบวนการเรียนรู นําไปสูการจัดการตําบลสุขภาวะอยางมีสวนรวม
ของชุมชน โดยการระบบแผนแมบทชุมชนของตําบลหัวไผมาใชในการเก็บขอมูลเพื่อคนหาทุนทางสังคมในพื้นที่ ซึ่งในระยะเวลา
ตอมาองคการบริหารสวนตําบลแมปะ เปนอีกองคกรหนึ่งที่ไดรับการเชิญชวนจาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
(สสส.) เพื่อทําหนาที่เปน “เจาภาพหลัก” ในการขับเคลื่อนงานดานสุขภาวะโดยใชพื้นที่เปนตัวตั้ง เพื่อเปน “••••••••!"#•$%&'
()*('+,&-./%''0•&120” ที่ใชแหลงเรียนรูของระบบการจัดการสุขภาวะชุมชนโดยชุมชนในพื้นที่เขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวน
ตําบลแมปะเปนฐานการเรียนรูรวมกันของ อปทที่สมัครใจเขารวมทํางานเปนเครือขายตอไป.
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับฐานคิดการจัดการตําบลสุขภาวะ การบริหารจัดการแบบมีสวนรวมบนพื้นฐานความ
แตกตางทางวัฒนธรรมดวยทุนและศักยภาพของตําบลแมปะเพื่อนํามาวิเคราะหจุดดี จุดดอยของรูปแบบการบริหาร เพื่อการพัฒนา
ตอยอดนําไปสูการเปนชุมชนที่ระบบการบริหารจัดการแบบพึ่งพาตนเอง
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การวิจัยถอดบทเรียนระบบการจัดการสุขภาวะชุมชนเพื่อตําบลแหงการเรียนรู ตําบลแมปะ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ใน
ครั้งนี้ ใชการประเมินชุมชนเชิงชาติพันธุวรรณนาแบบเรงดวน เพื่อศึกษาฐานคิดการจัดการตําบลสุขภาวะ และวิเคราะหการบริหาร
จัดการแบบมีสวนรวมบนพื้นฐานความแตกตางทางวัฒนธรรมดวยทุนและศักยภาพของตําบลเพื่อนําไปสูการพึ่งพาตนเอง

แหลงขอมูลประกอบดวย 1) การศึกษาเอกสารไดแก เอกสารขอมูลตําบล รายงานผลการสํารวจแบบประเมินตางๆ ของ
ตําบล เชน แผนยุทธศาสตรและรายงานการดําเนินงานประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทะเบียนและรายงานการดําเนินการ
ของกลุมและองคกรตางๆในชุมชน 2) การสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุม การสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม กลุมผูให
ขอมูลหลักในครั้งนี้คือ ผูบริหาร แกนนําจากภาคทองถิ่น ภาคทองที่ ภาคประชาชน หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ วิทยากรชุมชน และ
ผูที่เขามามีสวนรวมหรือเกี่ยวของสําคัญเชื่อมโยงกับการขับเคลื่อนตําบลสุขภาวะ จํานวน 100 คน
การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใชกระบวนการวิเคราะหเชิงเนื้อหาเปนหลัก และใชการวิเคราะหทั้งในสวนของการวิเคราะห
เปรียบเทียบ การวิเคราะหเรื่องราว รวมถึงการวิเคราะหหาความสัมพันธแบบเมตริกซ เพื่อถอดฐานคิดการจัดการสุขภาวะ วิเคราะห
การบริหารจัดการแบบมีสวนรวมบนพื้นฐานความแตกตางทางวัฒนธรรมดวยทุนและศักยภาพของตําบลเพื่อนําไปสูการพึ่งพาตนเอง
ขอมูลที่ไดผานการตรวจสอบแบบสามเสา โดยใชการเก็บขอมูลจากหลายคน ระยะเวลาที่แตกตางกัน และวิธีการที่ตางกัน ซึ่งเนน
การสะทอนคิดและสอบทานและการคืนขอมูลใหกับพื้นที่ หลังจากเก็บรวมรวบขอมูลไดแลว ทีมผูวิจัยวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล
ที่ไดออกเปนระบบตางๆ ที่แสดงใหเห็นถึงฐานคิดการจัดการตําบลสุขภาวะ และการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมบนพื้นฐานความ
