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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

ส า ร บั ญ (ตอ)

815-824

803-814

792-802

783-791

773-782

772-897

764-771
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832 “75 ปจากโรงเรียนสตรีฝกหัดครูสูมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืนและการเตรียมพรอมสูประชาคมอาเซียน”
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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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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
รัฐธรรมนูญแหง ราชอาณาจักรไทย 2550 ได บัญญัติเ รื่องราวอันเกี่ย วเนื่องกับการปกครองสวนทองถิ่น ตามมาตรา
281 - 283 ที่กลาววา “รัฐจะตองใหความเปนอิสระแกทองถิ่นตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชน
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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 Thung-po Thombon, Prajeenburee 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) participation process
was gathering group for solving problems. They believed empower gathering group because
they know community problems and be setting priority rapidly problems. 2) Multi
networking participation were management with judgment from community organization
council and force moving in each village by civil society mobile. 3) Communication for
community were management with knowledge participation process was gathering group for
management Thombon.
2) Healthy Thombon management system’s Thung-po comprised 7 sub-model
management to 23 learning such as 1) Local administration System 2) Child and youth
learning system 3) Economic community system 4) Caring for Healthy community and
volunteering system 5) Agriculture for health system 6) Social welfare and finance
management 7) exchange energy system
3) Outcome and success factors were acceptable and well known of Thung-po 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.

Abstract

คําสําคัญ: ทุนและศักยภาพ, ชุมชนทองถิ่นจัดการตนเอง, ตําบลทุงโพธิ์

“75 ปจากโรงเรียนสตรีฝกหัดครูสูมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืนและการเตรียมพรอมสูประชาคมอาเซียน” 835

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษา ฐานคิดการจัดการสุขภาวะในการพัฒนาตําบลทุงโพธิ์
2. เพื่อวิเคราะหทุนและศักยภาพในการพัฒนาตําบลเพื่อนําไปสูการจัดการตําบลทุงโพธิ์
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
1) แนวทางในการพัฒนาศักยภาพและทักษะดานการวิจัยชุมชนสําหรับนักวิจัยชุมชนและผูรวมเรียนรู ที่เนนใหเขาใจแนวคิด
โดยใชกระบวนการวิจัยชุมชนเชิงชาติพันธุวรรณนาแบบเรงดวน (Rapid Ethnography Community Assessment
Program : RECAP) เปนกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพที่สามารถนําใชในการพัฒนาทักษะการวิจัยชุมชน สามารถพัฒนา
ทักษะดานการถอดบทเรี ยนและการเขียนสรุปบทเรียนแหลงเรียนรูที่มีในพื้นที่ ตลอดจนการพัฒนาทักษะในดานการ
ออกแบบกระบวนการพัฒนาแหลงเรียนรู และศักยภาพของตําบล โดยเรียนรูจาก 4 องคกรหลักในพื้นที่ ไดแก องคการ
บริหารสวนตําบลวังใหม กํานัน ผูใหญบาน แกนนําชุมชน/แกนนําแหลงเรียนรู และหนวยงานรัฐตางๆ
2) จากการทบทวนวรรณกรรมพบว า การจั ด การสุ ข ภาวะในการพัฒ นาตํ าบลเปนกระบวนการหนึ่ งของการทํ าให เ กิ ด
กระบวนการจัดการชุมชนเขมแข็ง ที่ประเทศไทยไดใหความสําคัญทั้งระดับนโยบายหรือภาครัฐองคกรปกครองทองถิ่น
และภาคประชาชน/องค กรชุม ชน โดยมี เ กณฑ ใ นการคั ด เลื อกตามพั ฒ นาการของการจั ด การชุ ม ชนเข ม แข็ ง ในด าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม/ภูมิปญญา/ทุนสังคม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ผลการศึกษาพบวาประเด็นสําคัญเพื่อ
สรางตัวชี้วัดชุมชนเขมแข็งแบงเปน 4 องคประกอบ 12 ตัวชี้วัด คือ มิติทางดานเศรษฐกิจ เชน การผลิตและการบริโภค
ในชุมชน มิติทางดานสังคมและองคกรชุมชน เชน การจัดการและการบริหารองคกรชุมชน มิติทางดานวัฒนธรรมการ

