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บทคัดยอ

บทความวิจัยเรื่อง “ผลสัมฤทธิ์ในการแกปญหาการฆาตัวตาย  โดยคณะสงฆอําเภอแมทา
จังหวัดลําพูน” มีวัตถุประสงค ๒ ขอ ไดแก ๑. เพ่ือศึกษาสภาพสาเหตุและแนวทางออกของการ
แกปญหาการฆาตัวตายในเขตอําเภอแมทา จังหวัดลําพูน ๒.เพ่ือศึกษาปจจัยผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
บิณฑบาตความทุกข  ของคณะสงฆอําเภอแมทา จังหวัดลําพูน ในการแกปญหาการฆาตัวตายดวยการ
ประเมินแบบ CIPP Model

ผลการศึกษา พบวา สาเหตุของการฆาตัวตายในเขตอําเภอแมทา จังหวัดลําพูน พบวา
เพศชาย มีโอกาสฆาตัวตายมากกวาเพศหญิง และสวนใหญจะเปนคนวัยกลางคน คืออายุ ๔๖ – ๖๐
ป คนท่ีมีคูครองมีโอกาสฆาตัวตายมากท่ีสุด สาเหตุ ของการฆาตัวตาย (ไมสําเร็จ) ในดานนอยใจคน
ใกลชิดดุดา  ตําหนิ ทะเลาะกับคนใกลชิด ปญหาโรคผิดหวังในความรักและปญหาการดื่มสุรา ปญหา
โรคเรื้อรังและปญหาสุขภาพจิต/จิตเวช คนในครอบครัวติดสุรา/ยาเสพติด คนในครอบครัวขัดแยงกัน
ปญหายาเสพติด นอกจากนี้ยังพบวามีวิธีการฆาตัวตาย (ไมสําเร็จ) ดังตอไปนี้ การแขวนคอ กินยาฆา
แมลง กินน้ํายาลางจาน/ลางหองน้ํา กินยาแกแพ ใชมีดกรีดแขนตนเอง

ผลสัมฤทธิ์จากการดําเนินงานของพระสงฆอําเภอแมทาในโครงการบิณฑบาตความทุกข
ผลการวิจัยพบวาวิธีการดําเนินงานตามโครงการบิณฑบาตความทุกขโดยการรวมมือระหวางพระสงฆ
กับโรงพยาบาลแมทา ท้ัง ๔ ดาน ไดแก ผลการประเมินโครงการดานสภาวะแวดลอม ผลการประเมิน
โครงการดานปจจัยผลการประเมินโครงการดานกระบวนการ ผลการประเมินโครงการดานผลผลิต
มีผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน อยูในระดับ ดีมาก ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว
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Abstract
This thesis is to research study to find out the cause of suicide in the area of

Mae Tha district, Lamphun province and to study the achievement in solving the
problem of suicide in the alms distress project by Mae Tha district Sangha, Lamphun
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province. The duration of the study between October 2013 and March 2015 includes
a 1 year 6 months. The sample consisted of 5 administrators, 28Sanghas and 25
people with depression and risk of suicide by using a report of the Ministry of Health
(Francia. 506DS) and Assessment of Achievement Program by using. Stufflebeam's
CIPP Model.

The findings of the research were as follows: The causes of suicide in the area
of Mae Tha district, Lamphun province found that the males suicide more than the
females and most are middle-aged people including 46 - 60years old. People who
have spouse there is most opportunities to suicide, the cause of suicide
(unsuccessfully) was offended from intimate friend that scold, blame and a quarrel
with close ones. The problem of disappointed in love, drinking, chronic disease,
mental health problems / psychiatry, the family alcoholism / addiction, the family
conflict, drugs. In addition, it also found that the suicide (unsuccessfully) as follows,
the hanging, the insecticide drinking, Dishwashing liquid / bathroom cleaning liquid
drinking, take an antihistamine and  using knives to cut own arms.

The achievement of the operation of Mae Tha district Sangha in the alms
distress project. The findings reveal that how to implemente the alms distress project
by collaboration between the Buddhist monks and Mae Tha hospital for 4 aspects
including the evaluation result of the environment project, the factors project, the
processes project and the production. The achievement of operation was a very
good level, which was concordant with a determined hypothesis.
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บทนํา
ปญหาการฆาตัวตายหรือท่ีเรียกวาอัตวินิบาตกรรมในปจจุบันยังเปนปญหาดานสาธารณสุข

ท่ีสําคัญของประเทศไทย และประเทศอ่ืนๆ ท่ัวโลก จากขอมูลองคการอนามัยโลกประชากรท่ัวโลก
จํานวน ๑ ลานคน มีสาเหตุการตายจากการฆาตัวตายทุกป ทุกๆ ๔๐ วินาที จะมีประชากรฆาตัวตาย
สําเร็จ จํานวน ๑ คน และในทุกวันประชากรจะสูญเสียชีวิตจากการฆาตัวตายสําเร็จจํานวน
๑,๑๐๐ คน ในสถานการณท่ัวโลกมีการประมาณการฆาตัวตายท่ัวโลกจะเพ่ิมข้ึนถึง ๑.๕ ลานคน
ในป ๒๕๖๓ และการฆาตัวตายจะเปนสาเหตุของการตายลําดับท่ี ๓ พบระหวางอายุ ๑๕ – ๔๔ ป
การพยายามฆา ตัวตายจะเพ่ิมมากกวาการฆาตัวตายสําเร็จเปน ๒๐เทา นอกจากนี้การฆาตัวตาย ยัง
เปนสาเหตุการตาย๑ใน๑๐อันดับแรกของเกือบทุกประเทศรวมท้ังในประเทศไทยดวยซึ่งสาเหตุของ
การฆาตัวตายสวนใหญมาจากความเครียดการทะเลาะกับคนใกลชิด เสียใจ นอยใจท่ีตองสูญเสียบุคคล
อันเปนท่ีรัก และพบวารอยละ ๘๐ มาจากผูท่ีมีภาวะซึมเศรามากอน สวนวิธีการฆาตัวตาย จะใช
วิธีการแขวนคอ กินสารพิษ หรือยิงตัวเองฯลฯ จากปญหาการฆาตัวตาย ท้ังท่ีสําเร็จและไมสําเร็จ
กอใหเกิดความสูญเสียทางสังคมเศรษฐกิจทางจิตใจท้ังในระดับปจเจกบุคคลครอบครัวชุมชนและ
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ประเทศชาติอันเนื่องมาจากการเสียชีวิตการบาดเจ็บการขาดงานและความพิการแนวโนมของปญหา
การฆาตัวตายในปจจุบันยังคงทวีความรุนแรงมากข้ึนเรื่อยๆ

จังหวัดลําพูนเปนจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยท่ีมีสถิติการฆาตัวตายสูง อยูในลําดับตน ๆ ของ
ประเทศ จากสถิติการฆาตวัตาย ตั้งแตป ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ พบวา จังหวัดลําพูน มีอัตราการฆา ตัวตาย
คิดเปน ๑๖.๗๕, ๑๓.๕๘, ๑๕.๕๘, ๑๑.๖๒ และ ๑๔.๐๐ ตอประชากรแสนคนตามลําดับ

อําเภอแมทา ก็เปนอีกหนึ่งอําเภอของจังหวัดลําพูนท่ีมีอัตราการฆาตัวตายสูงเชนกัน จากสถิติ
การฆาตัวตาย ตั้งแตป ๒๕๕๒ – ๒๕๕๗ พบวา อําเภอแมทา มีอัตราการฆาตัวตาย คิดเปน ๑๔.๙๘,
๙.๘๒, ๑๒.๔๑, ๑๖.๙๓,๙.๕๖ และ ๒๖.๐๑ ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ แมวาท่ีผานมาอําเภอ
แมทา มีการดําเนินงานในการปองกันและชวยเหลือผูมีภาวะซึมเศราและเสี่ยงตอการฆาตัวตายมา
อยางตอเนื่องท้ังรูปแบบการใหความรูแกอาสาสมัครสาธารณสุข องคกรทองถ่ิน แกนนําชุมชน
ประชาชนทุกกลุมวัย เก่ียวกับโรคซึมเศรา สาเหตุ การชวยเหลือและการดูแลโดยการมีสวนรวมทุกภาค
สวนตั้งแตป ๒๕๔๕ เปนตนมา การบิณฑบาตความทุกข จึงเปนหนทางสวางของผูท่ีมีความทุกข ท่ีนํา
แนวทางดานพุทธศาสนามาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ นําไปสูทางสวางคือทําใหผูท่ีมีความทุกขสบายใจ
เปนมรรคในพุทธศาสนาท่ีเปนความจริงวาดวยวิถีทางแหงความดับทุกขคําวา มรรค แปลวา ทาง ใน
ท่ีนี้หมายถึงทางเดินของใจ เปนการเดินจากความทุกขไปสูความเปนอิสระ หลุดพนจากทุกข

ดังนั้นถาโครงการดังกลาวมีพระสงฆ เขามามีบทบาทอยางเต็มท่ี จะทําใหโครงการไดรับการ
พัฒนาเพ่ือใหการดําเนินงานปองกันการฆาตัวตายรวมถึงการดูแลชวยเหลือผูท่ีมีภาวะซึมเศราและเสี่ยง
ตอการฆาตัวตาย อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน มีประสิทธิภาพ รวมถึงไดทราบถึงสาเหตุของปญหาและ
แนวทางปองกันการฆาตัวตายของอําเภอแมทา มีประสิทธิภาพสูงสุดและเพ่ือปองกันผูท่ีมีภาวะ
ซึมเศรา ไมพยายามฆาตัวตาย และผูท่ีเคยพยายามฆาตัวตาย มีความปลอดภัย ไมมีการฆาตัวตาย
ซ้ําและไมมีความคิดฆาตัวตาย รวมถึงสามารถจัดการปญหาและดูแลตนเองได จะสงผลใหมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน

๑.วัตถุประสงคการวิจัย
๑.๑ เพ่ือศึกษาสภาพสาเหตุและแนวทางออกของการแกปญหาการฆาตัวตายในเขต

อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน
๑.๒ เพ่ือศึกษาปจจัยผลสัมฤทธิ์ของโครงการบิณฑบาตความทุกข  ของคณะสงฆอําเภอ

แมทา จังหวัดลําพูน

๒. ขอบเขตการวิจัย
๒.๑ ขอบเขตดานเนื้อหา ศึกษาการดําเนินงานของคณะสงฆอําเภอแมทาในโครงการ

บิณฑบาตความทุกข อําเภอแมทา  จังหวัดลําพูน
๒.๒ ขอบเขตดานเอกสาร ศึกษาเอกสารรายงานการวิจัยท่ีเก่ียวของเก่ียวกับการ

ฆาตัวตาย การชวยเหลือและการปองกันการฆาตัวตาย และแบบประเมินผลตามโครงการบิณฑบาต
ความทุกข

๒.๓ ขอบเขตดานประชากร ศึกษาจากการดําเนินงานของพระสงฆในการชวยเหลือผูท่ีมี
ภาวะซึมเศราและเสี่ยงตอการฆาตัวตายตามโครงการบิณฑบาตความทุกขจํานวน ๒๘ รูป ผูบริหาร



รายงานสบืเน่ือง (Proceeding) จากการประชมุวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ "พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคมวัฒนธรรม"
มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย วทิยาลยัสงฆลําพูน วันอาทติยที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙

๔

โครงการบิณฑบาตความทุกข ๕ คน และศึกษาจากผูท่ีมีภาวะซึมเศราและผูท่ีพยายามฆาตัวตายแตไม
สําเร็จท่ีมาขอคําปรึกษาท่ีวัดในอําเภอแมทา จังหวัดลําพูน  จํานวน ๒๕ ราย

๒.๔ ขอบเขตดานระยะเวลา ศึกษาวิจัยระหวางเดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๖ ถึงเดือน
มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๘ รวมเปนเวลา ๑ ป ๖ เดือน จํานวนท้ังหมด ๒๕ ราย เก็บรวบรวมขอมูลใน
เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘

๓. สมมติฐานการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานตามโครงการบิณฑบาตความทุกขโดยการรวมมือระหวาง

พระสงฆกับโรงพยาบาลแมทา อยูในระดับ ดีมาก

๔. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณา (Description Research) เพ่ือศึกษาสภาพสาเหตุ

แนวทางออกของการแกปญหาการฆาตัวตายในเขตอําเภอแมทา จังหวัดลําพูน โดยใชหลักอริยสัจ ๔
และศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการแกปญหาการฆาตัวตายโดยคณะสงฆ อําเภอแมทา จังหวัดลําพูนตาม
โครงการบิณฑบาตความทุกขโดยใชรูปแบบการประเมินโครงการ CIPP MODEL ของสตัฟเฟลบีม
(D.L. Stufflebeam) สรุปและนําเสนอผลการศึกษาท่ีไดท้ังจากการศึกษาในเชิงเอกสาร โดยนํามา
อธิบายโดยแยกออกเปนบทตางๆ ในลักษณะของการพรรณนาตามวัตถุประสงคการวิจัย

๕. กรอบแนวคิดในการวิจัย
๕.๑ กรอบแนวคิดการหาแนวทางออกของการแกปญหาการฆาตัวตายในเขตอําเภอ

แมทา จังหวัดลําพูนตามแนวอริยสัจ ๔

ญ า ณ ๓
สัจจะ๔ สัจจญาณ กิจจญาณ กตญาณ

ทุกข
รู ว า ทุ ก ข คื อ ดั ง นี้
( อัตราการฆ าตั วตายของ
ประชากรในเขตอําเภอแมทา
จังหวัดลําพูน มีอัตราท่ีสูงสุด
ในประเทศไทย)

รูวาทุกขควรนี้กําหนดรู
(ทุกสวนทุกฝายในอําเภอ
แมทา  เริ่ มตระหนัก ถึง
ปญหาท่ีเกิดข้ึน )

รู ว า ทุ กข นี้ กํ า หนดรู แ ล ว
(ทุกสวนทุกฝายในเขตอําเภอ
แมทาตอง ประชุม หาวิธีแกไข
ปญหาโดยเรงดวน)

สมุทัย
รู ว า ส มุ ทั ย คื อ ดั ง นี้
(การดําเนินการแกปญหาการ
ฆ าตั วตายด วยวิ ธี ก ารรู ป
แบบเดิม ยังไมสามารถแกไข
ปญหาไดไมตรงจุด)

รูวาสมุทัยนี้ควรละเสีย
วิธีการแบบเดิม ตองไดรับ
การปรับปรุงเพ่ือใหทันตอ
การแกปญหาการฆาตัว
ตาย ท่ีมีอัตราสูงข้ึน

รู ว า ส มุ ทั ย นี้ ไ ด ล ะ แ ล ว
(เกิดการประสานความรวมมือ
ในการแกไขปญหา คณะสงฆ
เสนอโครงการบิณฑบาตความ
ทุกข)
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๕

นิโรธ
รู ว า นิ โ ร ธ คื อ ดั ง นี้
(ปญหาการฆาตัวตายไดรับ
การแกไขจนสําเร็จ อัตราการ
ฆาตัวตายในเขตอําเภอแมทา
มีจํานวนลดลง)

รูวานิโรธควรทําใหแจง
(อัตราการฆาตัวตายตองมี
จํ า น ว น ล ด ล ง ต า ม
เปาหมายท่ีไดกําหนดไว)

รูวานิโรธนี้ไดประจักษแจง
แลว
( ผลสั มฤทธิ์ ของ โ ครงการ
บิณฑบาตความทุกขสามารถ
แกปญหาการฆาตัวตายได
สําเร็จ)

มรรค
รูวามรรคคือดังนี้
โครงการบิณฑบาตความทุกข
สามารถทําใหเกิดความเขาใจ
เ ข า ถึ ง  แ ล ะ  ส า ม า ร ถ
แกปญหาไดอยางตรงจุดมาก
กวาเดิม

รูวามรรคควรเจริญ
( ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม
แผนงานของ โครงการ
บิณฑบาตความทุกขท่ีได
ประชุมวางแผนแบบมีสวน
รวมในทุกฝาย)

รูวามรรคนี้ไดเจริญแลว
( ดํ า เ นิ น ก า ร ถู ก ต อ ง ต า ม
ข้ันตอนและวิธีการจนทําให
อัตราการฆาตัวตายมีจํานวน
ลดลง)

๕.๒ รูปแบบการประเมินโครงการ
การประเมินโครงการบิณฑบาตความทุกข อําเภอแมทา  จังหวัดลําพูนใชรูปแบบการประเมิน

โครงการ CIPP MODELของสตัฟเฟลบีม ( D.L. Stufflebeam, ๑๙๙๗) ดังนี้

 หลักการ
 วัตถุประสงคของโครงการ
 เปาหมายของโครงการ
 การเตรียมการภายในโครงการ

 บุคลากร
 วัสดุอุปกรณ
 เครื่องมือเครื่องใช
 งบประมาณ

 การดําเนินโครงการ
 กิจกรรมการดําเนินงานตามโครงการ
 การนิเทศติตามกํากับ
 การประเมินผล

 ผลการดําเนินโครงการ

ประเมินสภาวะแวดลอม
( Context Evaluation )

ประเมินการปจจัยเบื้องตน

( Input Evaluation )

ประเมินกระบวนการ
( Process Evaluation )

การประเมินผลผลิต
( Product Evaluation )
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๖

๖. ผลการวิจัย
๖.๑ สาเหตุของการฆาตัวตายในเขตอําเภอแมทา จังหวัดลําพูน
สาเหตุของการฆาตัวตายในเขตอําเภอแมทา จังหวัดลําพูนพบวาเพศชาย มีโอกาส

ฆาตัวตายมากกวาเพศหญิง และสวนใหญจะเปนคนวัยกลางคน คืออายุ ๔๖ – ๖๐ ปคนท่ีมีคูครองมี
โอกาสฆาตัวตายมากท่ีสุดสาเหตุ ของการฆาตัวตาย(ไมสําเร็จ) ในดานนอยใจคนใกลชิดดุดา  ตําหนิ
ทะเลาะกับคนใกลชิดปญหาโรคผิดหวังในความรักและปญหาการดื่มสุรา ปญหาโรคเรื้อรังและปญหา
สุขภาพจิต / จิตเวชคนในครอบครัวติดสุรา/ยาเสพติดคนในครอบครัวขัดแยงกันปญหายาเสพติด
นอกจากนี้ยังพบวามีวิธีการฆาตัวตาย(ไมสําเร็จ)ดังตอไปนี้ การแขวนคอ กินยาฆาแมลงกินน้ํายาลาง
จาน/ลางหองน้ํากินยาแกแพใชมีดกรีดแขนตนเอง

ผลสัมฤทธิ์จากการดําเนินงานของพระสงฆอําเภอแมทาในโครงการบิณฑบาตความทุกข
ผลการวิจัยพบวาวิธีการดําเนินงานตามโครงการบิณฑบาตความทุกขโดยการรวมมือระหวางพระสงฆ
กับโรงพยาบาลแมทา ท้ัง ๔ ดาน ไดแก ผลการประเมินโครงการดานสภาวะแวดลอมผลการประเมิน
โครงการดานปจจัยผลการประเมินโครงการดานกระบวนการผลการประเมินโครงการดานผลผลิตมี
ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน อยูในระดับ ดีมาก ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว

จากการดําเนินงานตามโครงการบิณฑบาตความทุกข ผูบริหารโครงการ  ผูเขารวม
โครงการ พระสงฆทุกรูปมีความพึงพอใจและเขาใจในโครงการบิณฑบาตความทุกขหลังจากไดรับการ
อบรมและไดปฏิบัติตามโครงการบิณฑบาตความทุกข เพราะทําใหไดทราบวาผูท่ีเขามาทําบุญท่ีวัดสวน
ใหญมักจะมีเรื่องไมสบายใจ ทําใหเขาใจลักษณะของผูท่ีมีภาวะซึมเศราจากการถามและสังเกต เพ่ือให
การชวยเหลือโดยใชอริยสัจสี่ตามแนวทางพระพุทธศาสนา และเพ่ือปองกันการการฆาตัวตาย ของผู
ท่ีมาขอความชวยเหลือกอนกลับบาน พระสงฆไดกลาวดวยวาจาวา”ถายังไมสบายใจก็กลับมาอีกนะ
อาตมายินดีรับบิณฑบาต”ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหผูท่ีมาขอความชวยเหลือไดมีท่ีพ่ึง ทําใหมีกําลังใจ
นอกจากนั้นยังเปนการติดตามทางออม ทําใหไดทราบวาผูท่ีมาขอความชวยเหลือหลังจากกลับบานไป
แลวสามารถจัดการปญหาของตนเองได ภาวะซึมเศราลดลง (ใชแบบประเมินซึมเศราของกรม
สุขภาพจิต)

ฃ

แผนภูมิท่ี ๑ แสดงพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยท่ีพยายามฆาตัวตายตามโครงการ บิณฑบาต
ความทุกข

ผูปวยมีความเครียด ลดลงผูปวยมีความเครียด เทาเดิม / มากข้ึน

พฤติกรรมท่ีเสียงตอการฆาตัวตายลดลง

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยท่ีพยายามฆาตัวตาย
และแนวทางออกในการแกไขปญหาตามหลักอริยสัจ 4

รักษา/ปรับพฤติกรรมการดแูลตนเองของ
ผูปวยท่ีพยายามฆาตัวตายตามโครงการ

บิณฑบาตความทุกข
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๗

๕.๒ ผลสัมฤทธิ์จากการดําเนินงานของพระสงฆอําเภอแมทาในโครงการบิณฑบาตความทุกข
ผูปวยท่ีพยายามฆาตัวตาย มรรค คือ หนทางการปฏิบัติ ลงมือทํา เพ่ือทําใหสุขภาพของ

ผูปวยดีข้ึน โดยเริ่มจาก ความเห็นชอบ (สัมมาทิฏฐิ) ความศรัทธาในเบื้องตนตอหลักธรรมคําสอน
เชนเชื่อเรื่องกรรม มีความเขาใจถูกตองเก่ียวกับการดําเนินชีวิตใหเปนสุข, ความดําริชอบ (สัมมา
สังกัปปะ) หรือความคิดชอบ มีความคิดท่ีลูกตองตามหลักธรรม เชนการใช ปญญาพิจารณา ความไม
เท่ียงของสังขาร ,เจรจาชอบ (สัมมาวาจา) คือการปฏิบัติตามหลักธรรม ไม พูดโกหก ไมพูดสอเสียดไม
พูดคําหยาบ ไมพูดเพอเจอ ผูปวยบางรายเม่ือซักถามเรื่องการมีความเครียด ก็ตอบไมตรงตามความ
เปนจริง เชน มีปญหาทางครอบครัว หรือไม  แตกลัวจะลูกตําหนิจึงไมบอกความจริง, ทําการชอบ
(สัมมากัมมันตะ) หรือ กระทํา สิ่งท่ีไมผิดหลักศีลธรรม เชน ไมฆาสัตว ไมลักทรัพยเพ่ือเปนการทํา
จิตใจของตนใหบริสุทธิ์ผองใส รวมถึงมีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การออกกําลังกาย การ
รับประทานยาท่ีลูกตอง การเขารับ การรักษาอยางตอเนื่อง การปองกัน ตนเองจากภาวะแทรกซอน
การปองลันตนเองจากภาวะเครียด เม่ือจิตใจดีก็จะสงเสรมิใหกระบวนการทํางานของรางกายดีไปดวย
, เลี้ยงชีพชอบ (สัมมาอาชีวะ) คือการทํามาหากินในทางท่ีถูก ไมเบียดเบียนหรือทําความเดือดรอน
ใหกับสัตวหรือผูอ่ืน แมกระท้ัง ตนเอง เชน ทํางานจนพักผอนไมเปนเวลา ก็ไมลูกตอง, ความเพียร
ชอบ (สัมมาวายามะ) คือการหม่ันดูแลสุขภาพ เชน การพยายามละสิ่งท่ีจะกระทบจิตใจ ท่ีควร
หลีกเลี่ยงออกไปจากใจ เพียรพยายามในการ ควบคุมตนเอง ไปพบแพทยตามนัด รับประทานยาอยาง
ตอเนื่อง เปนตน, ระลึกชอบ (สัมมาสติ) คือมีสติตั้งม่ันในสิ่งท่ีถูกตองตามหลักธรรม เชนการพึงระลึก
ถึงความตายท่ี ตองเกิดลับทุกคน พึงระลึกถึงความเจ็บปวยวาเปนเรื่องธรรมดา, จิตตั้งม่ันชอบ
(สัมมาสมาธิ) คือมี จิตท่ีมีสมาธิ ไมคิดฟุงซาน เก่ียวกับโรคท่ีตนเองเปนตามท่ีไดกลาวอางในบทท่ี ๒
กรณีศาสตราจารย เฮอรเบอรต เปนสัน อายุรแพทยจาก มหาวิทยาลัยฮารวารด ไดทําการวิจัยพบวา
จิตใจและรางกายมีความสัมพันธใกลชิดลันจริง และการ ทําสมาธิสามารถรักษาโรคได เพราะสมาธิทํา
ใหจิตใจและรางกายผอนคลาย ไมเครียด ในเวลาท่ีเรา เครียด ความดันโลหิตจะสูงข้ึน การหายใจจะ
เร็วข้ึน ชีพจรเตนเร็วข้ึน กลามเนื้อจะตึงตัวมากข้ึน อัตราการเผาผลาญสารอาหารในรางกายมากข้ึน
และรางกายใชออกซิเจนมากข้ึนดวยเหตุนี้ความเครียดจึงทําใหเกิดโรคตางๆ ได การทําใหเกิดการผอน
คลาย ทําใหโรคตางๆ หายได งานวิจัย ของศาสตราจารยเปนสันพบวา “ผูปวยมาพบแพทยรอยละ
๖๐-๙๐ เปนโรคเก่ียวกับจิตใจมากกวา รางกาย การทําใหเกิดการผอนคลายดวยการทําสมาธิจึงชวย
ใหโรคสวนใหญหายหรือดีขึนได” หรือในกรณีของการสวดมนต ขณะสวดมนต ลาผูสวดมนตมีสติใน
การสวด มีจิตนอมไปตามคํา สวด จะมีผลทําใหจิตเกิดสมาธิ ซึ่งเปนประโยชนตอรางกายมาก คือ ทํา
ใหมีการผอนคลายท้ังทาง กาย ทางใจ นอกจากนั้นยังสามารถใชบําบัดโรคไดดวย ในพระไตรปฎกมี
กลาวไวหลายเรื่อง เชน เม่ือพระมหาลัสสปเถระอาพาธ พระพุทธเจาเสด็จมาและทรงแสดงโพชฌงค
๗ พอทรงสวดจบ พระมหากัสสปะก็หายอาพาธ ในทํานองเดียวลัน พระโมคคัลลานะหายอาพาธ ได
เม่ือพระพุทธเจา ทรงแสดงโพชฌงค ๗ ใหฟง แมแตพระพุทธเจาเองเม่ือทรงอาพาธ ก็ทรงโปรดให
พระมหาจุนทะ แสดงโพชฌงค ๗ ถวาย เม่ือสวดจบพระพุทธองคก็ทรงหายจากอาการประชวรเชนกัน
จากขอความท่ีกลาวมาในขางตน การดูแลตนเองของผูปวยท่ีพยายามฆาตัวตาย ก็คือสวนท่ีกลาวถึง
มรรคใน อริยสัจ ๔ ถือเปนแนวทาง หรือกระบวนการท่ีสําคัญ ซึ่งผูปวยท่ีพยายามฆาตัวตาย ตอง
ปฏิบัติเพ่ือทํา ใหบรรลุเปาหมาย หรือแกไขปญหาใหได และเม่ือปฏิบัติไดก็สามารถจะนําไปสูการหลุด
พนจาก ความทุกขท้ังทางกายและทางใจ ดังนั้นผูปวยท่ีพยายามฆาตัวตาย จึงจําเปนตองปฏิบัติตาม
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๘