แตกตางทางวัฒนธรรมดวยทุนและศักยภาพของตําบลเพื่อนําไปสูการพึ่งพาตนเอง เพื่อนําเสนอใหกับผูใหขอมูลซึ่งประกอบดวย
ผูบริหาร แกนนําชุมชนที่มาจากทองที่ ทองถิ่น และภาคประชาชนในตําบลสอบทานขอมูล อีกครั้งกอนจัดทํารายงานผลการวิจัย

•••>•••3@?46•?4#•/1&8
1. +••36/13$/A8/&89.39* เปนกระบวนการทําใหประเทศเปนอุตสาหกรรมไดสงผลใหมีการ “ตีคา”ของสังคมทันสมัยให
ชุมชนชนบทจํานวนมากไดถูกกระแสของการพัฒนาพัดพาใหตองเผชิญกับปญหาตางๆ แตมีชุมชนจํานวนหนึ่งสามารถปรับตัวและ
กําหนดทางเลือกในการพัฒนาตนเองแทนการปลอยตัวเองไปตามแนวทางการพัฒนาที่กําหนดจากภายนอกชุมชน แตมีบางชุมชนที่
สรางเงื่อนไขและกระบวนการบางอยางเพื่อตอบสนองตอสถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรมที่เขามาจาก
ภายนอกชุม ชน ซึ่ง กระบวนการเหลา นี้ทํา ใหชุมชนหลายแหง กลายเป น ชุ ม ชนที่มีค วามเขมแข็ง เพราะสัง คมของระดั บ ชุ มชน
มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ มีการอยูรวมกันอยางชวยเหลือเกื้อกูล มีการสรางระบบเศรษฐกิจแบบเลี้ยงตัวเอง มีผูนําที่มีคุณธรรม
มีกระบวนการถายทอดทางวัฒนธรรม โดยผานกระบวนการทางสังคมตาง ๆ ที่ทําใหเกิดการรวมตัว รวมคิด รวมทําเพื่อผนึกกําลัง
กันตอตานหรือตอสูกับอํานาจภายนอกที่พยายามเขามาแทรกแซง โดยดึงเอาทรัพยากรและผลผลิตไปจากชุมชน
2. ••%0•*••••!"#9.39*6989•:;"*<.=•••>*•$006•B8,B•*) Rapid Ethnography Community Assessment
Program : RECAP) เปนกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพที่มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาทักษะการวิจัยชุมชน โดยพัฒนาทักษะดานการ
ถอดบทเรียนและการเขียนสรุปบทเรียนแหลงเรียนรูที่มีในพื้นที่ รวมทั้งการพัฒนาทักษะในดานการออกแบบกระบวนการพัฒนา
แหลงเรียนรู ศักยภาพของตําบล ตลอดจนการมองถึงความเชื่อมโยงของแหลงเรียนรูและศักยภาพของตําบล โดยเรียนรูจาก 4
องคกรหลักในพื้นที่ ไดแก องคการปกครองสวนทองถิ่น กํานัน ผูใหญบาน แกนนําชุมชนแกนนําแหลงเรียนรู และหนวยงาน/
รัฐตางๆ
3. •••!",•••-./'••%5*•••;"C*•:D•0•เปนกระบวนการหนึ่งของการทําใหเกิดกระบวนการจัดการชุมชนเขมแข็ง ที่
ประเทศไทยไดใหความสําคัญทั้งระดับนโยบายหรือภาครัฐองคกรปกครองทองถิ่น และภาคประชาชนเกณฑในองคกรชุมชน โดยมี/
ทุนสังคม การจัดการ/ภูมิปญญา /การคัดเลือกตามพัฒนาการของการจัดการชุมชนเขมแข็งในดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติ ผลการศึกษาพบวาประเด็นสําคัญเพื่อสรางตัวชี้วัดชุมชนเขมแข็งแบงเปน ตัวชี้วัด คือ มิติ 12 องคประกอบ 4
การผลิตและการบริโภคในชุมชน มิติทางดานสังคมและองคกรชุมชน เชน การจัดการและการบริหารองคกร ทางดานเศรษฐกิจ เชน
ชุมชน มิติทางดานวัฒนธรรมการเรียนรู เชน การอนุรักษและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น [8] รวมถึงมีการวิเคราะหรูปแบบและ
กระบวนการในการพึ่ ง ตนเองของครอบครั ว และชุ ม ชนที่ ส ามารถพึ่ ง ตนเองได โดยเฉพาะครอบครั ว ที่ ส ามารถพึ่ ง ตนเองได
ประกอบดวย การศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับสถานการณของตนเอง การสรางรายไดเพิ่มใหแกครอบครัว การลดรายจายของ