ในท องถิ่ น การกํ ากับ ดูแลองค กรปกครองส วนท องถิ่ น ต องทําเทาที่ จําเปนตามที่ กฎหมายบัญญั ติ ” แตตองเป นไปเพื่อการ
คุมครองประโยชนของประชาชนในทองถิ่นหรือประโยชนของประเทศเปนสวนรวม โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปน การ
ปกครองในระดับ ลางสุ ด ที่เ ป ดโอกาสให ประชาชนเขามาบริห ารกิจ การของรัฐ ซึ่ งต องปฏิบั ติต ามกรอบของระเบีย บ กฎ
ขอบั งคั บหนัง สือสั่ง การต าง ๆ ที่เ กี่ย ว โดยเฉพาะหลั กเกณฑการบริห ารกิจการบ านเมื องที่ดี หรื อหลักธรรมาภิ บาล ที่ยึ ด
ประโยชนสุขของประชาชนเปนสําคัญ องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงใหความสําคัญกับประชาชนในเขตบริการ โดยเปดโอกาส
ใหเขามามีสวนรวมในกระบวนการบริหารงานของทองถิ่น กอใหเกิดผลดีสอดคลองกับแนวพระราชดําริหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ย งและจากแนวคิ ด การจั ด ทํ าแผนชุ ม ชน การสนั บ สนุ นการขั บ เคลื่ อนแผนชุ ม ชนขององค กรปกครองส วนท องถิ่ น
การบูรณาการระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยใหชุมชนพึ่งตนเองเปนหลักการพึ่งพาหนวยงานรัฐหรือองคกรภายนอกเฉพาะ
กิจกรรมหรือโครงการที่เกินศักยภาพของชุมชน ไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชน คนในชุมชนไดขับเคลื่อนแผนชุมชนสู
การปฏิบัติกอใหเกิดการไดตื่นตัวและไดพัฒนาพื้นที่ของตนเกิ ดการดูแลดานสวัสดิการชุ มชน การรักษาความสงบเรียบของ
ชุ ม ชน การป อ งกั น ป ญ หายาเสพติ ด การสื บ สานวั ฒ นธรรม ประเพณี ท อ งถิ่ น ด า นสาธารณสุ ข ชุ ม ชน การรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และดานอื่นๆ จนสงผลใหชุมชนมีความรัก ความสามัคคี คนในชุมชนมีความสุข
บทเรียนจากการทํางานดานการจัดการสุขภาวะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในหลายพื้นที่ที่เปนความรวมมือของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับ สสส. โดย สํานัก 3 จนกระทั่งเปนพื้นที่ตนแบบดานการจัดสุขภาวะชุมชนโดยชุมชนตาม
แนวคิดชุมชนทองถิ่นเขมแข็งจากฐานพระเจดีย รวมถึงตําบลตนแบบอยาง “เทศบาลตําบลบานซอง” ไดทําการสรุปบทเรียน
ใหเห็นวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชนสามารถจัดการสุขภาวะไดดวยตนเอง ทุกองคกรปกครองสวนทองถิ ่นตางมี
แนวคิดการพัฒนาที่มุงหวังสูความดีงาม อีกทั้งยังมีศักยภาพและความพรอมในการรอยเรียงกับ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อื่นๆ เปนเครือขายองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนการขับเคลื่อนเครือขายทองถิ่นในลักษณะเพื่อนชวยเพื่อน โดยมีการเสริม
หนุนแบบพี่เลี้ยง และเพิ่มสมรรถนะในดานตาง ๆ โดยเฉพาะสมรรถนะดานกระบวนการถายทอดความรูจากการปฏิบัติ การ
หรือแหลงเรียนรู
ดังนั้นหากตองการพัฒนาเครือขายการเรียนรูขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อชุมชนทองถิ่นนาอยู ในการดําเนิน
โครงการสรางเสริมสุขภาวะเพื่อความอยูดีมีสุขของชุมชน จําเปนอยางยิ่งที่ตองศึกษาวิธีคิดในการจัดการสุขภาวะ คนหาและ
วิเคราะหทุนและศักยภาพการเทียบเคียงประสบการณ เพื่อหาวิธีการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทุงโพธิ์ ทําใหเกิดการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตําบลดวยการเกิดแหลงเรียนรูใหม เกิดจิตอาสาในการขับเคลื่อนงาน ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาฐานคิดการจัดการสุขภาวะ เพื่อวิเคราะหทุนและศักยภาพในการพัฒนาตําบลเพื่อนําไปสู การจัดการ
ตําบลทุงโพธิ์และขยายผลตอไป

3)ปจจัยเงื่อนไขความสําเร็จขององคการบริหารสวนตําบลทุงโพธิ์การทํางานรวมกับภาคทองถิ่นและ
ภาคทองที่ การวางฐานเรื่องเศรษฐกิจชุมชนคูกับการเสริมศักยภาพดานการจัดการสวัสดิการสังคมโดยชุมชน
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836 “75 ปจากโรงเรียนสตรีฝกหัดครูสูมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืนและการเตรียมพรอมสูประชาคมอาเซียน”

ที่มีอยูในทองถิ่ น ใหเกิ ด
ประโยชน อยา งสูง สุด

ทรั พยากร

มีความยืด หยุนตอ
การเปลี่ยนแปลง

บุคคล

เสริมสร างความเขมแข็ง

มีการแลกเปลี่ ยน
วิ ส ั ย ทั ศน รวมกัน

เครือขาย

เปิดโอกาสในการแสดง
ความคิ ดเห็ น

มีสวนรวม

สรา งแรงกระตุน
ขอตกลง

แลกเปลี่ยนเรียนรู

ระบบพลั งงานทดแทน

นํ า ใชทรั พยากร
ลดภาระคา ใชจา ย

ระบบองค กรการ
เงิ นและสวั สดิ การชุม ชน สงเสริ มการออม
ลดภาระหนี้ สิ น

สรา งงาน สรา งรายได
นํ าใชทรั พยากรที่มี
ระบบสุขภาพ
ชุมชนและจิ ตอาสา ปองกัน เหตุ สงเสริ มสุขภาพ
ปลูกฝั งจิ ตอาสา
ระบบเกษตรเพื่ อ
เกษตรปลอดสาร
สุขภาวะ
อาหารปลอดภั ย

ระบบเศรษฐกิ จ
ชุมชน

บูรณาการองค ความรู

ใชกลไกการสื่อสารขั บเคลื่อน
ระบบการเรียน
รูเพื่ อเด็ กและเยาวชน

“75 ปจากโรงเรียนสตรีฝกหัดครูสูมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืนและการเตรียมพรอมสูประชาคมอาเซียน” 837