แนวทางในการ สงเสริม ปองกัน ดูและฟนฟูสุขภาพรางกายและจิตใจของตน อยางเครงครัดจึงจะมี
สุขภาพท่ีดีได ซึ่ง ในพระพุทธศาสนามีวิธีการดูแลตนเองในเรื่องของรางกายและจิตใจ

๗.ขอเสนอแนะ
๗.๑ ขอเสนอแนะเพ่ือนําผลการวิจัยไปปฏิบัติ

๑. ดานบุคลากร ควรมีการพัฒนาทักษะแกพระสงฆ ตอเนื่องในการจัดประชุมอบรม
ฟนฟู ใหความรู ความเขาใจในเรื่องโรคซึมเศรา อาการ การรักษา การดูแลและชวยเหลือผูท่ีมีภาวะ
ซึมเศราและเสี่ยงตอการฆาตัวตายโดยพระสงฆใชแนวอริยสัจสี่เปนหลักตามแนวทางพุทธศาสนาอยาง
ตอเนื่องโดยเฉพาะพระสงฆท่ีบวชใหมหรือพระสงฆท่ีไมเคยผานการอบรมเรื่องดังกลาวมากอน

๒. ดานกระบวนการใหการชวยเหลือควรมีการบันทึกหลังการใหการชวยเหลือ
ผูรับบริการหรือผูมาขอรับฟงคําปรึกษาแนวพุทธทุกครั้ง เพ่ือเปนขอมูลในการชวยเหลือครั้งตอไปใหดี
ยิ่งข้ึนรวมถึงมีการนัดหมายทุกครั้ง พรอมขอเบอรโทรศัพทในการติดตามหรือเพ่ือประเมินอาการเชน
การมีความคิดฆาตัวตายซ้ํา

๗.๒ ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
๑. ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวปฏิบัติในโครงการบิณฑบาตความทุกข ใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เชนเหมาะสมกับบริบทชุมชน มีความงายและสะดวกในการนําไปใช รวมถึงมี
ความครอบคลุมทุกดาน โดยเฉพาะเรื่องการติดตาม ประเมินผล

๒. ควรมีการศึกษาวิจัยรายบุคคลท่ียังไมสามารถจัดการปญหาของตนเองได หรือ
ติดตามตอเนื่อง ใหครบ ๑ ปแลวยังมีความคิดฆาตัวตาย เพ่ือใหไดรับการชวยเหลือท่ีเหมาะสมในแต
ละบุคคล เพ่ือปองกันการฆาตัวตายซ้ํา
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การศึกษาวิเคราะหการรักษาโรคตามหลักพระพุทธศาสนา กรณีศึกษา :
แนวคิดการรักษาดวยแพทยแผนไทยของพระครูวรเวทยวิสิฐ (ครูบาธรรมชัย ธมฺมชโย)

AN ANALYTICAL  STUDY  OF  DISEASE  TREATMENT  IN  BUDDHISM  : A CASE
STUDY  OF  THE  THAI  TRADITIONAL  TREATMENT  CONCEPT  OF PHRAKRU

VORAVETHVISITH’S (KRUBA DHAMMACHAI DHAMMAJAYO)

พระสถิตย  สิริวิชโย*

บทคัดยอ
บทความวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะหการรักษาโรคตามหลักพระพุทธศาสนา กรณีศึกษา :

แนวคิดการรักษาดวยแพทยแผนไทยของพระครูวรเวทยวิสิฐ(ครูบาธรรมชัย ธมฺมชโย)” การวิจัยนี้ใช
การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาขอมูลจากเอกสาร การสัมภาษณเชิงลึก

ผลการวิจัย พบวา
การรักษาโรคในพระไตรปฎกมี ๒ ชนิด คือการรักษาโรคทางกาย และ โรคทางใจ ๒) การ

รักษาโรคของพระครูวรเวทยวิสิฐมีกระบวนการรักษาโรคอยู ๗ ข้ันตอนดวยกันคือ ๑. ใหผูปวยรับศีล
๒. สอบถามวันเดือน ป เกิด ผูปวย ๓. ใหผูปวยนั่งสมาธิพรอมกับตรวจอาการผูปวย ๔. วินิจฉัยโรค
๕. รักษาโรค ๖. ติดตามผล ๗. สรุปผลการรักษา พระครูวรเวทยวิสิฐจะเนนหนักเรื่องของ ทาน ศีล
ภาวนา กับผูปวยทุกคนท่ีมารับการรักษาและใหผูปวยยึดม่ันในพระรัตนตรัยเปนท่ีพ่ึงสูงสุดในชีวิต ๓)
พระครูวรเวทยวิสิฐ  มีวิธีการรักษาโรคตามหลักพระพุทธศาสนาอยู ๒ วิธี คือการรักษาโรคทางกาย
ดวยยาสมุนไพร คาถาอาคมแบบพ้ืนบาน และการรักษาโรคทางใจดวย การนั่งสมาธิ การเดินจงกรม
ถึงพรอมซึ่งพระรัตนตรัยอันเปนแกนแทของชีวิต

Abstract
The results were found that : The disease treatment in the Tipitaka was

classified into two types : Physical Treatment and Mental Treatment While the Thai
traditional treatment methods of Phrakru Voravethvisith (Kruba Dhammachai
Dhammajayo) are under seven steps. They are : 1) patients receiving the precepts,  2)
asking for patents’ day/month/year, 3) patients meditating and receiving the mood
test, 4) diagnosing the patients, 5) disease treating, 6) pursuing portfolio and 7)
treatment concluding. Especially, he puts his mind on Dana(giving), Silā (morality)
and Bhāvanā (Meditation) towards most of patients and asking for the patients be
faithful to the Triple Gem.Last, the Phrakru Voravethvisith’s Thai traditional treatment
methods in line with Buddhism can be found in 2 ways : 1) physical treatment ; by

*นิสิตปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาพระพุทธศาสนา) บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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๑๑

ways of herb, 2) mental treatment ; by ways of meditation sitting and meditation
walking, for the sake of mental peace. Gem as the real essence of life undoubtedly.

๑. บทนํา
พระพุทธเจาทรงคนพบสัจธรรม การเกิด แก เจ็บ ตาย เปนสภาวะท่ีสรรพสัตวหนี้ไมพน

ตลอดระยะเวลาการดํารงชีวิตตองผจญกับความทุกขท่ีเก่ียวกับสภาพรางกายท่ีพัฒนาการจากเด็ก
จนชราภาพ  สภาพแวดลอม อันกอใหเกิดโรคภัยบั่นทอนสุขภาพ ดังพุทธวจนะท่ีวา อาโรคฺยปรมา
ลาภา ความไม มีโรค เปนลาภอันประเสริฐ  หมายถึง ความมีสุขภาพดี  เปนลาภอยางยิ่ ง
ตามหลักพระพุทธศาสนาไดกลาวถึงโรค ๒ ประการ คือ โรคทางกาย(กายิโก โรโค) และโรคทางใจ
(เจตสิโก โรโค )

โรคทางกายท่ีปรากฏในศิริมานนทสูตรไดระบุไววา ความเจ็บปวยมีสาเหตุมาจาก
ดี เสมหะ ลมในกาย จากสิ่งท้ัง ๓ รวมกัน ความแปรปรวนของฤดูกาล การบริหารกายไมสมํ่าเสมอ
กรรมวิบาก ความหนาว ความรอน ความหิวกระหาย การปวดอุจจาระ  ปสสาวะ เปนตนสวนโรค
ทางใจ ไดแก การท่ีจิตใจของคนเราถูกครอบงําดวยกิเลสความเศราหมองสวนลึกท่ีเรียกวาอนุสัยหรือ
อาสวะ เปนกิเลสอยางละเอียดท่ีจมอยูกับจิตใน รวมจิตใจไว  หอหุมจิตอยูชั้นในหรือท่ีฝงลึกอยูใน
ภวังคจิต โดยเฉพาะอยางยิ่งโลภะ โทสะ และโมหะ เม่ือมีเหตุปจจัยมากระทบก็จะฟุงข้ึนมาใหปรากฏ
เปนกิเลสอยางกลางคือนิวรณท้ังหา จิตเศราหมองขัดขวางการทําความดี  และสุดทายแสดงผลออกมา
เปนกิเลสอยางหยาบ ไดแก การประพฤติชั่วทางกาย ทางวาจา

ฉะนั้นความเจ็บปวยจึงเกิดข้ึนกับทุกคน ไมวาจะเปนพระภิกษุสงฆก็ตามพระพุทธองค จึงให
ดูแลซึ่งกันและกันเวลาท่ีอาพาธ ดังพุทธพจนท่ีวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย  พวกเธอไมมีมารดาบิดา ใครเลา
จะพึงพยาบาลพวกเธอ ถาพวกเธอไมพยาบาลกันเอง ผูใดพึงอุปฏฐากเรา ผูนั้นก็ควรพยาบาลภิกษุ
อาพาธดวย เม่ือมีภิกษุอาพาธ ใหเปนหนาท่ีของพระอุปชฌายะ อาจารย สัทธิวิหาริก อันเตวาสิก
ภิกษุผูรวมอุปชฌายและอาจารย ท่ีตองพยาบาลภิกษุท่ีปวยจนตลอดชีวิต หรือจนกวาจะหาย เม่ือไมมี
ทานเหลานี้ ภิกษุสงฆตองพยาบาล ถาไมพยาบาลตองทุกกฎ การดูแลความเจ็บปวยบางครั้งก็ยัง
อนุเคราะหตอ อุบาสก อุบาสิกาดวย

พระพุทธองคตรัสไวอยางชัดเจน เม่ือภิกษุอาพาธก็ใหลูกศิษยทําการรักษา ถาไมมีลูกศิษย ก็
ใหรูปท่ีรวมพระอุปชฌายอาจารยเดียวกันทําการรักษา และสุดทายใหเปนหนาท่ีของสงฆ
โดยสวนรวมเลย หากพระสงฆไมทําก็ถือวาเปนอาบัติทุกกฎท้ังคณะ พระสงฆควรทําการรักษาใหแก
บุคคล ๔ กลุม คือ กลุมท่ี ๑ สหธรรมิก ไดแก ภิกษุ ภิกษุณี สิกขามานา สามเณร และสามเณรี
กลุมท่ี ๒ มารดา บิดา คนดูแลมารดาบิดา ไวยาวัจกรภิกษุและผูท่ีเตรียมจะบวช กลุมท่ี ๓ พ่ีชาย
นองชาย พ่ีสาว นองสาว นา ปา อา และลุง กลุมท่ี ๔ คนผูจรมา  โจร นักรบท่ีแพ ผูเปนใหญและคนท่ี
ญาติพ่ีนองท้ิง

แมพระพุทธองคจะทรงอนุญาตใหภิกษุรักษาโรคแกผูอ่ืนไดบางกรณีก็ตาม แตไมทรงประสงค
ใหทําการเลี้ยงชีพดวยคาจางจากการรักษาโรค ดังขอความท่ีกลาววา “ภิกษุท่ีนับถือพระพุทธพระ
ธรรม พระสงฆไมพึงประกอบการรักษาโรค (ติกิจฺฉํ)  ดังนั้น ภิกษุจึงไมควรรักษาโรคใหแกผู อ่ืน
โดยไมจําเปน หากขืนทําตองทุกกฎ  พระสงฆควรทําการรักษาผูปวยในยามท่ีจําเปนเทานั้น ไมควรทํา
เปนอาชีพเลี้ยงชีพ เพราะไมใชหนาท่ีหลักของพระสงฆแตรักษาเพ่ือชวยเหลือพุทธบริษัท ๔ ท้ังโรค
ทางกาย และโรค ทางใจ ดวยความเต็มใจ และความ เมตตา กรุณา ตอพุทธบริษัท ๔
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๑๒

เม่ือกลาวถึงพระสงฆท่ีรักษาโรคท้ังโรคทางกายและโรคทางใจดวยยาสมุนไพรเเบบแพทยแผน
ไทยตามหลักพระพุทธศาสนานั้น พระครูวรเวทยวิสิฐ (ครูบาธรรมชัย ธมฺมชโย) วัดทุงหลวง ตําบลแม
แตง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม เปนพระสงฆรูปหนึ่งท่ีมีบทบาทสําคัญในการรักษาพุทธบริษัท
๔ ดวยยาสมุนไพร และอีกประการหนึ่งเปนการเผยแผพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจาแกประชาชน
ท่ัวไป ตามพุทธประสงคในการสืบทอดอายุพุทธศาสนา กลาวคือพระครูวรเวทยวิสิฐเปนภิกษุผูท่ีเปยม
ดวยศีล เมตตาธรรม ใหพุทธวิธีในการรักษาพุทธบริษัท ๔ พรอมกับเผยแผหลักธรรมคําสอนและทํานุ
บํารุงพระพุทธศาสนามากมายหลายประการ อาทิ สรางสวนสมุนไพรภายในวัดเพ่ือรักษาคน การ
รักษาคนดวยยาสมุนไพร การสรางถาวรวัตถุตางๆ ภายในอําเภอแมแตง เปนตน สงผลใหทานเปนท่ี
ยอมรับจากประชาชนท่ัวไป ตลอดจนสงผลใหเกิดการนําหลักธรรมคําสั่งสอนของทานไปยึดถือปฏิบัติ
ตามลําดับ สะทอนใหเห็นความสําคัญของการแพทยแผนไทยตามหลักพระพุทธศาสนาซึ่งเปนการเผย
แผพระพุทธศาสนาอีกวิธีการหนึ่งท่ีนาสนใจเปนอยางยิ่ง ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาในเรื่องนี้ และผลท่ี
ไดจากการศึกษาจะเปนแบบอยางท่ีดีแกพุทธบริษัท ๔ ในการนํามาประยุกตใชรักษาท้ังโรคทางกาย
และ โรคทางใจดวยแผนแพทยไทยตามหลักพุทธศาสนาในยุคปจจุบัน อนาคต และเปนหลักฐาน
แนวทางสืบคนตําราแพทยไทยสืบไป

๒ . วัตถุประสงคในการวิจัย
๑ เพ่ือศึกษาแนวคิดและหลักธรรมท่ีเก่ียวของกับการรักษาโรคในพระไตรปฎก
๒ เพ่ือศึกษาแนวคิดและวิธีการรักษาโรคดวยแพทยแผนไทยของพระครูวรเวทยวิสิฐ
๓ วิเคราะหการรักษาโรคของพระครูวรเวทยวิสิฐตามหลักพระพุทธศาสนา

๓. วิธีดําเนินการวิจัย
๓.๑ รูปแบบการวิจัย
วิจัยฉบับนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใชวิธีการศึกษาจากเอกสาร (Documents) การศึกษา

ภาคสนามเพ่ือทําการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interviews) และการสังเกตอยางไมเปนทางการ
(Non-participants observation)

๓.๒ ประชากรและกลุมตัวอยาง
สัมภาษณแบบเจาะจง โดยใชแบบสัมภาษณเชิงลึก ทําการสัมภาษณความคิดเห็นของกลุม

ประชากรตัวอยางท่ีเปนผูมีสวนเก่ียวของท้ังโดยตรงและโดยออมกับการรักษาของําพระครูวรเวทย
วิสิฐดังนี้ ๑. เจาอาวาส และ พระสังฆาธิการ วัดทุงหลวง ตําบลแมแตง อําเภอแมแตง   จังหวัด
เชียงใหม จํานวน ๕ รูป  (เฉพาะท่ีมีสวนเก่ียวของกับพระครูวรเวทยวิสิฐ) ๒. ผูสืบทอดการรักษา
ดวยแพทยแผนไทยตามแนวคิดของพระครูวรเวทยวิสิฐ จํานวน ๕ รูป/คน ๓. ประชาชนผูรับการ
รักษาตามแนวคิดของพระครูวรเวทยวิสจิํานวน ๑๕ รูป/คน

๓.๓ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
แบบสัมภาษณเชิงลึก
๓.๔ การวิเคราะหขอมูล
ใชวิธีพรรณนาโดยนําขอมูลจากพระไตรปฎกและเอกสารท่ีเก่ียวของ รวมถึงขอมูลจากการ

สัมภาษณเชิงลึก
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๑๓

๔. สรุปผลการวิจัย
๔.๑ แนวคิดและหลักธรรมท่ีเกี่ยวของกับการรักษาโรคในพระไตรปฎก พระพุทธเจาทรง

จําแนกชนิดของโรคออกเปน ๒ ชนิด คือ โรคทางกาย (กายิกโรโค) และ โรคทางใจ (เจตสิกโรโค)
๑. โรคทางกาย หมายถึง การเจ็บปวยทางกาย เชน ปวยดวยโรคตาโรคหูโรคจมูก โรคลิ้น

โรคในกาย โรคศีรษะ โรคในชองหูโรคปาก
๒. โรคทางใจ หมายถึง โรคท่ีเกิดทางใจ เชน ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอิจฉา

ริษยา ความหึงหวง ความวิตกกังวล ความอาลัยอาวรณความคับแคนใจ
โรคทางกาย ในพระไตรปฎกไดมีปรากฏถึงสาเหตุของการเกิดโรคทางกายไวหลายประการ

สาเหตุท่ี สําคัญ คือ ความไมสมดุลของธาตุท้ัง ๔ และสาเหตุท่ีปรากฏในคิริมานันทสูตร ๘ ประการท่ี
พระพุทธองคไดตรัสไววากายนี้มีทุกขมาก มีโทษมาก เพราะฉะนั้นอาพาธตาง ๆ จึง เกิดข้ึนในกาย

โรคทางใจ ไดแก การท่ีจิตใจของคนเราถูกครอบงําดวยกิเลสความเศราหมอง คือ โลภะ
โทสะและโมหะเขาครอบงําท่ีเรียกวาอนุสัยหรืออาสวะท่ีนอนเนื่องอยูภายในของภวังค จิต ประกอบ
ไปดวย ราคะ ปฏิฆะ อวิชชา โรคท่ีเกิดข้ึนกับมนุษยก็มีเฉพาะทางกาย และทางใจ เทานั้น คนบางคน
อาจจะไมมีโรคทางกายตั้งแตแรกเกิดจนแกชรา แตสําหรับคนท่ัวไปแลวซึ่งมี จิตใจท่ีหนาไปดวยกิเลส
ตัณหาเปนผูมีโรคทางใจกันท้ังนั้น เวนแตวาใครจะมีมากนอยเพียงใด เทานั้นมีแตพระอรหันตผูท่ีหลุด
พนจากกิเลสเทานั้นท่ีไมมีโรคทางใจ พระพุทธเจาทรงนําเอาหลักธรรมสําคัญๆ มาใชในการรักษาโรค
ตาง ๆ ท้ังโรคทางกายและโรคทางใจ ดังจะไดยกตัวอยางของพระพุทธพจนท่ีตรัสแสดงไวในพระสูตร
ชื่อ มหาสกุลุทายิสูตร มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก ท่ีทรงตรัสกับอุทายีปริพาชกวายามท่ีสาวก
ท้ังหลายของเราถูกทุกขครอบงํา  ถูกทุกขทวมทับแลว  เขาเหลานั้นจะมาหาเราแลวถามเรื่องทุกขอริย
สัจจ  เราตอบคําถามเขา ทําใหเขาสบายใจ  แลวพระองคตรัสธรรมคายทุกขไวตามลําดับ ดังนี้  (๑)
อริยสัจจ ๔ (๒) สติปฏฐาน ๔ (๓) สัมมัปปธาน ๔ (๔) อิทธิบาท ๔ (๕) อินทรีย ๕ (๖) พละ ๕ (๗)
โพชฌงค ๗ (๘) มรรคมีองค ๘ (๙) วิโมกข ๘ (๑๐) อภิภายตนะ ๘ (๑๑) กสิณ ๑๐ (๑๒) ฌาน ๔
พระพุทธเจาทรงนําไปใชในการรักษาโรคตาง ๆ ได เทาท่ีจําเปนสําหรับผูปวยท่ัวไป จะสามารถนําไป
ปฏิบัติตาม เพ่ือใหเกิดสติและสมาธิ ระงับความ ฟุงซาน ชวยรักษาโรคท่ีเกิดข้ึนทางจิตใจ เปนการ
รักษาโรคทางใจ สามารถกําจัดทุกขท่ีเกิดข้ึน เขาสูจุดมุงหมายสูงสุดในชีวิต

๔.๒ แนวคิดและวิธีการรักษาโรคดวยแพทยแผนไทยของพระครูวรเวทยวิสิฐ
พระครูวรเวทยวิสิฐ รักษาโรคดวยแนวคิดท่ีวา ประโยชนสุขสวนรวมมากอนประโยชน  สขุ

สวนตน ชวยเหลือ ผูปวยตลอด เวลา จากการสัมภาษณพระครูวิสิฐบุญญากร เจาอาวาสวัดทุงหลวง
พระสมศักดิ์  ปฺญาวโร  รองเจาอาวาสวัดทุงหลวง ผูสืบทอดการรักษาโรคของพระครูวรเวทยวิสิฐ
สรุปกระบวนการรักษาไดดังนี้

๑. ใหผูปวยรับศีล ๕ ศีล ๘ ตามท่ีผูปวยจะปฎิบัติไดในการรักษาศีล  การรับศีลทําใหจิตใจ
ผูปวยนั้นบริสุทธิ์พรอมท่ีจะรักษาและเขาใกลพระรัตนตรัยเปนท่ีพ่ึง เปนสรณะ มากท่ีสุด

๒. สอบถามวัน เดือน ป เกิดของผูรักษา เพราะการสอบถามวันเดือนปเกิดนั้น ทําใหทราบถึง
โรคเบื้องตนท่ีเกิดข้ึนตามลักษณะ วัน เดือน ปเกิด ของผูปวย ท่ีพระครูวรเวทยวิสิฐไดศึกษามา

๓. ใหผูปวยนั่งสมาธิ ในกรณีทีปวยมากใหกําหนดจิตเปนสมาธิ พระครูวรเวทยวิสิฐกําหนดจิต
เปนสมาธิตามดูอาการผูปวย เพราะการการทําสมาธิทําใหจิตไมฟุงซาน สงบนิ่ง พระครูวรเวทยวิสิฐจึง
สามารถนําสมาธิดูตามจิตของผูปวยและตรวจดูอาการของผูปวยได
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๔.  วินิจฉัยโรค จากการสอบถามวัน เดือน ปเกิด ของผูปวย พรอมกับการนั้งสมาธิหรือทําจิต
ใหสงบนิ่งของผูปวย และสอบถามอาการ พระครูวรเวทยวิสิฐจึงทําการรักษาโรค

๕. การรักษาโรค ถาอาการผูปวยอาการไมรุนแรงนักใหรับยาสมุนไพรแลวกลับบาน แตถา
อาการผูปวยอาการรุนแรงใหอยูรับการรักษาท่ีวัดดวยยาสมุนไพรและการทําสมาธิ ผูท่ีพักฟนรับการ
รักษาท่ีวัด ตองปฏิบัติตามพระครูวรเวทยวิสิฐท่ีกําหนดไว คือ พระครูวรเวทยวิสิฐจะกําหนดอาหารท่ี
จะรับประทานของผูปวย  กําหนดรับยา และวันท่ีรับการรักษาขณะท่ีรับการรักษาตองฝกสมาธิ ทํา
วัตรเชา วัตรเย็นดวย ตามท่ีพระครูวรเวทยวิสิฐกําหนดไวอยางเครงครัด สวนการรักษาเบื้องตนของ
ผูปวยท่ีอาการรุนแรงไมมากนัก คือการอบยา เพราะการอบยาเปนการใหยาสมุนไพรเขาสูรางกายของ
ผูปวยไดทุกสวนของรางกายโดยวิธีท่ีรวดเร็วท่ีสุด เปนข้ันตอนแรกของการรักษาผูปวยท่ีไมอาการ
รุนแรงมากรัก ยกเวนผูท่ีปวยเปน โรคติดตอรายแรง เบาหวาน ความดัน หัวใจ และโรคมะเร็งท่ีไม
ตองอบยาสมุนไพร รับยาสมุนไพรแลวกลับบานได

๖. การติดตามผลการรักษา ผูปวยท่ีพักฟนท่ีวัดทุงหลวงจะตองตรวจดูอาการ จากพระครูวร
เวทยวิสิฐหรือผูท่ีครูบามอบหมายท่ีวิหารหลวง ตามวัน เวลา ท่ีพระครูวรเวทยวิสิฐกําหนด

๗. สรุปผลการรักษา เม่ือผูปวยมีสุขภาพกายท่ีแข็งแรง สุขภาพจิตท่ีดีแลว กอนท่ีจะใหผูปวย
กลับบาน พระครูวรเวทยวิสิฐ จะกําชับเรื่อง การรับประทานอาหารท่ีเหมาะสมกับโรคและเรื่องการ
รับประทานยาอยางถูกตองและเหมาะสม พรอมท้ังจะเนนนักใหผูปวยหม่ัน รักษาศีล ภาวนา ใหทาน
ใหระลึกถึง พระรัตนตรัยเปนท่ีพ่ึงตลอดชีวิต

๔.๓ การรักษาโรคของพระครูวรเวทยวิสิฐ ตามหลักพระพุทธศาสนา
การรักษาโรคตามหลักพระพุทธศาสนาของพระครูวรเวทยวิสิฐ พระครูวรเวทยวิสิฐ  มี

วิธีการรักษาโรคตามหลักพระพุทธศาสนาอยู ๒ วิธี คือการรักษาโรคทางกาย ดวยยาสมุนไพรในการ
รักษาพรอม คาถาอาคมแบบพ้ืนบาน  และการรักษาโรคทางใจดวย การนั่งสมาธิ การเดินจงกรม
เพ่ือใหจิตนั่งสงบนิ่ง. กุศโลบายในการสอนของพระครูวรเวทยวิสิฐ นั้นเพ่ือท่ีจะใหผูปวยและพุทธ
บริษัทท้ังหลาย ถึงพรอมซึ่งพระรัตนตรัยอันเปนแกนแทของชีวิต

๕. ขอเสนอแนะ

๕.๑ ขอเสนอแนะท่ัวไป
การทําความเขาใจดานการรักษาโรคโดยเฉพาะอยางยิ่งการรักษาโรคในพระพุทธศาสนา

จําเปนอยางยิ่งท่ีตองทําความเขาใจในสองมิติท่ีสําคัญคือดานการรักษาโรคในสมัยพุทธกาลและการ
รักษาโรคในสมัยปจจุบันโดยแพทยแผนไทย โดยพิจารณาจากพระไตรปฎกในเรื่องการรักษาโรคของ
พระพุทธเจาและหมอชีวโกมารภัจจในสมัยพุทธกาลผูรักษาเขาถึงพรอมซึ่งพระรัตนตรัยเปนสรณะ
สวนการรักษาโรคในสมัยปจจุบันคือดานปญหารักษาเพ่ือใหหายโรคเทานั้นโดยไมพรอมซึ่งพระ
รัตนตรัย

๕.๒ ขอเสนอแนะสําหรับการนําไปปฏิบัติ
การรักษาโรคดวยแพทยแผนไทยท่ีตองการนํารูปแบบและวิธีการของกรณีศึกษาแนวคิดการ

