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Abstract
This study aimed to understand the process for successful healthy living in a
tambon, and the conditions that contribute to success by using a qualitative
research methodology based on case study. Data was collected by in-depth
interviews, observation, and focus group discussions. Thirty key informants
included the mayor, municipal clerk, health coordinator at the tambon, the village
headmen, teachers, staff in district health promotion hospital, and villagers in
Wang Nam Yen Town Municipality. Data were analyzed by content analysis. The
findings of this research were divided into two parts: 1 ) A process to successful
healthy living in the tambon included the potential of community, social capital,
resources, community organizations, the development timeline and how to manage
the problems and obstacles of health in the tambon. 2 ) Conditions of successful
health living in the tambon include the context, input, process, and output. The
results showed that Wang Nam Yen Town Municipality had a good society, good
environment, good health, and participation of people in community.
Keywords: healthy tambon, Wang Nam Yen Town Municipality, potential of
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กระบวนการสู่ความสาเร็จในการดาเนินงานตาบลสุขภาวะ
ของเทศบาลเมืองวังนาเย็น จังหวัดสระแก้ว1
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสู่ความสาเร็จในการ
ดาเนินงานและสภาวะเงื่อนไขที่สนับสนุนให้เกิดความสาเร็จในการดาเนินงานตาบลสุขภาวะ โดยใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพแบบกรณีศึกษา ใช้วิธีเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตและ
การสนทนากลุ่ ม ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล จ านวน 00 คน ได้ แ ก่ นายกเทศมนตรี ปลั ด เทศบาล เจ้ า หน้ า ที่
ประสานงานตาบลสุขภาวะ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ครู เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประจาตาบล และชาวบ้าน
ในเทศบาลวังน้าเย็น วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการศึกษาแบ่งเป็น 2 ส่วน
ได้แก่ 1) กระบวนการสู่ความสาเร็จในการดาเนินงานตาบลสุขภาวะประกอบด้วยศักยภาพของชุมชน
ทุนทางสังคม แหล่งเรียนรู้ องค์กรชุมชน เส้นทางการพัฒนาและวิธีการจัดการต่อปัญหาอุปสรรคใน
การดาเนินงานตาบลสุขภาวะ 2) สภาวะเงื่อนไขที่สนับสนุนให้เกิดความสาเร็จในการดาเนินงาน
ตาบลสุขภาวะ ประกอบด้วย บริบท ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับ
เทศบาลเมืองวังน้าเย็น คือ สังคมดี สิ่งแวดล้อมดี สุขภาพดี และการมีส่วนร่วมของประชาชน
คาสาคัญ: ตาบลสุขภาวะ เทศบาลเมืองวังน้าเย็น ศักยภาพของชุมชน
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ที่มาและความสาคัญของปัญหาวิจัย
การที ่จ ะพัฒ นาประเทศให้ไปสู ่ค วามยั่ง ยืน นั ้น จาเป็น ต้อ งให้ค วามสาคัญ กับ การเสริม สร้างทุน ของ
ประเทศที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยต้อง
นาทุนทั้งหมดที่มีมาเชื่อมโยงกันให้ก่อเกิดประโยชน์แก่ชาติมากที่สุด การเสริมสร้างทุนทางสังคมเป็นปัจจัยสาคัญ
หลัก ที่ค วรมุ่ง เน้น พัฒ นา โดยเริ่มจากการพัฒนาคุณภาพของคนให้มีความรู้ มีจริยธรรม มีความสามารถในการ
ดูแลตนเอง มีการตระหนักรู้ถึงคุณค่าในภูมิปัญญาของตน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายในชุมชนและระหว่างชุมชน
มีจิตสานึกสาธารณะและรู้เท่ าทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อนาไปสู่ การพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง การขับเคลื่อน
ชุมชนไปสู่ความเข้มแข็งนั้น จาเป็นจะต้องมีแผนการดาเนินงานหรือมีกระบวนการจัดการชุมชน ซึ่งเป็นกิจกรรม
ในกระบวนการเรียนรู้และแสวงหา เพื่อให้รู้จักตัวเอง รู้จักครอบครัว รู้จักชุมชนของตน การจะไปสู่ความเข้มแข็งได้
ต้องมีการทาซ้าแล้วซ้าอีกจนเกิดการเรียนรู้และนาไปสู่การปฏิบัติ มีการเชื่อมโยงความรู้และประสานงานกับ
เครือข่ายความร่วมมือต่าง ๆ ให้ขยายวงออกไป จึงเกิดพลังขับเคลื่อนจากภายในของชุมชนเอง ตาบลสุขภาวะ เป็น
กระบวนการเสริม สร้างความเข้ม แข็งของชุมชนที่ มี การทั กษะในการค้น หาศักยภาพทุ น ทางสังคม และน าใช้
ทรัพยากรของชุมชนผ่านงานและกิจกรรมต่าง ๆ ที่มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงวิถีชีวิตในทางที่ดีขึ้น โดยมี
องค์กรในพื้นที่ และองค์กรสนับสนุนนอกพื้นที่หนุนให้ สมาชิกกลุ่มหรือแหล่งปฏิบัติการของชุมชนเป็นคนหลัก
ในการปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (ขนิษฐา นันทบุตร และคณะ, 2555)
จากประสบการณ์ของเทศบาลเมืองวังน้าเย็นในการดาเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้
ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น น่ าอยู่ ตั้ งแต่ ปี พ.ศ. 2553 ถึ ง พ.ศ. 2556 จั ด การพั ฒ นา
เครือข่ายการเรียนรู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ มีรูปธรรมการจัดการระบบและแหล่ง
เรียนรู้ มีเครือข่ายจากภายนอกเข้ามาร่วมเรียนรู้ พร้อมทั้งเกิดนักวิชาการชุมชนท้องถิ่น มีการทางานร่วมกันของ 4
องค์กรหลักในพื้นที่ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) ท้องที่ (กานัน ผู้ใหญ่บ้าน) หน่วยงานภาครัฐ
(รพ.สต. โรงเรียน) และภาคประชาชน (กลุ่มองค์กร เครือข่าย) มีการจัดทาข้อตกลงระหว่างท้องถิ่นและพัฒนางาน
นโยบายสาธารณะ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเทศบาลเมืองวังน้าเย็น ได้มีการดาเนินการมาจนเกิดความสาเร็จระดับหนึ่งใน
การสร้างตาบลสุขภาวะ ผู้วิจัยจึงต้องการทาความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสู่ความสาเร็จ และสภาวะเงื่อนไขที่
สนับสนุนให้เกิดความสาเร็จของชุมชนในการดาเนินงานตาบลสุขภาวะของเทศบาลเมืองวังน้าเย็น อาเภอวังน้าเย็น