ซึ่งทุนและศักยภาพในการพัฒนาตําบลที่สามารถวิเคราะหจุดเดนของพื้นที่ที่เอื้อตอการพัฒนาตําบลไดดังนี้
1) ตํ าบลทุงโพธิ์ มีเนื้ อที่ส วนใหญเ ปนพื้ นที่ร าบลุ มเชิ งเขา ลาดชั นและปาไมเ นื่องจากพื้นที่ บางสวนติดกั บเขต
อุทยานแหงชาติ โดยมีทางหลวงแผนดิน สาย 304 นครราชสีมา – ฉะเชิงเทรา เปนเสนทางหลักเชื่อมระหวางภาค

กอตัว

ความตองการพื้ น ที่
เวทีป
ประชาคม
ประช
ระชาคม
ระชาคม
องค ค
ความรู
ความ
วามรู
วามรู

ขอมูลสภาพปั ญหา

รวมตั ว
มีการปรั บตั ว ใหท ั น ตอ
การเปลี่ยนแปลงของ
สิ่ งแวดลอมภายนอก

องคกร

ระบบการบริ หาร
จัดการตํ า บล

ทุ  งโพธิ ์ เมืองน าอยู เชิ ดชู ค ุณธรรม นําการศึ กษา พั ฒนาเศรษฐกิ จพอเพียง
อนุร ั กษ ทรั พยากรสิ่ งแวดลอม พรอมการทองเที่ยวเชิ งนิ เวศ

2. ทุนและศักยภาพในการพัฒนาตําบลเพื่อนําไปสูการจัดการตําบลทุงโพธิ์
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลทุ งโพธิ์ มี ทุ น และศั ก ยภาพในการพั ฒ นาตํ า บล พั ฒ นากิ จ กรรม วิ ธี การทํ า งาน
กระบวนการจัดการ ดังภาพ

การหนุนเสริมงบประมาณ องคความรู รวมถึงการเสริมประสบการณการจัดการตนเองของแกนนํา องคกรชุมชน และภาค
ประชาชนใหไดแสดงศักยภาพในการพึ่งตนเอง
2. การสรางเครือขาย
องคการบริหารสวนตําบลทุงโพธิ์ สนับสนุนการพัฒนา และเสริมสรางความเขมแข็งของกลุมกิจกรรมตางๆ ภายใน
ชุมชน รวมถึงการประสานเชื่อมโยงใหเกิดเครือขายการดําเนินการรวมกัน พรอมทั้งผลักดันใหเกิดการทํางานรวมกันเพื่อเสริม
หนุน และพัฒนาศักยภาพเครือขายกลุมกิจกรรม หรือกลุมองคกร กอใหเกิดเครือขายการพัฒนารวมกัน เพื่อจะสงผลใหเกิด
พลังในการพัฒนาชุมชนทองถิ่นอยางยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ เกิดรูปธรรมการดําเนินงานที่สามารถตอบสนองความตองการ
ของชุมชนได นอกจากนี้ องคกรปกครองสวนทองถิ่นยังมี แนวคิดที่ จะสนับ สนุน และเชื่อมกระบวนการทํางานจากภาคสวน
ตางๆ เพื่อขยายเครือขายกลุมองคกร และกลุมกิจกรรมที่คลายคลึงกันสูเครือขายระดับตําบล อําเภอ หรือจังหวัด อาศัยพลัง
ของกลุม และเครือขายที่รวมตัวกัน สามารถทําใหเกิดการเชื่อมโยงกระบวนการพัฒนาในระดับตางๆ สูการปฏิรูปทองถิ่นอยาง
ยั่งยืน
3. การสรางกลไกสื่อสารในการขับเคลื่อน
ตําบลทุงโพธิ์ มีแนวคิดที่จะใชระบบการสื่อสารประชาสัมพันธทั้ง หอกระจายขาวสื่อสิ่งพิมพ วิทยุชุมชน แผ นปาย
ประชาสัมพันธ และสื่อทางเลือกอื่นๆ ในการสรางความเขาใจ และสรางความสัมพันธอันดีตอการดําเนินงานรวมกันขององคกร
ภาคี ตางๆ ทั้งใน และนอกพื้นที่ อีกทั้งยังเปนชองทางเลือกในการสื่อสารระหวางทองถิ่น และชุมชน เพื่อใหไดมาถึงนโยบายที่
สอดรับตอความตองการ หรือการแกปญ หาตางๆ ไดอยางเทาทัน และมีประสิท ธิภาพยิ่งขึ้ น สงผลใหเกิดสัมพั นธภาพอันดี
ระหวางเครือขาย กลุมองคกร ชุมชน หรือหนวยงาน ภาคี กอใหเกิดการพัฒนาที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคลองกับ
ความตองการของชุมชนทองถิ่นอยางแทจริง