ครอบครัว รวมกลุมทํากิจกรรมการออมและดานอาชีพเสริม มีกระบวนการเรียนรูของตนเอง และการที่ชุมชนที่สามารถพึ่งตนเองได
ประกอบดวย การวิเคราะหปญหาและการเรียนรูตนเองการสรางวิสัยทัศนและกลยุทธในการพัฒนา การแสวงหาแหลงทุนเพื่อการ
พัฒนา การสรางกลุมเพื่อใชกระบวนการกลุมสรางคน การจัดตั้งกลุมอาชีพและแนวทางการพัฒนากลุมอาชีพ มีกระบวนการเรียนรู
ของชุมชน การจัดระบบการบริหารของหมูบาน การสรางจิตสํานึกในการพึ่งตนเองและการขอรับการสนับสนุนจากภายนอก โดย
กําหนดตัวบงชี้ของการพึ่งตนเองของครอบครัวและชุมชนชนบทในแตละดาน ไดแก การพึ่งตนเองดานเทคโนโลยี ดานเศรษฐกิจ
ดานจิตใจ ดานสังคมวัฒนธรรม ดานสาธารณสุข และดานทรัพยากรธรรมชาติ [9] เปนตน
4. การดําเนินงานของแหลงเรียนรูในตําบลทุกพื้นที่ลวนมีการพัฒนามาเปนลําดับจากจุดเริ่มตนในอดีตสูปจจุบัน โดยผาน
กระบวนการ รับรู เรียนรู และจัดการกับปญหาและความตองการของประชาชนในตําบลซึ่งปรากฏใหเห็นวิธีดําเนินงานและการ
จัดการจนไดขอสรุปของการดําเนินงานของแตละแหลงเรียนรูจะทําใหเห็นเสนทางในปจจุบัน ที่มีระยะของการพัฒนาที่อาจแตกตาง
กันไปตามบริบท การวิเคราะหและสรุปแหลงเรียนรูจะทําใหเห็นเสนทางการพัฒนา ทุนและศักยภาพ วิธีการดําเนินงาน การจัดการ
และผลผลิตผลลัพธในการดําเนินงาน ขอมูลทีไ่ ดจะใชในการออกแบบกระบวนการเรียนรูของแหลงเรียนรูและวางแผนออกแบบการ
พัฒนาตอยอด ดังนั้น ภาพลักษณของความเขมแข็งของชุมชนไทย จึงมีแนวโนมใกลเคียงกับภาพลักษณของชุมชน แนวทางการ
นําเสนอของกลุมวัฒนธรรมชุมชน เพื่อสรางภาพลักษณของหมูบานไทยวา มีวัฒนธรรมที่ดีงาม คนมีความเอื้ออาทร แบงปน และ
อยู รวมกับสิ่งแวดลอมธรรมชาติและวัฒนธรรมอยางสมดุล
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จากเก็บรวบรวมขอมูล สามารถสังเคราะหผลการศึกษา ได 2 ประเด็น ดังนี้
1. )•*+,•••!",•••-./'••% (•%•&0,1•#
องคการบริหารสวนตําบลแมปะ มีวิธีการ กระบวนการทํางานเกิดขึ้นจากความเชื่อในรากเหงาของความเปนเครือญาติ และ
ชาติพันธุวรรณาที่เหมือนกัน รวมถึงการเคารพและใหเกียรติแกคนอื่นเปนเบื้องตนดวยคํากลาววา “•••••• !"#•$% •$%•••••• !"#•!%“
เพื่อเปนฐานแหงความศรัทธาในผูนําและเปนแรงขับเคลื่อนใหเกิดการบริหารจัดการที่ชวยทําใหภาคประชาชน ภาคทองถิ่น ภาค
ทองที่ ชนเผา และประชากรแฝงไดมีสวนรวมในการคิด รวมตัดสินใจ ลงมือปฏิบัติ และประเมินผลจากทุกฝาย ใหเกิดการประสาน
พลังเปนเครือขายที่เชื่อมโยงกันเองภายในตําบล และขับเคลื่อนภารกิจตางๆ ของ ชุมชน หมูบาน และตําบล ดวยการใชการบริหาร
จัดการแบบธรรมาภิบาลควบคูกับการจัดการชนเผา เปนเครื่องมือในในการอยูรวมกันอยางสันติสุข
ดังนั้น การพัฒนาเพื่อเสริมศักยภาพชุมชนดวยการเพิ่มกระบวนการสรางพลังใหกับประชาชนไดมีความสุข และผูนํายอมมี
ความสุข จึงเปนเปาหมายของการใชกระบวนการสรางการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน ใหไดรับโอกาสแสดงความคิดและเกิด
การเรียนรูสูการจัดการดวยตนเองอยางมีความสุข เพื่อนําพาสังคมแมปะไปสูวิสัยทัศนที่ไดกําหนดรวมกัน วา เราจะ“•&'(")%*+,•-.•
/%0%!12&34567•6• 8 &!9:%:(.•5;14%6 <+95;10!!.”