รักษาดวยแพทยแผนไทยของพระครูวรเวทยวิสิฐ ตองคํานึงถึงขนาดและความเหมาะสมของพ้ืนท่ีใช
สอยท่ีเปนเขตสังฆาวาสภายในวัด และความพรอมในหลาย ๆ ดานของทางวัด เชน ปจจัยท่ีจะ
นํามาใชในการกอสรางและระบบจัดการ ทรัพยากรดานบุคลากรท่ีจะทําใหการจัดการดําเนินไปได
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ดวยดี และควรออกแบบระบบการจัดการท่ีพักผูปวยท่ีเปนพระภิกษุสงฆสงฆ ผูปวยชาย ผูปวยหญิง
ใหสอดคลองกับพระวินัยสงฆและกาลสมัยเปนสําคัญ

๕.๓ ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป
ผูท่ีตองการศึกษาในประเด็นการวิเคราะหการรักษาโรคตามหลักพระพุทธศาสนาสามารถ

ทําการศึกษาไดในลักษณะเชนเดียวกันกับการศึกษาในครั้งนี้ เพียงแตเปลี่ยนกรณีศึกษา ซึ่งจะทําให
เห็นรูปแบบในการจัดการท่ีแตกตางกันในแตละกรณีศึกษา หรือสามารถทําการศึกษาในรูปแบบของ
การศึกษาเปรียบเทียบสองแหง ซึ่งจะไดเห็นความเหมือนและความแตกตางในรายละเอียดของการ
รักษาโรค หรือจะทําการศึกษาในแงใชหลักเกณฑทางดานนิกายทางพระพุทธศาสนามาเปรียบก็ได
สวนประเด็นอ่ืนท่ีเก่ียวของ เชน การรักษาโรคของพระครูวรเวทยวิสิฐตามหลักคัมภีรลานนา
ทัศนะของพุทธบริษัทในการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระครูวรเวทยวิสิฐ ,  กระบวนการดูแลรักษา
ผูมารับการรักษาโรคของพระครูวรเวทยวิสิฐ  , คาถาอาคมลานนา ในตําราลานนาท่ีใชรักษาโรคของ
พระครูวรเวทยวิสิฐ เปนตน
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ ๑) เพ่ือศึกษา คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานของ

เจาหนาท่ีตํารวจ ๒) เพ่ือคนหาแนวทางการดําเนินงานพัฒนาโรงพักแมวาง เพ่ือกาวสูการเปนโรงพัก
วิถีพุทธ ๓) เพ่ือเสนอรูปแบบโรงพักวิถีพุทธ เพ่ือประชาชน สถานีตํารวจภูธรแมวาง จังหวัดเชียงใหม
เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ศึกษาจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)
ผูวิจัยเลือกผูใหสัมภาษณ ๑๕ รูป/คน จากกลุมผูท่ีใหขอมูลสําคัญ (Key informants) คือกลุมท่ี ๑
หัวหนาสถานีตํารวจ ขาราชการตํารวจ จํานวน ๓ คน กลุมท่ี ๒ นักวิชาการทางพระพุทธศาสนา
จํานวน ๓ ทาน และกลุมท่ี ๓ ขาราชการและประชาชนในพ้ืนท่ี จํานวน ๙ คน

ผลการวิจัยพบวา
๑. คุณธรรม จริยธรรมท่ีควรมีของเจาหนาท่ีตํารวจ (ตัวบุคคล) คือ มีความซื่อสัตย สุจริต มี

ความเสียสละ มีความรับผิดชอบ มีจิตสํานึกท่ีดี รักษาศีล ปฏิบัติตามหลักเดินทางสายกลาง ใชชีวิตให
สมแกฐานะ ไมฟุงเฟอ พูดจาใหไพเราะ ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคบตางๆ ของตํารวจ รูจักบทบาท
หนาท่ีของตนเอง และมีการพัฒนาตนอยูเสมอ สวนคุณธรรม จริยธรรมสําหรับการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีตํารวจ ควรยึดตามหลักประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ คือ
ปฏิบัติงานกับประชาชนดวยความเสมอภาค โดยยึดความถูกตองตามหลักกฎหมาย ตองไมเลือกปฏิบัติ ไม
โนมเอียง หรืออคติ มีความโปรงใส มีความพรอมในการปฏิบัติ มีความกระตือรือรน และเต็มใจตอการ
ใหบริการชวยเหลือประชาชน มีความเสียสละสวนตนเพ่ือผลประโยชนสวนรวม มีความอดทน อดกลั้น
มีความรับผิดชอบปฏิบัติหนาท่ีดวยความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหม่ันเพียร เสียสละ กลาหาญ

๒. แนวทางการดําเนินงานพัฒนาโรงพักแมวาง เพ่ือกาวสูการเปนโรงพักวิถีพุทธ พบวา ควร
จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในสถานีตํารวจ ดานการจัดสถานท่ีของสถานีตํารวจตามหลักโรงพัก
วิถีพุทธ ควรจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในสถานีตํารวจ ดานการพัฒนาดานบุคลากร ควร

* นิสิตปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย.

**อาจารยท่ีปรึกษา.
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รณรงคปลูกฝงธรรมะแกตํารวจในสถานี และควรพัฒนาคุณภาพชีวิตของตํารวจโดยใชหลักศีล ๕ คือ
สงเสริมใหเจาหนาท่ีตํารวจรับศีล ๕ ไปประพฤติปฏิบัติ หากปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ควรมีการยกยองเชิดชู
ใหเกียรติ และพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใชหลักไตรสิกขา ไดแก ศีล สมาธิ และปญญา

๓. รูปแบบโรงพักวิถีพุทธเพ่ือประชาชน สถานีตํารวจภูธรแมวาง จังหวัดเชียงใหม พบวา ควร
ปฏิบัติใน ๒ แนวทาง คือ (๑) การบูรณาการหลักไตรสิกขาเพ่ือการพัฒนาโรงพักวิถีพุทธ ดวยการ
สงเสริมดานศีล สมาธิ และปญญา รวมถึงการรณรงคปลูกฝงหลักธรรม และการจัดกิจกรรมตางๆ
ท่ีเจาหนาท่ีตํารวจปฏิบัติได และสอดคลองกับแนวทางวิถีพุทธ โดยบูรณาการกับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตดวยการประพฤติปฏิบัติตามหลักของศีล ๕ พัฒนาเศรษฐกิจดวยสัมมาอาชีพ ไมคดโกง รีดไถ
รังแกประชาชน พัฒนาสังคมดวยการเสียสละ เอ้ือเฟอแบงปนซึ่งกันและกัน พัฒนาสุขภาพกายดวย
การออกกําลัง งดเวนการเสพสิ่งเสพติด รูประมาณการบริโภค (๒) การพัฒนาภาพลักษณของตํารวจ
วิถีพุทธ ควรพัฒนาดานสถานท่ีโดยจัดใหมีหองพระสําหรับสวดมนต สถานีตองสะอาดตา มีหองน้ํา
สะอาด มีท่ีจอดรถสะดวก มีสถานท่ีรับรองผูมาใชบริการ และควรประยุกตใชหลักสังคหวัตถุกับการ
ใหบริการประชาชน หลักอคติกับการสืบสวนสอบสวนและปองกันปราบปราม และหลักพรหมวิหาร
กับหลักสัปปุริสธรรมกับการบริหารและพัฒนาบุคคล

คําสําคัญ: การพัฒนา, โรงพัก, วิถีพุทธ,

Abstract
The objectives of this research were to; 1) to study the morality, the ethics in

police officer working. 2) to study the operation analysis of police station
development in order to be police station of Buddhist way. and 3) to present
Buddhist Way Police Station for people at Mae Wang police station, Chiang Mai
province. This research is conducted by qualitative research method and to in depth
interview with a group of key information 15 persons including the 1st group
consisted of 3 chief  of polices and police officers, the 2nd group consisted of 3
Buddhist scholars and the 3rd group consisted of 9 officials and people who live in
the area.

The findings of this research were found as follows:
1) The morality, the ethics should have police officer (individual), including

loyalty, honesty, good conscience, observing the precepts, practicing according
to middle way, the right to life, melodious speech, compliance regulations of police,
know their roles and there is always their development. The morality, the ethic
for working of police officer ought to base on the principle of code of ethics
and conduct of the police act B.E. 2551 including working with people by equality
that based on the validity of the law, must not discriminate, impartial or bias there
are transparent, ready to perform, enthusiasm and willingness towards the people
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services, self-sacrifice for common interest, endurance, tolerance, responsibility
in working by diligence, perseverance, sedulousness, sacrifice and bravery.

2) Development guidelines of Mae Wang police station in order to be
Buddhist Way Police Station, it found that should arrange the religious activities at
police station, to arrange the place of police station according to Buddhist way ought
to arrange       the religious activities at police station, personnel development ought
to campaign and cultivate the Dhamma to police and ought to improve the quality
of life by using  the principle of Tilakkhana (the three characteristics) includes Sila
(Virtue), Samadhi (Concentration) and Paññã (Wisdom).

3) The model of police station of Buddhist way for people at Mae Wang
police station, Chiang Mai province found that should practice 2 ways: namely
(1) Integrating the three characteristics (Tilakkhana) for developing Buddhist Way
Police Station by promoting the virtue (Sila), the concentration (Samadhi) and the
wisdom (Paññã) include to campaign and cultivate the Dhamma and to arrange the
activities.    The police officer can perform and concern with the Buddhist way of life
that integrated with improving the quality of life by behaving according to the five
precepts. Economy development with right livelihood does not cheat, extort and
bully people. Social development with sacrifices are munificence each other.
Physical health development with exercise is to refrain from drug abuse and
consumption. (2) Image development Buddhist Way Police Station ought to place
development by providing the Buddha image room for chanting, station have to
clean. There are the clean bathroom, the parking facilities, the enough places for
service users and oughtto the application of the principle of Sangahavatthu-s with
service people, the principle of Agati with investigation and the principle of
Sappurisa-dhamma with management and personnel development.
Keywords: Development, Buddhist, Police station

๑. บทนํา
สถานีตํารวจเปนหนวยงานท่ีสําคัญหรือเปนหัวใจของสํานักงานตํารวจแหงชาติ เปรียบเสมือน

บานท่ีเต็มไปดวยความอบอุน เปนมิตร เปนกันเอง เปน “บาน” ท่ีประชาชนสามารถเขามา
ปรึกษาหารือ หรือขอความชวยเหลือไดโดยไมรูสึกเคอะเขิน หางไกล และสามารถกลับลงไปดวยความ
ประทับใจ มีหนาท่ีบําบัดทุกข บํารุงสุขใหกับประชาชนตลอด ๒๔ ชั่วโมง การปฏิบัติหนาท่ีของ
เจาหนาท่ีตํารวจประจําสถานีตํารวจตางๆ เหลานั้น ตองสัมผัสกับประชาชนตลอดเวลาในฐานะเปน
ผูพิทักษสันติราษฎร จึงกลาวไดวา งานตํารวจระดับสถานีตํารวจซึ่งถือเปนหัวใจและยุทธศาสตร (จุด
แตกหัก) ในการอํานวยความยุติธรรม การใหบริการและชวยเหลือประชาชนของสํานักงานตํารวจ
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แหงชาติ การดําเนินการในการใหบริการแกประชาชนนั้น กระทําไดหลายรูปแบบ ซึ่งตองพิจารณา
ความเหมาะสมกับสภาพของแตละทองถ่ิน และการสรางสัมพันธกับบุคคลในทางดี มีประโยชนแกงาน
ตํารวจอยางยิ่ง และดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดบัญญัติถึง
สาระสําคัญหลายประการท่ีเปนการสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการปกครองและ
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนท่ีเก่ียวของกับกระบวนการยุติธรรม
เพ่ือนําไปสูการสรางความโปรงใส และระบบการตรวจสอบ รวมท้ังการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน ตลอดจนมีบทบัญญัติใหรัฐจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการ
เพ่ือปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีไวก็ตาม
๑

นโยบายการบริหารราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ไดให
ความสําคัญในการพัฒนางานสถานีตํารวจและหนวยบริการประชาชนโดยเนนใหสถานีตํารวจเปนท่ีพ่ึง
ของประชาชนไดอยางแทจริง ใหสถานีตํารวจพิจารณาจัดตั้งหนวยบริการประชาชนและหนวยบริการ
ประชาชนเคลื่อนท่ี เพ่ือกระจายการบริการอยางท่ัวถึงตามสภาพพ้ืนท่ีและตอบสนองความตองการ
ของประชาชน ขยายและเพ่ิมชองทางการใหบริการอยางท่ัวถึง ลดข้ันตอนและลดระยะเวลาการ
ปฏิบัติในลักษณะการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว และพัฒนาบุคลากรของหนวยงานบริการประชาชน
ใหมีจิตสํานึกในการใหบริการประชาชนดวยความเสมอภาค ใหเกียรติ โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง
และเปนท่ีพ่ึงของประชาชนไดอยางแทจริง๒

“ศีลธรรม” คือคุณลักษณะของความเปนมนุษย ไมวาบุคคลใด จะยากดีมีจนหรือถูกจัดอยูใน
ชนชั้นใดของสังคมก็ตาม ความเปนผูมีศีลธรรมนั้นยอมขาดเสียมิไดโดยเฉพาะบุคคลท่ีมีอํานาจอยูใน
มือ บุคคลท่ีไดรับเกียรติใหเปนผูรักษากฎหมาย ดูแลประชาชนพลเมืองใหมีชีวิตอยูอยางสันติ ศีลธรรม
ในตัวพวกเขาเหลานั้น ยิ่งควรจะสูง คูควรตอเกียรติและความไววางใจท่ีประชาชนและสังคมมอบให
ศีลธรรมก็คือสิ่งท่ีประชาชนตองการจากพวกเขาเหลาผูพิทักษสินติราษฎรแตในสถานการณในปจจุบัน
นี้ ตํารวจในหัวใจประชาชนเปนเชนไร ตํารวจเปนท่ีพ่ึงยามยากของประชาชนตาดําๆ ผูท่ีทํามาหากิน
อยูในสภาพสังคมท่ีตองดิ้นรนเพ่ือการอยูรอดเชนทุกวันนี้ จะเหตุดวนเหตุราย ปญหานอยใหญ  ก็คง
ตองพ่ึงพาตํารวจ ดวยเหตุท่ีกลาวขางตน ผูวิจัยในฐานะบุคลากรในสํานักงานตํารวจแหงชาติ มีความ
ตองการท่ีศึกษาคนควา หลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตํารวจ ศึกษา
คุณลักษณะและภารกิจในการพัฒนาโรงพักเพ่ือประชาชน เพ่ือนําเสนอรูปแบบโรงพักวิถีพุทธเพ่ือ
ประชาชน อันเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติ และประชาชน

๑รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐, ราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี ๑๒๔, ตอนท่ี ๔๗ ก
(๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐), หนา ๑๖-๑๙.

๒สํานักงานตํารวจแหงชาติ, นโยบายการบริหารราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ
๒๕๕๗, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพตํารวจ, ๒๕๕๕), หนา ๗.
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๒. วัตถุประสงคของการวิจัย
๒.๑ เพ่ือศึกษา คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตํารวจ
๒.๒ เพ่ือคนหาแนวทางการดําเนินงานพัฒนาโรงพักแมวาง เพ่ือกาวสูการเปนโรงพักวิถีพุทธ
๒.๓ เพ่ือเสนอรูปแบบโรงพักวิถีพุทธเพ่ือประชาชน สถานีตํารวจภูธรแมวาง จังหวัดเชียงใหม

๓. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยผูวิจัยไดทําการศึกษา

คนควาขอมูลในดานเนื้อหาและเอกสารตามลําดับ ดังนี้
๓.๑ ศึกษาจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary Sources) คือ พระไตรปฎกภาษาไทยฉบับมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยศึกษาหลักธรรม คือ หลักสังคหวัตถุ ๕ หลักอคติ ๔ หลักสัปปริสธรรม ๗
หลักศีล ๕ หลักพรหมวิหาร ๔ และหลักไตรสิกขา

๓.๒ ศึกษาจากเอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary Sources) ไดแก หนังสือ บทความ บท
วิจารณ วิทยานิพนธ สารนิพนธ บทความทางวิชาการ เก่ียวกับคุณธรรม และจริยธรรมของขาราชการ
ตํารวจ และจรรยาบรรณของตํารวจ

๓.๓ ศึกษาจากการสัมภาษณเชิงลึก (In depth interview) จากกลุมผูใหขอมูลหลัก จํานวน
๑๕ ทาน

๓.๔ ทําการจัดกลุมขอมูล (Data Grouping) ตามสาระสําคัญของประเด็นการสัมภาษณ
จากนั้นจะทําการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis Technique) แลวนําเสนอในรูปแบบ
การพรรณนา

๓.๕ นําเสนอผลงานวิจัยและขอเสนอแนะท่ีไดจากการศึกษาวิจัย

๔. ผลการศึกษา
๔.๑ คุณธรรม จริยธรรมท่ีควรมีของเจาหนาท่ีตํารวจ (ตัวบุคคล) คือ มีความซื่อสัตย

สุจริต มีความเสียสละ มีความรับผิดชอบ มีจิตสํานึกท่ีดี รักษาศีล ปฏิบัติตามหลักเดินทางสายกลาง
ใชชีวิตใหสมแกฐานะ ไมฟุงเฟอ พูดจาใหไพเราะ ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคบตางๆ ของตํารวจ
รูจักบทบาทหนาท่ีของตนเอง และมีการพัฒนาตนอยูเสมอ

๔.๒ คุณธรรม จริยธรรมสําหรับการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตํารวจ ควรยึดตามหลัก
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ คือ ปฏิบัติงานกับประชาชนดวยความ
เสมอภาค โดยยึดความถูกตองตามหลักกฎหมาย ตองไมเลือกปฏิบัติ ไมโนมเอียง หรืออคติ

๔.๓ แนวทางการดําเนินงานพัฒนาโรงพักแมวาง เพื่อกาวสูการเปนโรงพักวิถีพุทธ
๑) การจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในสถานีตํารวจ
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๒๒

๑.๑) การจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในสถานีตํารวจ ดานการจัดสถานท่ีของสถานี
ตํารวจตามหลักโรงพักวิถีพุทธ พบวา สถานีตํารวจควรสะอาด มีความเปนระเบียบเรียบรอย และควร
จัดใหมีดอกไมประดับตามสมควร ควรมีหองพระ มีโตะหมูบูชาและพระพุทธรูป ควรมีตนไมท่ีใหความ
รมรื่น ภูมิทัศนโดยรอบสถานีควรสะอาดตา ควรมีหองน้ําท่ีสะอาด และมีหองน้ําสําหรับผู พิการควรมี
สถานท่ีจอดรถสะดวก ควรจัดท่ีพักหรือหองพักสําหรับผูมาติดตอหรือมาใชบริการ และควรมีศาลาพัก
รอนไวผอนคลาย รวมถึงการจัดใหมีน้ําดื่ม หรือกาแฟและสื่อบันเทิงไวบริการประชาชน

๑.๒) การจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในสถานีตํารวจ ดานการพัฒนาดานบุคลากร
พบวา ผูบังคับบัญชาควรเปนผูนําในการทํากิจกรรม โดยการจัดใหมีการสวดมนต ไหวพระ ฟงธรรม ฝก
การปฏิบัติภาวนา การรับศีล การสงเคราะหพุทธบริษัท ๔ การรวมสรางและบูรณปฏิสังขรณศาสนสถาน
การศึกษาดานพิธีกรรมตางๆ

๒) การรณรงคปลูกฝงธรรมะแกตํารวจในสถานี
การรณรงคปลูกฝงธรรมะแกตํารวจในสถานี ควรเริ่มตนจากการกําหนดเปนนโยบายการ

รณรงคปลูกฝงธรรมะแกตํารวจในสถานี และวางแผนยุทธศาสตร กําหนดเปนแผนดําเนินการ โดย
ผูบังคับบัญชาตองเปนผูนําในการปลูกฝงธรรมะแกเจาหนาท่ีตํารวจ และควรจัดอบรมหรือบรรยายให
ความรูเก่ียวกับการประพฤติปฏิบัติตนเปนคนดีมีคุณธรรมโดยยึดหลักสังคหวัตถุ ๔ หลักอคติ หลักสัป
ปริสธรรม ๗ หลักพรหมวิหาร ๔ หลักศีล ๕ และหลักไตรสิกขา

๓) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของตํารวจโดยใชหลักธรรม พบวา ควรใชหลักศีล ๕ เปนแนวทาง
ดวยการควบคุมกาย วาจา และใจใหตั้งอยูในคุณงามความดี สวนแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
เจาหนาท่ีตํารวจตามหลักไตรสิกขา ควรพัฒนาดานพฤติกรรม คือ ใหมีการรักษาศีล เพ่ือนําความสุข
ความเจริญมาสูตนและครอบครัว ใหรูจักอินทรีย (อินทรีสังวร) คือรับรูโดยผาน หู ตา จมูก ลิ้น กาย
ใจ ท่ีถูกตองและนําไปใชใหเกิดประโยชน รูแยกแยะถูกผิด สิ่งไหนควรทําหรือไมควรทํา

๔.๔ รูปแบบโรงพักวิถีพุทธ เพื่อประชาชน สถานีตํารวจภูธรแมวาง จังหวัดเชียงใหม
จากการศึกษาวิจัยพบวา รูปแบบโรงพักวิถีพุทธ เพ่ือประชาชน สถานีตํารวจภูธรแมวาง

จังหวัดเชียงใหม ควรดําเนินการดังตอไปนี้
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๒๓

แผนภาพท่ี ๑ การบูรณาการหลักไตรสิกขาเพ่ือพัฒนาโรงพักวิถีพุทธ
๑) การบูรณาการหลักไตรสิกขาเพ่ือพัฒนาโรงพักวิถีพุทธ พบวา ควรจัดกิจกรรมดาน

พระพุทธศาสนาเพ่ิมเติม ดวยการรณรงคดานการรับศีล ๕ เพ่ือใหเจาหนาท่ีตํารวจไดประพฤติปฏิบัติ
ในศีล ๕ ไดครบทุกขอ โดยแยกกระบวนการออกเปนการรับศีลในแตละขอ

การบูรณาการหลักไตรสิกขา ดานสมาธิเพ่ือพัฒนาโรงพักวิถีพุทธนั้น ควรจัดกิจกรรมดานการ
ฝกสมาธิเพ่ิมเติม และควรจัดกิจกรรมและดําเนินการดานตางๆ คือ (๑) กิจกรรมสวดมนตไหวพระ แผ
เมตตา (๒) จัดใหฟงธรรมประจําสัปดาห หรือในวันพระ (๓) จัดใหมีการนั่งสมาธิ เพ่ือใหมีภาวะจิต
ท่ีตั้งม่ัน แนวแน ไดท่ี อยูตัว สงบอยูกับสิ่งท่ีตองการทํา

การบูรณาการหลักไตรสิกขา ดานปญญาเพ่ือพัฒนาโรงพักวิถีพุทธ สถานีตํารวจภูธรควรจัด
กิจกรรมและดําเนินการดานตางๆ คือ (๑) การสงเสริมใหรักการอาน (๒) สงเสริมใหมีการฝกอบรม
พัฒนาปญญา

๒) การพัฒนาภาพลักษณของตํารวจวิถีพุทธ จะตองมีการพัฒนาภาพลักษณของตํารวจวิถี
พุทธ ซึ่งการพัฒนาภาพลักษณของตํารวจวิถีพุทธนั้น ควรยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเปนหลัก
ปฏิบัติ ใหเกิดการพัฒนาตน พัฒนาวิชาชีพ จึงจะเขาสูการเปนตํารวจวิถีพุทธ และเปนโรงพักวิถีพุทธ
ในท่ีสุด

โรงพัก
วิถีพุทธ

ศีล

สมาธิปญญา

ดานคุณภาพชีวิต
ประพฤติตนในศีล ๕

ดานสุขภาพ
ไมหลงใหลอบายมุข
พ่ึงตนเอง ประหยัด

ดานสังคม
เสียสละ เอ้ือเฟอ แบงปน

ชวยเหลือประชาชน

ดานเศรษฐกิจ
ตํารวจมีสัมมาอาชีพ ไมคด
โกง รีดไถ รังแกประชาชน



รายงานสืบเนื่อง (Proceeding) จากการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ ๒ "พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคมวัฒนธรรม"
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆลําพูน วันอาทิตยที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙

๒๔

แผนภาพท่ี ๒ การพัฒนาภาพลักษณของตํารวจวิถีพุทธ
๒.๑) ดานการจัดสถานท่ีตามหลักโรงพักวิถีพุทธ พบวา ควรเปนสถานีตํารวจท่ีสะอาด มีความ

เปนระเบียบเรียบรอย ควรมีหองพระ มีโตะหมูบูชาและพระพุทธรูป เพ่ือใหตํารวจและประชาชนผูมาใช
บริการ ไดเขาสวดมนต และเพ่ือใหมีสิ่งท่ีชวยยึดเหนี่ยวจิตใจ ควรมีตนไมท่ีใหความรมรื่น ภูมิทัศน
โดยรอบสถานีควรสะอาดตา ควรมีหองน้ําท่ีสะอาด และมีหองน้ําสําหรับผูพิการควรมีสถานท่ีจอดรถ
สะดวก ควรจัดท่ีพักหรือหองพักสําหรับผูมาติดตอหรือมาใชบริการ และควรมีศาลาพักรอนไวผอน
คลาย รวมถึงการจัดใหมีน้ําดื่ม หรือกาแฟและสื่อบันเทิงไวบริการประชาชน

๒.๒) การพัฒนาภาพลักษณของตํารวจวิถีพุทธ โดยใชหลักธรรม พบวา ควรนําหลักธรรมดาน
พระพุทธศาสนามาเปนสวนประกอบ ผูวิจัยไดสังเคราะหหลักธรรมภิบาลใชกับการบริหารงานสถานี
ตํารวจ หลักสังคหวัตถุใชกับการบริการประชาชน หลักอคติใชกับการสืบสวนสอบสวนและปองกัน
ปราบปราม หลักพรหมวิหารและหลักสัปปุริสธรรม ใชกับการบริหารและพัฒนาบุคคล

จากผลการศึกษาวิจัย สามารถสรุปผลการวิจัยไดเปนองคความรู ในรูปแบบบันได ๕ ข้ัน สู
โรงพักวิถีพุทธ เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาโรงพักเพ่ือการกาวสูโรงพักวิถีพุทธ ใหเปนผลสําเร็จอยาง
เปนรูปธรรม เพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดีใหแกองคกรโดยรวม โดยมีรายละเอียดแตละข้ันบันไดตาม
แผนภาพท่ี ๓

หลักการเพ่ือวิชาชีพ

ปราศจาก
อคติ

มีความ
ละอาย

เกรงกลัว
ตอบาป

ตํารวจวิถีพุทธ
จิตใจดีงาม เอื้อเฟอเผือ่แผ มเีมตตา

ยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

โรงพักวิถีพุทธ

หลักการเพ่ือพัฒนาตน

ขยัน

พ่ึงพาตนเอง
มัธยัสถ

สามัคคี

เสียสละ

อดทน
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๒๕

แผนภาพท่ี ๓ รูปแบบบันได ๕ ข้ัน สูโรงพักวิถีพุทธ

๕. ขอเสนอแนะ
๕.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑) นโยบายภาครัฐควรหนุนเสริมเพ่ือใหการขับเคลื่อนการปฏิรูปสํานักงานตํารวจแหงชาติให

เปนวิถีพุทธ
๒) นโยบายภาครัฐควรมีการจัดการแนวทางการพัฒนาและการใหบริการวิถีพุทธ ควรจัด