เรียนรู เชน การอนุรักษและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น (วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ 2551) รวมถึงมีการวิเคราะห
รูปแบบและกระบวนการในการพึ่งตนเองของครอบครัวและชุมชนที่สามารถพึ่งตนเองได โดยเฉพาะครอบครัวที่สามารถ
พึ่งตนเองได ประกอบดวย การศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับสถานการณของตนเอง การสรางรายไดเพิ่มใหแกครอบครัว
การลดรายจายของครอบครัว รวมกลุมทํากิจกรรมการออมและดานอาชีพเสริม มีกระบวนการเรียนรู ของตนเอง และ
การที่ชุมชนที่สามารถพึ่งตนเองได ประกอบดวย การวิเคราะหปญหาและการเรียนรูตนเองการสรางวิสัยทัศนและกลยุทธ
ในการพัฒนา การแสวงหาแหลงทุนเพื่อการพัฒนา การสรางกลุมเพื่อใชกระบวนการกลุมสรางคน การจัดตั้งกลุมอาชีพ
และแนวทางการพัฒ นากลุ มอาชี พ มี กระบวนการเรีย นรู ข องชุม ชน การจัด ระบบการบริห ารของหมูบ าน การสร าง
จิตสํานึกในการพึ่งตนเองและการขอรับการสนับสนุนจากภายนอก โดยกําหนดตัวบงชี้ของการพึ่งตนเองของครอบครัว
และชุมชนชนบทในแตละดาน ไดแก การพึ่งตนเองดานเทคโนโลยี ดานเศรษฐกิจ ดานจิตใจ ดานสั งคมวัฒนธรรม
ดานสาธารณสุข และดานทรัพยากรธรรมชาติ (วรรณี แกมเกตุ2545) เปนตน
3) การดําเนินงานของแหลงเรียนรูในตําบลทุกพื้นที่ลวนมีการพัฒนามาเปนลําดับจากจุดเริ่มตนในอดีตสูปจจุบัน โดยผาน
กระบวนการ รับรู เรียนรู และจัดการกับปญหาและความตองการของประชาชนในตําบลซึ่งปรากฏใหเห็นวิธีดําเนินงาน
และการจัดการจนไดขอสรุปของการดําเนินงานของแตละแหลงเรียนรูจะทําใหเห็นเสนทางในปจจุบัน ที่มีระยะของการ
พัฒนาที่ อาจแตกต างกันไปตามบริ บท การวิเ คราะหแ ละสรุป แหลง เรี ยนรู จะทําให เห็ นเส นทางการพัฒ นา ทุนและ
ศั กยภาพ วิ ธีการดํ าเนิ นงาน การจั ด การและผลผลิ ต ผลลั พ ธ ใ นการดํ าเนิ นงาน ข อมู ล ที่ ไ ด จะใช ใ นการออกแบบ
กระบวนการเรียนรูของแหลงเรียนรูและวางแผนออกแบบการพัฒนาตอยอดตอไป
ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจัยถอดบทเรียนระบบการจัดการสุขภาวะชุมชนเพื่อตําบลแหงการเรียนรู ตําบลทุงโพธิ์ อําเภอนาดี จังหวัด
ปราจีนบุรี ในครั้งนี้ ใชการประเมินชุมชนเชิงชาติพันธุวรรณนาแบบเรงด วน เพื่อถอดบทเรียนฐานคิดการจัด การสุขภาวะ
วิเคราะห ทุนและศั กยภาพในการพัฒ นาตําบลเพื่อนําไปสูการจั ดการตําบล โดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อเก็ บรวบรวม
ขอมูล
แหลงขอมูลประกอบดวย 1) การศึกษาเอกสารไดแก เอกสารขอมูลตําบล รายงานผลการสํารวจแบบประเมินตางๆ
ของตําบล 2) การสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุม การสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม กลุมผูใหขอมูลหลักในครั้งนี้คือ
ผูบริหาร แกนนําจากภาคทองถิ่น ภาคทองที่ ภาคประชาชน หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ วิทยากรชุมชน และผูที่เขามามีสวน
รวมหรือเกี่ยวของสําคัญเชื่อมโยงกับการขับเคลื่อนตําบลสุขภาวะ จํานวน 80 คน
การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใชกระบวนการวิเคราะหเชิงเนื้อหาเปนหลัก และใชการวิเคราะหทั้งในสวนของการ
วิเคราะหเปรียบเทียบ การวิเคราะหเรื่องราว รวมถึงการวิเคราะหหาความสัมพันธแบบเมตริกซ เพื่อถอดฐานคิดการจัดการสุข
ภาวะ วิเคราะหทุนและศักยภาพในการพัฒนาตําบลเพื่อนําไปสูการจัดการตําบล ขอมูลที่ไดผานการตรวจสอบแบบสามเสา
โดยใชการเก็บขอมูลจากหลายคน ระยะเวลาที่แตกตางกัน และวิธีการที่ตางกัน ซึ่งเนนการสะทอนคิดและสอบทานและการ
คืนขอมูลใหกับพื้นที่ หลังจากเก็บรวมรวบขอมูลไดแลว ทีมผูวิจัยวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลที่ไดอ อกเปนระบบตางๆ ที่
แสดงใหเห็นถึงแนวคิดหลักของระบบและแหลงเรียนรู เพื่อนําเสนอใหกับผูใหขอมูลซึ่งประกอบดวย ผูบริหาร แกนนําชุมชน
ที่มาจากทองที่ ทองถิ่น และภาคประชาชนในตําบลสอบทานขอมูล อีกครั้งกอนจัดทํารายงานผลการวิจัย
ผลการวิจัยและอภิปราย
จากเก็บรวบรวมขอมูล สามารถสังเคราะหผลการศึกษา ได 3 ประเด็น ดังนี้
1. ฐานคิดการจัดการสุขภาวะในการพัฒนาตําบลทุงโพธิ์ ประกอบดวย
1. การสรางการมีสวนรวม
การดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตําบลทุงโพธิ์ อาศัยรากฐานจากการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ทั้ง
ภาคประชาชน หนวยงานภาครัฐ ภาคีตางๆ ทั้งภายใน และภายนอก ใหมีสวนรวมในการจัดทําแผนงาน รวมกันคิด ร วมกัน
ตัดสิ นใจ ผานกระบวนการรวมตั วกันของกลุ มคน แกนนําระดับหมูบาน ตํ าบล อาศัย ขอมู ล และรากฐานของปญ หาที่
เกิ ด ขึ้ นตามจริ ง ผ านกระบวนการจั ด ทํ าแผนชุ ม ชน พั ฒ นาร วมกั นกั บ องค กรท องที่ ท องถิ่ น ชุ ม ชน หรื อกลุ ม คนที่ ไ ด รั บ
ผลกระทบ หนวยงานที่เกี่ยวของกับปญหา หรือหนวยงานภาครัฐใดๆ ที่มีศักยภาพในการเสริมหนุน รวมถึงองคกรเอกชน และ
บุคคลทั่วไปที่มีความรูความสนใจ สูการจัดทําแผนบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู และการหนุนเสริ มจากภาคสวน
ตางๆ ทั้ งภายใน และภายนอก อยางเปนแบบแผน สามารถแก ไขป ญหาและพัฒ นาได อยางมี ประสิ ทธิ ภ าพ โดยคํานึง ถึ ง
ประโยชนของชุมชนทองถิ่นเปนหลักสําคัญ โดยอาศัยศักยภาพการจัดการของภาคทองถิ่น ภาคทองที่ หนวยงานราชการใน
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เอกสารอางอิง