จังหวัดสระแก้ว เพื่อนาไปปรับและขยายผลให้เกิดขึ้นกับตาบลอื่นที่มีบริบทคล้ายคลึงกัน และเป็นการต่อยอดการ
ทางานที่มีต้นแบบที่ดีและเป็นรูปธรรมในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ เป็นการย่นระยะเวลาในการพัฒนาให้
เกิดตาบลสุขภาวะอื่น ๆ ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสู่ความสาเร็จในการดาเนินงานตาบลสุขภาวะ
2. เพื่อทาความเข้าใจสภาวะเงื่อนไขที่สนับสนุนให้เกิดความสาเร็จของชุมชนในการดาเนินงานตาบลสุขภาวะ
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แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาครั้งนี้ใช้แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนเข้มแข็งและแผนสุขภาวะชุมชน เพื่อให้เข้าใจถึงการดารงอยู่ของ
วิถีชุมชนได้อย่างมีพลังที่จะพึ่งพาตนเองและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมสร้างร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
ชุมชนที่มีพลังเข้มแข็งนั้น เกิดจากความสามัคคีของบุคคลในชุมชน ที่ทาหน้าที่และบทบาทของตนเองได้อย่าง
เหมาะสม และเข้าใจหน้าที่และบทบาทของผู้อื่นในสังคมและจากหนังสือเรื่อง “สร้างความเข้มแข็งของชุมชน คือ
จุดยุทธศาสตร์ชาติ” โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี (2550) ได้กล่าวถึงชุมชนเข้มแข็งไว้ว่า หัวใจของ
ความสาเร็จของชุมชนเข้มแข็งอยู่ที่ “การเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ” (Interactive learning through action)
มีองค์ประกอบ 3 วง คือ (1) ความรู้ ได้แก่ ข้อมูลข่าวสารความรู้ต่างๆ ทั้งเก่าและใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทา อาจ
เป็นความรู้ในตัวคนหรือความรู้ที่เกิดขึ้นจากการวิจัย (2) การเรียนรู้ เป็นเรื่องสาคัญที่สุดเพราะถ้ามีแต่ความรู้แต่ไม่
มีการเรียนรู้ก็ไม่มีประโยชน์ การเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ (3) การจัดองค์กร เมื่อทางานร่วมกันไปผู้นาตาม
ธรรมชาติจะเกิดขึ้น เกิดองค์กรการจัดการ อาจเรียกว่าองค์กรชุมชน องค์กรเป็นเครื่องมือการจัดการที่ช่วยให้การ
เรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติเป็นไปได้ดียิ่งขึ้น “การเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ” คือหัวใจของความสาเร็จ โดยมีข้อ
ควรระวังคือ ในการที่องค์กรต่างๆ จะเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน ต้องระวังว่าไม่เอาอานาจเข้า
ไปสั่งหรือไปทาแทนซึ่งจะล้มเหลว ต้องส่งเสริมความริเริ่มของชุมชนเอง องค์กรที่เข้าไปสนับสนุนก็ต้องเข้าไป
เรียนรู้ร่วมกันด้วย ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของชุมชนเข้มแข็ง คือ สังคมเข้มแข็ง มีการรวมตัวร่วมคิดร่วมทา เกิดกลุ่ม
กิจกรรมอันหลากหลาย เกิดผู้นากลุ่มต่างๆ มารวมตัวกันเป็นสภาผู้นาชุมชน เศรษฐกิจเข้มแข็ง ทุกครอบครัวมี
อาชี พ มี ร ายได้ สู งกว่ ารายจ่ า ย มี วิ ถี ก ารผลิ ต และการบริ โภคที่ เกิ ด ความสมดุ ล ความเข้ ม แข็ งในการอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มีกองทุนสวัสดิการชุมชน ชุมชนเข้มแข็งต้องเป็นชุมชนที่ไม่ทอดทิ้งกัน มี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปลอดภั ยจากอุบัติเหตุ ปลอดภัยจากสารพิษ ระบบพลังงานชุมชนมีการวิจัย
ค้น หาวิธีส ร้างพลั งงานทางเลื อ กที่ พึ่ งพิ งการใช้ น้ ามั น น้ อ ยที่ สุ ด และไม่ รบกวนสิ่งแวดล้ อ ม ระ บบการสื่ อ สาร
ชุมชน ชุมชนจะเข้มแข็งต่อเมื่อมีการสื่อสารให้รู้ถึงกันทั่วชุมชน มีระบบสุขภาพชุมชน ชุมชนต้องสามารถดูแล
สุขภาพของตนเองให้ได้ สามารถควบคุมโรคและสร้างเสริมสุขภาพ มีการวิจัยและการโยงไปสู่นโยบายชุมชนต้อง
สามารถวิจั ย เรื่อ งของตนเองและเรื่อ งที่ ม ากระทบชุ ม ชนได้ และปรับ ตั วให้ อ ยู่ ในสมดุ ล ได้ และจากแผนการ
ด าเนิ น งานสุ ข ภาวะชุ ม ชน (แผนการด าเนิ น งาน สสส. ประจ าปี งบประมาณ 2556: 108) มี แ นวโน้ ม ในการ
ปฏิบั ติงาน คือ ทิ ศทาง เป้ าหมาย และยุท ธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2555–2564) ของ สสส. ภาพรวมของ
เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนสุขภาวะชุมชน มีแนวโน้มที่สาคัญดังนี้ 1) เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่มี
การท างานอย่างต่ อ เนื่ อ งมากว่า 3 ปี ได้ สร้างฐาน (Platform) ที่ มี ค วามพร้อ มในการบู รณาการภารกิ จ และ
กิจกรรมกับแผนภายใน สสส. การให้ความสาคัญกับการทางานเชิงการบูรณาการกันภายในองค์กรทั้งภารกิจและ
การจัดการ 2) แผนสุขภาวะชุมชนได้ใช้ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนด้วยการค้นหาทุนและศักยภาพของพื้นที่มาเป็น
เงื่อนไขในการพัฒนาขบวนการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนอย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาศักยภาพชุมชนท้องถิ่นด้าน
การเผชญิ กั บ ภาวะคุ ก คามหรื อ วิ ก ฤติ ทั้ ง ที่ เป็ น ปั ญ หาร่ ว มในระดั บ ชาติ แ ละปั ญ หาเฉพาะบริ บ ท ซึ่ ง จาก
ประสบการณ์ และการสรุปบทเรียนของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ชี้ให้เห็นถึงแผนสุขภาวะชุมชน
จะต้องออกแบบการดาเนินงานให้ครอบคลุมถึงการจัดการกับภาวะวิกฤติที่ชุมชนเผชิญอยู่ในปั จจุบันและอนาคต
3) การเห็นโอกาสในบูรณาการเพื่อสานพลังของภาคียุทธศาสตร์ โดยเฉพาะภาคียุทธศาสตร์ ที่มีภารกิจและการ
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ดาเนินงานสนับสนุนการพัฒนาในเชิงพื้นที่และมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการตนเองของชุมชน
ท้องถิ่น
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจั ย ในครั้งนี้ ใช้ ระเบี ย บวิธีวิจัย เชิงคุ ณ ภาพเพื่ อ ท าความเข้ าใจปรากฎการณ์ ที่ เกิ ด ขึ้น ที่ เกี่ ย วข้อ ง
ความสาเร็จของตาบลสุขภาวะ โดยอาศัยการศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) เพื่อสืบค้นความจริงอย่างละเอียด
ในลุ่มลึกในชุมชน โดยมีจุดเน้นการศึกษามุ่งตรงไปที่กรณีหรือสิ่งที่ ต้องการศึกษา คือตาบลสุขภาวะและนาไปใช้
เป็นหน่วยสาหรับการวิเคราะห์ (Unit of analysis) พื้นที่ในการวิจัยผู้วิจัยใช้เทศบาลเมืองวังน้าเย็น อ.วังน้าเย็น จ.