กลไกท่ีสอดคลองกับทิศทางการพัฒนา โดยการเชื่อมโยงระบบทองถ่ินกับระบบสวนรวมของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ

๕.๒ ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
๑) หนวยงานท่ีเก่ียวของภายในสํานักงานตํารวจแหงชาติ ควรนําผลท่ีไดจากการวิจัยในครั้งนี้

ไปใชเปนเครื่องมือในการนําไปปรับประยุกตใชกับการปฏิบัติงาน
๒) สํานักงานตํารวจแหงชาตคิวรสนับสนุนเทคโนโลยีเพ่ือการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตํารวจ
๕.๓ ขอเสนอในการวิจัยครั้งตอไป
๑) ควรมีการวิจัยในลักษณะเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เพ่ือเปนการนํานโยบายและ

กลไกการสงเสริมการพัฒนาโรงพักเพ่ือการกาวสูโรงพักวิถีพุทธบูรณาการนําไปสูประสิทธิภาพของการ
ดําเนินงานของสถานีตํารวจ

๒) ควรมีการวิจัยการศึกษาการพัฒนาโรงพักเพ่ือการกาวสูโรงพักวิถีพุทธ สูความเปนเลิศ
ทางการใหบริการแกประชาชน

บันไดข้ันท่ี ๒ ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของตํารวจ

บันไดข้ันท่ี ๓ จัดกิจกรรมพระพุทธศาสนา การรณรงคปลูกฝง
ธรรมะ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเจาหนาท่ีตํารวจ

บันไดข้ันท่ี ๔ บูรณาการหลักไตรสิกขาเพื่อการ
พัฒนาโรงพักวิถีพุทธ การพัฒนาภาพลักษณ

บันไดข้ันท่ี ๑ ศึกษาสภาพท่ัวไปของโรงพักหาปจจัยสนับสนุน

บันไดข้ันท่ี ๕ นําสูโรงพักวิถีพุทธ
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วิถีครูบากับการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง ในชุมชนบานหวยตม
อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน

KRUBA WAY AND THE DEVELOPMENT OF STRENGTH COMMUNITY IN
HUAY TOM COMMUNITY, LI DISTRICT, LAMPHUN PROVINCE

บุญเพลิน  ยาวิชัย

ดร.วิชญพล  ผลมาก
ดร.นิกร  ยาอินตา

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค คือ ๑) เพ่ือศึกษาวิถีครูบาในฐานะเปนทุนทางวัฒนธรรมใน

ชุมชนบานหวยตม อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ๒) เพ่ือศึกษาวิถีครูบากับการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง
๓) เพ่ือศึกษาคุณคาเชิงจริยธรรมของวิถีครูบา ในฐานะเปนเครื่องมือพัฒนาในชุมชนบานหวยตม
อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน เปนการศึกษาโดยการใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชวิธีการเก็บรวบรวม
ขอมูลจากการสัมภาษณแบบเชิงลึก กับพระสังฆาธิการผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน ๑๘ รูป/คน
เครื่องมือท่ีใชในการสัมภาษณแบบมีโครงสราง วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา แลวนําเสนอ
ในรูปแบบพรรณนา

ผลการวิจัย พบวา
๑. วิถีครูบาในฐานะเปนทุนทางวัฒนธรรมวิถีครูบา ในฐานะเปนทุนทางวัฒนธรรมจาก

การศึกษาพบวา วิถีครูบาในฐานะเปนทุนทางวัฒนธรรม เปนพ้ืนฐานใหเกิดแนวความคิดในการนําเอา
วัฒนธรรมท่ีดีงามมาพัฒนาใหเกิดคุณคาและมูลคา อันสงผลตอวิถีชีวิตความเปนอยูท่ีดีงาม ครูบาชัย
ยะวงศาพัฒนา เผยแผพระพุทธศาสนา ทานไดอบรมสั่งสอนใหชาวเขาเคารพนับถือพระพุทธศาสนา
ปฏิบัติตามแนวคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา การปฏิบัติธรรมใหดูเปนตัวอยางสราง
อาชีพใหชาวกะเหรี่ยง พรอมท่ีดินในการประกอบอาชีพเกษตรกรและท่ีอยูอาศัย อยูรวมกันเปนชุมชน
ทานจึงไดสรางผูนําชุมชน เพ่ือใหงายตอปกครอง ทานไดเมตตาสรางผังเมืองของชุมชนอยางเปน
ระเบียบ ท้ังระบบน้ํา ระบบไฟฟา สาธารณูปโภคเพ่ืออํานวยความสะดวกแกชุมชน มีการสนทนาธรรม
กับผูนําชุมชนและเผยแผธรรมะใหแกชาวกะเหรี่ยงโดยการเลานิทานเพ่ือใหชาวบานไดรูจักพิจารณา
ดวยตนเองและทําใหชาวบานไดเขาใจหลักธรรมโดยวิธีธรรมชาติ เพราะธรรมะ คือธรรมชาติ ซึ่งเปน
ทุนทางวัฒนธรรม ท่ีตรงตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา

นายบุญเพลิน  ยาวิชัย, หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร,
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆลําพูน).

อาจารยท่ีปรึกษา
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๒. วิถีครูบากับการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง ในชุมชนบานหวยตม จากการศึกษาพบวา ครูบา
ชัยยะวงศาพัฒนา หลังจากท่ีทานไดเผยแผธรรมะใหแกชาวกะเหรี่ยงดวยการเลานิทาน ทานไดเผยแผ
พระพุทธศาสนามาโดย การเทศนา การอบรมศีลธรรม และการประพันธผลงานการประพันธท่ีโดด
เดน ในปจจุบันทานเปนตัวอยางในการกินเจหรืออาหารมังสวิรัติ ใหทานสนับสนุนกองทุนวัด โรงเรียน
โรงพยาบาล บูรณะศาสนสถาน เพ่ือใหชาวบานเขาใจหลักธรรมมากยิ่งข้ึน รวมไปถึงการสงเสริมอาชีพ
โดยการสงตัวแทนในชุมชนเขาไปเรียนดานวิชาชีพตางๆ กลับมาถายทอดความรูสูชุมชน จนสามารถ
ผลิตเปนแหลงเรียนรูอาชีพมากมาย อาชีพเสริมท่ีทํารายไดใหกับชุมชน ไดแก การทําเครื่องเงิน ทอผา
ดวยมือ การแปรรูปจากผาทอ ตีเหล็ก ขุดศิลาแลงและการจักสาน มีการพัฒนาจนเกิดเปน ผลิตภัณฑ
OTOP ของชุมชนท่ีไดรับการยอมรับจากลูกคาและนักทองเท่ียว สรางชื่อเสียงใหกับชุมชนจนถึง
ปจจุบันนี้ ทานไดสรางผูนําชุมชน เพ่ือการปกครองในการพัฒนาชุมชนบานหวยตมในขณะเดียวกัน
ทานไดใชหลักธรรมพัฒนาจิตใจ เปนหลักธรรมท่ีใชในการพัฒนาใหชุมชนเขมแข็งตอไป

๓. คุณคาเชิงจริยธรรมของวิถีครูบา ในฐานะเปนเครื่องมือพัฒนาในชุมชน จากการศึกษา
พบวา คุณคาเชิงจริยธรรมของวิถีครูบา หมายถึง หลักปฏิบัติท่ี ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา ปฏิบัติโดยใช
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเปนแนวทางในการเผยแผธรรม ควบคูกับการพัฒนาชุมชนใหเกิดความ
เจริญท้ังทางดานความคิด สติปญญา และการดํารงชีวิต ท่ีมีหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาเปน
ดั่ง เข็มทิศ นําทางชีวิตสูความเจริญ ท่ียั่งยืน เปนคุณคาเชิงจริยธรรมในทางพระพุทธศาสนา ไดแก
พรหมวิหาร ๔ ศีล ๕ สังคหะวัตถุ ๔ อิทธิบาท ๔ หลักการมีสวนรวมในประชาธิปไตย หลักความ
สามัคคีและเสียสละ หลักธรรมเหลานี้ลวนเปนคุณคาเชิงจริยธรรมท่ีครูบาชัยยะวงศาพัฒนา นํามา
พัฒนาชุมชนใหเกิดความเขมแข็งตลอดมาจนถึงปจจุบัน

๔. ผลการสัมภาษณ พบวา ผูใหขอมูลสําคัญสวนใหญเนน การบูรณาการหลักธรรมมาปรับใช
ในชุมชนบานหวยตมในโอกาสตางๆ และชาวบานเกิดความภูมิใจท่ีมีทุนทางวัฒนธรรมอันล้ําคาคนใน
ชุมชนบานหวยตม ดํารงชีวิตอยางมีความสุขกับตนทุนทางวัฒนธรรม ท่ีพวกเขามี ผูนําชุมชนมีแนว
ทางการพัฒนา ชุมชนและองคกรใหมีความเขมแข็งยิ่งข้ึน ในขณะเดียวกันไดอนุรักษประเพณี
วัฒนธรรม และสงเสริมอาชีพ เพ่ือสรางรายไดใหกับชุมชน ทุกคนมีวิถีชีวิตเหมือนกันคือ จะทํางานกัน
ทุกวัน หยุดทํางานในวันพระ หรือวันศีล พาครอบครัวมารวมทําบุญตักบาตรผัก ทุกคนท่ีปฏิบัติตน
รักษาศีล ภาวนา กินเจหรืออาหารมังสวิรัติ ลวนมีความสุขบนคุณธรรมท่ีดีงาม

คําสําคัญ: วิถีครูบา, การพัฒนา, ชุมชน, ใหเขมแข็ง
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ABSTRACT
The purposes of this study were ๑) to examine the Kruba way as a cultural

capital in Huay Tom community, Li district, Lamphun province, ๒) to find out the
Kruba way and development of strength community, ๓) to investigate the moral
values of Kruba way as a tool of community development in in Huay Tom
community, Li district, Lamphun province. This research was conducted by using the
qualitative research methodology and the data collected by using in-depth interview
with the key of informant ๑๘ persons from Buddhist ecclesiastical officials. The tools
used in structured interviews by analyzing data content (Content Analysis Technique)
and then presented in a descriptive form.

The findings of this research as follows:
1) Kruba way as a cultural capital was found that the concept basis of

bringing culture to develop for value. It affected to the way of life and well-being
excellently. Kruba Chaiyawongsaphattana propagated Buddhism, Venerable taught
the tribal to pay respect in Budhism, followed the teaching of Buddha, Venerable
practiced meditation for example, made Karen occupations with land for doing
agriculture and resident, live with community. Venerable built the community for
easy administer, Venerable had kindliness to build city plan of tidy community,
including water system, electricity system and public utility for community
convenience, there was discussed the Dhamma with community leader and
propagated the Dhamma to Karen by storytelling for the villagers considered
themselves and understood in the principle by natural way because Dhamma means
“nature” that was cultural capital according to Buddhism

2) Kruba way and development of strength community in Huay Tom was
found that Krubachaiyawongsaphattana after Venerable propagated the Dhamma to
Karen by storytelling, Venerable propagated Buddhism by sermon, moralizing and
composing workings from remarkable composition. At the present, Venerable is an
example in eating vegetarian, donated for supporting temple fund, school fund,
hospital fund and restoration of religious places for the villagers understand in
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Dhamma more and more, including the promoting occupation by community
representatives to learn various occupations for transferring knowledge to
community. They can make income to community, including silverware, hand
weaving, fabric processing, Blacksmith, laterite mining and basketry. There are the
development of products (OTOP) of community and accepted from customers and
tourist that can make famous to community until the present. Venerable built
community leader for administering in community development in Huay Tom Village.
Meanwhile, Venerable applied the Dhamma principle for mental development and
applied in development of further strength community.

3) The ethical values of Kruba way as a tool of community development
was found that the practicing principle of Krubachaiyawongsaphattana practiced by
using the principle of Dhamma in Buddhism for propagating Dhamma guidelines
coupled with advancing of community development, including thought, intelligence,
living. The principle of Buddha teaching was compass to take life to sustainable
prosperity. It was the ethical values in Buddhism, including Prahmavihara IV, Panca
Sila V, Sangahavatthu IV, Iddhipada IV, the principles of democratic participation, the
principle of harmony and sacrifice. These principles were the ethical values of
Krubachaiyawongsaphattana to bring development of strength community through
until the present day.

4) The interview result was found that the key informants, most of them
integrated with the principles and applied in community of Huay Tom village on
different occasions. The villagers were proud toward invaluable cultural capital in
Huay Tom village, lived happily with cultural capital that they have it. The
community leaders have development guidelines of strength community and
organization more and more. Meanwhile, there was conservation of cultural
traditions and promoting occupation for making income to community. All people
have the same way of life that were working every day, no working on Buddhist day
or Buddhist holiday, they took their family to make merit vegetables. All people who
observed the precepts, chanting (Bhavana), vegetarian, all enjoyed with good moral.



รายงานสบืเน่ือง (Proceeding) จากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ "พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคมวัฒนธรรม"
มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย วทิยาลยัสงฆลําพูน วันอาทติยที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙

๓๑

Keywords: Kruba way, Development, Community, of strength

บทนํา
พระสงฆ เปนหมูสาวกของพระพุทธเจา ผูซึ่งฟงคําสั่งสอนของพระพุทธเจาแลวเลื่อมใส สละ

เรือนออกบวช ถือวัตร ปฏิบัติ ตามพระธรรมวินัยท่ีพระบรมศาสดาสั่งสอนและกําหนดไวพระสงฆ
จัดเปนหนึ่งในพระรัตนตรัย คือ พระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆ โดยพระสงฆในพระรัตนตรัย
หมายถึงเฉพาะพระอริยะสงฆ๑

พระไตรปฎกภาษาบาลีไดกลาวถึงถึง พระสงฆ ไว ๒ ประเภท คือ สาวกสงฆ และ ภิกขุสงฆ
สาวกสงฆ หรือท่ีสมัยหลังนิยมเรียกวา อริยะสงฆ คือหมูพระอริยบุคคล ท่ีเปนสาวกของพระพุทธเจา
โดยการบรรลุมรรคผล อริยบุคคล ๔ ประเภท คือ ๑) พระโสดาบัน ๒) พระสกทาคามี ๓) พระ
อนาคามี ๔) พระอรหันต หรือท่ีสมัยหลังนิยมเรียกวา สมมุติสงฆ คือ หมูภิกษุ ท่ีไดรับการอุปสมบท
ตามพระบรมพุทธานุญาต จากพระเถระตั้งแต ๔ รูปข้ึนไปเรียกวาสงฆพระสงฆ๒ ในหนาท่ีของ
พระสงฆ และเปนบทบาทจริงในทางปฏิบัติของพระสงฆท่ีถูกตองตาม พระธรรมวินัยพึงปฏิบัติกัน
โดยเฉพาะในดานหลัก ๔ ดาน  เปนภารกิจท่ีมีความสําคัญ ในสมัยพุทธกาลพระพุทธองค  ใชคําวาไป
ประกาศพรหมจรรย  ประกาศวิถีชีวิตอยางพรหม อันเปนชีวิตท่ีประเสริฐ๓ กอนท่ีพระพุทธเจาจะ
เสด็จดับขันปรินิพพานพระองคไมไดทรงแตงตั้งผูใดใหเปนศาสดาสืบตอจากพระองค ในสมัยพุทธเจา
ยังทรงพระชนมอยูนั้นยังไมมีพระไตรปฎกบันทึกคําสอนดังท่ีเราทราบกันอยู เรียก พฺรหฺมจริย
(พรหมจรรย) ดังพุทธวจนะท่ีตรัสเม่ือครั้งทรงสงพระอรหันตสาวก ๖๐ รูปไปเผยแผพระศาสนาครั้ง
แรกวา จรถ ภิกฺขเว, จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย, อตฺถาย หิตาย สุขาย, เทวมนุสฺ
สานํ เทเสตุ ภิกฺขเว ธมฺมํ อาทิกลฺยาณํ มชฺเฌกลฺยาณํ ปริโยสานกลฺยาณํ สาตฺถํ สพทชนํ เกวลปริปุณฺณํ
ปริสุทฺธํ พฺรหฺมจริยํ ปกาเสสิฯ ภิกษุท้ังหลาย พวกเธอจงเท่ียวไปเพ่ือประโยชนเก้ือกูลแกพหูชน เพ่ือ

๑พจนานุกรมศัพทศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ,ราชบัณฑิตยสถาน,
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หนา ๔๙๖.

๒ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพทศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
ราชบัณฑิตยสถาน, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หนา ๔๙๖.

๓สมเด็จพระมหาสมณะเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส,วินัยมุข เลม ๒, (หลักสูตรนักธรรมช้ันโท),
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามงกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕), หนา ๘๗.



รายงานสบืเน่ือง (Proceeding) จากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ "พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคมวัฒนธรรม"
มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย วทิยาลยัสงฆลําพูน วันอาทติยที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙

๓๒

ความสุขแกพหูชน เพ่ืออนุเคราะหโลก เพ่ือประโยชนเก้ือกูล เพ่ือความสุขแกเทวดาและมนุษย
ท้ังหลาย ภิกษุท้ังหลายพวกเธอจงแสดงธรรมอันงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด จง
ประกาศพรหมจรรย พรอมท้ังอรรถและพยัญชนะ อันบริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง๔

ในลานนาพระสงฆผูมีศีลอันงดงามไมดางพรอย มีจริยาวัตรเปนท่ีเคารพ แกคนท่ัวไปเปน
ผูปฏิบัติดี สันโดษบวชตั้งแตเปนเณร และเปนพระ  ไมเคยสึก และมีครอบครัวมากอน และถึงเวลา
อันสมควรแลวชาวบานท้ังหมดจะพรอมใจกัน ยกยอเอาพระรูปนั้นเปนครูบา เชน ครูบาเจาศรีวิชัย
โดยมีครูบาปฏิบัติตนเปนแบบอยางโดยยึดหลักไมเบียดเบียนชีวิตของผูอ่ืน๕ ในท่ีนี้ขอกลาวอางถึงพระ
ครูพัฒนกิจจานุรักษ (ครูบาวงศ) นับเปนพระอริยะสงฆรูปหนึ่งของลานนา ไดรับฉายานามวา “เทพ
เจาชาวกระเหรี่ยง” พระคุณทานไดเจริญรอยตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจา  และไดทุมเทเสียสละ
ใหกับงานพระพุทธศาสนา  สงเคราะหชุมชนมาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ปรากฏผลงานใหเห็นเปน
ประจักษจํานวนมาก

ป ๒๕๓๔ – ๒๕๔๙ บานพระบาทหวยตม มีการขยายตัวของชุมชนอยางรวดเร็ว มีการ
แยกหมูบานอยางเปนทางการและถูกตองท้ังหมด ๑๐ หมูบาน สาเหตุท่ีมีประชากรเพ่ิมข้ึนคือ การ
อพยพเขามาของชาวเขาตามญาติพ่ีนอง หมูบานพระบาทหวยตม จัดวาเปนหมูบานขนาดใหญ สวน
ใหญเปนชาวเขาเผากะเหรี่ยง ซึ่งเครงครัดในการถือปฏิบัติมังสวิรัติ จึงเปนชุมชนท่ีมีวิถีชีวิตเรียบงาย
ปฏิบัติตนทําคําสั่งสอนของครูบาวงศเปนศูนยรวมจิตใจ ทานมีวิธีการสอน ดวยการทําใหดูเปน
ตัวอยาง เชน การไมฉันเนื้อสัตว และสอนลูกศิษยท่ีเปนพระสงฆ รวมถึงชาวบานวา การฉันหรือ
รับประทานเนื้อสัตว นั้นเปนการเบียดเบียนชีวิตผูอ่ืน จึงมีการตั้งกฎกติกาข้ึนในชุมชนเพ่ือใหเกิดความ
สงบสุขและเชื่อฟงปฏิบัติตามคําสอนครูบาวงศ อยางเครงครัด คือ ไมบริโภคเนื้อสัตว ไมดื่ม ไม
จําหนายของมึนเมา และใหทุกคนมาทําบุญฟงเทศนทุกวันพระมีการพ่ึงพาอาศัยและเอ้ืออาทรตอกัน
มีความสามัคคีมีการรวมมือกันเปนอยางดี มีการอนุรักษวัฒนธรรมของชนเผา เชน การทอผา การ
แตงกายชุดประจําเผาและภาษาพูด ในมุมมองของคนภายนอกมองวา ชุมชนหวยตมเปนชุมชนท่ี
ปฏิบัติตัวเปนแบบอยางท่ีดี คือ ปฏิบัติตนตามศีล ๕ อยูกันดวยความรัก อบอุน สิ่งท่ีคนภายนอก
สัมผัสได คือ วัฒนธรรมชุมชน  การหยุดทํางานทุกวันพระเพ่ือพาครอบครัวมาทําบุญท่ีวัด

หลังจากท่ีครูบาวงศมรณภาพลง กอรปกับกระแสทุนนิยมจากภายนอกเขามากระทบและ
แพรขยายตอวัฒนธรรมชุมชนและชีวิตความเปนอยู การปฏิบัติตัว เริ่มเปลี่ยนแปลง แกนนําชุมชนคิด

๔พระครูอดุลสีลกิตติ์, ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาในลานนา, (เชียงใหม : แสงศิลป, ๒๕๔๙),หนา
๒๕๘.

๕พระครูพุฒิธรรมสุนทร(โสดา ทาปน), “บทบาทของพระครูพัฒนกิจจานุรักษ (ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา)ใน
การสงเคราะหชุมชน”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย,๒๕๕๓), หนา ๑๒๒.



รายงานสบืเน่ือง (Proceeding) จากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ "พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคมวัฒนธรรม"
มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย วทิยาลยัสงฆลําพูน วันอาทติยที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙

๓๓

หาวิธีการท่ีจะปองกันและพยายามกลอมเกลาจิตใจคนรุนหลังใหประพฤติปฏิบัติเหมือนดั้งเดิมเพ่ือให
วิถีชีวิตชุมชนกลับมาเหมือนเดิม ผูอาวุโส ผูเฒาผูแก ในชุมชนท่ียังยึดม่ันในคําสั่งสอนมีอยู ทุกหมูบาน
สวนใหญเปนลูกศิษยครูบาวงศและถือปฏิบัติดําเนินวิถีชีวิตตามคําสั่งสอนของครูบาวงศจนถึงวันนี้ แต
ก็มีชาวเขาบางกลุม ท่ียายมาใหมหรือเยาวชนรุนหลังท่ีเติบโต ในสังคมท่ีตองชวยเหลือตัวเอง เพ่ือตาม
กระแสนิยม จากหลงลืมวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนตนเอง ทําใหเกิดปญหาข้ึนมากมาย ในชุมชนหวย
ตม๖

การพัฒนาชุมชนเปนการมุงเนนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนในแตละชุมชนโดยใหเกิด
การพัฒนาพรอมกัน ท้ังดาน เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง และระบบโครงสราง
พ้ืนฐาน การพัฒนาชุมชนตั้งอยูบนพ้ืนฐานของบริบทของแตละชุมชนท่ีมีความแตกตางกัน๗ ความเชื่อ
วัฒนธรรม จึงสงผลใหการพัฒนาแตกตางกันในแตละชุมชน การพัฒนาชุมชนท่ีอาศัยสินทรัพยของ
ชุมชนเปนรากฐานเชื่อวาการเปลี่ยนแปลงของชุมชนอยางเขมแข็งมาจากภายในชุมชน ๘ ซึ่งทุนชุมชน
ไมได หมายถึง  ทุนท่ีเปนเงินตราเทานั้น แตหมายรวมถึง ทุนธรรมชาติไดแก ดิน น้ําปา ซึ่งแตละสังคม
มีทุนธรรมชาติท่ีแตกตางกัน ทุนธรรมชาติเปนตัวกําหนดศักยภาพในการดําเนินอาชีพของชุมชน๙ การ
พัฒนาชุมชนใหประสบผลสําเร็จนั้น จะตองเริ่มจากตัวคนในชุมชนกอน และทุกคนลวนมี
ความสามารถมีภูมิปญญาเปนของตนเองสามารถพ่ึงพาตนเองได ชุมชนก็จะกลายเปนชุมชนท่ีเขมแข็ง

ปจจุบันนี้ วิถีชีวิตชุมชนหวยตมเริ่มเปลี่ยนแปลงไป เพราะดวยสภาพเศรษฐกิจ สังคม
การเมืองเขามามีบทบาทในชีวิตมากข้ึน ชีวิตความเปนอยูของสมาชิกชุมชนหวยตม เริ่มแปรเปลี่ยน
การเขาวัดปฏิบัติธรรมจากในอดีตไปทุกวันพระ  เปลี่ยนไปเฉพาะวันพระใหญ คือ ๘ และ ๑๕ คํ่า
เทานั้น มีรานคาในชุมชนเริ่มลักลอบจําหนายเครื่องดื่มของมึนเมา มีการทะเลาะวิวาทในหมูบาน
ระหวางกันเอง เหตุจากการดื่มเหลา สมาชิกชุมชนหวยตมท่ีออกมารับจางขางนอกหมูบาน
เริ่มรับประทานเนื้อสัตว โดยการซื้อเขาไปในหมูบาน ซึ่งอดีตไมเคยมี แตอาชีพท่ีไมปรากฏในชุมชน
หวยตมตั้งแตอดีตจนถึงวันนี้ คือ การเลี้ยงสัตวไวกิน ไวจําหนาย ไมมีใหเห็น นับวาเปนเรื่องดียังคงอยู
หากเวลาเนิ่นนานไป ชุมชนหวยตมจะเปนอยางไร จะไปทิศทางไหน หากชุมชนไมมีการทบทวน

๖พระครูสิริสุตาภิมณฑ (ศุภชัย  สุทฺธิญาโณ), พระชัยยะวงศานุสสติ,(กรุงเทพมหานคร: ป,สัมพันธการ
พิมพ,๒๕๔๐), หนา ๑๖.

๗ศ.นพ.ประเวศ  วะสี, ทุนทางสังคมกับการพัฒนาสังคมอยางย่ังยืน,(กรุงเทพมหานคร: โอเดียน สโตร
,๒๕๔๗), หนา ๒๑๓.

๘กาญจนา  แกวเทพ, เคร่ืองมือการทํางานแนววัฒนธรรมชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: สภาคาทอลิกแหง
ประเทศ ไทยเพ่ือการพัฒนา, ๒๕๓๘), หนา ๔๕.