ปลอดภัย ลดใชสารเคมีใชปุยอินทรียในการทําการเกษตรผสมผสาน เนนเกษตรยั่งยืน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สามารถ
พึ่งพาตนเองได
6.ระบบองคกรการเงินและสวัสดิการชุมชน เกิดจากแนวคิดของแกนนําในชุมชนที่ตองการใหมีการจัดสวัสดิการ
ใหแกค นในชุ มชน และนโยบายของรัฐเข ามาหนุนเสริ มใหป ระชาชนมีการจัดการเงิ นทุนของชุม ชน เพื่อแก ไขปญ หาดาน
เงินทุนหมุนเวียนในชุมชนและมีการจัดการเงินอยางมีระเบียบแบบแผน เพื่อตอบสนองความตองการประชาชน โดยมีการจัด
สวัสดิการใหกับสมาชิก โดยเนนเรื่องการเสริมสรางคุณภาพชีวิต ความเปนอยู การศึกษา สิ่งแวดลอม อาชีพ และพัฒนาสูการ
จัดสวัสดิการสังคม สงผลใหเกิดการชวยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน ทําใหชุมชนเกิดความเขมแข็ง ชาวบานมีเงินออมลดปญหา
ภาระหนี้สิน มีอาชีพ และเปนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้น
7.ระบบพลังงานทดแทน เกิดจากประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทําใหมีเศษวัสดุเหลือใชประเภท
เศษไม เศษฟนอยูเปนจํานวนมาก แกนนําชุมชนและอบต.ทุงโพธิ์ ไดรวมกันพัฒนาความรู ทั้งในและนอกพื้นที่ ใหหันมาใช
พลังงานทดแทน เพื่อลดรายจาย เพิ่มรายไดในครัวเรือน
บทสรุป
1. ฐานคิดการจัดการสุขภาวะในการพัฒนาตําบลทุงโพธิ์ เปนผลมาจากการกอตัว การหนุนเสริมความเข มแข็งและการใช
เครื อขายในการชวยพั ฒนาตําบล ภายใต ความเขมแข็งขององค การบริ หารสวนตําบลทุ งโพธิ์ที่ มีค วามสามารถในการ
ทํางานรวมกับภาคทองที่
2. ทุนและศักยภาพในการพัฒนาตําบลเพื่อนําไปสูการจัดการตําบลทุงโพธิ์ พบวา แกนนําของตําบลมีแนวคิดในการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนคูกับแนวคิด ของผูนําภาคทองถิ่นและภาคทองที่ ตองการหนุนเสริ มศักยภาพดานการจัดการสวัสดิการ
สังคมโดยชุมชนเพื่อสรางรากฐานของชุมชนที่เขมแข็ง
ขอเสนอแนะ
การจัดการสุขภาวะในการพัฒนาตําบลทุงโพธิ์ควรมีการวางแผนการบริหารจัดการอยางเปนระบบและวางแผนการ
พัฒนาศักยภาพคนในรุนตอไปเพื่อใหเกิดความยั่งยืนในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่น อยางไรก็ตามการลงมือ
ปฏิบัติและการสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงยังมีความจําเปนที่ตองพัฒนาศักยภาพแกนนําที่มีอยูในตําบลใหสามารถคิดเชื่อมโยง
ระบบตางเพื่อใหการจัดการสุขภาวะสามารถเกื้อกูลกันไดในที่สุด