สระแก้วเป็น “สนาม” สาหรับการศึกษาในครั้งนี้ เนื่องมาจากเหตุผลสาคัญคือ ตาบลแห่งนี้เป็นชุมชนท้องถิ่นที่มี
ศักยภาพ โดยมีการขับเคลื่อน ให้มีการทางานร่วมกันทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ หน่วยงานภาครัฐ และ
ภาคประชาชน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้ให้ข้อมูลจานวน 00 คน คือ
ผู้ที่ทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ นายกเทศมนตรี เทศมนตรี เจ้าหน้าที่ประสานงานตาบลสุขภาวะ
ผู้ที่ ท างานในส่ วนการท างานท้ อ งที่ ได้ แ ก่ ก านั น ผู้ ใหญ่ บ้ าน หน่ วยงานภาครัฐ ได้ แ ก่ ครู เจ้ าหน้ าที่ ป ระจ า
โรงพยาบาลประจาตาบล และชาวบ้านในเทศบาลวังน้าเย็ น คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ด้วยวิธีเลือกตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง และการเลือกแบบลูกโซ่ (Snowball technique) ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการสัมภาษณ์
เชิ งลึ ก เป็ น หลั ก ใช้ ก ารสั งเกตและการสนทนากลุ่ ม ร่วมด้ วย วิเคราะห์ ข้ อ มู ล ด้ วยวิธีก ารวิ เคราะห์ เชิ งเนื้ อ หา
(Content analysis)
การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยทาการดาเนินการขอจริยธรรมทางการวิจัย และทาหนังสือถึงองค์การบริหารส่วน
ตาบลในการขออนุญาตเก็บข้อมูลอย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งสอบถามความสมัครใจของผู้ให้ข้อมูล และชี้แจง
กระบวนการจัดกระท าและน าเสนอข้อมู ล ให้ แก่ผู้ให้ ข้อมูลหลัก การเก็บ ข้อมู ลจะต้องขออนุ ญ าตบั นทึ กเสียง
บันทึกภาพ ผู้ให้ข้อมูลมีอิสระในการตอบ หรือมีสิทธิไม่ตอบในบางประเด็นที่ไม่ต้องการตอบได้ ข้อมูลที่ได้จะเก็บไว้
ในแหล่งที่ปลอดภัยและไม่เปิดเผยต่อผู้อื่น พร้อมทั้งทาลายเมื่อครบ 1 ปี
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยขอนาเสนอเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ หนึ่ง กระบวนการสู่ความสาเร็จในการ
ดาเนินงานตาบลสุขภาวะ เป็นการดาเนินงานของตาบลสุข ภาวะที่แสดงถึงการใช้ทุนทางสังคม การเริ่มต้นก่อร่าง
ของชุมชน พร้อมทั้งการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในตาบลด้วยการมีวิธีการจัดการอย่างมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และ
ส่วนทีส่ องสภาวะเงื่อนไขที่สนับสนุนให้เกิดความสาเร็จของชุมชนในการดาเนินงานตาบลสุขภาวะ
ส่วนที่หนึ่ง กระบวนการสู่ความสาเร็จในการดาเนินงานตาบลสุขภาวะ
1. การดาเนินงานตาบลสุขภาวะและสถานการณ์ในชุมชน ประกอบด้วย
ศักยภาพและทุนทางสังคม ศักยภาพและทุนทางสังคมของชุมชนท้องถิ่นบอกถึงการกระจายของทุน
ที่ปรากฏอยู่ในตาบล การบอกเล่ากระบวนการวิธีทางานที่ทาให้เกิดการรวมตัวร่วมคิดร่วมทาของทุนทางสังคม
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ทุกระดับทั้งบุคคลคนเก่งคนนาคนสาคัญกลุ่ม แหล่งเรียนรู้ องค์กรชุมชนหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
โดยแบ่งเป็น ทุนบุค คล กลุ่มเรียนรู้และองค์กรชุมชน หน่วยงานองค์กรและแหล่งประโยชน์ ซึ่งสอดคล้องกับ
ประเวศ วะสี (2542: 27) ที่ ม องว่ า ทุ น ทางสั ง คมเป็ น ทั้ ง มิ ติ เชิ งคุ ณ ภาพและปริ ม าณ ปฏิ สั ม พั น ธทางสั งคม
ที่แสดงออกให้เห็นได้อย่างชัดเจนในรูแบบของการดาเนินชีวิตประจาวัน เชื้อชาติ ศาสนา สถาบัน บรรทัดฐาน
ประเพณีวัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อ องค์ความรู้ ภูมิปัญ ญาท้องถิ่น สิ่งเหล่านี้บ่งบอกได้ถึงความเป็นอยู่ของ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ร่วมกัน และส่งเสริมให้งานด้านต่างๆ ดีขึ้น
1) สถานะของทุนบุคคล ตาบลต้นแบบมีแกนนาทั้งที่เป็นตัวบุคคลเป็นคนเก่ง คนนาทางาน แกนนาผู้นา
มีความเชี่ยวชาญที่ทางานจนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนทั้ง 4 ด้าน ได้แก่
(1) ด้านสังคม คือการมีคนต้นแบบการประพฤติตนตามวิถีพอเพียง มีแกนนาที่ ทางานตามบทบาท
หน้าที่ของตนเอง มีคนดีเป็นแบบอย่างในการครองตนครองงาน มีสัมมาอาชีพประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม มีปราชญ์
ที่ได้สั่งสมภูมิปัญญาหลายด้านทั้งด้านศิลปกรรมที่สามารถถ่ ายทอดเรื่องราวของคนในชุมชนผ่านการละเล่นดนตรี
การจัดงานบุญประเพณีตามวิถีชีวิต การดารงรักษาศิลปะและวัฒนธรรมและประเพณี เป็นต้น
“เรามีปราชญ์ชาวบ้าน มีผู้นาทางศาสนา มี เรื่องราวมากมาย พอมีคนมาช่วยรวบรวม ให้พวกเรามี
ส่วนร่วม ท าให้เห็ น เช่น บายศรี ดนตรี ไปท าบุ ญ พวกนี้ ก็จะท าให้มัน ยืน ยาวต่อไป สาคัญ ก็คน
นี่แหละ ผู้ใหญ่ หมอ ก็มาช่วย จริงๆ เค้าก็อยู่กันมานานแล้ว แต่บางทีไม่มีคนรู้ ถ้าผู้นาใส่ ใจตลอด
ต่อเนื่องก็คงดี” (คนที่ 4)
(2) ด้านเศรษฐกิจมีการแกนนาคนเก่งด้านอาชีพมีความรู้ทักษะความชานาญด้านการแปรรูปอาหาร
จากวัตถุดิบในพื้นที่การสร้างอาชีพใหม่ให้คนในตาบลเกิดรายได้และลดหนี้สินในครัวเรือน
“คือมันมีจุดเด่น แต่ละหมู่บ้าน มีแหล่งต่าง ๆ ไม่เหมือนกัน เช่น แหล่งอาหาร แหล่งสมุนไพร คือ
เราก็ประสานกันทุกด้าน มันก็จะเข้ากันได้หมด พุทธศาสนา ประเพณี เขาก็มีตัวตนของเขา และพอมี
คนให้ความสาคัญ ก็จะได้เริ่มพัฒนา” (คนที่ 2)
(3) ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีแกนนาที่สนใจด้านการอนุรักษ์พลังงาน
การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตรกรรม การจัดการขยะในครัวเรือน การใช้ประโยชน์และจัดการสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและยั่งยืนเช่นการเพิ่มพื้นที่ป่า
“ก็มีคนเขาทาอยู่ ทั้งเรื่องเกษตรกรรม ทายังไงไม่ต้องใช้สารเคมี หรือจัดการขยะในบ้าน แต่ไม่มีคน
ส่งเสริม เขาก็ทาเฉพาะในบ้านเขา บ้านญาติพี่น้อง ไม่ได้ทาทั้งตาบล” (คนที่ 5)
(4) ด้านการดูแลสุขภาพมีแพทย์แผนไทยที่ใช้ภูมิปัญ ญาในการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ การต่อ
กระดูกมีอาสาสมัครร่วมดูแลสุขภาพมีนักจัดการสุขภาพร่วมดูแลสุขภาพและทางานเชื่อมโยงกับหน่วยบริการ
สุขภาพในพื้นที่จนก่อให้เกิดนวัตกรรมการดูแลแบบใหม่ เช่น สปาเท้าเบาหวาน เป็นต้น
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2) สถานะกลุ่มแหล่งเรียนรู้และองค์กรชุมชน ตาบลต้นแบบมีการรวมตัวของกลุ่มคนที่สนใจเรื่องราว
เดียวกันตามปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนตนเอง เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีวิธีการทางานเพื่อจัดการกับปัญหาของชุมชน
ครอบคลุมตาบลวังน้าเย็นมีแหล่งเรียนรู้ใน 6 ระบบ ประกอบด้วย 00 แหล่งเรียนรู้ ดังนี้
ระบบที่ 1 ระบบการบริหารจัดการตาบล ประกอบด้วย 7 แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ 1) การบริหารจัดการ
แบบบูรณาการ 2) กานันผู้ใหญ่บ้านสานพลัง 0) อาสาป้องกันภัย 4) FM 106.25 5) พลังสตรีวังน้าเย็น 6) องค์กร
คนวังน้าเย็น 7) ธนาคารขยะชุมชน