๙ศ.นพ.ประเวศ  วะสี, ทุนทางสังคมกับการพัฒนาสังคมอยางย่ังยืน, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียน สโตร
๒๕๔๗), หนา ๒๑๔.
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ตนเองไมมีใครคอยกระตุนเตือนจิตสํานึกของคนในชุมชน และปลูกฝงเยาวชนคนรุนหลัง ในเรื่อง
วัฒนธรรมประเพณีวิถีดั้งเดิม การปฏิบัติตนในการรักษาศีลธรรมอันดีงาม หลักธรรมพุทธศาสนาก็จะ
ทําใหชุมชนรูจักวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามของตนเอง

ดังนั้น จากท่ีไดกลาวมา ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเรื่อง “วิถีครูบากับการพัฒนาชุมชน
ใหเขมแข็ง ในชุมชนบานหวยตม อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน” เพ่ือศึกษาแนวทางในการสงเสริมการพัฒนา
ชุมชนใหเขมแข็งตามวิถีครูบา ตามวิถีวัฒนธรรมประเพณีท่ีไดยึดถือปฏิบัติกันมา เพ่ือสืบทอดแกลูกแก
หลาน โดยจะเปนเงื่อนไขท่ีจะนําไปสูการอยูรวมกันอยางมีความสุขของคนในชุมชน รวมถึงชุมชน
บริวารโดยรอบตอไป

๒. วัตถุประสงคการวิจัย

๒.๑ เพ่ือศึกษาวิถีครูบาในฐานะเปนทุนทางวัฒนธรรม ในชุมชนบานหวยตม อําเภอลี้ จังหวัด
ลําพูน

๒.๒ เพ่ือศึกษาวิถีครูบากับการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง ในชุมชนบานหวยตม อําเภอลี้
จังหวัดลําพูน

๒.๓ เพ่ือศึกษาคุณคาเชิงจริยธรรมของวิถีครูบา ในฐานะเปนเครื่องมือพัฒนาในชุมชน
บานหวยตมอําเภอลี้ จังหวัดลําพูน

๓. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาคนควาทางเอกสารซึ่งมีลําดับ
๑. ขอมูลชั้นปฐมภูมิ เก็บขอมูลภาคสนามหรือจากพ้ืนท่ีท่ีทําการศึกษาวิจัยซึ่งเปนขอมูลหลัก

ในการวิจัยครั้งนี้ เปนขอมูลท่ีไดจากกลุมตัวอยางโดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก ( In-Depth
Interview) ท้ังนี้เพราะการสัมภาษณแบบเจาะลึกและทําการบันทึกขอมูลท่ีไดจากการสนทนาดวย
เทปบันทึกเสียงท้ังนีใ้ชเวลาในการสัมภาษณประมาณ ๑ - ๒ ชั่วโมง

๒. ขอมูลทุติยภูมิ ผูวิจัยศึกษา คนควา เอกสารเรื่องราวเหตุการณตางๆ  เก่ียวกับการพัฒนา
ชุมชนตั้งแตระยะเริ่มตนจนถึงการพัฒนาชุมชนในปจจุบัน ของชุมชนหวยตม อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
โดยการพัฒนาตามวิถีครูบาชัยยะวงศาพัฒนา จากขอมูลท่ีปรากฏในประวิติครูบาวงศ และประวัติ
ชุมชนหวยตมรวมถึงขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเปนประโยชนตอการวิจัย เชน การยายถ่ินฐาน การทํามาหากิน

๓. รวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดกําหนดรูปแบบเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
ซึ่งขอมูลท่ีรวบรวมเกิดจากการประมวลเอกสาร และการสัมภาษณเชิงลึก  ดังนั้นการวิเคราะหขอมูล
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ผูวิจัยดําเนินการโดยจัดลําดับเนื้อหาตามวัตถุประสงค  จากนั้นจึงทําการวิเคราะหเนื้อหา (Content
Analysis) แลวนําเสนอในรูปแบบการพรรณนา

๔. นําเสนอผลงานวิจัยและขอเสนอแนะท่ีไดรับจากการศึกษาวิจัย

๔. สรุปผลการวิจัย
๑. วิถีครูบาในฐานะเปนทุนทางวัฒนธรรม
วิถีครูบาในฐานะเปนทุนทางวัฒนธรรม จากการศึกษาพบวา วิถีครูบาในฐานะเปนทุนทาง

วัฒนธรรม เปนพ้ืนฐานใหเกิดแนวความคิดในการท่ีจะนําเอาวัฒนธรรมท่ีดีงามมาพัฒนาใหเกิดคุณคา
และมูลคา อันสงผลตอวิถีชีวิตความเปนอยูท่ีดีงาม ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา เผยแผพระพุทธศาสนา
ทานไดอบรมสั่งสอนใหชาวเขาเคารพนับถือพระพุทธศาสนา ปฏิบัติตามแนวคําสอนขององคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจา การปฏิบัติธรรมใหดูเปนตัวอยาง สรางอาชีพใหชาวกะเหรี่ยง พรอมท่ีดินในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรและท่ีอยูอาศัย อยูรวมกันเปนชุมชน ทานจึงไดสรางผูนําชุมชน เพ่ือใหงาย
ปกครอง ทานไดเมตตาสรางผังเมืองของชุมชนอยางเปนระเบียบ ท้ังระบบน้ํา ระบบไฟฟา
สาธารณูปโภคเพ่ืออํานวยความสะดวกแกชุมชน มีการสนทนาธรรมกับผูนําชุมชนและเผยแผธรรมะ
ใหแกชาวกะเหรี่ยงโดยการเลานิทาน เพ่ือใหชาวบานไดรูจักพิจารณาดวยตนเองและทําใหชาวบานได
เขาใจหลักธรรมโดยวิธีธรรมชาติ เพราะธรรมะ คือธรรมชาติ ซึ่งเปนทุนทางวัฒนธรรม ท่ีตรงตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา ไดแก พรหมวิหาร ๔ ศีล ๕ สังคหะวัตถุ ๔ อิทธิบาท ๔ ความเชื่อ
ความศรัทธา ความเสียสละ ขอกําหนดการอยูรวมกันของชุมชนหวยตม เปนเบื้องตน และจะสรุปใน
แตละดานดังนี้

๑) วิถีครูบาในฐานะเปนทุนทางวัฒนธรรม ดานความเช่ือ ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา
พยายามท่ีจะสอนชาวเขาใหเขาใจในหลักธรรมคําสั่งสอนขององคพระสัมมาสัมพุทธเจาโดยใชกุศโล
บายตางๆ เชน ความเชื่อการนับถือผีปูยา ความเชื่อเรื่องใจบาน ความเชื่อเรื่องการแตงกาย เปนความ
เชื่อท่ีทานเปนผูแสดงธรรมะ เพ่ือใหชาวกะเหรี่ยงเขาใจหลักธรรมและนอมนํามาปฏิบัติตาม คือ
หลังจากฟงธรรมะแลว ทําใหชาวกะเหรี่ยงเปลี่ยนความคิดและวิถีชีวิตก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางเห็น
ไดชัด มีการรักษาศีล ๕ มีความเชื่อ ความศรัทธาและรูจักเสียสละ ในการพัฒนาชุมชน วางตนเสมอ
ตนเสมอปลาย สรางความสามัคคีในชุมชน

๒) วิถีครูบาในฐานะเปนทุนทางวัฒนธรรม ดานอาชีพ ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา กับการ
สรางอาชีพใหชาวเขาไดประกอบอาชีพท่ีสุจริต เชน ผาทอก่ีเอวและการแปรรูปจากผาทอ เครื่องเงิน
เครื่องจักสาน ตีเหล็ก การแกะสลักพระพุทธรูปหินทราย การขุดศิลาแลง  และบอศิลาแลง อาชีพทํา
นาและการทําไรเลื่อนลอย เปนทุนทางวัฒนธรรมดานอาชีพ เปนทรัพยสินทางปญญาท่ีสั่งสมมาใน
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อดีต มีคุณคาตอมนุษยและความตองการของสังคมนอกเหนือจากการใหคุณคาทางเศรษฐกิจ ดานการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สามารถนําวัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาทองถ่ินมาเสริมสรางการผลิตสินคาและ
บริการไดโดยใชแนวความคิดการสรางสรรคคุณคา รวมถึงการสรางตราสัญลักษณสินคาเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ

๓) วิถีครูบาในฐานะเปนทุนทางวัฒนธรรม ดานวิถีชีวิต ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา ปลูกฝง
วิถีชีวิตดวยการสรางทานสรางบุญ เชน การเขาวัดสรางบุญ การกินเจหรืออาหารมังสวิรัติ มีประเพณี
และวัฒนธรรม เปนการเรียนรูจากการสืบทอดจากบรรพบุรุษตั้งแตสมัยอดีตจนถึงปจจุบัน เปนทุน
ทางวัฒนธรรมดานวิถีชีวิต ดํารงชีวิตดวยความมีเมตตา กรุณา มีความยินดีเม่ือผูอ่ืนไดดี  การวางใจ
เปนกลาง รักษาศีลชําระจิตใจใหบริสุทธิ์ หม่ันสรางทานบารมี เปนตัวอยางท่ีดี คงดํารงไวซึ่งทุนทาง
วัฒนธรรมของชุมชนบานหวยตม

๒. วิถีครูบากับการพัฒนาชุมชน ใหเขมแข็งในชุมชนบานหวยตม
วิถีครูบากับการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง ในชุมชนบานหวยตม จากการศึกษาพบวา ครูบาชัย

ยะวงศาพัฒนา หลังจากท่ีทานไดเผยแผธรรมะใหแกชาวกะเหรี่ยงดวยการเลานิทาน ทานไดเผยแผ
พระพุทธศาสนามาโดย การเทศนา การอบรมศีลธรรม และการประพันธผลงานการประพันธท่ีโดด
เดน ในปจจุบันทานเปนตัวอยางในการกินเจหรืออาหารมังสวิรัติ ใหทานแกกองทุนวัด โรงเรียน
โรงพยาบาล บูรณะศาสนสถาน เพ่ือใหชาวบานเขาใจหลักธรรมมากยิ่งข้ึน รวมไปถึงการสงเสริมอาชีพ
โดยการสงตัวแทนในชุมชนเขาไปเรียนดานวิชาชีพตางๆ กลับมาถายทอดความรูสูชุมชน จนสามารถ
ผลิตเปนแหลงเรียนรูอาชีพมากมาย อาชีพเสริมท่ีทํารายไดใหกับชุมชน ไดแก การทําเครื่องเงิน ทอผา
ดวยมือ การแปรรูปจากผาทอ ตีเหล็ก  ขุดศิลาแลงและการจักสาน มีการพัฒนาจนเกิดเปน ผลิตภัณฑ
OTOP ของชุมชนท่ีไดรับการยอมรับจากลูกคาและนักทองเท่ียว สรางชื่อเสียงใหกับชุมชนจนถึง
ปจจุบันนี้ ทานไดสรางผูนําชุมชน เพ่ือการปกครองในการพัฒนาชุมชนบานหวยตมในขณะเดียวกัน
ทานไดใชหลักธรรมพัฒนาจิตใจ ซึ่งเปนการพัฒนาตามหลักพระพุทธศาสนา ไดแก หลักการมีสวนรวม
ในประชาธิปไตย พรหมวิหาร ๔ การรักษาศีล ๕ และการรักษาประเพณีและสงเสริมวัฒนธรรมดวย
ความเชื่อและความศรัทธา ดวยบารมีท่ีครูบาชัยยะวงศาพัฒนาไดสรางไว เพ่ือเปนหลักธรรมท่ีใชใน
การพัฒนาใหชุมชนเขมแข็ง เปนเบื้องตน สามารถสรุปในแตละดานดังนี้

๑) วิถีครูบากับการพัฒนาชุมชน ดานบุคคล ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา ทานสรางผูนําชุมชน
หลังจากการมาอาศัยอยูรวมกันของชาวบานท่ีมีจํานวนมากข้ึน การสรางผูนําจึงจําเปนตองมีเพ่ือใหมี
การปกครองและการพัฒนาในอนาคต ทานวางผังเมืองของชุมชนเพ่ือเอ้ือตอการดูแลและตรวจตรา
วางระบบสาธารณูปโภค เพ่ืออํานวยความสะดวกใหชุมชน ทานพัฒนาผูนําและชุมชนบานหวยตม
ดวยการสนทนาหัวขอธรรม ใหเขาใจถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา พัฒนาชุมชนบานหวยตม ใหมี
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ความเขมแข็งท้ังดานรางกาย จิตใจและสติปญญา เปนการพัฒนาดวยหลักพรหมวิหาร ๔ ศีล ๕
ชุมชนบานหวยตม จึงเกิดการพัฒนาดานบุคคลสรางความเขมแข็งและรวมปกปองชุมชนของตนเอง

๒) วิถีครูบากับการพัฒนาชุมชน ดานชุมชน ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา เปนบุคคลสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา ท่ีชาวเขาใหความเคารพและศรัทธารวมท้ังคนพ้ืนราบ  ซึ่งตอนท่ีทานยังมีชีวิตอยู
ทานไดดําริคิดสรางศาสนวัตถุ  ศาสนสถาน เชน วัดพระพุทธบาทหวยตม เจดียศรีเวียงชัย เพ่ือดึงและ
ปลุกจิตศรัทธาใหเกิดในคณะศิษย  และเปนบุคคลสําคัญท่ีสรางความเจริญใหแกวัดและชุมชนพระ
บาทหวยตม หลังจากทานไดมรณภาพลงจึงมีประเพณีและวัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณท่ีโดดเดน สืบ
ตอมาตั้งแตบรรพบุรุษ โดยเฉพาะประเพณีเปลี่ยนผาครูบาชัยยะวงศาพัฒนา ชาวบานไดให
ความสําคัญเปนประเพณีท่ียิ่งใหญของชุมชนดวยความเชื่อและความศรัทธา รวมไปถึงการพัฒนาดาน
การทองเท่ียวอันทรงคุณคา สรางอาชีพและอนุรักษสถานท่ีทองเท่ียวเพ่ือใหเปนทุนทางวัฒนธรรม
ภายใตการสงเสริมของศูนยพัฒนาโครงการหลวงพระบาทหวยตม ท่ีควรแกการพัฒนาสงเสริมดาน
การทองเท่ียวของชุมชน

๓) วิถีครูบากับการพัฒนาชุมชน ดานองคกร ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา ทานไดพัฒนา
องคกร โดยใชหลักธรรมสังคหะวัตถุ ๔ เปนบรรทัดฐาน ในการพัฒนาวัด โรงเรียน ในชนบท มี
บทบัญญัติในการอยูรวมกันของคนในชุมชน จึงเปนการพัฒนาใหชุมชนบานหวยตมมีความเขมแข็ง
ท้ังทางดานการปกครอง ผูนําชุมชน และกิจกรรมท่ีชุมชนไดเขามามีสวนรวม คือ การทําบุญใจบาน
เปนกิจกรรรมท่ีสรางความสามัคคี และมีความเสียสละ และเกิดความเขมแข็งในองคกร เปนการ
พัฒนาชุมชนตามวิถีครูบาชัยยะวงศาพัฒนา สืบไป

๓. คุณคาเชิงจริยธรรมของวิถีครูบา ในฐานะเปนเครื่องมือพัฒนาในชุมชน
คุณคาเชิงจริยธรรมของวิถีครูบา ในฐานะเปนเครื่องมือพัฒนาในชุมชน จากการศึกษาพบวา

คุณคาเชิงจริยธรรมของวิถีครูบา หมายถึง หลักปฏิบัติท่ี ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา ปฏิบัติโดยใช
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเปนแนวทางในการเผยแผธรรม ควบคูกับการพัฒนาชุมชนใหเกิดความ
เจริญท้ังทางดานความคิด สติปญญา และการดํารงชีวิต ท่ีมีหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาเปน
ดั่ง เข็มทิศ นําทางชีวิตสูความเจริญ ท่ียั่งยืน เปนคุณคาเชิงจริยธรรมในทางพระพุทธศาสนาไดแก
พรหมวิหาร ๔ ศีล ๕ หลักการมีสวนรวม ความสามัคคี สังคหะวัตถุ ๔ อิทธิบาท ๔ หลักธรรมเหลานี้
ลวนเปนคุณคาเชิงจริยธรรมท่ีครูบาชัยยะวงศาพัฒนา นํามาพัฒนาชุมชนใหเกิดความเขมแข็งตลอดมา
กลาวคือ

๑. หลักศีล ๕ คือ ศีลพ้ืนฐานท่ีองคพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงสั่งสอนใหชาวพุทธทุกคนยึดถือ
ปฏิบัติเปนหลักของชีวิต ซึ่งชาวกะเหรี่ยงหลังจากท่ีไดรับฟงการบรรยายธรรมะของครูบาชัยยะวงศา
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๓๘

พัฒนา จึงไดเปลี่ยนแนวคิดและวิถีการดํารงชีวิตดวยการรักษาศีลและการเจริญภาวนา ถือศีลกินเจ ไม
ทานเนื้อสัตว

๒. หลักพรหมวิหาร ๔ เปนหลักธรรมประจําใจเพ่ือใหตนดํารงชีวิตไดอยางประเสริฐและ
บริสุทธิ์เฉก เชน พรหม เปนแนวธรรมปฏิบัติของผูท่ีผูปกครอง และการอยูรวมกับผูอ่ืน ซึ่งการเปน
ผูนําชุมชน หรือท่ีเรียกวา ตะกะ นั้นนับไดวาเปนผูนําท่ีมีความรู ฉลาดปราดเปรื่อง และไดรับการ
ยอมรับนับถือจากคนในชุมชน

๓. หลักอิทธิบาท ๔ คําวา อิทธิบาท แปลวา บาทฐานแหงความสําเร็จ หมายถึง สิ่งซึ่งมี
คุณธรรม ความสําเร็จตามท่ีตนประสงค ผูหวังความสําเร็จในสิ่งใด ตองทําตนใหสมบูรณ เปรียบไดกับ
การทํางานไมวาจะประกอบอาชีพใดๆ ตองเปนอาชีพท่ีสุจริต และตองเปนผูท่ีมีความขยัน รักในอาชีพ
ท่ีตนทํา

๔. หลักสังคหะวัตถุ ๔ หลักธรรมท่ีเปนเครื่องยึดเหนี่ยวน้ําใจของผูอ่ืน ผูกไมตรี เอ้ือเฟอ
เก้ือกูล หรือเปนหลักการสงเคราะหซึ่งกันและกัน ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา ทานไดปลูกฝงหลักการให
ทาน ตั้งแตตอนเปนเด็ก ทุกวันพระชาวบานจะหยุดทํางาน และจะพาครอบครัวเขาวัด จะมีการตัก
บาตรผัก ผูเปนสามีจะอุมลูก ผูเปนภรรยาจะหิ้วถุงยามในถุงยามจะมีผัก เม่ือไปถึงวิหาร ผูเปนแมจะ
เอาผักท่ีเตรียมมาใสมือใหลูกและใหลูกเปนผูถวายผักดวยตัวของลูกเอง จึงเปนการปลูกฝง โดยใช
วิธีการ “การประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี มีคากวาคําสอน” นั้นเปนสิ่งท่ีสืบทอดกันมาและเห็นผล
เปนท่ีประจักษจวบจนปจจุบัน

กลาวโดยสรุป คือ ความเชื่อและความศรัทธา ท่ีเกิดจากการปฏิบัติตนของครูบาชัยยะวงศา
พัฒนา ตั้งแตออกเดินธุดง เผยแผพระพุทธศาสนา สอนธรรมะใหชาวกะเหรี่ยงอีกหลายชนเผา จนเกิด
การเดินทางมาอยูรวมกันเปนชุมชนบานหวยตม ทานจึงไดสรางผูนําชุมชน เพ่ือแบงการปกครองใหท่ัง
ถึง ทานจัดผังเมืองของชุมชนไวอยางเปนระบบ สอนใหชุมชนรูจักพิจารณาสิ่งดีสิ่งชั่วใหความรู อาชีพ
ประเพณี วัฒนธรรม สิ่งเหลานี้จึงกลายมาเปนความเชื่อความศรัทธา เปนทุนทางวัฒนธรรมท่ีจับตอง
ได และจับตองไมได เปนแนวทางในการพัฒนาของชุมชน ประเพณีและวัฒนธรรม เปนกิจกรรมท่ีทํา
ใหชาวบานมีสวนรวม แสดงความมีสวนรวมดวยกันจึงทําใหชาวบานเกิดความรักและสามัคคีในชุมชน
เปนการปลูกฝงและสืบทอด ประเพณีและวัฒนธรรม อันดีงามท่ีทรงคุณคาและมูลคา ซึ่งทุกกิจกรรม
จะเกิดจากความเสียสละของคนในชุมชนและมีสิทธิ์ตัดสินใจรวมกัน เปนระบอบประชาธิปไตยใน
ชุมชนบานหวยตมในปจจุบัน

๕. ขอเสนอแนะจากการวิจัย
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๓๙

ผลการศึกษาคนควาขอมูล การวิจัยเรื่อง วิถีครูบากับการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งในชุมชน
บานหวยตม อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ทําใหเกิดการอภิปรายผลการวิจัยในครั้งนี้วา วิถีครูบากับการ
พัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง ตามหลักการทางพระพุทธศาสนา เปนการพัฒนาชุมชน ดวยหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา เชน หลักศีล ๕ หลักพรหมวิหาร ๔ หลักสังคหะวัตถุ ๔ หลักอิทธิบาท ๔ หลักการมี
สวนรวมในประชาธิปไตย ความสามัคคี ความเสียสละ เปนตน ซึ่งใชเปนสื่อในดานการพัฒนาชุมชนให
เขมแข็ง ในฐานะเปนทุนทางวัฒนธรรม การพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง และคุณคาเชิงจริยธรรมของวิถี
ครูบา ในฐานะเปนเครื่องมือพัฒนาในชุมชน

ขอเสนอแนะ
จากการวิจัยเรื่อง วิถีครูบากับการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง ในชุมชนบานหวยตม อําเภอลี้

จังหวัดลําพูน ผูวิจัยขอเสนอประเด็นเชิงบูรณาการ  เพ่ือใหผูเก่ียวของไดนําไปใชไดดังตอไปนี้
๑ ขอเสนอแนะเชิงบูรณาการ
๑) การพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง ควรสงเสริมการพัฒนาดานบุคคล เปนการฝกอบรม อันเปน

กระบวนการในการเพ่ิมพูนความรู ความสามารถ ทักษะ ใหกับบุคคล เพ่ือใหเขาเหลานั้นกลับมา
พัฒนาองคกรตอไป

๒) การพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง ควรสงเสริมการพัฒนาดานอาชีพ เปนกระบวนการซึ่ง
องคการจัดข้ึนเพ่ือชวยเหลือชุมชนในการจัดการกับอาชีพของตนเอง ซึ่งอาจจะไดแก การประเมิน
ศักยภาพของบุคคล กําหนดเสนทางอาชีพท่ีเหมาะสม วางแผน และฝกอบรม เพ่ือสงเสริมใหชุมชนมี
การพัฒนาและความกาวหนาในงาน

๓) การพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง ควรสงเสริมการพัฒนาดานการปกครอง เปนการใชอํานาจ
อธิปไตยตามกฎหมายในการบริหาร เชน การปกครองแบบประชาธิปไตย เปนการปกครองสวน
ทองถ่ิน

๒ ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป
๑) ควรศึกษาถึงรูปแบบและวิธีการในการพัฒนาสังคมของครูบาชัยยะวงศาพัฒนา ในยุค

ปจจุบันวามีความเหมือนหรือแตกตาง จากครูบาครูบาชัยยะวงศาพัฒนาในอดีตหรือไมอยางไร
๒) ควรมีการใชรูปแบบการวิจัยท่ีเปนเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เพ่ือใหไดขอมูลจากทุก

ภาคสวนอยางแทจริง
๓) ควรศึกษาถึงการนําหลักการพัฒนาชุมชนในวิถีทางของครูบามาเปรียบเทียบกับการ

พัฒนาชุมชนตามทฤษฎีตะวันตก

บรรณานุกรม
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กาญจนา  แกวเทพ, เครื่องมือการทํางานแนววัฒนธรรมชุมชน, กรุงเทพมหานคร: สภาคาทอลิก
แหงประเทศไทย เพ่ือการพัฒนา, ๒๕๓๘.
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บทคดัยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคของการวิจัย คือ ๑) เพ่ือศึกษาการบริหารงานตามหลักพรหม

วิหารธรรมของกองทุนสุขภาพระดับตําบลในอําเภอรองกวางจังหวัดแพร ๒) เพ่ือเปรียบเทียบระดับ
ความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารงานตามหลักพรหมวิหารธรรมของกองทุนสุขภาพระดับ
ตําบลในอําเภอรองกวางจังหวัดแพร โดยจําแนกตาม สถานภาพสวนบุคคล ๓) เพ่ือศึกษาปญหา
อุปสรรค   และขอเสนอแนะของประชาชนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักพรหมวิหารธรรมของ
กองทุนสุขภาพระดับตําบลในอําเภอรองกวางจังหวัดแพร ๔) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนา
การบริหารงานตามหลักพรหมวิหารธรรมของกองทุนสุขภาพระดับตําบลในอําเภอรองกวาง
จังหวัดแพร

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ประชากรและกลุม
ตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือประชาชนอําเภอรองกวาง กลุมตัวอยางจํานวน ๓๙๗ คนซึ่งไดมาจากการ
สุมตัวอยางตามระดับชั้นอยางเปนสัดสวน (Proportional Multi – Stage Random Sampling)ทํา
การหาขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรคํานวณขนาดกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน (Taro, Yamane)
หาขนาดกลุมตัวอยางตามสัดสวนของประชาชนในแตละตําบลเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม
(Questionnaire) และทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร
เพ่ือหาคาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(Standard Deviation) และทําการทดสอบสมมติฐานดวยการทดสอบคาที (t-test) และ

นิสิตปริญญาโท รหัสประจําตัวนิสิต ๕๗๐๘๔๐๕๐๔๘ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร, E-Mail Address: noynow_nat@hotmail.com (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๘).
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คาเอฟ (F-test) ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Anova) เมื่อพบวามี
ความแตกตางจึงทดสอบความแตกตางรายคูโดยวิธ ีการหาผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุด (Least
Significant Difference : LSD) ในสวนของขอคําถามปลายเปดท่ีแสดงปญหาอุปสรรคและ
ขอเสนอแนะ ผูวิจัยทําการจัดกลุมตามประเด็นท่ีกําหนดไวในแบบสอบถามปลายเปดจากนั้น จะทํา
การวิเคราะหโดยใชการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และขอมูลจากการสัมภาษณ ผูวิจัยจะทําการ
จัดกลุมขอมูลตามสาระสําคัญของประเด็นการสัมภาษณ จากนั้นทําการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา

ผลการวิจัยพบวา
๑. ระดับการบริหารงานตามหลักพรหมวิหารธรรมของกองทุนสุขภาพระดับตําบลในอําเภอ

รองกวางจังหวัดแพร มีระดับการบริหารงาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =๓.๗๕, S.D. =
๐.๕๔๕) เม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานเมตตา อยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดานมุทิตา
ดานอุเบกขา ดานกรุณา ตามลําดับ

๒. ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารงานตามหลักพรหมวิหารธรรมของกองทุนสุขภาพ
ระดับตําบลอําเภอรองกวาง จังหวัดแพรดวยการทดสอบสมมุติฐาน โดยการวิเคราะหความแตกตาง
ตามการจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได และสถานภาพสมรส
พบวา ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว

๓. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะของการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนไมเขาใจหลักการ
ดําเนินงานของกองทุนสุขภาพระดับตําบล ผูนําชุมชนยังไมใหความสําคัญเก่ียวกับสุขภาพของประชน
คณะกรรมการกองทุนสุขภาพระดับตําบลรับผิดชอบงานหลายบทบาท  โดยมีขอเสนอแนะใหมีการ
ประชาสัมพันธหลักการดําเนินงานและกิจกรรมตางๆของกองทุนสุขภาพระดับตําบลใหประชาชน
เพ่ือใหประชาชนรับรูถึงประโยชนของกองทุนสุขภาพระดับตําบล และสนับสนุน แผนงาน โครงการ
กิจกรรม ท่ีเกิดประโยชนสูงสุดสําหรับประชาชนท่ีมีปญหาและดอยโอกาส สรางการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการดําเนินงานดานสุขภาพ และปรับเปลี่ยนทัศนคติผูนําชุมชนใหเห็นความสําคัญของ
การดูแลสุขภาพประชาชนเพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพดี ชีวีมีสุข

๔. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานตามหลักพรหมวิหารธรรมของกองทุนสุขภาพระดับ
ตําบลอําเภอรองกวาง จังหวัดแพร ในดานการสงเสริมสุขภาพ และปองกันโรค คณะกรรมการ
กองทุนสุขภาพระดับตําบล และผูบริหารทองถ่ินจะตองจัดใหมีผูรับผิดชอบชัดเจนท่ีมีความเมตตา
ปรารถนาใหประชาชนไดรับบริการดาน สงเสริมสุขภาพ และปองกันโรค โดยเฉพาะกลุมผูดอยโอกาส
เนนการมีสวนรวมจากทุกฝายเพ่ือบําบัดความทุกขยากเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี จะตองมีความ
ยินดี ชื่นชมผลงานจากความรวมมือของประชาชนในการสงเสริมสุขภาพ และปองกันโรคในพ้ืนท่ี
ยินดีใหการสนับสนุนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี ตองพิจารณา
จัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานใหประชาชนไดรับบริการท้ังทางดานสงเสริมสุขภาพและปองกัน
โรคอยางท่ัวถึง ดวยความมีใจเปนกลางและเปนธรรม

คําสําคัญ: การบริหารงาน, พรหมวิหารธรรม, กองทุนสุขภาพระดับตําบล
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Abstract

The purposes of this research were 1) to study The Administration according
to Brahmaviharadhamma of Local Health Insurance in Sub-District Level ,
Rongkwang District, Phare Province, 2) to compare the level of population opinion
towards the administration according to Brahmaviharadhamma of Local Health
Insurance in Sub-District Level, Rongkwang District, Phare Province classified by
personal status, 3) to investigate problem, obstacle and suggestion in the
administration in According to Brahmaviharadhamma of Local Health Insurance in
Sub-District Level, Rongkwang District, Phare Province, and 4) to study the guideline
to develop in the administration according to Brahmaviharadhamma of Local Health
Insurance in Sub-District Level, Rongkwang District, Phare Province.