ตะวันออก ไปสูจังหวัดนครราชสีมาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะของชุมชนตําบลทุงโพธิ์ โดยรวมประชากรมีมาจาก
หลากหลายพื้นที่เขามารวมกลุมตั้งเปนชุมชนชวยเหลือซึ่งกันและกันมีลักษณะเอื้อเฟอเผื่อแผ โอบออมอารี และชวยเหลืองาน
สวนรวมทําใหชุมชนตําบลทุงโพธิ์มีศักยภาพที่จะพัฒนาใหเกิดความเจริญและเขมแข็งเปนชุมชนตนแบบไดในอนาคตลักษณะ
พื้นที่ พื้นที่สวนใหญเปนที่ราบลุมเชิงเขา เปนพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับทําการเกษตร ปลูกพืชผักผลไม ปลูกมันสําปะหลัง
ออย ยูคา สะเดา และปลูกยางพารา ปลูกไมยืนตน จึงเกิดการรวมกลุมของคนในชุมชนเพื่อประกอบอาชีพตางๆ
2) นายกองคการบริหารสวนตําบลทุงโพธิ์ มีวิสัยทัศนในการทํางานเนนการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม การจัดการ
สวัสดิการแบบถวนทั่ว สรางการเรียนรู และใหชุมชนจัดการไดดวยตนเอง อาทิ (1) นายกองคการบริหารสวนตําบลทุงโพธิ์ มี
ความมุงมั่นในการบริหารจัดการแบบโปรงใส เนนการมีสวนรวมของทองถิ่น ทองที่ ภาครัฐ และภาคประชาชน เขามารวม
พัฒนาตําบล ทั้ งนี้เพื่อทําใหเกิ ดการยอมรับและเปนยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนงาน (2) การจัดสวัสดิ การแบบถวนทั่ ว
ครอบคลุม เกิด แก เจ็บ ตาย (3)การใชทุนทางสังคมและพัฒนาคนในตําบล โดยองคการบริหารสวนตําบลทุงโพธิ์ มีทุนทาง
สังคมที่เปนทุนเดิมอยูมาก ทั้งทุนคน ทุนภูมิปญญาที่มีในตัวคน ดังนั้นองคการบริหารสวนตําบลทุงโพธิ์ จึงไดนําทุนทางสังคม
เหลานี้เขามามีสวนรวมในการขับเคลื่อนงานตําบล นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาคนในตําบลทุกภาคสวน เชน การสนับสนุนให
บุคลากรในองค การบริ หารส วนตําบลมี การศึ กษาต อในระดับ ปริ ญญา มีการสง เสริม ความรู เพื่ อการประกอบอาชี พใหแ ก
ประชาชนในตําบล การอบรมคุณธรรมจริยธรรมใหแกเยาวชนในโรงเรียนกอนจบการศึกษา เปนตน (4) การใชกระบวนการ
สื่อสารเปนตัวกลางที่ เชื่อมโยงทุกคน และทุกเรื่องในตําบลให เกิดการเรียนรูรวมกันและปฏิบัติการรวมกัน ได โดยองคการ
บริหารสวนตําบลทุงโพธิ์ มีชองทางในการสื่อสารกับคนในตําบลและภาคีภายนอกหลากหลาย เชน วิทยุชุมชน เวทีประชาคม
เปนตน
ซึ่งสามารถนํามาจัดเปนระบบในการจัดการตนองไดดังนี้
1.ระบบการบริหารจัดการตําบล มีแนวคิดในการบริหารจัดการแบบการมีสวนรวม โดยใชการสื่อสารเปนกลไก
สําคัญใหประชาชนรับรูขอมูลขาวสารอยางถวนทั่ว เชน ใชเวทีประชาคมในการรับทราบขอมูลปญหาความตองการ ใชวิทยุ
ชุมชนในการกระจายขาวสารใหประชาชนรับทราบ รวมถึงการสื่อสารผานแกนนําในชุมชน เปนตน มีการมองปญหาและ
ความตองการเปนพื้นฐานในการสรางการมีสวนรวม เนนการพัฒนาศักยภาพของคนใน ทุกภาคสวน เพื่อกอใหเกิดการรวม
คิด รวมทํา และยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางตอเนื่องและยั่งยืน
2.ระบบการเรียนรูเพื่อเด็กและเยาวชน คือ เพื่อสงเสริมการเรียนรูแกเด็กและเยาวชนเพื่อใหเกิดองคความรูใหม ที่
สามารถนํามาใชในการพัฒนาศักยภาพตนเอง สงเสริมใหเกิดการอนุรักษ ภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่น มุงใหเกิดการ
สรางการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน เพื่อรวมกันพัฒนาชุมชนและสังคมใหเขมแข็ง
3.ระบบเศรษฐกิจ ชุมชน มีแ นวคิ ดเพื่ อให ประชาชนในพื้ นที่ร วมตั ว รวมกลุมเพื่อใหคนในชุม ชนมี การสรางงาน
สรางอาชีพ สรางรายไดตามความตองการและความสามารถของสมาชิกกลุม กอใหเกิดรายไดขึ้นในชุมชนและมีผลิตภัณฑที่
เปนเอกลักษณเฉพาะทองถิ่นและเปนการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ โดยมีการนําวัตถุดิบในพื้นที่มาใชแปรรูป ทําใหลดปญหาการ
วางงาน ลดภาระหนี้สินและเกิดการพัฒนาคนในชุมชนใหมีศักยภาพ ทําใหชุมชนมีความเขมแข็ง
4.ระบบสุข ภาพชุ ม ชนและจิ ต อาสา มี แนวคิ ด การใช ทุ น คน วั ส ดุ อุป กรณ เทคโนโลยี ร วมกั บ วิ วัฒ นาการของ
ประชาชนกอเกิดเปนองคกร รวมทั้งการประสานหนวยงานที่เกี่ยวของในการ บูรณาการดานกําลังคน วัสดุอุปกรณและ
เชื่อมงบประมาณเพื่อการวางแผนและปฏิบตั ิงานรวมกันโดยเปนการตอยอดงานการพัฒนาสุขภาพของตําบลใหมีประสิทธิภาพ
ภายใตการเสริมสรางศักยภาพดานขอมูลสุขภาพดวยการจัดเก็บขอมูลโดยเทคโนโลยีที่ทันสมัยดวยระบบขอมูล JHCIS สําหรับ
เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลสุขภาพประชากรทุกชวงวัย สามารถนําเทคนิคใหมมาดูแลสุขภาพของประชาชนทุกชวงโดยการ
ประสานนโยบายของกระทรวงและสาธารณสุขจังหวัด โดยการจัดการคัดแยกคนเปนสามลักษณะ เชน ขวา เทา ดํา (SMl)
แบงกลุมเสี่ยงออกเปน 3 ประเภท สามารถจัดลําดับและความจําเปนในการรักษาอยางเปนระบบ และสามารถสรางจิตอาสา
ของคนในชุมชนเกิดจากการเผชิญปญหารวมกันของคนในชุมชน รวมทั้งกระบวนการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน ผานการ
เสริมสรางสมรรถนะ ความเชี่ยวชาญดานทักษะและองคความรูของหนวยงานที่หนุนเสริม และการรวมกลุมกันตามธรรมชาติ
จนมีความรูและความชํานาญมากขึ้นจนสามารถสรางการทํางานรวมในทุกภาระกิจทีก่ อใหเกิดชุมชนสุขภาวะ
5.ระบบเกษตรเพื่อสุขภาวะ เกิดจากปญหาเรื่องการเจ็บปวยจากการบริโภคอาหารที่ไมปลอดภัย มีราคาสูง และ
ขาดแคลนปุยในการผลิตภาคเกษตรกรรม การปลูกพืชเชิงเดี่ยวทําใหดินเสีย ขาดความอุดมสมบูรณ ชุมชนมองเห็นปญหา
ดังกลาว คนบางกลุม จึงเริ่มทดลองทําเกษตรแบบผสมผสานสั่งสมประสบการณจนเกิดเปนความรู มีการถายทอดความคิด
ดังกลาวไปสูชุมชนทั่วไปโดยมีแนวคิดหลัก เพื่อใหคนในชุมชน ทํางานเปนเครือขาย ไดมีสุขภาพดี จากการบริโภคอาหาร
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Objective: To compare stress of flood victims before and after receiving individual counseling.
Methodology: Ten subjects recruited in this study were flood victims with stress identified by the
Self-analysis Stress Test (Department of Mental Health, Ministry of Public Health).The subjects were
approached by 2 psychiatric nurses to receive 4 sessions of individual counseling which included 4 steps:
1)Opening the Interview 2)Setting Problems 3)Solving the Problem 4) Summarization & Closed Case. The
counseling process took 2 weeks. At the end of the individual counseling, stress score was then measured
again. Wilcoxon Signed-Rank Test was used to ascertain the difference of the subjects’ stress between pre
and post counseling.
Result: It was found that the stress score after the subjects received individual counseling was significantly
lower than the score before receiving treatment.