องคการบริหารสวนตําบลแมปะไดสะทอนแนวคิดของการพัฒนาเครือขายเพื่อสรางชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเองไดอยาง
ชัดเจน อันประกอบดวย 4 แนวทาง คือ
1) #2,3"4*5*•••6781•/&89•:;"*<.=•••>• เกิดขึ้นจากการที่คนแมปะสวนใหญมีบรรพบุรุษอพยพมาจากถิ่นฐานลานนา
เหมือนกัน โดยมีความมุงมั่นตั้งใจในการฟนฝาอุปสรรคเพื่อสรางฐานะและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ประกอบกับนิสัยใจคอคนลานนาที่มี
ลักษณะของความเอื้ออาทร ความเห็นอกเห็นใจ ซึ่งลวนแตเปนวัฒนธรรมที่สั่งสอนกันมาจากรุนสูรุน จึงสามารถนํามาเปนกลไกใน
ระบบการบริหารจัดการตําบลแมปะได ซึ่งผลที่ตามมาคือการแกไขปญหาและพัฒนาตนเองของชุมชนดวยคนของชุมชนเอง รวมถึง
การอยูรวมกันของชนเผาตางๆไดอยางเปนสุข เชน มีการเปดชองทางการสื่อสารดวยการจัดประชุม ปรึกษาหารือ วางแผนการแกไข
ปญหาและตอบสนองความตองการของคนในชุมชน ตลอดจนมีการรับฟงความคิดเห็นอยางเปดกวางและนําประเด็นปญหา และ
ทางเลือกในการแกไขปญหามาสรางและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการรวมกันใหมากขึ้น
2) 5716•?#•:6/• 6/•5716•?#•:6•• ปฏิบัติกันมาจนกลายเปนวิถีชีวิตและเปนแบบแผนที่ยึดถือจากรุนไปสูรุนเชนกัน รวมถึง
การใชวัฒนธรรมการใหเกียรติเพื่อสรางความศรัทธา สรางจิตสํานึก สรางคุณงามความดี และสรางความผูกพันใหกับผูคนในชุมชน
ทุกฝายเกิดความรัก ความสามัคคี รวมถึงการหวงแหนคุณคาประเพณีและวัฒนธรรมของตําบล และไดนํามาซึ่งการรวมใจ รวมคน
รวมทุน เพื่อชวยเหลือเกื้อกูลกัน สรางความสมานฉันทใหเกิดขึ้นในตําบล ประกอบกับสภาพของการเปนเมืองชายขอบยอมมีชนเผา
จากตางแดนเขามาพักพิงจํานวนมาก จากวัฒนธรรมการใหเกียรติกันจึงทําใหเกิดการกําหนดกฎเกณฑทางสังคมและนําใชเปนกลไก
ใหชุมชน สังคมเกิดความเทาเทียมและอยูรวมกันอยางสันติ เชน มีการจัดตั้งผูนําชนเผารวมกับผูใหญบานแตละหมูบานเพื่อเปน
ตัวแทนในการจัดระเบียบสังคมใหอยูรวมกันได โดยมีการกําหนดกฎเกณฑของหมูบานเพื่อลดขอขัดแยง รวมถึงการใชแนวคิดนี้
สํ า หรับ การบริห ารงานบุ ค ลากรในองคก ารบริห ารส ว นตํ า บลแม ป ะเพื่อ เพิ่มศั ก ยภาพในการทํ า งานร วมกั น กับ ประชาชน โดย
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830 “75 ปจากโรงเรียนสตรีฝกหัดครูสูมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืนและการเตรียมพรอมสูประชาคมอาเซียน”

2.3 •••••••••!"•#$•%&'()*+)" เนนกระบวนการสรางการเรียนรู สรางการมีสวนรวมของประชาชนทุกกลุมวัย ทุกชาติ
พันธุ ทุกภาคสวน มีการขับเคลื่อนระบบการเรียนรูของชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน ผานการจัดกระบวนการเรียนรูที่สอดคลองกับวิถี
ชีวิตของกลุมคนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุในพื้นที่ ซึ่งกระบวนการเรียนรูยังเนนการนําใชขอมูลและแหลงทรัพยากรการ
เรียนรูที่มีอยูใ นชุมชน ผานการเรียนรูที่เปนเอกลักษณของตําบลแมปะ ดานการศึกษา พัฒนาอาชีพ อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม สืบสานประเพณีวัฒนธรรม และ พัฒนาผลผลิตทางการเกษตร บนฐานการเรียนรูของชุมชนแบบพอเพียง
2.4 •••••,•-.•/0)*+)" เนนการสรางรายได การพึ่งพาตนเองของครอบครัว การชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางสมาชิก
ภายในกลุม โดยใชความรู ภูมิปญญาทองถิ่น วิถีชีวิตชุมชนประกอบกับ วัฒนธรรมประเพณี รวมไปถึงการใชทรัพยากรทองถิ่นที่มีอยู
ใหคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด โดยนํามาผนวกกับการบริหารการจัดการหรือนวัตกรรม ความรูในสมัยใหม เพื่อกอใหเกิดการ
พัฒนาการเรียนรูของกลุม สมาชิกกลุม และชุมชนอยางตอเนื่อง ระบบประกอบดวยกลุมตางๆ ที่มุงเนนการรวมกลุมเพื่อนําไปสูการ
สรางรายไดของตนเองและครอบครัว รวมทั้งการชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางสมาชิกของแตละกลุม
2.5 ••••(•1•1+23••%&'()*+)" มุงเนนการสรางเสริมใหประชาชนมีความมั่นคง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ภายใตสภาพแวดลอมทางสังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชนที่หลากหลาย พรอมทั้งสรางเสริมศักยภาพของชุมชนใหสามารถ
อยูรวมกันอยางมีความสุข โดยการปลูกฝงจิตอาสาและสรางความสามัคคีใหกับคนในชุมชน เพื่อใหประชาชนมีสุขภาวะทั้งระดับ
บุคคล ครอบครัว และสังคมอยางยั่งยืน
2.6 •••••••4#561*78•%)*+)" มุงเนนการสรางเสริมใหประชาชนมีความสมบูรณทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ และ
สังคม การใหบริการกับคนในชุมชนภายใตทรัพยากรทุนทางสังคม วิถีชีวิตชุมชน มีการสงเสริมใหประชาชนชวยกันดูแลสุขภาพ
กันเอง ชวยเหลือเกื้อกูลกัน เสียสละเวลาของตนเองเพื่อทําใหสุขภาพรางกาย จิตใจ ของคนในชุมชนเขมแข็ง อาศัยอยูรวมกันได
อยางมีความสุข สามารถสรุปเปนโมเดลดังรูป
9:0 02!1; •••<0 5=>?3@•+1;•••<0 ••/=••024•••5••+1>@"•>@+•"%&A".•"3@•+5B•B>•?C•?@2D"E••+4$@!C*"56•
,2•!8•%7(?B;••6 คือ การมีผูนําที่มีวิสัยทัศน การใชหลักการปกครองที่เทาเทียม และเนนการพึ่งพาตนเอง

มอบหมายใหมีเจาหนาที่ประจําหมูบาน เพื่อเขาไปมาสวนรวมในการทํากิจกรรม กระตุนหรือสนับสนุนใหหมูบานนั้นๆ มีระบบการ
วางแผน มีความคิดริเริ่มในกิจกรรมหรือโครงการตางๆ เปนตน
3) 1•$•?•••+1>@"•>@+ ใชการรวมคิด รวมวางแผน รวมรับรู รวมดําเนินการ รวมประเมินผล และรวมขับเคลื่อน เพื่อ
เชื่อมโยงใหประชาชนเปนผูมีสวนรวมกับองคกรทองถิ่น ทองที่ โดยเนนการทํางานรวมกับทุกภาคสวนเชน บาน วัด โรงเรียน เด็ก