ระบบที่ 2 ระบบการเรียนรู้เพื่อเด็กและเยาวชน ประกอบด้วย 6 แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ 1) สร้างคน
สร้างชุมชน 2) เด็กเล็กสุขสันต์ 3) ต้นกล้าวังน้าเย็น 4) เด็กไทยวิถีพุทธ 5) สานรัก 0 วัย 6) ห้องสมุดมีชีวิต
ห้องวิทย์หรรษา
ระบบที่ 0 ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วย 3 แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ 1) กระบี่กู้เมือง 2) บั้งไฟ
วังน้าเย็น 0) บุญบายศรี
ระบบที่ 4 ระบบเศรษฐกิจชุมชน ประกอบด้วย 4 แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ 1) บ้านไร่ทานตะวัน 2) ปลา
แปลงร่าง 3) คนทาปุ๋ย 4) คนจับนม
ระบบที่ 5 ระบบสุขภาพชุมชนและจิตอาสา ประกอบด้วย 8 แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ 1) กองทุนสุขภาพ
2) โรงเรียน อสม. 0) ใกล้บ้านใกล้ใจ 4) ผู้สูงวัยสานสายใยรัก 5) อนามัยชุมชน 6) คนรักษ์สุขภาพ 7) โรงพยาบาล
แพทย์แผนไทย 8) ยุวจิตอาสา
ระบบที่ 6 ระบบองค์กรการเงินและสวัสดิการชุมชน ประกอบด้วย 2 แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ 1) ออม
สะสมทรัพย์ 2) กองทุนชุมชน
3) หน่วยงานองค์กรและแหล่งประโยชน์ ตาบลต้นแบบมีการทางานร่วมกันของหน่วยงานในท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น แก้ไขปัญ หาร่ วมกัน และสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้
ขับเคลื่อนไปสู่ความสาเร็จทางด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและตาบลสุขภาวะ โดยมี กระบวนการทางานเกิดขึ้นจาก
รากฐานของคาว่า “ชุมชนเข้มแข็ง ด้วยทุ นทางสังคม” การที่ จะแก้ไขปัญ หาของชุมชนได้นั้น ต้องมาจากความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และการบูรณาการทางานของ
ภาคีเครือข่าย โดยอาศัยกลไกการประชุมเชิงบูรณาการ ระหว่างเทศบาลเมืองวังน้าเย็น องค์กรภาคีเครือข่าย องค์กร
ภาคประชาชน และผู้นาท้องที่ เพื่อนาพาตาบลวังน้าเย็นไปสู่วิสัยทัศน์ที่ว่า “เป็นเลิศด้านการศึกษา พัฒนาสู่เมือง
น่าอยู่ มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู”้
2. การก่อตัวของคนในชุมชนหรือคณะทางานในชุมชนที่ดาเนินงานตาบลสุขภาวะของชุมชน
เส้นทางการพัฒนาตาบลสุขภาวะของเทศบาลเมืองวังน้าเย็น ที่เกิดขึ้นจากการต้องการพัฒนาชุมชน
การจัดการกับปัญหาและความต้องการของชุมชนท้องถิ่น โดยเส้นทางการพัฒนาสามารถสรุปได้เป็น 0 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 ระยะพัฒนาโครงสร้างพืนฐานและสาธารณูปโภค (ระหว่าง พ.ศ. 2519–2546) เทศบาล
เมืองวังน้าเย็นถือกาเนิดตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ที่มุ่งกระจายอานาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดตั้งเป็นสุขาภิบาลวังน้าเย็น ยกฐานะเป็นเทศบาลตาบลวังน้าเย็น และเทศบาลเมืองวังน้าเย็นในปัจจุบัน เน้นการ
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พัฒนาทางกายภาพ เช่น การพัฒนาระบบไฟฟ้าให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน ระบบประปา ถนน ลานกีฬา ด้าน
สุขภาพโดยรัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้ตามโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ (สปสช.) เป็นต้น
ระยะที่ 2 ระยะพั ฒ นาไปสู่เมืองน่ าอยู่ (ระหว่าง พ.ศ. 2547–2550) หลังจากที่ได้มีการพัฒ นาด้าน
โครงสร้างและสาธารณู ปโภคต่อมาจึงมีการพั ฒ นาการศึกษา เพื่อให้ลูกหลานชาววังน้าเย็นมีโอกาสได้เรียนใน
สถานศึกษามีคุณภาพไม่ต้องเดินทางไปเรียนต่างถิ่น จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สร้างศูนย์การเรียนรู้เทศบาลเมือง
วังน้าเย็น กระจายอานาจให้กับผู้นา แกนนาชุมชนหมู่บ้าน สร้างแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนของตนเอง
มีการพัฒนาต่อยอดทุนทางสังคม ทั้งทางด้านการเกษตร เศรษฐกิจครัวเรือน ทุนทางภูมิปัญญา ให้การสนับสนุน
ความรู้และทุนทางสังคม เพื่อร่วมพัฒนาจิตใจ คุณธรรมจริยธรรม และสามารถนาไปแก้ปัญหาอย่างสันติสุขได้
ระยะที่ 3 ระยะเตรียมความพร้อมเข้าสู่เครือข่ายตาบลสุขภาวะ (ระหว่าง พ.ศ. 2551–ปัจจุบัน) เป็นการ
ต่อยอดการพัฒ นาจากการดาเนินกิจกรรมในระยะที่ผ่านมาเพื่อการจัดการกับปัญ หาและความต้องการอย่าง
ต่อเนื่องโดยขยายแนวทางการดาเนิ นงานจากกิจกรรมที่ ผ่านมาได้แก่การบริห ารจัดการตาบล เช่น พนักงาน
เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองวังน้าเย็น ได้แต่งตั้งคณะทางานเสริมสร้างประสิทธิภาพการพัฒนาชุมชน (Core team) ในการ
ร่วมวางแผนและติดต่อประสานงานในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนได้ทั่วถึงมากขึ้น สร้างการมีส่วนร่วมของทุกๆ
ฝ่าย ค้นหาศักยภาพในชุมชน ทาให้มีการจัดระบบการทางานให้มี ประสิทธิภาพเป็นจุดเริ่มต้นในการก้าวเข้าสู่
โครงการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ของ อปท. เพื่อชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ของ สสส.
3. วิธีการจัดการต่อปัญหาและอุปสรรคต่อการดาเนินงานตาบลสุขภาวะ ระบบการจัดการของเทศบาล
เมืองวังน้าเย็นแสดงให้เห็นทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชนในการจัด การตนเองจากสถานการณ์ปัญหาต่างๆ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประพันธ์ นึกกระโทก (2557) ที่ทาการศึกษาทุนทางสังคมกับการจัดการความรู สูองค
กรชุมชนพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง พบว่าการจะทาให้ชุมชนเกิดการพัฒนา
ตนเองได้อย่างยั่งยืนนั้น ชุมชนต้องใช้ทุนทางสังคมที่มีอยู่ในนชุมชนร่วมกั บการจัดการความรู้สู่องค์กรชุมชน โดย
เป็นประสบการณ์ ที่ สะสมอย่างต่อเนื่องสะท้ อนให้เห็นความเข้มแข็งได้จาก 5 องค์ประกอบหลักสาคัญ ได้แก่
1) การสร้างเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนา 2) การจัดการทุนและศักยภาพเพื่อการนาใช้จัดการกับวิกฤติของพื้นที่
3) การเชื่อมโยงเครือข่าย 4) ระบบสนับสนุนการจัดการการเรียนรู้ และ 5) การประเมินผล กิจกรรมดาเนินการ
เพื่อสร้างการเรียนรู้กันเองทั้งระดับแหล่งเรียนรู้ ระดับหมู่บ้าน และระดับตาบลที่มีระบบการสนับสนุนในการนา
ประสบการณ์ที่สามารถถ่ายทอดให้กับเครือข่าย มีรายละเอียดดังนี้คือ
1) ปัญหาสุขภาพชุมชนเป็นปัญหาที่มีแนวโน้มของปัญหาจะรุนแรงขึน
ปัญหาผู้สูงอายุ กลุ่มประชากรส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 00-55 ปี และ 60-69 ปี ซึ่งเป็นแนวโน้มว่า
ในอนาคตไม่เกิน 10 ปี ข้างหน้าจะมีผู้สูงจานวนมาก ซึ่งคาดการณ์ว่าตาบลวังน้าเย็นจะประสบ “ปัญหาผู้สูงอายุ
มีจานวนมากขึ้นและต้องการการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัวและสังคม” ปัญหาที่พบในผู้สูงอายุที่สาคัญ ได้แก่
ปัญหาด้านสุขภาพกายและใจ ทางเศรษฐกิจ ทางครอบครัว ปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม การขาดความรู้
ในการดูแลตนเอง และปัญหาทางสังคม