This study was a Mixed Methods Research. The population Rongkwang district
is a group sample for this research. The populations were 397 people and
proportional Multi - Stage Random Sampling. The sample size calculated by using
the formula of Taro Yamane. Determine the sample size by the proportion of people
in each district. The data were collected by using a questionnaire and analyzed by
using a computer program in the Social Science research for finding the frequency,
percentage, average (Mean) and standard deviation to describe generational
information. Testing hypothesis used t test (t-test) and F (F-test) with one-way
analysis of variance (One Way Anova). The result of test showed the different as least
significant Difference: LSD. In part of the open-end showed problem, obstacle and
suggestion. The researcher arranged the group, according to the issue of the open-
ended questionnaire. Then analyzed by frequency and data on the essence of the
interview. The researcher shall gather data on the essence of the interview and then
analyzed the content.

The results of the research were found as follows;
1. The level of the administration in accord to Brahmaviharadhamma of Local

Health Insurance in Sub-District Level, Rongkwang District, Phare Province. It was
found that the overall were at high level (=3.75, S.D. = 0.545).
When considering the each item found that loving-kindness is the highest level,
subordinate is sympathetic joy, the third is equanimity and finally is compassion
respectively.

2. The result of comparison the level of The Administration accordance
to Brahmaviharadhamma of Local Health Insurance in Sub-District Level, Rongkwang
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District, Phare Province is using the hypothesis test by differential analysis according
individual factor that was; gender, age, education, income and marital status were
not significantly different that the reason rejects the hypothesis.

3. The problem and obstacle result of the population had not understood
the principles of the district health fund. The community leaders have not focused
on the health of the population. The district health board fund more responsible
roles. The suggestions for information about the principles and activities to get the
benefit, support project and activities for population had problems and
disadvantages. Promoting implementation of health community leaders and change
attitude to the importance of population health to provide resident with healthy life.

4. The result of the interview the administration according
to Brahmaviharadhamma of Local Health Insurance in Sub-District Level, Rongkwang
District, Phare Province in health promotion and prophylactic especially
disadvantaged group. The involvement all of the parties to relieving suffering to
happiness and admire the work arising from the cooperation of the population. Also
support activities that promote good health and good mental health. Consider the
budget allocated for the operation of population services, including health
promotion and prophylactic with neutral and fair.

๑. บทนํา
บทบัญญัติของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๓ (๓)

มาตรา ๑๘ (๘) มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๘ (๔) ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสนับสนุน
และกําหนดหลักเกณฑใหองคกรชุมชนองคกรเอกชน และภาคเอกชนท่ีไมมีวัตถุประสงคเพ่ือแสวงหา
กําไรดําเนินงานและบริหารจัดการเงินทุนในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ีไดตามความพรอมความเหมาะสม
และความตองการ โดยสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมเพ่ือสรางหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ภายใน
ป พ.ศ.๒๕๕๒๑ องคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลทุกแหงจะตองเขารวมดําเนินการกองทุน
สุขภาพระดับตําบล กิจกรรมท่ีแตละกองทุนสุขภาพตําบลดําเนินการนั้น มีท้ังการจัดซื้อบริการตาม
ชุดสิทธิประโยชนแกกลุมเปาหมาย เด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ ผูปวยโรคเรื้อรัง การสนับสนุนหนวย
บริการปฐมภูมิในพ้ืนท่ีและประชาชนเพ่ือดําเนินการสรางเสริมสุขภาพปองกันโรคเชิงรุกในชุมชน
ขณะเดียวกันก็เนนการสงเสริมและฟนฟูสมรรถภาพในกลุมโรคเรื้อรัง ท่ีสําคัญ เชน เบาหวาน/ความ
ดันโลหิตสูง อัมพฤกษ/อัมพาต โรคไต โรคหัวใจ โรคมะเร็ง และโรคเอดส เปนตน ซึ่งมีผลการ
ดําเนินงานท่ีเปนนวัตกรรมสุขภาพชุมชนเปนตัวอยางการแลกเปลี่ยน เรียนรูของพ้ืนท่ีตางๆ
ไดเปนอยางดี ในพระพุทธศาสนา มีหลักธรรมท่ีสําคัญท่ีใชในการบริหารใหประสบผลสําเร็จ

๑ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ, คูมือระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพ้ืนท่ี,
(นนทบุร:ี สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ,๒๕๕๕), หนา ๑๑.
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หลักธรรมดังกลาวไดแก หลักพรหมวิหาร ๔ ๒ ซึ่ง พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) กลาววา
คนมีคุณแกสวนรวม มีธรรม คือ หลักความประพฤติ ดังนี้ ก. มีพรหมวิหาร คือ ธรรมประจําใจของ
ผูประเสริฐหรือผูท่ีมีจิตใจยิ่งใหญกวางขวางดุจพระพรหม ๔ อยางดังตอไปนี้ เมตตาความรัก กรุณา
ความสงสาร มุทิตาความเบิกบานพลอยยินดี อุเบกขาความมีใจเปนกลาง ข.บําเพ็ญ การสงเคราะห
สอดคลองกับหลักพรหมวิหาร ๔ อันเปนหลักธรรมประจําใจเพ่ือใหตนดํารงชีวิตไดอยางประเสริฐและ
บริสุทธิ์ เฉกเชน พรหมเปนแนวธรรมปฏิบัติของผูท่ีผูปกครอง และการอยูรวมกับผูอ่ืน ประกอบดวย
หลักปฏิบัติ ๔ ประการ คือ ๑.เมตตา ๒.กรุณา ๓.มุทิตา ๔.อุเบกขา

กองทุนสุขภาพระดับตําบลในอําเภอรองกวาง จังหวัดแพร มีจํานวนท้ังสิ้น ๑๐ กองทุน จาก
ผลการประเมินกองทุนสุขภาพระดับตําบลในอําเภอรองกวาง๓ ของคณะกรรมการประเมินกองทุน
สุขภาพระดับตําบลไดสรุปปญหาการดําเนินงาน พบวา กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับตําบลมี
การใชเงินท่ีหลากหลายเนื่องจากความเขาใจของแตละคนไมเหมือนกัน การใชเงินของหนวยบริการ
ขาดการตดิตามจากหนวยงานในพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวของ ไมมีการวิเคราะหและหาแนวทางในการแกไขปญหา
ดานสุขภาพรวมกันจากสภาพปญหาสุขภาพ การดําเนินงานบางแหงไมเปนไปตามวัตถุประสงคตาม
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ซึ่งเนนการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค และ
บริหารจัดการอยางมีสวนรวมของทองถ่ินและพ้ืนท่ี ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวิจัยเรื่อง การ
บริหารงานตามหลักพรหมวิหารธรรมของกองทุนสุขภาพระดับตําบลในอําเภอรองกวาง จังหวัด
แพร เพ่ือคนหาแนวทางการพัฒนาการบริหารโดยใชหลักพรหมวิหารธรรมของกองทุนสุขภาพระดับ
ตําบลใหมีประสิทธิภาพ ประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับผลประโยชนสูงสุด

๒.วัตถุประสงคของการวิจัย
๑. เพ่ือศึกษาการบริหารงานตามหลักพรหมวิหารธรรมของกองทุนสุขภาพระดับตําบลใน

อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร
๒. เพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร

ธรรมของกองทุนสุขภาพระดับตําบลในอําเภอรองกวาง จังหวัดแพร โดยจําแนกตาม สถานภาพสวน
บุคคล

๓. เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค   และขอเสนอแนะของประชาชนท่ีมีตอการบริหารงานตาม
หลักพรหมวิหารธรรมของกองทุนสุขภาพระดับตําบลในอําเภอรองกวาง จังหวัดแพร

๔. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานตามหลักพรหมวิหารธรรมของกองทุน
สุขภาพระดับตําบลในอําเภอรองกวาง จังหวัดแพร

๒ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, พิมพครั้งท่ี๑๒, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ การ
ศาสนา, ๒๕๔๗), หนา๒๐.

๓ คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอําเภอรองกวาง, เอกสารสรุปผลการดําเนินงานตาม
นโยบายการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุขประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗ , (แพร :
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอําเภอรองกวาง, ๒๕๕๗), หนา ๓.
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๓. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research ) ผูวิจัยไดกําหนด

วิธีการดําเนินการวิจัย ตามลําดับ ๕ ข้ันตอนดังนี้
๑. รูปแบบการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลักพรหมวิหารธรรมของกองทุนสุขภาพระดับตําบล ใน

อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร ผูวิจัยไดใชการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) โดย
ใชระเบียบวิธีเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการแจก
แบบสอบถาม (Questionnaire) กับกลุมประชากรท่ีไดกําหนดไว  และการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research)  โดยการ เ ก็บรวบรวมขอ มูลด วยวิ ธี การสัมภาษณ เชิ งลึ ก
(In depth Interview)

๒. ประชากรและกลุมตวัอยาง
เชิงปริมาณ ประชากร  ไดแก ประชาชนอําเภอรองกวาง มีจํานวนท้ังสิ้น ๕๑,๔๓๓ คนกลุม

ตัวอยาง ไดแก ประชาชนอําเภอมีจํานวนท้ังสิ้น ๓๙๗ คนซึ่งไดมาจากการสุมตัวอยางตามระดับชั้น
อยางเปนสัดสวน (Proportional Multi – Stage Random Sampling) ทําการหาขนาดกลุม
ตัวอยาง โดยนําไปกําหนดหาขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรคํานวณขนาดกลุมตัวอยางของ ทาโร ยา
มาเน (Taro, Yamane) ๔ เชิงคุณภาพ ผูวิจัยกําหนดเลือกผูใหขอมูลท่ีสําคัญ (Key Informant) ซึ่งมี
คุณสมบัติสอดคลองกับประเด็นสาระสําคัญของการวิจัยครั้งนี้ จํานวน ๗ รูป/คน

๓. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เชิงปริมาณ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม
(Questionnaire) เชิงคุณภาพ ผูวิจัยไดสรางแบบสัมภาษณ เพ่ือการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบมี
โครงสราง (Structured Interview)

๔. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูศึกษาดําเนินการเก็บขอมูลตามข้ันตอน ดังนี้
๑) การรวบรวมเอกสาร ผูศึกษารวบรวมขอมูลจากหนังสือ บทความ งานวิจัย และเอกสาร

สิ่งพิมพตางๆ
๒) ผูศึกษาไดสรางแบบสอบถาม และขอหนังสืออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลจากหัวหนา

หนวยงานตางๆ
๓) ผูศึกษาดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยแจกแบบสอบถามกับประชาชนอําเภอรองกวาง

จํานวน ๓๙๗ คน
๔) ในสวนของการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งใชวิธีการสัมภาษณนั้น ผูวิจัยจะสัมภาษณผูใหขอมูลท่ี

สําคัญโดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In depth Interview)
๕. การวิเคราะหขอมูล
๑) นําแบบสอบถามท้ังหมดมาตรวจสอบความสมบูรณความถูกตอง
๒) ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร
๓) การวิเคราะหขอมูล

๔ อภินันท จันตะนี, การใชสถิติวิเคราะหขอมูล สําหรับการวิจัยทางธุรกิจ, ฝายบัณฑิตศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา, ๒๕๔๙, หนา ๓๕.
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(๑) ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได สถานภาพ วิเคราะหโดยใชคาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage)

(๒) ระดับการบริหารงานตามหลักพรหมวิหารธรรมของกองทุนสุขภาพระดับตําบลในอําเภอ
รองกวาง จังหวัดแพร วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ๕

(๓) การเปรียบเทียบระดับการบริหารงานตามหลักพรหมวิหารธรรมของกองทุนสุขภาพระดับ
ตําบลในอําเภอรองกวาง จังหวัดแพร โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได สถานภาพ โดยวิเคราะหคาโดยการทดสอบคาที (t-test) และคาเอฟ (F-
test) ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) เม่ือ
พบวามีความแตกตางจึงทดสอบความแตกตางรายคูโดยวิธีการหาผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุด (Least
Significant Difference: LSD)

๔) ขอคําถามปลายเปดท่ีแสดงปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงานตาม
หลักพรหมวิหารธรรมของกองทุนสุขภาพระดับตําบลในอําเภอรองกวาง จังหวัดแพร

๕) ขอมูลจากการสัมภาษณ ผูวิจัยจะทําการจัดกลุมขอมูล (Data Grouping)ตามสาระสําคัญ
ของประเด็นการสัมภาษณ จากนั้นจะทําการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis
Technique)

๔. สรุปผลการวิจัย
๑. ประชาชนในอําเภอรองกวาง จังหวัดแพร สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน ๒๖๒ คน

คิดเปนรอยละ ๖๖.๐ คน สวนใหญอยูในชวงอายุ ๔๐-๔๙ ป จํานวน ๑๗๐ คน คิดเปนรอยละ ๔๒.๘
มีระดับการศึกษาอยูในระดับอยูในระดับต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน ๓๑๒ คน คิดเปนรอยละ ๗๘.๖
มีรายไดของประชาชนในอําเภอรองกวาง จังหวัดแพร สวนใหญมีรายไดอยูระหวาง ๕,๐๐๐-๑๕,๐๐๐
บาท จํานวน ๒๗๘ คน คิดเปนรอยละ ๗๐.๐ อยูในสถานภาพสมรสจํานวน ๒๘๔ คน คิดเปน
รอยละ ๗๑.๕

๒. จากการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับการบริหารงานตามหลักพรหมวิหารธรรม
ของกองทุนสุขภาพระดับตําบลในอําเภอรองกวาง จังหวัดแพร พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถาม
มีระดับประชาชนอําเภอรองกวาง จังหวัดแพร มีระดับการบริหารงานตามหลักพรหมวิหารธรรม
ของกองทุนสุขภาพระดับตําบลอําเภอรองกวาง จังหวัดแพร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =
๓.๗๕, S.D. = ๐.๕๔๕) และเม่ือพิจารณาจําแนกเปนรายดาน พบวา ดานเมตตา อยูในระดับมากท่ีสุด
( X = ๓.๗๙,S.D. = ๐.๕๙๘) รองลงมาคือ ดานมุทิตา และรองมาคือ ดานอุเบกขา นอยท่ีสุด คือ
ดานกรุณา ตามลําดับ

๓. ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ การศึกษา รายได สถานภาพสมรส ตางกันมีความคิดเห็นตอการ
บริหารงานตามหลักพรหมวิหารธรรมของกองทุนสุขภาพระดับตําบลในอําเภอรองกวาง จังหวัดแพร
โดยภาพรวมไมแตกตางกันจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว

๕ สุวรีย   ศิริโภคารภิรมย, การวิจัยทางการศึกษา, (ลพบุร:ี ฝายเอกสารการพิมพ สถาบันราชภัฎเทพสตรี,
๒๕๔๖), หนา ๑๔๐.
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๔๘

จากผลการวิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลักพรหมวิหารธรรมของกองทุนสุขภาพ ระดับ
ตําบลในอําเภอรองกวาง จังหวัดแพร พบวา ระดับความคิดเห็นของประชาชนอําเภอรองกวาง จังหวัด
แพร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =๓.๗๕, S.D. = ๐.๕๔๕) และเม่ือพิจารณาจําแนกเปนรายดาน
พบวา ดานเมตตา อยูในระดับมากท่ีสุด ( X = ๓.๗๙,S.D. = ๐.๕๙๘) รองลงมาคือ ดานมุทิตา และรอง
มาคือ ดานอุเบกขา นอยท่ีสุด ซึ่งแสดงใหเห็นวาคณะกรรมการบริหารกองทุนสุขภาพระดับตําบลการ
ดําเนินงานตามวัตถุประสงคและเปาหมายของกองทุนสุขภาพระดับตําบล ในการใหบริการประชาชน
ดาน สงเสริมสุขภาพ และปองกันโรค ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เพ่ือให
ประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับผลประโยชนสูงสุด เม่ือพิจารณาหลักพรหมวิหารสุขภาพระดับตําบลเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ และประชาชนธรรม ผลการวิจัยท้ัง ๔ ดาน สามารถอภิปรายประเด็นท่ีนาสนใจ
ดังนี้

๑) ดานเมตตา การบริหารงานกองทุนสุขภาพตําบลดวยความรักใคร ปรารถนาดีอยากให
ประชาชนมีความสุข ดวยการใชหลักการบริหารในดานการประสานงานกันเปนอยางดีของผูท่ีมีสวน
เก่ียวของกับกองทุนสุขภาพระดับตําบลไมวาจะเปนผูบริหารทองถ่ิน ทองท่ี คณะกรรมการกองทุน
สุขภาพระดับตําบล บุคลากรทางดานสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขและประชาชน เพ่ือใหเกิด
ความรวมมือในการบริหารงานกองทุนสุขภาพระดับตําบลใหเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชน
ใหมีสุขภาพดีท้ังทางรางกายและจิตใจ

๒) ดานกรุณา การบริหารงานกองทุนสุขภาพตําบลความสงสาร คิดชวยใหพนทุกข ใฝใจใน
อันจะปลดเปลื้องบําบัดความทุกขยากเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี ผูบริหารกองทุนและ
คณะกรรมการกองทุนจะตองเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการวางแผนการแกไขปญหา
ดานสุขภาพ โดยคํานึงถึงปญหาทางดานสุขภาพท่ีสําคัญและคํานึงถึงกลุมผูดอยโอกาสในพ้ืนท่ีเปน
สําคัญเพ่ือบําบัดความทุกขรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี ไดรับบริการท้ังทางดานสงเสริมสุขภาพและ
ปองกันโรคอยางท่ัวถึง

๓) ดานมุทิตา ผูบริหาร และคณะกรรมการกองทุนสุขภาพระดับตําบลจะตองมีความยินดี ชื่น
ชมผลงานอันเกิดจากความรวมมือของประชาชนในการสงเสริมสุขภาพ และปองกันโรคในพ้ืนท่ี และ
ยินดีสนับสนุนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี

๔) ดานอุเบกขา ผูบริหาร และคณะกรรมการกองทุนสุขภาพระดับตําบลจะตองพิจารณา
จัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานใหประชาชนไดรับบริการท้ังทางดานสงเสริมสุขภาพและปองกัน
โรคอยางท่ัวถึง ดวยความมีใจเปนกลางและเปนธรรม

๕. ขอเสนอแนะจากการวิจัย
๑) การจัดทําแผนยุทธศาสตร และแผนปฎิบัติการของกองทุนสุขภาพระดับตําบล   จะตอง

เนนการมีสวนรวมของประชาชน ในการดําเนินงานเพ่ือใหแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ประชาชนไดรับ
ประโยชนสูงสุด

๒) เพ่ือเปนการควบคุม กํากับการดําเนินงานของกองทุนสุขภาพระดับตําบลซึ่งสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติมีแนวทางการควบคุม กํากับการดําเนินงานอยูแลว ในระดับพ้ืนท่ีในสวน
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๔๙

ของจังหวัด อําเภอ จะตองมีคณะกรรมการท่ีชวยในการควบคุม กํากับ และเปนพ่ีเลี้ยงใหกับ
กองทุนสขุภาพตําบลเพ่ือใหจัดกิจกรรมท่ีตรงกับวัตถุประสงคของกองทุน

๓) การบริหารงานกองทุนสุขภาพระดับตําบล จะตองมีการชี้แจง ประชาสัมพันธ กิจกรรม
แผนงาน โครงการใหประชาชนไดรับรู รับทราบ ทุกกระบวนงานจึงจะไดรับความรวมมือจาก
ประชาชนเปนอยางดี

๔) แผนงาน โครงการ กิจกรรมของกองทุนสุขภาพระดับตําบลควรใหความสําคัญกับปญหา
สุขภาพในพ้ืนท่ี และเนนการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคในกลุมผูดวยโอกาส โดยเฉพาะ  กลุม
ผูสูงอายุ ผูพิการ เด็ก และผูปวยโรคเรื้อรัง

๕) ควรศึกษาการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในเรื่องประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ของการบริหารงานกองทุนสุขภาพระดับตําบล

๖) ควรนําหลักธรรมทางพุทธศาสนามาประยุกตใชในการวิจัย เพ่ือใหการบริหารงาน
กองทุนสุขภาพระดับตําบลยกตัวอยางเชน หลักธรรมาภิบาล หลักสัปปุริสธรรม ๗ เพ่ือใหทราบถึง
แนวทางในการบริหารงานกองทุนสุขภาพระดับตําบลท่ีเหมาะสมกับบริบทของอําเภอรองกวาง
จังหวัดแพร

๖. บรรณานุกรม
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอําเภอรองกวาง. เอกสารสรุปผลการดําเนินงานตาม

นโยบายการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุขประจําปงบประมาณ
๒๕๕๗. แพร: คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอําเภอรองกวาง, ๒๕๕๗.

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต). ธรรมนูญชีวิต. พิมพครั้งท่ี๑๒. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพการ
ศาสนา, ๒๕๔๗.

สุวรีย   ศิริโภคารภิรมย. การวิจัยทางการศึกษา. ลพบุรี: ฝายเอกสารการพิมพ สถาบันราชภัฎเทพ
สตรี, ๒๕๔๖.

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.). คูมือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นท่ี. นนทบุรี: สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) อาคาร B ชั้น
๒,๓และ๔ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา, ๒๕๕๒.

อภินันท จันตะนี. การใชสถิติวิเคราะหขอมูล สําหรับการวิจัยทางธุรกิจ. ฝายบัณฑิตศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา, ๒๕๔๙.
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๕๐

การมีสวนรวมเชิงพุทธเพ่ือการพัฒนาดานวิถีวัฒนธรรมของประชาชนบานแมพุงหลวง
อําเภอวังช้ิน  จังหวัดแพร

The Buddhist Participation  for Cultural Development of People at
Maepungluang Village, Wangchin District ,  Phrae Province

จิรภา  พงษกลาง๑

ผศ.ดร.สมจิต ขอนวงค ๒

ดร.สายัณห อินนันใจ๓

บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยเรื่อง  การมีสวนรวมเชิงพุทธเพ่ือการพัฒนาดานวิถีวัฒนธรรมของประชาชน

บานแมพุงหลวง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร มีวัตถุประสงคในการศึกษาวิจัย คือ ๑) เพ่ือศึกษาการมี
สวนรวมเชิงพุทธเพ่ือการพัฒนาดานวิถีวัฒนธรรมของประชาชนบานแมพุงหลวง อําเภอวังชิ้น จังหวัด
แพร ๒) เพ่ือเปรียบเทียบการมีสวนรวมเชิงพุทธเพ่ือการพัฒนาดานวิถีวัฒนธรรมของประชาชนบาน
แมพุงหลวง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ๓) เพ่ือศึกษาปญหาอุปสรรค
และขอเสนอแนะเก่ียวกับการมีสวนรวมเชิงพุทธเพ่ือการพัฒนาดานวิถีวัฒนธรรมของประชาชนบาน
แมพุงหลวง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร และ ๔) เพ่ือศึกษาแนวทางการนําหลักอปริหานิยธรรมมาใชใน
การมีสวนรวมเชิงพุทธเพ่ือการพัฒนาดานวิถีวัฒนธรรมของประชาชนบานแมพุงหลวง อําเภอวังชิ้น
จังหวัดแพร ซึ่งเปนการวิจัยแบบผสานวิธี ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ประชาชนใน
หมูบานแมพุงหลวง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร จํานวน ๕๐๐ คน กลุมตัวอยางไดมาจากการสุม
ตัวอยางตามระดับชั้น การหากลุมตัวอยาง ใชสูตรคํานวณขนาด กลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน ได
ขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน ๒๒๒ คน เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม และทําการวิเคราะหขอมูลโดย
ใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร เพ่ือหาคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ทําการทดสอบสมมติฐานดวยการตรวจสอบคาที   และคาเอฟดวยการวิเคราะห
ความแปรปรวนแบบทางเดียว เม่ือพบวามีความแตกตาง จึงทดสอบความแตกตางรายคูโดยวิธีการหา
ผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุด ในสวนของขอคําถามปลายเปดท่ีแสดงปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ

๑นิสิตปริญญาโท รหัสประจําตัวนิสิต ๕๗๐๘๔๐๕๐๕๑ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร, Email Address : pp2japon@yahoo.com (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
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ผูวิจัยทําการจัดกลุมตามประเด็นท่ีกําหนดไวในแบบสอบถามปลายเปด จากนั้นจะทําการวิเคราะห
โดยใชการแจกแจงความถ่ีและขอมูลจากการสัมภาษณ ผูวิจัยทําการจัดกลุมขอมูล สาระสําคัญของ
ประเด็นการสัมภาษณ จากนั้นทําการวิเคราะหขอมูลเชิงเนือ้หา

ผลการศึกษาวิจัยพบวา ระดับการมีสวนรวมเชิงพุทธเพ่ือการพัฒนาดานวิถีวัฒนธรรม
ของประชาชนบานแมพุงหลวง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = ๓.๗๖) และ
เม่ือจําแนกเปนรายดาน พบวา ดานการดําเนินงานอยูในระดับมาก ( X = ๔.๐๒) รองลงมาคือ ดานการ
ตัดสินใจ ( X = ๓.๗๕), ดานการรับผลประโยชน ( X = ๓.๖๙)และดานการประเมินผล ( X = ๓.๕๘) อยูใน
ลําดับนอยท่ีสุด ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมเชิงพุทธเพ่ือการพัฒนาดานวิถีวัฒนธรรมของ
ประชาชนบานแมพุงหลวง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศอายุ
ระดับการศึกษา อาชีพและรายได ผลการวิจัยพบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ี ๐.๐๕ จึงยอมรับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะการมีสวนรวมเชิงพุทธเพ่ือการพัฒนาดานวิถี
วัฒนธรรมของประชาชนบานแมพุงหลวง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร พบวา ประชาชนสวนมากขาดการ
ปรึกษาหารือเพ่ือประเมินผลการพัฒนาหมูบาน ตลอดจนขาดความรูความเขาใจในการประเมินผล
ของกิจกรรมตางๆอยางเปนระบบรวมกัน และประชาชนบางกลุมมองเห็นผลประโยชนท่ีตนจะไดรับ
เปนเงินมากกวาผลประโยชนของสวนรวม ดังนั้น ขอเสนอแนะ ควรหาเวลาเพ่ือพบปะพูดคุย
สรางความเขาใจและแสวงหาความรูในกิจกรรมโครงการและผลประโยชนตอตนเองและสาธารณะ
รวมกัน ตลอดจนปลุกจิตสํานึกของประชาชนใหเห็นถึงความสําคัญของการมีสวนรวมเชิงพุทธเพ่ือ
การพัฒนาดานวิถีวัฒนธรรม กระตุนความตองการมีสวนรวมในดานตางๆ ผลการสัมภาษณผูให
ขอมูลหลักถึงแนวทางการนําหลักอปริหานิยธรรมไปประยุกตใชเพ่ือการพัฒนาการมีสวนรวมเชิงพุทธ
ดานวิถีวัฒนธรรมของประชาชนบานแมพุงหลวง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร โดยกอนดําเนินโครงการ
กิจกรรม ควรจัดประชุมภายในหมูบานเพ่ือสรางความเขาใจรวมกัน  เพ่ือใหทุกคนรวมมือรวมใจทํากิจ
ของสวนรวมอยางพรอมเพรียงกัน เพ่ือใหเกิดพลังความสามัคคี  ท้ังนี้ ตองยึดถือปฏิบัติตามหลักธรรม
กฎเกณฑ กติกาของหมูบานเคารพ นับถือ เชื่อฟงและใหเกียรติผูนํา  ปฏิบัติตามหลักธรรม ประเพณี
วิถีชีวิต ความเชื่อดั้งเดิมอันดีงามท่ีไดบัญญัติไว  ตลอดจนใหเกียรติ ใหความปลอดภัยแกสตรีเพศ ให
ความเคารพผูท่ีควรเคารพ ปกปองรักษาไวซึ่ง ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี สงเสริม อัตลักษณวิถีชีวิต
อันดีงามของชาติพันธุบานแมพุงหลวงและนํามาพัฒนาตอยอดใหเกิดความม่ันคงและกอใหเกิดรายได
อยางยั่งยืนแกประชาชนบานแมพุงหลวงตอไป
คําสําคัญ : การมีสวนรวมเชิงพุทธ, การพัฒนา, วิถีวัฒนธรรมบานแมพุงหลวง
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ABSTRACT
The objectives of this research were: 1) to study Buddhist participation for

cultural development of people at Maepungluang village, Wangchin District , Phrae
Province.,2) to compare Buddhist participation for cultural development of people
at Maepungluang village, Wangchin District , Phrae Province, classified  by personal
factors, 3) to study the problems and suggestion Buddhist participation for cultural
development of people at Maepungluang village, Wangchin District , Phrae Province
and 4) to study the process to apply  Aparihaniyadhamma for Buddhist participation
for cultural development of people at Maepungluang village, Wangchin District ,
Phrae Province.