เยาวชน ผูสูงอายุ และสตรี ตลอดจนภาครัฐที่เกี่ยวของ โดยมีการกระจายขอมูลขาวสารและประชาสัมพันธดวยหนังสือเชิญ การ
สื่อสารแบบปากตอปาก การเขารวมรับทราบขอมูลในเวทีหมูบานตางๆ ซึ่งเปนการเปดโอกาสทางความคิด และเชื่อมโยงกับผูมีสวน
รวมใหเปนเครือขายในชุมชน ตลอดจนใชการกระจายขอมูลขาวสารใหประชาชนไดรูเทาทันกับสถานการณและเหตุการณตางๆ ใน
ชุมชนตลอดจนสังคมภายนอก เพื่อที่จะปรับตัวใหสอดคลองกับวิถีชีวิต วิถีสังคม ไมตกอยูในการบริโภคนิยมและกระแสโลกาภิวัฒน
อีกทั้งเพื่อใหคนในชุมชนไดตระหนักในความเปนพลเมืองชาวแมปะ ที่ตองรูจักรับผิดชอบตอหนาที่ มีการตื่นตัวตอสิทธิพลเมืองที่ตอง
เคารพตอสิทธิของผูอื่น มีความสํานึกและมีจิตสาธารณะที่จะบําเพ็ญตอสาธารณประโยชน สังคมและถิ่นกําเนิดของตนเอง เชน การ
ประชุมจัดงานกีฬาหมูบาน มีการเปดเวทีรวมกันใหประชาชนในตําบลและเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลแมปะรวมถึงบุคคลที่
ทรงคุณวุฒใิ นดานตางๆ ระดมความคิดหาจุดเชื่อมโยงเพื่อสรางกระบวนการใหทุกฝายมีสวนรวมในทุกๆ ดาน โดยเนนพลังของชุมชน
เปนจุดเสริมในสวนที่ยังบกพรอง ซึ่งทําใหเกิดขั้นตอนการทํางานที่เปนระบบและสรางความรักความสามัคคีภายในทองถิ่นเพิ่มมาก
ขึ้นดวย รวมถึงการขยายตอยอดสรางการมีสว นรวมที่กวางขึ้นออกไป เปนตน
4) •••B>(!(456••••="*"•1•/+
เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลแมปะ มีเปาหมายการพัฒนาชุมชนทองถิ่นใหประชาชนเกิดการพึ่งพาตนเอง โดย
แสดงบทบาทของการเปนผูเอื้ออํานวยใหเกิดประโยชนแบบตอยอด และหนุนเสริมการขับเคลื่อนงานทั้งหมดของตําบล ระบบบริหาร
จัด การแบบมี ส ว นร ว มจึง ใชก ลไกเวที เสวนาหรื อประชุ ม หมู บา น ระดมสมองความคิด ให ริ เริ่ ม ทํา งานดว ยตนเอง พรอ มทั้ ง จั ด
กระบวนการกระตุนใหประชาชนเกิดการพึ่งตนเอง เกิดการวางแผนรวมกัน ตัดสินใจรวมกัน และรวมรับผลประโยชน จนประสบ
ความสําเร็จในระดับหนึ่ง จากนั้นองคการบริหารสวนตําบลแมปะจึงนําแนวความคิดหรือกิจกรรมที่ริเริ่มโดยประชาชนนั้น มาสงเสริม
หรือตอยอดใหเกิดการพัฒนามากยิ่งขึ้นตามลําดับความสามารถและศักยภาพในการจัดการขององคการบริหารสวนตําบลแมปะ
รวมถึงการประสานงานเครือขายหนวยงานภาครัฐตางๆ ในระดับอําเภอ ระดับจังหวัด และหนวยงานองคกรภายนอกมาหนุนเสริม
ตอไป เชน ประชาชนชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน หมูที่ 1 มีการรวมกลุมดวยจิตอาสาของคนในชุมชนเอง เพื่อจัดเวรยามในการ
ลาดตระเวนปองกันการกออาชญากรรม สกัดกั้นกระบวนการคามนุษยและกระบวนการคาขายยาเสพติดในพื้นที่ จนสามารถทําให
อัตราการสูญเสียจากสถานการณดังกลาวลดลงจนไดรับรางวัล แตเนื่องจากขาดแคลนเครื่องมืออุปกรณในการปองกันตัว เปนตน
2. ••••%&'(";•F91#>•••%G'?%•B"•(?