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“ผู้สูงอายุมีจานวนมากขึ้น ต้องการการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัวและสังคม มีปัญหาด้านสุขภาพ
ทางกาย ทางใจ การดูแลตนเอง” (คนที่ 3)
ชุ ม ชนมี วิธี การสร้างเป้ าหมายร่วมโดย เทศบาลเมืองวังน้าเย็น ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุตาบล
วังน้าเย็นและโรงพยาบาลวังน้าเย็น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมแบบมีส่วนร่วมในการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลเมืองวังน้าเย็น เป้าหมายที่คาดว่าจะเกิดขึน เพื่อสร้างกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพกายและใจ สร้าง
ผู้สูงวัยสุขภาพดี และสร้างคุณค่าทางจิตใจให้ผู้สูงอายุ งานและกิจกรรมที่ดาเนินการ ได้แก่ มีการจัดบริการของ
ศูนย์ผู้สูงอายุ(Day Care) ทุกวันจันทร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ปัญ หาสุขภาพและการเจ็บป่วย รูปแบบการดาเนินชีวิตในปัจจุบัน ทาให้เราละเลยหรือ ไม่ให้
ความสนใจกับการดูแลสุขภาพ จึงกลายเป็นสาเหตุให้มีปัญหาด้านสุขภาพ ชุมชนมีแนวทางแก้ปัญหาร่วมกันโดย
กิจกรรมสุขภาพดีสร้างได้ด้วยการร่วมใจของชุมชน มีวิธีการสร้างเป้าหมายร่วมโดย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่
ภาครัฐหลักในพื้นที่ ร่วมกันตั้งเป้า หมาย เป้าหมายที่คาดว่าจะเกิดขึน คือ ผู้ป่วยเรื้อรังมีสุขภาพดีขึ้น ผู้เป็น
เบาหวานควบคุมน้าตาลในเลือดได้ ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควบคุมให้มีความดันในเกณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายได้ สร้าง
การมีส่วนร่วมให้ทุกภาคส่วนในการเชื่อมโยงการขับเคลื่อนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ ง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้
“โรงพยาบาลวังน้าเย็น ร่วมกับ อสม. ประชุมวางแผนและดาเนินการติดตามวัดความดันและตรวจ
น้าตาลในเลือดของผู้ป่วยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนาร่องที่ หมู่
7 และ 18 ภายใต้โครงการสุขภาพดีสร้างได้ด้วยการร่วมใจของชุมชน โดยจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรม ให้กลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเป็นเบาหวาน ความดัน และผู้เป็นเบาหวานความดัน” (คนที่ 15)
ปัญหาการตังครรภ์ในวัยรุ่น ในพื้นที่อาเภอวังน้าเย็นมีปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมอยู่ในอันดับ 1
ของจังหวัดสระแก้ว โรงพยาบาลวังน้าเย็นร่วมกับสถานศึกษา ได้มีการแก้ปัญหาเชิงรุก โดยจัดคลินิกเพื่อนใจวัยรุ่น
ให้คาปรึกษาเพศศึกษาทางโทรศัพท์ตลอด 24 ชั่วโมง และออกให้ความรู้เพศศึกษาแก่นักเรียนในสถานศึกษา
ชุมชนจึงมี แนวทางสร้างเป้ าหมายร่วมโดยการประชาคมผู้ป กครอง ครู และผู้บ ริห ารโรงเรียน ให้ รับทราบ
สถานการณ์ปัญหาและร่วมกันวิเคราะห์การป้องกันและแก้ไข เป้าหมายที่คาดว่าจะเกิดขึนเพื่อให้นักเรียนมีความ
ตระหนักถึงปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
“เด็กท้องในวัยเรียนก็มี มันส่งผลกระทบเยอะนะ ทั้งคุณภาพ ชี วิ ต การอยู่ ด้ ว ยกั บ ผู้ อื่ น ในสั ง คม
ถ้าหน่วยงานต่างๆ ร่วมมือแก้ไข ก็อย่างโรงพยาบาลวังน้าเย็น ร่วมกับอนามัย โรงเรียน เค้าก็ร่วมกัน
จัดคลินิกเพื่อนใจวัยรุ่นให้คาปรึกษาเพศศึกษาทางโทรศัพท์ตลอด 24 ชั่วโมง และออกให้ความรู้
เพศศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียน เพราะหากเด็ก ท้องในวัยเรียน จะส่งผลกระทบต่อการเรียนและ
อนาคต” (คนที่ 7)
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ปัญหาเกษตรกรเผชิญกับการใช้สารเคมีในการเกษตร ตาบลวังน้าเย็นพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่
การเกษตร ประชาชนจึงมีภาวะเสี่ยงจากการทาการเกษตรจากการใช้สารเคมีในการเกษตรโดยมีการป้องกันตนเอง
ไม่เหมาะสม ชุมชนมีวิธีการสร้างเป้าหมายร่วมโดย โรงเรียน อสม. และโรงพยาบาล ประชุมวางแผนการใช้
แพทย์แผนไทยดูแลสุขภาพเกษตรกร เป้าหมายที่คาดว่าจะเกิดขึน เกษตรกรสามารถป้องกันตนเองจากการใช้
สารเคมีอย่างถูกวิธีและสามารถใช้สมุนไพรพื้นบ้านดูแลสุขภาพตนเองอย่างยั่งยืนได้ โดยโรงพยาบาลวังน้าเย็น
ร่วมกับโรงเรียน อสม. จัดอบรมให้ความรู้ อสม. ให้สามารถแนะนาการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัย
ทาวิจัยล้างสารพิษด้วยสมุนไพรรางจืด
“โรงพยาบาลวังน้าเย็น ทาหลายอย่างนะ ตั้งแต่พัฒนาการแพทย์แผนไทยให้บริการดูแลสุขภาพ เช่น
การนวดไทย การอบ ประคบ และการใช้ยาสมุนไพร ทาวิจัยล้างสารพิษด้วยสมุนไพรรางจืด และ
สร้างความยั่งยืนในการดูแลสุขภาพของประชาชนโดยสนับสนุนให้ปลูกสมุนไพรใกล้บ้านสาหรับดูแล
สุขภาพ” (คนที่ 11)
ปัญหาโรคไข้เลือดออก ที่พบในช่วงฤดูฝนในทุกพื้นที่ ชุมชนมีวิธีการสร้างเป้าหมายร่วมโดย
โรงพยาบาลวังน้าเย็น ประชุมวางแผนกับโรงเรียน อสม. รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก เป้าหมายที่คาดว่าจะเกิดขึน
ลดการป่วยเป็ นโรคไข้เลือดออกหรือไม่ มีเลย โดย อสม. รณรงค์ให้ชาวบ้านช่วยกันทาลายที่ฟักไข่ของยุงลาย
เป้าหมายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ทุก คนมีส่วนร่วมทาลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ส่งผลให้เกิดโรคไข้เลือดออกน้อย
ที่สุด
“ทุกคน ต้องได้รับการพัฒนาในเรื่องความรู้ในการป้องกันการเกิดลูกน้ายุงลาย และร่วมลงมือปฏิบัติ
ด้วยความตระหนักต่อปัญ หา โดย โรงพยาบาลวังน้าเย็น และ อสม. ต้องได้รับการถ่ายทอดองค์
ความรู้ในการป้องกันและดูแลโรคไข้เลือดออก” (คนที่ 12)
2) ปัญหาด้านวิถีเกษตรและสิ่งแวดล้อม
ปัญ หาการทาการเกษตรใช้ ต้น ทุ น การผลิตสู ง ในพื้ นที่ ตาบลวังน้าเย็นก็ประสบปั ญ หาในการท า
การเกษตรแผนใหม่ที่ทาการผลิตเพื่อขาย ซึ่งส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตสูง สภาพแวดล้อมทางดินเสื่อมโทรม ชุมชน
มีแนวทางแก้ปัญ หาโดย รวมกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพจากมูลวัวนมในพื้นที่ใช้ในการเกษตร มีวิธีการสร้าง
เป้าหมายร่วมโดยมีโครงการปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ด และการทาน้าหมักชีวภาพ เป้าหมายที่คาดว่าจะเกิดขึน
พัฒ นาศักยภาพในการเรียนรู้วิธีท าปุ๋ยน้าชีวภาพและปุ๋ยอัดเม็ด เกษตรกรลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสสารเคมี
ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพ ช่วยเพิ่มรายได้และบริโภคปลอดภัยจากสารเคมีที่ปนเปื้อนด้วย
“ชาวบ้านที่เป็นเกษตรกร ต้องได้รับการพัฒนาให้พร้อมในเรื่อง การทาการเกษตรแบบยั่งยืน มีแหล่ง
เรียนรู้คนทาปุ๋ย สร้างเครือข่ายการทาการเกษตรอินทรีย์โดยใช้ของที่อยู่ในพื้นที่ เช่น มู ลวัว เศษ
อาหาร พืชสมุนไพร เพิ่มขึ้น” (คนที่ 20)