This research was the Mixed Methods Research. The Population and sample
used in this study are people in Maepungluang M.15, Maepungluang sub-district,
Wangchin District, Phrae Provinceamount 500 people, The samples were from the
Proportional Multi-Stage Random Sampling. The procedure was finding the sample
by using the formula of a sample size of Taro Yamane, a sampling of 222 people. The
collection of data by questionnaire and analyzed the  data by using the  Statistical
Package for Social Science Research, to find the Frequency, Percentage, Mean and
Standard Deviation. Test the hypothesis by t-test and F-test by using one-way
analysis of variance (One Way ANOVA). When found the difference, tested the
difference in pairs, by the procedure of the Least Significant Difference. In the part of
an open-ended questions that show the problems, obstacles suggestions. The
researcher grouped the issues that define in open-ended questionnaires, then to
analyze Frequency and information from interviews, and data from interviews, the
researcher gathered the data on the essence and analyzed by using the Content
Analysis Technique.

The result of this research was found that ;
1.The level of Buddhist participation for cultural development  of people

Maepungluang village, Wangchin District, Phrae Province. Average in the high level
( X = 3.75,S.D. = 0.507) when consider each side found that operation was high
( X = 4.02,S.D. = 0.538) than making decision ( X = 3.75, S.D. = 0.537), benefitreceiving
( X = 3.69, S.D. = 0.391) and last one evaluation ( X = 3.58,S.D. = 0.563)
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2.The result of comparison of Buddhist participation for cultural development
of people at Maepungluang village, Wangchin District, Phrae Province, classified to
personal factors including sex, age, education background, occupation, and income
finding that significantly different of 0.05 accepted the hypothesis was set.

3. Problems, obstacles and suggestions of Buddhist participation for cultural
development  of people at Maepungluang village, Wangchin District, Phrae Province
found that people didn’t consult for evaluation home development till knowledge
about  any activity evaluation, and some group tried to take own interest more than
social interest, thought suggestion that people should come to meet and talk,
understand, find knowledge for any activity, own and social interest  together, give
service mind to people find the important social interest than own interest for
development cultural process and motivate participation in any activity.

4. The result of interview, who had given main data to process of
Aparihaniyadhamma for  application Buddhist participation for cultural development
of people at Maepungluang  village, Wangchin District, Phrae Province, before
management project or activity, they should have a meeting at their village for
understand together, participation to work together, and  empower unity, in order
that  they should  follow the rule and principle of village, respect and trust people
who practiced to the rule had given, follow principle, culture, the way of life, original
trust was legislated, had security for women, respect someone who should respect,
protect religion, culture, support good cultural process of Maepunglung village and
stability,  prosperity and development for people in Maepunglung village.
Keywords : The Buddhist participation , The Development, The Cultural

๑. บทนํา
สังคมไทยก็เหมือนกับสังคมมนุษยท้ังหลายในโลกท่ีไมหยุดอยูนิ่งๆ หากมีการเปลี่ยนแปลงอยู

ตลอดเวลา ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับสังคมอ่ืนๆ ในระดับเดียวกันแลว ก็อาจกลาวไดวา มีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วจนคนสวนใหญ ในสังคมปรับตัวเองไมทัน เพราะแตเดิมสังคมไทยเปน
สังคมเกษตรกรรม ประชาชนสวนใหญอยูในชนบทท่ีมีการทํานา และการเพาะปลูกเปนอาชีพหลัก
การผลิตใหพอมีพอกิน ไมไดผลิตอยางใหญโตเพ่ือสงออกไปคาขายกับตางประเทศ จึงไมมีความจําเปน
ในการพัฒนาทางดานเทคโนโลยี แตอยางใด แตในปจจุบันสังคมเปลี่ยนมาเปนสังคมอุตสาหกรรมท่ี
มุงหวังผลิตสิ่งตางๆ เพ่ือสงออกไปขายนอกประเทศ เปนจํานวนมากโดยอาศัยเทคโนโลยีท่ีกาวหนา
ทันสมัยเขามาชวย มีการลงทุนและการใชท่ีดินอยางกวางขวาง มีการขยายเขตการเพาะปลูกพืชพันธุ
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กอใหเกิดการรุกล้ําปาสงวน และการทําลายสภาพแวดลอมอยางกวางขวาง ทําใหเกิดการเคลื่อนยาย
ถ่ินฐานของผูคน ในทองถ่ินตางๆ อยูตลอดเวลา ซึ่งการเคลื่อนยายถ่ินฐานดังกลาวนี้ มีผลกระทบทาง
สังคมและวัฒนธรรมของผูคนท่ีอยูในชนบท และในเมืองเปนอยางมาก ในสังคมชนบทนั้น แตเดิมอยู
กันอยางเรียบงายในกรอบของประเพณี ท่ีมีจารีต และขนบธรรมเนียมทองถ่ินคอยควบคุม ใหผูคนอยู
กันอยางสงบสุข ปจจุบันเม่ือคนรุนหนุมสาวยายออกไปทํางานท่ีอ่ืน ทําใหสภาพครอบครัวขาดความ
สมบูรณ เด็กไมมีความอบอุน ในขณะท่ีคนรุนใหม ก็หมดความเชื่อถือ ในความรู ความสามารถตอการ
เปนผูนําของคนรุนกอน เพราะตนไดเลาเรียนความรูใหมๆ จากในเมือง มีความสามารถในการใช
เทคโนโลยีใหมๆ ได พรอมกันนั้นก็รับเอาความทันสมัยหลายๆ อยางมาจากภายนอก จึงทําใหหมด
ความเลื่อมใส และเชื่อถือในสิ่งท่ีเปนจารีตและประเพณี ปญหาวิกฤตอันนาเปนหวงจากการพัฒนาท่ี
ขาดความสมดุล โดยมุงสรางความเจริญทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วทําใหบุคคลและสังคม รวมท้ัง
โครงสรางและกลไกการบริหารและการจัดการตางๆ ปรับตัวตามไมทัน เกิดความไมสมดุลระหวางการ
พัฒนาทางวัตถุกับการพัฒนาทางจิตใจ ๔

การมุงเนนการแขงขันเพ่ือสรางความม่ังค่ังในดานรายไดทําใหคนไทยและสังคมไทยมีความ
เปนวัตถุนิยมมากข้ึน กอใหเกิดปญหาดานพฤติกรรมของคนในสังคม คือ การยอหยอนในศีลธรรม
จริยธรรม ขาดระเบียบวินัย การเอารัดเอาเปรียบ สงผลใหวิถีชีวิตและคานิยมดั้งเดิมท่ีดีงามของไทย
เริ่มจางหายไปพรอมๆ กับการลมสลายของสถาบันครอบครัว ชุมชน และวัฒนธรรมของทองถ่ิน
นอกจากนี้สภาพบีบค้ันทางจิตใจของคนในสังคมเกิดจากความแออัดของชุมชนเมือง สภาวะแวดลอม
ท่ีเสื่อมโทรมลงซึ่งมากับกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจนั้น ไดสงผลใหภาวะการเจ็บปวยของคนไทย
เปลี่ยนแปลงไปสูโรคสมัยใหม เชน โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง รวมท้ังการบาดเจ็บลม
ตายจากอุบัติเหตุและอุบัติภัยท่ีมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนตาม๕

จังหวัดแพร ไดรับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจ สังคมและวิถีชีวิต เปลี่ยนแปลงไป
ประชาชนท่ีเคยอยูปกติสุข ตองพบกับปญหามากมาย  ไมวาปญหาอาชญากรรมท่ีเพ่ิมข้ึน  ปญหา
แรงงาน  ภาครัฐและภาคเอกชนเล็งเห็นปญหาท่ีเกิดข้ึน มีการบูรณาการรวมกันทุกภาคสวน ภายใต
สังคมท่ีแตกแยกทางการเมือง   ทุกฝายหันมาปรองดอง รวมมืออยางรูเทาทันปญหาท่ีเกิดข้ึน  แมวา
ในภาพรวมสังคมไทยมีภูมิคุมกันเพ่ิมข้ึน และมีภูมิคุมกันท่ีแข็งแกรงแตกตางกันไปท้ังในระดับ
ครอบครัว ชุมชน และสังคม แตก็ยังไมเพียงพอท่ีจะรองรับสถานการณการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
อยางมีประสิทธิภาพได๖

๔สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และ
ท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ), หนา ๕.

๕สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับท่ี ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๙), (กรุงเทพมหานคร : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาต,ิ๒๕๔๕), หนา ข.

๖สํานักงานจังหวัดแพร, บรรยายสรุปจังหวัดแพร ๒๕๕๘, (กลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานจังหวัดแพร, มปพ., ๒๕๕๘), หนา ๑๕.
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๕๕

ภายใตบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การไหลบาทางวัฒนธรรมจากคนพ้ืนราบทําให
วิถีชีวิตวัฒนธรรมกะเหรี่ยง หมูบานแมพุงหลวง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร ไดรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงนั้นดวยเชนกัน  ลูกหลานชาวบานแมพุงหลวงท่ีไดเรียนหนังสือและออกไปทํางานเปน
ลูกจางในตางจังหวัด เม่ือประสบปญหาเรื่องการจางงาน ตางหันกลับมามองแหลงอาชีพในพ้ืนท่ีของ
หมูบานท่ีมีอยู ทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และทุน
ทางวัฒนธรรมซึ่งมีอยูอยางสมบูรณ  ไมวาพ้ืนท่ีทํากิน คือท่ีนาซึ่งไมเคยตองเชา แหลงน้ําธรรมชาติ
จากน้ําตกแมพุง ซึ่งไมเคยขาดน้ําท้ังป หวยแมพุงหลวง ท่ีเปนแหลงน้ําอุปโภคบริโภคของชาวบาน
สามารถผลิตพืชผลทางการเกษตรได๗

เม่ือประชากรของหมูบานเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีพ้ืนท่ีทํากินมีจํานวนเทาเดิม คาใชจายของคนใน
หมูบานเพ่ิมข้ึน การออกไปรับจางนอกหมูบานไมสามารถแกปญหาเศรษฐกิจครัวเรือนได  ชุมชนได
หันกลับมามองเรื่องการจัดการภายในของหมูบาน ซึ่งพบวา ปญหาจากภายนอกมีผลกระทบตอคน
ในบานแมพุงหลวงซึ่งเคยมีวิถีชีวิตท่ีเรียบงาย มีวิถีวัฒนธรรมกะเหรี่ยงท่ีเปนอัตลักษณของตนเอง
หากแตในปจจุบัน ชาวหมูบานแมพุงหลวงเริ่มสูญเสียอัตลักษณของตนเอง  ชาวบานเริ่มหันมาใช
ปุยเคมี และยาฆาแมลงเพ่ือเพ่ิมผลิตใหตนเอง ปาไมเริ่มถูกรุกรานเนื่องจากพ้ืนท่ีทํากินไมเพียงพอ
วิถีชีวิตอัตลักษณชาติพันธุถูกกลืนจากการไหลบาทางวัฒนธรรมจากลูกหลานท่ีออกจากหมูบานและ
กลับเขามาโดยนําเอาวัฒนธรรมของคนพ้ืนราบเขามาเผยแพร

จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาว ทําใหผูใหญบานซึ่งเปนผูปกครองทองท่ี
ผูนําการประกอบพิธีกรรม (เกาผี) ผูนําดานความเชื่อและพิธีกรรม ผูนําดานจิตวิญญาณ ตลอดจน
คณะกรรมการหมูบาน ประชาชน ในหมูบาน ไดเล็งเห็นปญหาท่ีเริ่มกอตัวข้ึน  หากภายใตบริบทของ
การเปลี่ยนแปลงและกระแสโลกาภิวัตน ประชาชนไมสามารถปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวได จนละเลยวิถีวัฒนธรรมชุมชน  ความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามและเขมแข็งของ
ประชาชนบานแมพุงหลวง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร จะถูกเปลี่ยนแปลงไปอยางสิ้นเชิง

ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาเรื่อง “การมีสวนรวมเชิงพุทธเพ่ือการพัฒนาดานวิถี
วัฒนธรรมของประชาชนบานแมพุงหลวง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร” เพ่ือนําผลการศึกษาวิจัยท่ีไดไป
ใชใหเกิดประโยชนในการเสริมสรางความรูความเขาใจตอการพัฒนาวิถีวัฒนธรรมชุมชนแบบมีสวน
รวมดวยการนําเอาความเชื่อตามหลักพุทธศาสนา หลักอปริหานิยธรรมและความเชื่อเรื่องการนับถือผี
ของชาติพันธุกะเหรี่ยง ซึ่งเปนวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาติพันธุมาประยุกตใชในการมีสวนรวม
เชิงพุทธเพ่ือการพัฒนาดานวิถีวัฒนธรรมของหมูบาน ซึ่งจะนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาการ
มีสวนรวมท่ียั่งยืนตอไป

๗ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร, บานแมพุงหลวง, (จังหวัดแพร: สํานักพิมพไทยอุตสาหการพิมพ,
๒๕๕๗), หนา ๘.
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๕๖

๒. วัตถุประสงคการวิจัย
๑. เพ่ือศึกษาการมีสวนรวมเชิงพุทธเพ่ือการพัฒนาดานวิถีวัฒนธรรมของประชาชน

บานแมพุงหลวง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร
๒. เพ่ือเปรียบเทียบการมีสวนรวมเชิงพุทธเพ่ือการพัฒนาดานวิถีวัฒนธรรมของประชาชน

บานแมพุงหลวง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
๓. เพ่ือศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเก่ียวกับการมีสวนรวมเชิงพุทธเพ่ือการพัฒนา

ดานวิถีวัฒนธรรมของประชาชนบานแมพุงหลวง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร
๔. เพ่ือศึกษาแนวทางการนําหลักอปริหานิยธรรมไปประยุกตใชเพ่ือการพัฒนาการมีสวนรวม

เชิงพุทธดานวิถีวัฒนธรรมของประชาชนบานแมพุงหลวง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร

๓. วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมเชิงพุทธเพ่ือการพัฒนาดานวิถีวัฒนธรรมของประชาชน

บานแมพุงหลวง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร มีวัตถุประสงคในการศึกษาวิจัย คือ ๑) เพ่ือศึกษาการมี
สวนรวมเชิงพุทธเพ่ือการพัฒนาดานวิถีวัฒนธรรมของประชาชนบานแมพุงหลวง อําเภอวังชิ้น จังหวัด
แพร ๒) เพ่ือเปรียบเทียบการมีสวนรวมเชิงพุทธเพ่ือการพัฒนาดานวิถีวัฒนธรรมของประชาชนบาน
แมพุงหลวง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ๓) เพ่ือศึกษาปญหาอุปสรรค
และขอเสนอแนะเก่ียวกับการมีสวนรวมเชิงพุทธเพ่ือการพัฒนาดานวิถีวัฒนธรรมของประชาชนบาน
แมพุงหลวง อําเภอวงัชิ้น จังหวัดแพร ๔) เพ่ือศึกษาแนวทางการนําหลักอปริหานิยธรรมไปประยุกตใช
เพ่ือการพัฒนาการ มีสวนรวมเชิงพุทธดานวิถีวัฒนธรรมของประชาชนบานแมพุงหลวง อําเภอวังชิ้น
จังหวัดแพร ซึ่งเปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ประชากรและกลุม
ตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ประชาชนในหมูบานแมพุงหลวง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร จํานวน ๕๐๐
คน   ซึ่งกลุมตัวอยางไดมาจากการสุมตัวอยางตามระดับชั้นอยางเปนสัดสวน (Proportional Multi –
Stage Random Sampling) การหากลุมตัวอยาง ใชสูตรคํานวณขนาดกลุมตัวอยางของทาโร ยามา
เน  ไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน ๒๒๒ คน  เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) และ
ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร เพ่ือหาคาความถ่ี
(Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) และทําการทดสอบสมมติฐานดวยการตรวจสอบคาที   (t-test) และคาเอฟ (F-test) ดวย
การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA) เม่ือพบวามีความแตกตางจึง
ทดสอบความแตกตางรายคูโดยวิธีการหาผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุด (Least Significant Difference :
LSD) ในสวนของขอคําถามปลายเปดท่ีแสดงปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ ผูวิจัยทําการจัดกลุม
ตามประเด็นท่ีกําหนดไวในแบบสอบถามปลายเปด จากนั้นจะทําการวิเคราะห โดยใชการแจกแจง
ความถ่ี (Frequency) และขอมูลจากการสัมภาษณ ผูวิจัยทําการจัดกลุมขอมูล (Data Grouping)
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๕๗

สาระสําคัญของประเด็นการสัมภาษณ จากนั้นทําการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis
Technique)๔

กุมภาพันธ ๒๕๕๙
๔. สรุปผลการวิจัย

การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคล พบวาประชาชนบานแมพุงหลวง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร
สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน ๑๕๑ คน คิดเปนรอยละ ๖๘.๐ คน อายุระหวางอายุ ๔๐ – ๕๐ ป
จํานวน ๑๔๑ คน คิดเปนรอยละ ๖๓.๕ ระดับการศึกษา สวนใหญอยูในระดับมัธยมศึกษา จํานวน
๑๔๕ คน คิดเปนรอยละ ๖๕.๓ ประชาชนสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม จํานวน ๑๗๗ คน คิดเปน
รอยละ ๗๙.๗ ประชาชนสวนใหญมีรายได ๕,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑๖๔ คน คิดเปนรอย
ละ ๖๙.๔

การวิเคราะหขอมูลการมีสวนรวมเชิงพุทธเพ่ือการพัฒนาดานวิถีวัฒนธรรมของประชาชน
บานแมพุงหลวง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามมีสวนรวมในการ
พัฒนาดานวิถีวัฒนธรรม ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = ๓.๗๖, S.D. = ๐.๕๐๗) และเม่ือจําแนก
เปนรายดาน พบวา ดานการดําเนินงาน อยูในระดับมาก ( X = ๔.๐๒,S.D. = ๐.๕๓๘) รองลงมาคือ
ดานการตัดสินใจ ( X = ๓.๗๕, S.D. = ๐.๕๓๗), ดานการรับผลประโยชน ( X = ๓.๖๙, S.D. = ๐.๓๙๑) และ
ดานการประเมินผล ( X = ๓.๕๘, S.D. = ๐.๕๖๓) อยูในลําดับนอยท่ีสุด รายละเอียด ดังนี้ ๑) ดานการ
ตัดสินใจ การมีสวนรวมเชิงพุทธเพ่ือการพัฒนาดานวิถีวัฒนธรรมของประชาชนบานแมพุงหลวง
อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร การมีสวนรวมดานการตัดสินใจ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =
๓.๙๗, S.D.=๐.๕๓๗) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ทานมีสวนรวมในการประชุมเพ่ือพิจารณา
โครงการตางๆท่ีอาจเกิดปญหาตอการพัฒนางานดานวัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิต มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X

=๓.๘๗ , S.D.=๐.๘๗๓) รองลงมาคือ ทานมีสวนรวมในการเสนอปญหาการพัฒนางานดาน
วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตท่ีเกิดข้ึนในชุมชน เพ่ือการแกไข/พัฒนา ( X =๓.๘๔, S.D.=๐.๘๘๑) และ
ทานมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นกับเจาหนาท่ีหรือคณะกรรมการชุมชน
เพ่ือตัดสินใจปรับปรุงกิจกรรมโครงการ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ( X =๓.๕๖,S.D.=๐.๖๘๘) ๒) ดานการ
ดําเนินงาน อยูในระดับมาก ( X = ๔.๐๒, S.D. = ๐.๕๓๘) เม่ือพิจารณาในแตละขอพบวาระดับการมี
สวนรวมเชิงพุทธเพ่ือการพัฒนาดานวิถีวัฒนธรรมของประชาชนบานแมพุงหลวง อําเภอวังชิ้น จังหวัด
แพร มีสวนรวมในการดําเนินงานโดยไมรังแก ไมทําราย ไมขมเหง ไมเอาเปรียบกัน ไมเบียดเบียนกัน
มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X =๔.๔๘, S.D.= ๐.๗๒๙) รองลงมาคือ การมีสวนรวมในการดําเนินงานโดยรักษาไว
ซึ่ง ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี สงเสริมอัตลักษณวิถีชีวิตอันดีงามของชาติพันธุ และนํามาพัฒนา
( X = ๔.๔๖, S.D.= ๐.๗๗๑) โดยผูตอบแบบสอบถามดานการ มีสวนรวมในการดําเนินการโดยการ
เขาประชุมอยางพรอมเพรียง มีความสมัครสมานสามัคคีกันในการทํางานมีคาเฉลี ่ยต่ําสุด ( X =
๓.๔๔, S.D. = ๐.๖๕๕) ๓) ดานการรับผลประโยชน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = ๓.๖๙,
S.D.=๐.๓๙๑) เม่ือซึ่งเม่ือพิจารณารายดาน พบวาระดับการมีสวนรวมเชิงพุทธเพ่ือการพัฒนาดานวิถี



รายงานสบืเน่ือง (Proceeding) จากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ "พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคมวัฒนธรรม"
มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย วทิยาลยัสงฆลําพูน วันอาทติยที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙

๕๘

วัฒนธรรมของประชาชนบานแมพุงหลวง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร ดานการปกปอง ทํานุบํารุง
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามใหคงอยู มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X =๓.๙๒, S.D.= ๐.๓๖๗) รองลงมา
คือ การมีสวนรวมในการรับผลประโยชนโดยการเขารวมประชุมปรึกษาในการกิจกรรมดานวิถี
วัฒนธรรมของหมูบานเปนประจํา ( X =๓.๘๙,S.D. = ๐.๓๗๗) สวนการมีสวนรวมในการรับ
ผลประโยชนโดยใหความเคารพกฏเกณฑ กติกาการอยูรวมกัน เพ่ือใหสังคมเกิดความปกติสุขคาเฉลี่ย
ต่ําสุด ( X = ๓.๒๗, S.D. = ๐.๖๗๗) ๔) ดานการประเมินผล การมีสวนรวมเชิงพุทธเพ่ือการพัฒนา
ดานวิถีวัฒนธรรมของประชาชนบานแมพุงหลวง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร ดานการประเมินผลโดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = ๓.๕๘, S.D. = ๐.๕๖๓) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ทานมีสวนรวม
ในการประเมินผลกิจกรรมการพัฒนาดานวิถีวัฒนธรรมโดยรักษาไวซึ่งวิถีชีวิตอันดีงามของชาติพันธุ
ตลอดจนการนํามาพัฒนา ตอยอดใหเกิดความม่ันคงและกอใหเกิดรายได มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X = ๓.๗๘,
S.D.= ๐.๘๗๓) รองลงมาคือ ทานมีสวนรวมในการประเมินผลกิจกรรมโครงการการพัฒนาดาน
วิถีวัฒนธรรมจากการปกปอง ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามใหคงอยู ( X = ๓.๗๖ ,
S.D. = ๐.๖๕๓) และทานมีสวนรวมในการปรึกษาหารือเพ่ือเตรียมการประเมินผลการพัฒนาหมูบาน
มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ( X = ๓.๗๖, S.D.=๐.๖๕๓)

๕. ขอเสนอแนะจากการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง มีสวนรวมเชิงพุทธเพ่ือการพัฒนาดานวิถีวัฒนธรรมของประชาชนบาน

แมพุงหลวง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร ผูวิจัย มีขอเสนอแนะทางการวิจัย  ดังนี้
๑. ควรสงเสริมใหความรูเรื่องการมีสวนรวมตามหลักพุทธธรรมแกประชาชนท่ัวไป ในระดับ

ตําบล อําเภอ จังหวัด สถานศึกษาและหนวยงานภาครัฐและเอกชน
๒. ควรสงเสริมใหความรูเรื่องหลักพุทธธรรม โดยผูมีสวนเก่ียวของ  เชน องคกรดานศาสนา

โรงเรียน สถานศึกษา เพ่ือนําความรูท่ีไดรับไปปรับใชในชีวิตประจําวันและขยายผลไปสูสังคมรอบขาง
๓. ควรทําการวิจัยเก่ียวกับรูปแบบหรือวิธีการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาวิถี

วัฒนธรรมในระดับอําเภอ จังหวัด หรือในระดับภาค เพ่ือนําผลท่ีไดจากการวิจัยไปพัฒนาตอยอดการ
ดําเนินงานใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