ตํ า บลแม ป ะ มี ก ารบริ ห ารจั ด การแบบมี ส ว นร ว มเพื่ อ ให เ กิ ด การพั ฒ นากิ จ กรรม วิ ธี ก ารทํ า งาน กระบวนการจั ด การ
ดวยศักยภาพและทุนทางสังคมที่ประกอบกันเปน “•••••/=••024•••5••+1>@"•>@+” โดยมีฐานคิดที่สําคัญมาจากวัฒนธรรม
วิถีชุมชน และขับเคลื่อนดวยมุมมองในอนาคตของคนแมปะ “•••••• !"#$%&$' ( )*+•,-./0•/$12 •)34 4•&$.5*- / 6"3
.5*())&” ประกอบดวยระบบยอยที่เกี่ยวของในเบื้องตน ดังนี้
2.1 ••••••/=••024•••B;••6 มุงเนนประชาชนมีสุข ผูนํามีสุข โดยผูนําใชหลักธรรมมาภิบาลปกครองคนในชุมชนให
เดินสายกลาง สรางการมีสวนรวมใหคนในชุมชนและชนเผาตางๆ ภายใตพื้นฐานทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษที่สั่งสอนกันมาในการ
เคารพนับถือบุคคล การใหเกียรติซึ่งกันและกัน เคารพในเอกลักษณ ใจเ”ขา ใจเราซึ่งเปนกลไกในการขับเคลื่อนใหเกิดการรวมตัว “
ธรรมของรวมกันคิด รวมกันตัดสินใจ และนํามาซึ่งความสามัคคีโดยไมมีการแบงชาติพันธุในชุมชน รวมถึงการเขาใจภาษาและวัฒน
ชนเผาที่แตกตางกันออกไป อันนําไปสูกระบวนการแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น และลดความขัดแยงระหวางเผาพันธุที่อาศัยรวมอยู
ในตําบลแมปะไดอยางมีประสิทธิภาพ ประชาชนไดรับผลประโยชนเปนวงกวาง ประกอบกับไดมีองคเอกชนและหนวยงานของรัฐที่
เขามาดูแลชวยเหลือ มารวมขับเคลื่อนกลไกการพัฒนา สงเสริม สนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมใหชุมชนเกิดการพัฒนาที่มาจาก
การตัดสินใจรวมกันของทุกๆฝาย
2.2 ••••(?3H••••••?/"56•1@214/•••)*+)" เนนเรื่องการระดมทุนเงินที่มีอยูในชุมชนในรูปแบบของการออมเงินหรือ
ระดมหุนเพื่อสงเสริมการออมเงิน โดยตองการใหคนในตําบลแมปะมีแหลงเงินทุนของตนเองในการประกอบอาชีพหรือดํารงชีวิต
ลดภาระหนี้สินและปญหาการกูเงินนอกระบบ มีการจัดสวัสดิการใหแกสมาชิกและประชาชนโดยสวนหนึ่งคืนผลกําไรใหแกกลุม
สมาชิก และอีกสวนหนึ่งคืนกําไรสูชุมชนและสังคม พรอมจัดสวัสดิการแบบครบวงจร ตั้งแตเกิดจนกระทั่งเสียชีวิตดวยความทั่วถึง
และเทาเทียม รวมทั้งเปนเครื่องมือในการชวยเหลือซึ่งกันและกันระหวางคนในชุมชนดวย

“75 ปจากโรงเรียนสตรีฝกหัดครูสูมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืนและการเตรียมพรอมสูประชาคมอาเซียน” 831

(หทัยชนก บัวเจริญ, 2554)
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การจัดการสุขภาวะในการพัฒนาตําบลแมปะควรมีการวางแผนการบริหารจัดการตามพื้นฐานความแตกตางวัฒนธรรม การ
จัดการชนเผาอยางเปนระบบและวางแผนการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในรุนตอไป เพื่อใหเกิดความยั่งยืนในการเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชนทองถิ่น อยางไรก็ตามการปรับวิธีคิดและสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงยังมีความจําเปนที่ตองพัฒนาศักยภาพแกนนํา
ที่มีอยูใ นตําบลใหสามารถคิดเชื่อมโยงระบบตางเพื่อใหการจัดการสุขภาวะสามารถเกื้อกูลกันไดในที่สุด
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชการประเมินชุมชนเชิงชาติพันธุวรรณนาแบบเรงดวนใน