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3) ปัญหาเศรษฐกิจชุมชน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างและบริการเป็นอาชีพหลัก ที่เป็น
ช่วงเวลานอกเหนือจากเวลาในการทาการเกษตรกรรม ด้วยผู้บริหารท้องถิ่นเล็งเห็นว่าการศึกษาเป็นรากฐานการ
พัฒนาในทุกๆด้าน จึงมีนโยบายพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ชุมชนพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงให้การยอมรั บส่ง
บุตรหลานเข้ามาศึกษา ในพื้นที่ตาบลวังน้าเย็น ซึ่งสามารถเพิ่มรายได้ให้คนในวังน้าเย็น เพราะต้องมีการจับจ่ายใช้
สอยในพื้นที่ แต่ปัญหาหนีสินในครัวเรือนก็ยังคงมีอยู่ ซึ่งตาบลวังน้าเย็นมีพื้นที่ทาเกษตรกรรมมากที่สุด จึงมีภาระ
หนี้สินในการทาการเกษตรสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 25.80 ชุมชนมีวิธีการสร้างเป้าหมายร่วมโดยใช้เวทีประชาคม
หมู่บ้านร่วมกันจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านชุมชน เป้าหมายที่คาดว่าจะเกิดขึน เกิดการบริหารจัดการกองทุนด้วยความ
โปร่งใส และส่งเสริมการออม และเพื่อเป็นการเสริมสร้างมีกระบวนการพึ่งพาตนเองของหมู่บ้าน
4. โอกาสของการแก้ปัญหาจนเกิดวิธีการทางานในการจัดการตนเอง จากสถานการณ์การแก้ปัญหา
ของตาบลที่ผ่านมานามาสู่วิธีการทางานในการจัดการตนเองเพื่อสร้างความเข้มแข็งของตาบลแสดงให้เห็นจาก
ความร่วมมืออย่างแข็งขันของ 4 องค์กรหลักในตาบลในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างตาบล
ให้น่าอยู่ด้วย “กระบวนการพัฒนาชุมชนโดยชุมชนท้องถิ่น”
1) ความร่วมมืออย่างแข็ งขั น ของ 4 องค์กรหลั กในต าบล ได้แก่ เทศบาลตาบลต้น แบบ ท้ องที่
(กานัน ผู้ใหญ่บ้าน) แกนนากลุ่มทางสังคม กลุ่มอาชีพ หน่วยงานรัฐในพื้นที่ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
โรงเรียน เกษตรอาเภอ พัฒนาชุมชนอาเภอ เป็นต้น ร่วมกันดาเนินกิจกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่มแหล่งเรียนรู้
สร้างภาวะผู้นา สร้างกระบวนการเรียนรู้รวมถึงพัฒนาและนาใช้โครงสร้างกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อกิจกรรมการ
เรียนรูแ้ ละเมื่อเข้าร่วมเป็นเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
“ก็มีการสร้างการเรียนรู้และสร้างความเป็นพลเมืองแสดงให้เห็นว่าชุมชนท้องถิ่นมีศักยภาพเพียงพอ
ในการบูรณาการงานนอกจากนี้การเข้าร่วมเป็นเครือข่ายร่วมสร้างชุมชน ท้องถิ่นน่าอยู่ยังก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงอีกหลายด้าน เช่น การเพิ่มศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตาบลต้นแบบ การเรียนรู้
บทเรียนของพื้นที่ร่วมกันอย่างเป็นระบบ การเพิ่มทักษะของแกนนา” (คนที่ 9)
2) การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ตาบลสุขภาวะได้มีการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
โดยเทศบาลตาบลต้นแบบสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ จากกลุ่ม
มาสู่ชุมชน จากชุมชนมาสู่ท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการของชุมชนเอง ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรู้จักเข้าใจประชาชนในพื้นที่ มีสัมพันธภาพอันดีต่อกัน โดยเทศบาลตาบลต้นแบบเป็น
เจ้าภาพหลักในการเชื่อมโยงกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้าง “กระบวนการพัฒนาชุมชนโดยชุมชนท้องถิ่น”
เป้าหมายเพื่อให้ประชาชนในตาบลเกิดการ“รับรู้” นาไปสู่การ“เรียนรู้” เพื่อ “การจัดการเปลี่ยนแปลง” ที่
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตาบลนาไปสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
“ร่วมคิดร่วมทากิจกรรมกระจายอยู่แต่ละแหล่งเรียนรู้ สะท้อนให้เห็นการทางานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง
ของชุ ม ชนที่ มุ่ ง เน้ น การมี ส่ ว นร่ ว มจากทุ ก ฝ่ า ยในการบริ ห ารจั ด การร่ ว มกั น ซึ่ ง การถ่ า ยทอด
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ประสบการณ์ จากการทางานจริงของวิทยากรทุกคนอย่างละเอียดทุกขั้นตอนของการทางาน จะ
สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับสมาชิกในกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี” (คนที่ 21)
ส่วนที่ 2 สภาวะเงื่อนไขที่สนับสนุนให้เกิดความสาเร็จของชุมชนในการดาเนินงานตาบลสุขภาวะ
ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่
1. ด้านบริบท ประชาชนมีความเข้าใจในสภาพปัญหาของชุมชน โดยมีการกาหนดสถานการณ์ปัญหาเป็น
2 ระดับคือ สถานการณ์ปัญหาในภาวะปกติ ซึ่งหมายถึง สถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนใน
ด้านอาชีพ การศึกษา สังคม เศรษฐกิจ โดยมองว่าสถานการณ์ปัญ หาในภาวะปกติที่มีแนวโน้มของปัญ หาจะ
รุนแรงขึ้น คือ ปัญหาสุขภาพชุมชน ปัญหาที่มีแนวโน้มว่ามีความคงที่ คือ ปัญหาด้านวิถีเกษตรและสิ่งแวดล้อม
ปัญ หาในภาวะปกติ คือ ปัญหาเศรษฐกิจชุมชน ส่วนสถานการณ์ปัญ หาในภาวะวิกฤตินั้นหมายถึงสถานการณ์
ปัญหาที่คาดว่าจะมีโอกาสสร้างความยุ่งยากและเป็นปัญหาใหญ่และจะนาชุมชนเข้าสู่ภาวะวิกฤติได้ คือ ปัญหายา
เสพติด
“บ้านเรามันก็ค่อยๆ เจริญขึ้นเรื่อยๆ นะ คนจากที่อื่นก็เข้ามาอยู่กันมากขึ้น บางคนก็กลับมาจาก
กรุงเทพ เพราะยังไงๆ อยู่บ้านก็มีกิน แต่ปัญหาอื่นๆ มันก็มี อย่างหน้าแล้งบ้านเรามันก็แล้งจริง ทา
กินลาบากต้องไปหารับจ้างที่อื่น” (คนที่ 2)
นอกจากนี้การรับรู้ปัญหาของชุมชนตนเองแล้วนั้น ชุมชนยังสามารถประเมินถึงการที่ชุมชนเองนั้นมีทุนทาง
สังคมและศักยภาพของทุนทางสังคมที่ตนเองมีอยู่ ซึ่ง เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของคนทุกระดับในชุมชน มีการ
ทางานที่เชื่อมโยงกันและใช้แหล่งประโยชน์และทรัพยากรที่ปรากฏในชุมชนเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน
2. ด้านปัจจัยนาเข้า ความเข้มแข็งของแกนนาระดับบุคคลเป็นส่วนสาคัญของการดาเนินงานในชุมชน
ผู้นาที่มีความสามารถและมีวิสัยทัศน์จะช่วยนาพาทิศทางการพัฒนาของชุมชนให้เด่นชัดและสร้างความร่วมมือให้
เกิดขึ้น 1) ผู้นาท้องถิ่นที่มีคุณลักษณะของการเป็นผู้ประสานงานหน่วยงานองค์ กรกลุ่มต่างๆ ให้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนางาน 2) ผู้นาท้องที่คือกานันผู้ใหญ่บ้านสามารถประสานความร่วมมือคนในหมู่บ้านให้มีความรักความสามัคคี
ร่วมมือร่วมใจในการพัฒนางานต่างๆ ในหมู่บ้าน 3) ผู้นากลุ่มและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่ส่งเสริมทั้งในเรื่องเศรษฐกิจ
สังคมและสุขภาพของคนในชุมชน 4) ผู้อานวยการโรงเรียน คณะครูให้ความร่วมมือและสนใจในการมีส่วนร่วม
ของชุมชน 5) บุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพให้ความร่วมมือและมีการเตรียมตัวเป็นแหล่งเรียนรู้และให้
การสนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในทุกๆ ด้าน ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับข้อค้นพบในการศึกษาเรื่อง