Abstract

คําสําคัญ (keyword) การใหคําปรึกษา, ความเครียด, ผูประสบอุทกภัยจากภาวะน้ําทวม

•'./0•1$%+•2 เพื่อเปรียบเทียบคะแนนความเครียดของผูประสบอุทกภัยจากภาวะน้ําทวมกอนและหลังให
คําปรึกษารายบุคคล
•'%E0"#$•5K;4•1 กลุมตัวอยางเปนผูประสบอุทกภัยจากภาวะน้ําทวมที่มีภาวะเครียดจํานวน 10 ราย โดยใชแบบวัด
ความเครียดดวยตนเองของกรมสุขภาพจิต กระบวนการใหคําปรึกษารายบุคคลมี 4 ขั้นตอน คือ 1) การสรางสัมพันธภาพ 2)
การวิเคราะหปญหา 3) การดําเนินการแกไขปญหา 4) ขั้นสรุปและยุติสัมพันธภาพ โดยมีผูเชี่ยวชาญดานการพยาบาลจิตเวช 2
ทานเปนผูใ หคําปรึกษา โดยใชระยะเวลา 2 สัปดาหและประเมินระดับความเครียดภายหลังใหคําปรึกษาจนครบขั้นตอน วิเคราะห
ขอมูลโดยใชสถิติ Wilcoxon Signed Ranks Test โดยเปรียบเทียบคาคะแนนความเครียดกอนและหลังใหคําปรึกษา
@#4•18A4B• ความเครียดของผูประสบอุทกภัยภาวะน้ําทวม ภายหลังไดรับการใหคําปรึกษารายบุคคล มีระดับ
ความเครียดลดลงมากกวากอนใหคําปรึกษารายบุคคลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
%10• การใหคําปรึกษารายบุคคลสามารถประยุกตใชกับผูที่มีความเครียดสูงได ระยะเวลาการใหคําปรึกษาขึ้นอยูกับ
สภาพป ญ หาแต ล ะบุ ค คล และควรมี ก ารติ ด ตามเยี่ ย มอย า งต อ เนื่ อ ง ดั ง นั้ น ผู ใ ห คํ า ปรึ ก ษาควรได รั บ การอบรมและมี
ประสบการณในการใหคําปรึกษา
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!57••8'9:2:=;< >?=!4•1•56'7
การใหคําปรึกษารายบุคคล หมายถึง กระบวนการสรางสัมพันธภาพระหวางผูใหคําปรึกษากับผูรับคําปรึกษา เปน
กระบวนการใหความชวยเหลือชวยใหผูรับคําปรึกษารู เขาใจ ยอมรับตนเองและปญหาของตนตลอดจนสามารถแกปญหา
ปรับตัว เพิ่มความภาคภูมิใจในตนเอง และพัฒนาตนเองไปในทางที่ถูกตองเหมาะสมและสามารถดําเนินชีวิตอยางฉลาดและมี
ความสุข โดยกระบวนการใหคําปรึกษารายบุคคลมี 4 ขั้นตอน คือ 1) การสรางสัมพันธภาพ 2) การวิเคราะหปญหา 3) การ
ดําเนินการแกไขปญหา 4) ขั้นสรุปและยุติสัมพันธภาพ