การเก็บรวบรวมขอมูล มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ฐานคิดการจัดการสุขภาวะ เพื่อวิเคราะหทุนและศักยภาพใน
การพัฒนาตําบลเพื่อนําไปสูการจัดการตําบลทุงโพธิ์ จากแหลงขอมูลประกอบดวย 1) การศึกษาเอกสารไดแก
เอกสารขอมูลตําบล รายงานประจําป ของตําบล 2) การสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุม การสังเกตแบบมี
สวนรวมและไมมีสวนรวม กลุมผูใหขอมูลหลักในครั้งนี้คือ ผูบริหาร แกนนําจากภาคทองถิ่น ภาคทองที่ ภาค
ประชาชน หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ วิทยากรชุมชน และผูที่เขามามีสวนรวมหรือเกี่ยวของสําคัญเชื่อมโยง
กับการขับเคลื่อนตําบลสุขภาวะ จํานวน 80 คน การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใชกระบวนการวิเคราะหเชิง
เนื้อหา เปรียบเทียบเรื่องราว วิเคราะหแบบตารางเปรียบเทียบ มีการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา
ผลการศึกษา
1) ฐานคิดในการดําเนินการพัฒนาตําบลเพื่อการจัดการตําบลสุขภาวะ ประกอบดวย 1) การมีสวนรวม
ของทุกภาคสวน ทั้งภาคประชาชน หนวยงานภาครัฐ ภาคีตางๆ ทั้งภายใน และภายนอก ใหมีสวนรวมในการ
จัดทําแผนงาน ร วมกันคิด รวมกันตัดสิ นใจ ผานกระบวนการรวมตัวกันของกลุมคน แกนนําระดั บหมูบาน
ตําบล อาศัยขอมูล และรากฐานของปญหาที่เกิดขึ้นตามจริง 2) การสรางเครือขาย ประสานเชื่อมโยงใหเกิด
เครือขายการดําเนินการรวมกัน พรอมทั้งผลักดันใหเกิดการทํางานรวมกันเพื่อเสริมหนุน และพัฒนาศักยภาพ
เครือขายกลุมกิจกรรม หรือกลุมองคกร กอใหเกิดเครือขายการพัฒนารวมกัน 3) การสรางกลไกสื่อสารในการ
ขับเคลื่อน สรางความเขาใจ และสรางความสัมพันธอันดีตอการดําเนินงานรวมกันขององคกร ภาคี ตางๆ ทั้ง
ใน และนอกพื้นที่
2) ผลการวิเคราะหทุนและศักยภาพในการพัฒนาตําบลเพื่อนําไปสูการจัดการตําบลทุงโพธิ์ ระบบการ
จัดการสุขภาวะชุ ม ชนโดยชุม ชนขององค ก ารบริห ารสวนตําบลทุง โพธิ์ 7 ระบบ จํานวน 23 แหล ง เรี ยนรู
ประกอบดวย (1) ระบบบริหารจัดการตําบล (2) ระบบการเรียนรูเพื่อเด็กและเยาวชน (3) ระบบเศรษฐกิจ
ชุมชน (4) ระบบสุขภาพชุมชนและจิตอาสา (5) ระบบเกษตรสุขภาวะ (6) ระบบองคกรการเงินและสวัสดิการ
ชุมชน (7) ระบบพลังงานทดแทน
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การศึกษาทุนและศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลทุงโพธิ์
เพื่อสรางชุมชนทองถิ่นจัดการตนเอง
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1. ฐานคิดการจัดการสุขภาวะในการพัฒนาตําบลแมปะเปนผลมาจากการผูนําที่มีวิสัยทัศน มองการทํางานอยางมีความสุข
ควบคูกับการเขาใจวัฒนธรรมความเชื่อและการจัดการตามวิถีการดําเนินชีวิต ทําเปนแบบอยางเพื่อใหสามารถพัฒนาตําบลใหพึ่งพา
ตนเอง
2.การบริหารจัดการแบบมีสวนรวมบนพื้นฐานความแตกตางทางวัฒนธรรมเปนการจัดการทุนและศักยภาพในตําบลใหเกิด
การเรียนรูและดูแลสุขภาพของชุมชนรวมกันจากทุกภาคสวนพรอมจัดการตนเองใหอยูไดอยางแนบเนียน โดยการเชื่อมประสานของ
แหลงเรียนรูตางที่มใี นชุมชน เพื่อใหประชาชนที่มีความแตกตางทางวัฒนธรรมสามารถอยูรวมกันอยางมีความสุข
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