“สุขภาวะชุมชนเพื่อความอยู่ดีมีสุข” ของ สมพันธ์ เตชะอธิก และวินัย วงศ์อาสา (2555) พบว่าการประสานงาน
และการทางานแบบมีส่วนร่วม คือ บทบาทนา ในการสร้างการมีส่วนร่วมมีความแตกต่างกัน ได้แก่ อบต. เป็นผู้นา
หลัก ผู้นาชุมชนเป็นผู้นาหลัก และเป็นผู้นาไปพร้อมๆ กัน ทั้ง 3 แบบ สามารถดึงการมีส่วนร่วมของชาวบ้านได้
เพราะสุขภาวะเป็นเรื่องกลางๆ ไม่สร้างความขัดแย้ง และอยู่ในวิถีชีวิตประจาวันของชาวบ้านทุกคน องค์กรชุมชน
กับ อบต. สามารถร่วมงานกันได้ดีขึ้น หันหน้าทางานเข้าหากันมากขึ้น เกิดการมีส่วนร่วมการคิด การตัดสินใจว่าจะ
พัฒนาอะไรบ้าง และสรุปบทเรียนร่วมกัน กระทั่งเกิดกลไกการทางานร่วมกันในระดับตาบล
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 สิงหาคม 2560 ลิขสิทธิ์โดย สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Journal of Behavioral Science for Development (JBSD)
Vol.9 No.2, August 2017

ISSN 2228-9453 | 249
DOI:10.14456/jbsd.2017.29

แกนน าระดับ องค์ กร เป็นอีกส่ วนหนึ่งที่ส่งเสริมในการก่อให้เกิดความสาเร็จในการดาเนินงานตาบล
สุขภาวะ โดยร่วมกันดาเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่มแหล่งเรียนรู้ สร้างภาวะผู้นาและสร้างกระบวนการ
เรียนรู้และนาใช้โครงสร้างกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อกิจกรรมการเรียนรู้นาไปสู่การพัฒนาชุมชนที่เพิ่มขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชราวดี ตรีชัย (2552) ที่พบว่าปัจจัยสาคัญของการพลิกฟื้นจากสังคมที่มีปัญหาวิกฤติ
ในด้านต่าง ๆ สามารถทาให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้นั้นประกอบไปด้วย ผู้นาที่มีภาวะผู้นา ในการ
บริหารงาน เห็นคุณค่าและพลังในการพัฒนาชุมชน ตระหนักสร้างจิตสานึก ให้ชุมชนรู้จักพึ่งพาตนเอง 2) การมี
ส่วนร่วมของประชาชน การสร้างพลังการทางานเป็นทีม 3) การมีทุนทางสังคมในมิ ติต่างๆ ความสัมพันธ์เกื้อกูล
ภายในชุมชน ความรักสามัคคี ผูกพันกัน มีภูมิปัญญาชาวบ้าน 4) ทุนทางเศรษฐกิจ สามารถพึ่งตนเองได้ มีการ
รวมกลุ่มทางอาชีพ สร้างรายได้
“นายกฯ เค้าเก่ง คิดไปไกล โรงเรียนที่ใหญ่ขึ้นทุกวันนี้กเ็ พราะเค้า เด็กจากที่อื่นยังมาเรียนเลย แล้ว
พอตาบลเราเข้าร่วมกับสสส.มันก็ดูเจริญนะ มีคนมาดูงานเยอะแยะ เราได้ออกงาน ขายของได้
ชาวบ้านมีอาชีพเสริม พอได้ค่ากับข้าวเพิ่ม มันก็ดี ” (คนที่ 12)
3. ด้านกระบวนการ จากนโยบายที่เข้มแข็งและประสานความร่วมมือกันระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ต้องการนาชุมชนไปสู่การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชน โดยเน้นที่การให้ความสาคัญกับคนในชุมชน
ที่จะเป็นกาลังหลักของการเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน จึงได้จัดให้มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน นาความรู้ที่
ได้มาพัฒนาชุมชนของตนเอง สอดคล้องกับงานของ วนิดา ดุรงคฤทธิชัย (2554) ที่ศึกษาการพัฒนาระบบเกษตร
ทางเลือก: กรณีศึกษาตาบลสุขภาวะภาคกลาง โดยพบว่าเงื่อนไขและปัจจัยความสาเร็จของตาบล ได้แก่ การมีส่วน
ร่วมของคนในชุมชน ความเข้มแข็งของผู้นา และแกนนาชุมชน การประสานร่วมมือระหว่างหน่วยงานเสริมหนุน
และชุมชน นาไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในชุมชน เช่น นวัตกรรมทาแยก ที่มุ่งเน้นให้เกิดการสร้างแบบแผนการ
ดารงชีวิตที่อิสระจากพันธนาการทางความคิดและการหลุดพ้นไปจากความคุ้นเคยกับวิถีการปฏิบัติแบบเดิมๆ เป็น
ชีวิตใหม่ที่มีการเรียนรู้และการจัดการตนเองอย่างต่อเนื่อง นวัตกรรมบูรณาการที่มุ่งแก้ปัญหาที่มีขอบเขตกว้างและ
เป็นปัญ หาที่เกิด ขึ้นและกระทบกับคนหมู่มากจาเป็นต้องอาศัยการทางานร่วมกันขององค์กรภาคีเครือข่ายที่มี
เป้าหมายการทางานเดียวกัน นวัตกรรมเพื่อการแก้ปัญหาเกิดขึ้นในชุมชนส่วนใหญ่เป็นการค้นหาวิธีการทางาน
หรือพัฒนาแนวทางการทางานเพื่อจัดการกับปัญหาของตนเองเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมหาวิธีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้คนพฤติกรรมของผู้คนในสังคม นวัตกรรมเสริมศักยภาพทุนทางสังคม เป็น
นวั ต กรรมที่ ค้ น หาวิ ธี ก ารใหม่ ๆ มาด าเนิ น การเพื่ อ ให้ ค นและหมู่ ค ณะเป็ น บุ ค คลที่ พึ ง ประสงค์ มี ค วามรู้
ความสามารถ มี ค วามคิ ด ริ เริ่ ม สร้ า งสรรค์ แ ละสติ ปั ญ ญาที่ เหมาะสมกั บ ความเป็ น อยู่ แ ละรู้ เท่ า ทั น กั บ การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องการพัฒนาทุนทางสังคมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งในจังหวัดสระบุรี
และนครนายกของ สุ ป ราณี จัน ทร์ส่ ง และคณะ (2558) พบว่าในการที่ ชุม ชนจะเข้ ม แข็งได้ นั้ น จะต้ อ งมี ก าร
ดาเนินการในลักษณะแบบองค์รวมโดยมีเป้าหมายหลักคือการเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเอง
ได้ มีลักษณะการสร้างเครือข่ายและพัฒนาเครือข่ายให้เกิดขึ้นภายในชุมชน ทุกกระบวนการควรมีการมีส่วนร่วม
ของชุมชน ในการมุ่งพัฒนาชุมชนอย่างบูรณาการ นอกจากนี้การที่จะเกิดสุขภาวะในชุมชนได้นั้น ชุมชนจาเป็นต้อง
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เข้าใจถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข การก้าวเข้าสู่ตาบลสุขภาวะนั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่ายและราบรื่นนัก อุปสรรค
จึงมักเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา แต่ความร่วมมือร่วมใจและมุ่งมั่นก็ทาให้เทศบาลวังน้าเย็นได้พยายามหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อมุ่งสู่การเป็นชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน ปัญหาหลักๆที่เกิดขึ้นในเทศบาลวังน้าเย็นนั้น โดยมอง
ว่าสถานการณ์ ปัญ หาในภาวะปกติที่มีแนวโน้มของปัญ หาจะรุนแรงขึ้น คือ ปัญ หาสุขภาพชุมชน ได้แก่ ปัญ หา
ผู้สูงอายุ ปัญหาสุขภาพและการเจ็บป่วย ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปัญหาโรคไข้เลือดออก เกษตรกรเผชิญกับ
การใช้สารเคมีในการเกษตรเกิด ปัญหาสารเคมีตกค้างในร่างกายจนมีผลเสียต่อสุขภาพ ปัญหาที่มีแนวโน้มว่ามี
ความคงที่ คือ ปัญหาด้านวิถีเกษตรและสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ต้นทุนการผลิตที่สูง มีการใช้สารเคมีหรือปุ๋ยที่มาก
เกินไป ทาให้ดินเสีย ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาในภาวะปกติ คือ ปัญหาเศรษฐกิจชุมชน อันได้แก่ ประชาชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้างและบริการ ซึ่งทาให้มีรายได้ไม่มากนัก รายได้ไม่พอกับรายจ่ายเกิดปัญหา
หนี้สินตามมา ส่วนสถานการณ์ ปัญ หาในภาวะวิกฤติ คือ ปัญ หายาเสพติด เนื่องจากประชาชนตาบลวังน้าเย็น
มีพฤติกรรมเสี่ยงของการสูบบุหรี่และดื่มสุรา และมีจานวนเพิ่มขึ้นในนักดื่มหน้าใหม่