•'./0•1$%+•2)*+3•1+4•1•56'7
เพื่ อ ศึ ก ษาผลการให คํ า ปรึ ก ษารายบุ ค คลต อ ความเครี ย ดของผู ป ระสบภั ย น้ํ า ท ว ม ณ ศู น ย พั ก พิ ง ผู ป ระสบภั ย
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชภัฏนครปฐม

••••••!••"#$••••%&••'()*+•,(-•
สถานการณอุกภัยที่เกิดถือเปนภาวะวิกฤตที่คุกคามสรางความเสียหายแกชีวิตและทรัพยสินของประชาชนเปนวง
กวาง ประชาชนสวนใหญที่ประสบกับอุทกภัยจะไดรับความเสียหายทั้งดานรางกาย จิตใจและทรัพยสิน ซึ่งกอใหเกิดปญหา
สุขภาพตามมาอยางหลีกเลี่ยงไมได ประชาชนที่ประสบอุทกภัยมักจะมีอาการตื่นตระหนก สวนใหญไมสามารถปรับตัวไดตาม
สถานการณ1 ทําใหเกิดความกดดันทางอารมณซึ่งกอใหเกิดเปนความเครียดตามมาและสงผลตอปญหาสุขภาพโดยรวม
ความเครียดเกิดจากการตอบสนองตอสิ่งเราของบุคคลที่ประเมินวาตนเองถูกคุกคามและเปนอันตราย หากบุคคลมี
ความเครียดในระดับสูงจะสงผลใหเกิดปญหาทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคมและประสิทธิภาพการทํางาน ความเครียดถือเปน
ปญหาทางสุขภาพจิตที่สําคัญที่สุดปญหาหนึ่ง เพราะวาผลของความเครียดทําใหบุคคลไมมีความสุขไมมีความสบายใจ ทําให
เกิดโรคตางๆ ทางรางกายตามมา เชน นอนไมหลับ แผลในกระเพาะอาหาร โรคเบาหวานกําเริบ หลอดเลือดหัวใจอุดตัน โรค
หอบ หืด และมะเร็ง ถาหากประชาชนไมไดรับการชวยเหลือหรือไดรับการดูแลที่ไมมีประสิทธิภาพ หรือไมมีพื้นฐานความรู
ความเขาใจหรือความตระหนักในการปรับตัวใหเปลี่ยนไปตามภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรม2 รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงของธรรมชาติอยางภาวะน้ําทวม อาจสงผลกระทบใหประชาชนเกิดความเครียดในระดับสูงจะสงผลตอสุขภาพ
โดยรวมอาจทําใหประชาชนที่มีปญหาสุขภาพวิกฤตขึ้นจนถึงขั้นเสียชีวิตอยางเฉียบพลันไดงาย
การให คํ า ปรึ ก ษารายบุค คลเป น กระบวนการสร า งสั ม พั น ธภาพระหว า งผู ให คํ า ปรึ ก ษากั บ ผู รับ คํ า ปรึ ก ษา เป น
กระบวนการใหความชวยเหลือชวยใหผูรับคําปรึกษารู เขาใจ ยอมรับตนเองและปญหาของตนตลอดจนสามารถแกปญหา
ปรับตัว เพิ่มความภาคภูมิใจในตนเอง และพัฒนาตนเองไปในทางที่ถูกตองเหมาะสมและสามารถดําเนินชีวิตอยางฉลาดและ
ความสุข3 ซึ่งจะเห็นวากระบวนการใหคําปรึกษารายบุคคลสําหรับผูประสพอุทกภัยจากน้ําทวมที่มีความเครียดจึงนาจะเปน
ประโยชนตอผูประสพภัยในการดูแลตนเองที่เหมาะสมตอไปได
จากสถานการณ พิบั ติภั ยน้ํา ท ว มมหาวิทยาลั ยราชภัฎ นครปฐม เปนหนว ยงานที่มองเห็ น ถึง ความทุ ก ขร อนของ
ประชาชนที่ประสบปญหาน้ําทวมจึงเปดพื้นที่ของมหาวิทยาลัยใหเปนศูนยพักพิงชั่วคราวรองรับผูประสบเพื่อผอนคลายปญหา
ดานชีวิตและความเปนอยูใหผูประสบไดที่ระยะเวลาในการปรับตัวแตในขณะเดียวกันผูประสบภัยสวนใหญก็มีความเครียดที่
ตองเผชิญกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นดังนั้นผูวิจัยจึงเห็นวา การใหคําปรึกษารายบุคคลของผูประสบอุทกภัยจากภาวะน้ําทวมที่มี
ภาวะความเครียด ณ ศูนยพักพิงชั่วคราว มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมที่เกิดขึ้นในระยะเวลาที่ผานมา เปนองคความรูที่คุณคา
และมีความหมาย เพื่อเปนแนวทางในการปองกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผูประสบภัยและสามารถนําขอมูลมาวางแผนดูแล
ฟนฟูผูประสบภัยหลังน้ําลดดานสุขภาพจิต สําหรับประชาชน ตอไป

Keyword: Flood Victims, Individual Counseling•

Conclusions: The individual counseling is could be applied to anybody with high stress. The
treatment duration could be varied among cases. Follow up is always required. Also counselors should
be trained and experienced.
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