จากปัญหาดังกล่าวชุมชนได้มีแนวทางแก้ไขปัญหา โดยยึดความร่วมมือของคนและองค์กรในชุมชน มีการ
กาหนดเป้าหมายร่วมกันในทุกปัญหา จะเห็นได้จากความร่วมมืออย่างแข็งขันของ 4 องค์กรหลักของตาบลในการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องร่วมกับประชาชน โดยจัดให้มีระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมที่เกิดจาก
ปฏิบัติการของ 27 แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ ระบบเศรษฐกิจชุมชนระบบการจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชนระบบการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ระบบการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบบการ
ดูแลสุขภาพโดยชุมชนและระบบการเรียนรู้เพื่อเด็กและเยาวชน
4. ผลลัพธ์ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในเทศบาลวังน้าเย็นที่ทาให้เห็นถึงการเป็น “ตาบลสุขภาวะ” คือ การพบว่า
มีสังคมดี คือการที่มีต้นแบบของบุคคลในสังคมที่ มีความรู้ มีภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ถ่ายทอดทั้งความรู้และคุณธรรมจริยธรรมให้แก่คนในชุมชน มีเศรษฐกิจที่พอเพียง ไม่มีปัญหาหนี้สิน มีกลุ่มออม
ทรัพย์ การแปรรูปอาหาร สิ่งแวดล้อมดี ประชาชนให้ความสนใจด้านการอนุรักษ์พลังงานการพัฒนาเทคโนโลยีด้าน
การเกษตรกรรมการจัดการขยะในครัวเรือนการใช้ประโยชน์และจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืนเช่นการ
เพิ่มพื้นที่ป่า สุขภาพดี คือ การรู้เท่าทันปัญหาสุขภาพต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านสุขภาพกาย เช่น
การมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมด้านการบริโภคและออกกาลังกาย ปัญหาด้านการใช้สารเคมี และปัญหาการใช้สาร
เสพติด ปั ญ หาด้านสุ ขภาพจิตที่ เกิดจากความเครียดต่าง ๆ เป็ น ต้น มีแนวทางแก้ไขที่ เหมาะสม โดยชุม ชนมี
แนวทางแก้ปัญหาร่วมกันโดยมีหัวใจสาคัญคือ กิจกรรมสุขภาพดีสร้างได้ด้วยการร่วมใจของชุมชนประชากรมีส่วน
ร่วม โดยมีฐานคิดของการพัฒนาชุมชนว่าต้องประสานความร่วมมือทั้งจากองค์กรในพื้นที่และนอกพื้นที่ สร้างพลัง
ให้กับประชาชน ซึ่งมีความสอดคล้องกับ Cohen & Uphoff (1980) ที่กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาชนบท โดยประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การดาเนินกิจกรรม ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วม
ประเมินผล ตาบลวังน้าเย็นได้ ใช้กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนให้ ได้มีโอกาสแสดง
ความคิดและเกิดการเรียนรู้สู่การจัดการแบบมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นโดยมุ่งเน้นการทางานแบบมีส่วนร่วมระหว่างภาคี

วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 สิงหาคม 2560 ลิขสิทธิ์โดย สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Journal of Behavioral Science for Development (JBSD)
Vol.9 No.2, August 2017

ISSN 2228-9453 | 251
DOI:10.14456/jbsd.2017.29

เครือข่ายและภาคประชาชน เกิดแหล่งเรียนรู้ที่มีรายได้แก่ชุมชน เพื่อนาไปสู่การขับเคลื่อนตาบลวังน้าเย็นให้เป็น
ตาบลสุขภาวะ สามารถสรุปเป็นโมเดลของปัจจัยความสาเร็จ ได้ดังภาพประกอบ 1
ปัจจัยความสาเร็จ
ด้านบริบท
ด้านปัจจัยนาเข้า
- มีความเข้าใจในสภาพปัญหา - มีแกนนาระดับบุคคล และ
ภายในชุมชน
ระดับองค์กร
- รับรู้ว่ามีทุนทางสังคม
- ความพร้อมของประชาชน
- เข้าใจศักยภาพของทุนทาง
ในพืน้ ที่
สังคม
- มีประสบการณ์จัดการ
ตนเอง

ด้านกระบวนการ
- มีการพัฒนานวัตกรรมในพื้นที่
- ให้ความสาคัญกับคนในชุมชน
- เสริมสร้างความเข้มแข็งของทุน
ทางสังคม
- มีการบูรณาการแบบมีส่วนร่วม
- มีการตอบสนองต่อภารกิจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สังคมดี

ความสาเร็จใน
การสร้างตาบล

ประชากร
มีส่วนร่วม

สุขภาวะ

ตาบลสุข
ภาวะ

สิ่งแวด
ล้อมดี

สุขภาพ
ดี

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
- ปัญหาสุขภาพของคนในชุมชน - การร่วมมือกันขององค์กรเหล้า
- ความไม่รู้ของคนในชุมชน
- ชุมชนมีการสร้างเป้าหมาย
เรื่อง การทาเกษตร
ร่วมกัน
- ปัญหาเศรษฐกิจของชุมชน
- มีการพัฒนาเด็กและเยาวชน
- ปัญหายาเสพติด
ในทุกด้าน
- ชุมชนมีการทางานร่วมกัน
- มีการพัฒนาชุมนท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่อง

ภาพประกอบ 1 โมเดลปัจจัยความสาเร็จการสร้างตาบลสุขภาวะของเทศบาลเมืองวังน้าเย็น อ.วังน้าเย็น จ.สระแก้ว
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ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. เพื่ อเป็น ข้อมู ล พื้ นฐาน (Knowledge Clearing Strategies) ในการพั ฒ นาต่ อยอดความรู้ให้ แก่การ
ดาเนินการจัดตั้งตาบลสุขภาวะต่อไปในหลายๆ พื้นที่ โดยมองที่คุ ณลักษณะที่โดดเด่นของผู้นาชุมชน คือผู้นามี
ความสามารถในการประสานงาน สร้างความรักและสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน และความพร้อมของพื้นที่ ที่มี
ศักยภาพเป็นกลุ่มแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
2. ส่งเสริมปัจจัยสู่ความสาเร็จด้วยการจัดให้เกิดการเรียนรู้ชุมชนเพื่อให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหาของ
ชุมชนได้ พัฒนาแกนนาในชุมชนให้ได้รับการพัฒนาด้วยการเรียนรู้จากกระบวนการดูงานและกระบวนการทางาน
จากตาบลสุขภาวะที่ประสบความสาเร็จ
0. ส่งเสริมและเป็นหน่วยงานที่ ช่วยเชื่อมต่อการประสานงานระหว่างภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความ
ร่วมมือในระดับภาคีที่เน้นถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมเป็นปัจจัยสาคัญเพื่อให้
แต่ละชุมชมท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการจัด การดาเนินงานตาบลสุขภาวะ และการดารงอยู่ของตาบลสุขภาวะ
อย่างยั่งยืนต่อไป
4. ตาบลสุขภาวะอื่นๆ สามารถดาเนินการจัดตั้งตาบลสุขภาวะ โดยการให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชน การเตรียมความพร้อมของคนในพื้นที่ให้เข้าใจคุณลักษณะของชุมชนของตนเอง
5. ผู้นาชุมชนของตาบลสุขภาวะอื่น ๆ ควรให้ความสาคัญกับการประสานความร่วมมือในหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับแหล่งเรียนรู้และประชาชนในชุมชน
6. ตาบลสุขภาวะควรดาเนินการวิเคราะห์ชุมชนเพื่อให้เข้าใจถึงสภาพปัญหาของชุมชน อุปสรรคและแนว
ทางการแก้ไข
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครังต่อไป
1. ควรศึกษาในประเด็นอื่นเพิ่มขึ้น เช่น สุขภาพจิตของคนในตาบลสุขภาวะ แนวทางในการสร้าง
เครือข่ายตาบลสุขภาวะ เพื่อให้เห็นถึงทุนทางสังคมที่ชัดเจนขึ้น
2. ควรใช้ระเบี ยบวิธีวิจัยที่ หลากหลายมากขึ้น ทั้ งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุ ณ ภาพ
เพื่อให้เกิดผลเชิงนโยบายต่อไป
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