๔. ควรประยุกตใชหลักธรรมอ่ืน เพ่ือนํามาสงเสริมใชในการวิจัยการมีสวนรวมในการพัฒนา
ดานวิถีวัฒนธรรมของประชาชนบานแมพุงหลวง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร เพ่ือใหทราบถึงแนว
ทางการมีสวนรวมตามหลักธรรมอ่ืนตอไป

๕. ควรเผยแพรประชาสัมพันธผลการวิจัย ซึ่งจะสงผลใหเกิดการกระตุนการมีสวนรวมของ
ประชาชน และการนําหลักพุทธธรรมไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

๖. ประยุกตใชหลักพุทธธรรมอ่ืน เพ่ือนํามาสงเสริมใชในการวิจัยการมีสวนรวมเชิงพุทธเพ่ือ
การพัฒนาดานวิถีวัฒนธรรมของประชาชนบานแมพุงหลวง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร เพ่ือใหทราบถึง
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๕๙

แนวทางการมีสวนรวมโดยใชหลักพุทธธรรมเปนแนวทางในการดําเนินงาน ท้ังนี้ เพ่ือพัฒนาใหเกิดเปน
“แมพุงหลวงโมเดล” พ้ืนท่ีตนแบบในการสงเสริมการมีสวนรวมตามหลักพุทธธรรมของประชาชน

๗. ดําเนินการวิจัยเพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมตามหลักพุทธธรรมใหกับประชาชนในสวนอ่ืนๆ
เชน ตําบล อําเภอ จังหวัด หรือสถานศึกษารวมกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผูมีสวน
เก่ียวของทุกภาคสวน เพ่ือขยายผลการวิจัยสูการนําไปปฏิบัติ
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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคในการวิจัย คือ ๑. เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลในการบริการ
สาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของเทศบาลตําบลเวียงเหนือ อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ๒. เพ่ือ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอประสิทธิผลในการบริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของ
เทศบาลตําบลเวียงเหนือ อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ๓. เพ่ือศึกษา
ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะในการบริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของเทศบาลตําบล
เวียงเหนือ อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย และ ๔. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิผลในการ
บริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของเทศบาลตําบลเวียงเหนือ อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ดําเนินการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
คือ ประชาชนที่อยูในพ้ืนที่เขตเทศบาลตําบลเวียงเหนือ อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย จากจํานวน
ประชากรทั้งหมด ๔,๙๔๑ คน ทําการหากลุมตัวอยางโดยใชสูตรคํานวณขนาดกลุมตัวอยางของทาโร ยา
มาเน ไดขนาดกลุมตัวอยาง ๓๗๐ คน และเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) และทําการ
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร เพ่ือหาคาความถ่ี (Frequency) คา
รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทํา
การทดสอบสมมติฐานดวยการทดสอบคาที (t-test) และคา เอฟ (F-test) ดวยการวิเคราะหความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA) เมื่อพบวามีความแตกตางจึงทดสอบความแตกตางรายคู
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๖๑

โดยวิธีการหาผลตางนัยสําคัญนอยที่สุด (Least Significant Difference : LSD) ในสวนของขอคําถาม
ปลายเปดที่แสดงปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ ผูวิจัยทําการจัดกลุมตามประเด็นที่กําหนดไวใน
แบบสอบถามปลายเปด จากนั้นจะทําการวิเคราะหโดยใชการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และขอมูล
จากการสัมภาษณเชิงลึกแบบเจาะจง จํานวน ๙ รูป/คน สาระสําคัญของประเด็นการสัมภาษณ จากนั้นทํา
การวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis Technique) ดวยวิธีพรรณนาเปนความเรียง

ผลการวิจัย พบวา
๑. ระดับประสิทธิผลในการบริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของเทศบาลตําบลเวียง

เหนือ อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย พบวา ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเวียงเหนือมีระดับ
ประสิทธิผลในการบริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของเทศบาลตําบลเวียงเหนือ อําเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x = ๓.๕๔) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดาน
ปยวาจา ดานอัตถจริยา และดานสมานัตตตา อยูในระดับมากที่สุดมีคาเฉลี่ยเทากัน (x = ๓.๕๖)

๒. ผลการเปรียบเทียบระดับประสิทธิผลในการบริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของ
เทศบาลตําบลเวียงเหนือ อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ดวยการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห
ความแตกตางตามการจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, รายไดตอเดือน
และ อาชีพ พบวา ดานเพศ ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว สวนดานอายุ, ระดับการศึกษา,
รายไดตอเดือน และอาชีพ แตกตางกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว

๓. ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะเก่ียวกับประสิทธิผลในการบริการสาธารณะตามหลักสังคห
วัตถุ ๔ ของเทศบาลตําบลเวียงเหนือ คือ ดานทาน เก่ียวกับปญหาการดูแลบํารุงรักษาถนนยังไมดีพอ
เสนทางโคง แคบ ชํารุด ขอเสนอแนะ คือ เทศบาลควรปรับปรุง ดูแลเอาใสใจเสนทางที่ชํารุดเสียหาย,
ดานปยวาจา เก่ียวกับปญหาเจาหนาที่เทศบาลไมสามารถปฏิบัติตามคํามั่นสัญญาในบางเรื่องที่ไดตกลง
รับคํากับประชาชนไว และแกไขปญหาลาชา ขอเสนอแนะ คือ เทศบาลควรเปดโอกาสใหประชาชนรวม
เสนอแนะปญหา ความตองการ และยอมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนมากข้ึน รักษาสัญญาตลอดถึง
ตองชี้แจงปญหาขอเท็จจริงกับประชาชนใหเขาใจ, ดานอัตถจริยา เก่ียวกับปญหาการดําเนินงานโครงการ
ตางๆ ของเทศบาลลาชา ขอเสนอแนะ คือ เทศบาลควรดูแลเอาใจใส ไมนิ่งดูดาย เสียสละเพ่ือประโยชน
สวนรวม และดานสมานัตตตา เก่ียวกับปญหาเสนทางสัญจร ไมไดรับการปรับปรุงดูแลเอาใจใสอยางเทา
เทียมกันและทั่วถึง ขอเสนอแนะ คือ เทศบาลควรใหบริการอยางเสมอภาค และเทาเทียมกัน

๔. แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลในการนําหลักสังคหวัตถุ ๔ ไปใชในการบริการสาธารณะของ
เทศบาลตําบลเวียงเหนือ ผูใหขอมูลสวนใหญใหความสําคัญเก่ียวกับ เจาหนาที่ และพนักงานของเทศบาล
ตําบลเวียงเหนือ จะตองทุมเทพลังกายพลังใจ สติปญญา ในการที่จะชวยเหลือ หรือใหบริการประชาชน
ตลอดถึงมีการชี้แจงปญหาอุปสรรคบางอยางที่กอใหเกิดความลาชาในการใหบริการประชาชน, ดวยการใช
วาจาที่ไพเราะ สุภาพเรียบรอย มีกิริยามารยาทที่ออนหวาน ยิ้มแยมแจมใส มีความอดทนอดกลั้นในการ
ชี้แจงแนะนําในบางเรื่องที่ประชาชนยังไมเขาใจ เพ่ืออธิบายเหตุผลตางๆ อันจะนําไปสูผลสําเร็จในการ
ใหบริการประชาชนโดยสวนรวมอยางทั่วถึงและโดยความเทาเทียมกัน, มีความเต็มใจ ไมนิ่งดูดายรีบ
ขวนขวายหางบประมาณจากหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของมาสนับสนุนการดําเนินโครงการหรือกิจกรรม
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ตางๆ เพ่ือใหประชาชนไดรับผลประโยชนไดอยางเพียงพอตอความตองการ อีกทั้งตองอาศัยหลักการมี
สวนรวมของประชาชน และอุทิศตนในการทํางานอยางสม่ําเสมอโดยไมเลือกปฏิบัติ
คําสําคัญ: ประสิทธิผล, สังคหวัตถุ ๔

Abstract
The objectives of this research were 1) to study the level of the effectiveness in

public service according to Saṅgahavatthu IV of Wiangnua Sub-District Municipality,
Wiangchai District, Chiangrai Province. 2) to compare the opinion of the people regarding
the effectiveness in public services according to Saṅgahavatthu IV of Wiangnua Sub-
District Municipality, Wiangchai District, Chiangrai Province. 3) to investigate the problem,
obstacle, and the suggestion in public services according to Saṅgahavatthu IV of
Wiangnua Sub-District Municipality, Wiangchai District, Chiangrai Province. and 4) to study
the development guidelines for the effectiveness in public services according to
Saṅgahavatthu IV of Wiangnua Sub-District Municipality, Wiangchai District, Chiangrai
Province.

The methodology was Mixed Methods Research. The population were  4,941
people  who live in Wiangnua Sub-District Municipality area, Wiangchai District, Chiangrai
Province by using in stratified sampling hypothesis of Taro Yamane, 370 people. The
data were collected by questionnaire and the data analysis was done with Social
Science SPSS. The statistics were used values of frequency, percentage, mean, standard
deviation, hypothesis test with t-test, F-test, One way ANOVA and differentiates the dual
average with Least Significant Difference: LSD. In the part of opened and close
questionnaire to show the problem, obstacle, and suggestion the researcher was arrange
the group according to issue of open – end. Then, they were analyzed by frequency and
in-depth interview collecting data from 9 key informants, the researcher will gather data
on the essence of the in-depth interview and then by content analyzed by descriptive
interpretation.

The results of the research were Found as follow ;
1) The  level of the effectiveness in public service  according to Saṅgahavatthu IV

of  Wiangnua Sub-District Municipality, Wiangchai District, Chiangrai Province . were found
that the overall was at the high level (x = 3.54). When considering in each aspect;
Piyavaca: kindly speech, Atthacariya: useful conduct, respectively and Samanattata: even
equal treatment, the  average were at the highest level (x = 3.56)

2) The comparison of the level of the effectiveness in public service  according
to Saṅgahavatthu IV of Wiangnua Sub-District Municipality, Wiangchai District, Chiangrai
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Province, was hypothesis tested by analyzing in aspects of individual factors consist of
gender, age, educational background, monthly income and occupation, it is found that
gender no significant different. was mean rejected the hypothesis  While difference age,
educational background, monthly income and occupation were different statistically
significant at the 0.05 level, which is accepted the hypothesis.

3) The problem, obstacle, and the suggestion about the effectiveness in public
service according to Saṅgahavatthu IV of Wiangnua Sub-District Municipality that, in the
of Dana aspect: generosity about road maintenance problem, was dilapidated, narrow
,curved of the route, should improve, raise of dilapidated the route, in the Piyavaca
aspect: kindly speech, should don’t keep their word on their agreements with people.
and solve delay solution, should permit people to share opinions and keep their word
on their agreements with people. In the Atthacariya aspect : respectively about delayed
administration of projects of Sub-District Municipality, should take care and sacrifice,
should not ignore, and In the Samanattata aspect: even equal treatment, about road
maintenance problem, should service impartially and equally.

4) The development guidelines for the effectiveness in public service
according to Saṅgahavatthu IV of Wiangnua Sub-District Municipality, It was found that
officer Sub -District Municipality should dedicated strength and inner strength,
intelligence to help or service public. As well as, explain  to  delayed some problems
and obstacles of  service public. by using  sweet language, polite, courtesy, smiling,
patience with clarification on a few issues that people do not understand. To explain
the reasons for the success in thoroughly and equality serving the public, shouldn’t be
indifferent for budgets in support projects and activities for benefit of people. by using
people participle And dedication in consistently work without discrimination.
Keyword: Effectiveness, Saṅgahavatthu

๑. บทนํา
นับตั้งแตป พ.ศ.๒๕๔๒ เปนตนมา การถายโอน ๒๔๕๑ ภารกิจจากหนวยงานราชการสวนกลาง

จํานวน ๖ ดาน ไดแก ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม
และการรักษาความสงบเรียบรอย ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุนพาณิชกรรมและการทองเที่ยว
ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษธรรมชาติสิ่งแวดลอม และดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือใหองคการปกครองสวนทองถ่ินจัดทําบริการสาธารณะบางอยางและใหมี
ความใกลชิดกับประชาชน อันจะนําไปสูการแกไขปญหาใหตรงกับความตองการในทองถ่ินมากข้ึน โดยให
มีความเปนอิสระ (autonomous) ในการดําเนินการและไมอยูในการบังคับบัญชาของสวนกลาง แตตอง
อยูภายใตการกํากับดูแลของสวนกลาง
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ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยมีสาระสําคัญเปนการกระจาย
อํานาจเพ่ือใหทองถ่ินพ่ึงตนเองและมีอิสระในการดําเนินงาน หลักสําคัญในการกระจายอํานาจ ในหมวด
๕ แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ โดยมีใจความสําคัญ มาตรา ๗๘ (๕) รัฐใหความสําคัญในการจัดทําและการ
ใหการบริการสาธารณะเปนไปอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได ซึ่งสอดคลองกับ
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมและสนองความตองการของประชาชน

ความสําคัญของการบริการประชาชนโดยหลักแลว การบริการประชาชนเปนเรื่องที่เก่ียวพันกับ
การพัฒนาประเทศ ความเปนระเบียบเรียบรอย และความสะดวกของประชาชน สวนใหญแลวรัฐจะเปน
ผูดําเนินการ โดยเฉพาะเรื่องเก่ียวกับความยุติธรรม ความมั่นคงของประเทศ กิจการที่ไมไดรับ
ผลประโยชนตอบแทน เชน การสงเคราะหผูตกยาก รัฐตองเปนผูดําเนินการเอง หากกิจการใดที่เอกชนมี
ความพรอม รัฐก็ควรใหภาคเอกชนดําเนินการ แตรัฐก็ยังตองมีบทบาทในการกํากับดูแล ตรวจสอบ เพ่ือให
แนใจวาประชาชนไดรับบริการที่ดี เปนธรรม และสะดวกรวดเร็ว การเรงรัดพัฒนาคุณภาพการบริการของ
รัฐเปนสิ่งที่รัฐตองใหความสําคัญเพ่ือสรางความสัมพันธอันดีกับประชาชน ทําใหประชาชนเชื่อถือรัฐบาล
และกลไกของรัฐอันจะเปนผลดีตอสังคมโดยสวนรวม๑

จากอดีตที่ผานมา การบริหารงานของเทศบาลตําบลเวียงเหนือ จากผลการวิเคราะหศักยภาพ
เพ่ือประเมินสถานการณการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค
SWOT ANALYSIS พบวา อุปสรรค ไดแก กฎ ระเบียบของภาครัฐมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสงผล
กระทบตอการพัฒนา, ขอจํากัดดานกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติทําใหการดําเนินงานบางกิจกรรมไมสามารถ
กระทําได, บุคลากรทองถ่ินมีขีดความสามารถที่จํากัดสงผลกระทบตอการพัฒนาทองถ่ิน และงบประมาณ
ที่รัฐจัดสรรในการพัฒนาตําบลมีปริมาณคอนขางนอยเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนพ้ืนที่ในความรับผิดชอบที่
คอนขางมาก๒ ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการทําวิจัยเก่ียวกับประสิทธิผลในการบริการสาธารณะตาม
หลักสังคหวัตถุ ๔ ของเทศบาลตําบลเวียงเหนือ อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย วามีความรู ความเขาใจ
ในการบริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ ๔ มากนอยเพียงใด และศึกษาวิธีการใชหลักสังคหวัตถุ ๔ มา
ชวยพัฒนาในการบริการสาธารณะใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมทั้งเปนการปลูกฝงคุณธรรมในการบริการ
สาธารณะใหกับผูบริหารและประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเวียงเหนือ ซึ่งเปนแนวทางในการพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน อันเปนรากฐานที่สําคัญในการพัฒนาประเทศตอไป

๒. วัตถุประสงคของการวิจัย
๑. เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลในการบริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของเทศบาลตําบล

เวียงเหนือ อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

๑ปรัชญา เวสารัชช, บริการประชาชนทําไดไมยาก (ถาอยากทํา), (กรุงเทพมหานคร: กราฟฟคฟอรแมท(ไทย
แลนด), ๒๕๔๐), หนา ๖-๘.

๒เทศบาลตําบลเ วียงเหนือ , การวิ เคราะหศักยภาพตําบลเวียงเหนือ ,  [ออนไลน ] . แหลง ท่ีมา :
http://www.wiangnue.go.th/data.php?menu_id=86 [๑ ก.ย.๒๕๕๘].
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๒. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอประสิทธิผลในการบริการสาธารณะตาม
หลักสังคหวัตถุ ๔ ของเทศบาลตําบลเวียงเหนือ อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย โดยจําแนกตามปจจัย
สวนบุคคล

๓. เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะในการบริการสาธารณะตามหลักสังคห
วัตถุ ๔ ของเทศบาลตําบลเวียงเหนือ อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

๔. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิผลในการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของ
เทศบาลตําบลเวียงเหนือ อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

๓. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ใชระเบียบวิธีเชิง

ปริมาณ โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการเก็บรวบรวมขอมูลดวย
วิธีการแจก แบบสอบถาม (Questionnaire) กับกลุมตัวอยาง จํานวน ๓๗๐ คน และวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) โดยการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)
กับผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) จํานวน ๙ รูป/คน

การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร สถิติที่ใชวิเคราะหหา
คาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) และทําการทดสอบสมมติฐานดวยการทดสอบคาที (t-test) และคา เอฟ (F-test)
ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA) และการวิจัยเชิงคุณภาพไดใช
เครื่องมือเปนแบบสัมภาษณ วิเคราะหโดยใชเทคนิคการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis
Technique)

๔. สรุปผลการวิจัย
๔.๑ ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคล
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเวียงเหนือ สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน ๒๒๔ คน คิดเปนรอย

ละ ๖๐.๕ มีอายุ ๕๑ ปข้ึนไป จํานวน ๑๒๐ คน คิดเปนรอยละ ๓๒.๔ มีการศึกษาระดับประถมศึกษา
จํานวน ๑๕๑ คน คิดเปนรอยละ ๔๐.๘ มีรายไดตอเดือนต่ํากวา ๕,๐๐๐ บาท  จํานวน ๑๕๙ คน คิดเปน
รอยละ ๔๓.๐ และมีอาชีพเกษตรกรรม จํานวน ๑๕๘ คน คิดเปนรอยละ ๔๒.๗

๔.๒ ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของประชาชนตอประสิทธิผลในการบริการสาธารณะ
ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของเทศบาลตําบลเวียงเหนือ อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

จากการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับความคิดเห็นของประชาชนตอประสิทธิผลในการ
บริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของเทศบาลตําบลเวียงเหนือ อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอประสิทธิผลในการบริการสาธารณะตามหลักสังคห
วัตถุ ๔ ของเทศบาลตําบลเวียงเหนือ ในภาพรวมอยูในระดับมาก (x = ๓.๕๖, S.D. = ๐.๖๗๑) เมื่อ
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พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานทานยูในระดับปานกลาง, ดานปยวาจา, ดานอัตถจริยา และดาน
สมานัตตตา อยูในระดับมาก ดังรายละเอียดดังนี้

๑) ดานทาน พบวา ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเวียงเหนือ มีระดับความคิดเห็นตอ
ประสิทธิผลในการบริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของเทศบาลตําบลเวียงเหนือ ดานทาน
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (x = ๓.๔๘, S.D. = ๐.๕๓๕) เมื่อพิจารณาในแตละขอพบวาคาเฉลี่ยสูงสุด
(x = ๓.๕๔, S.D. = ๐.๗๙๓) ในขอที่วา เทศบาลไดจัดเจาหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนําประชาชนที่มารับ
บริการกับหนวยบริการดานสุขภาพอยางเทาเทียมกัน  สวนคาเฉลี่ยต่ําสุด (x = ๓.๓๙, S.D. = ๐.๘๑๓)
ในขอที่วา ทานไดรับประโยชนจากการลงทุนประเภทเงินทุนหมุนเวียนและอาชีพเสริมที่ทางเทศบาลได
จัดสรรให

๒) ดานปยวาจา พบวา ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเวียงเหนือ มีระดับความคิดเห็นตอ
ประสิทธิผลในการบริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของเทศบาลตําบลเวียงเหนือ ดานปยวาจา
ภาพรวมอยูในระดับมาก (x = ๓.๕๖, S.D. = ๐.๔๖๗) เมื่อพิจารณาในแตละขอพบวาคาเฉลี่ย
สูงสุด (x = ๓.๖๕, S.D. = ๐.๖๙๐) ในขอที่วา เจาหนาที่และพนักงานของเทศบาลยิ้มแยมแจมใสในการ
ใหบริการ  สวนคาเฉลี่ยต่ําสุด (x = ๓.๔๖, S.D. = ๐.๖๙๔) ในขอที่วา เจาหนาที่และพนักงานของ
เทศบาลรักษาคําพูด ถือคําสัตยอันจะทําใหประชาชนเกิดศรัทธา

๓) ดานอัตถจริยา พบวา ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเวียงเหนือ มีระดับความคิดเห็นตอ
ประสิทธิผลในการบริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของเทศบาลตําบลเวียงเหนือ ดานอัตถจริยา
ภาพรวมอยูในระดับมาก (x = ๓.๕๖, S.D. = ๐.๔๗๒) เมื่อพิจารณาในแตละขอพบวาคาเฉลี่ย
สูงสุด (x = ๓.๖๓, S.D. = ๐.๖๓๙) ในขอที่วา เจาหนาที่และพนักงานของเทศบาลมีความเต็มใจที่จะ
ใหบริการแกประชาชนอยางสุดความสามารถ สวนคาเฉลี่ยต่ําสุด (x = ๓.๔๘, S.D. = ๐.๖๖๓) ในขอ
ที่วา เจาหนาที่และพนักงานของเทศบาลมีความเสียสละในการใหบริการแกประชาชนผูรับบริการ

๔) ดานสมานัตตตา พบวา ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเวียงเหนือ มีระดับความคิดเห็นตอ
ประสิทธิผลในการบริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของเทศบาลตําบลเวียงเหนือ ดาน
สมานัตตตา ภาพรวมอยูในระดับมาก (x = ๓.๕๖, S.D. = ๐.๔๔๐) เมื่อพิจารณาในแตละขอพบวา
คาเฉลี่ยสูงสุด (x = ๓.๖๕, S.D. = ๐.๖๕๔) ในขอที่วา ทานไดรับความสะดวกในการรับบริการจาก
เจาหนาที่และพนักงานของเทศบาลเปนอยางดี สวนคาเฉลี่ยต่ําสุด (x = ๓.๔๘, S.D. = ๐.๗๒๖) ในขอ
ที่วา เจาหนาที่และพนักงานของเทศบาลจัดระบบบัตรคิวใหประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วเปน
ธรรม

๔.๓ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอระดับประสิทธิผลในการบริการ
สาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของเทศบาลตําบลเวียงเหนือ อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ผลการทดสอบสมมติฐาน จํานวน ๕ สมมติฐานซึ่งประกอบดวยตัวแปรตน คือ เพศ พบวา ไม
แตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน สวนสมมติฐานประกอบดวยตัวแปรตนคือ อายุ ระดับการศึกษา รายได
ตอเดือน และอาชีพ พบวา แตกตางกันจึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
๐.๐๑
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๔.๔ ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิผลในการบริการสาธารณะตาม
หลักสังคหวัตถุ ๔ ของเทศบาลตําบลเวียงเหนือ อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

จากการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเก่ียวกับเก่ียวกับประสิทธิผลใน
การบริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของเทศบาลตําบลเวียงเหนือ อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะเก่ียวกับประสิทธิผลในการบริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของ
เทศบาลตําบลเวียงเหนือ คือ ดานทาน เก่ียวกับปญหาการดูแลบํารุงรักษาถนนยังไมดีพอ เสนทางโคง
แคบ ชํารุด ขอเสนอแนะ คือ เทศบาลควรปรับปรุง ดูแลเอาใสใจเสนทางที่ชํารุดเสียหาย, ดานปยวาจา
เก่ียวกับปญหาเจาหนาที่เทศบาลไมสามารถปฏิบัติตามคํามั่นสัญญาในบางเรื่องที่ไดตกลงรับคํากับ
ประชาชนไว และแกไขปญหาลาชา ขอเสนอแนะ คือ เทศบาลควรเปดโอกาสใหประชาชนรวมเสนอแนะ
ปญหา ความตองการ และยอมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนมากข้ึน รักษาสัญญาตลอดถึงตองชี้แจง
ปญหาขอเท็จจริงกับประชาชนใหเขาใจ, ดานอัตถจริยา เก่ียวกับปญหาการดําเนินงานโครงการตางๆ ของ
เทศบาลลาชา ขอเสนอแนะ คือ เทศบาลควรดูแลเอาใจใส ไมนิ่งดูดาย เสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม
และดานสมานัตตตา เก่ียวกับปญหาเสนทางสัญจร ไมไดรับการปรับปรุงดูแลเอาใจใสอยางเทาเทียมกัน
และทั่วถึง ขอเสนอแนะ คือ เทศบาลควรใหบริการอยางเสมอภาค และเทาเทียมกัน

๕. ขอเสนอแนะจากการวิจัย
๑) ควรศึกษาหลักสังคหวัตถุ ๔ ดานใดดานหนึ่งโดยเฉพาะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาใน

การบริการสาธารณะ
๒) ควรศึกษามุมมองของเจาหนาที่และพนักงานกับประชาชน เพ่ือใหเห็นความคิดเห็นที่แตกตาง

ออกไป
๓) ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือทราบแนวคิดใหมหรือเสริมสรางหลักการมีสวนรวมสําหรับ

นํามาปรับใชในการบริการสาธารณะตอไป
๔) ควรศึกษาประสิทธิผลในการบริการสาธารณะของเทศบาลอ่ืนๆ ที่มีปจจัยในดานตางๆ

ใกลเคียง เพ่ือเปรียบเทียบผลการวิจัยในครั้งนี้ซึ่งเปนการมองการบริการสาธารณะรอบดานมากข้ึน
๕) ควรนําวิทยานิพนธชิ้นนี้ไปบรรจุไวในแผนยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลเวียงเหนือ อําเภอ

เวียงชัย จังหวัดเชียงราย เพ่ือนําไปพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป
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ประชาธิปไตยในชุมชนทองถิ่น : ประชาธิปไตยวิธพุีทธ
Democracy in the local Government  : Democratic Buddhist

way.

ดร. ไพศาล  เครือแสง
สาขาวิชารัฐศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค
บทคัดยอ

บทความนี้เปนการนําเสนอหลักคิดประชาธิปไตยในชุมชนทองถ่ิน : ประชาธิปไตยวิธีเชิงพุทธ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยท่ียึดทองถ่ินเปนรากฐาน ไมเพียงแตจะตองมีกติกาหรือ
รัฐธรรมนูญท่ีจะกําหนดรูปแบบหรือ ระบบ ท่ีใชในการปกครองประเทศภายใตหลักการ ความเทา
เทียมในดานสิทธิเสรีภาพในประเทศอยางเสมอภาคกันจะตองมี  ความรูความสามารถ ประชาชน
ปกครองตนเอง เนนการเรียนรูรวมกันในรูปของชุมชนทองถ่ินท่ีพ่ึงพาตนเอง การพัฒนาทองถ่ิน ถือวา
เปนหัวใจของการพัฒนาสังคมโดยรวม การพัฒนาทุนทรัพยากรท่ีมีคุณภาพและยั่งยืน มียุทธศาสตรท่ีดี
และมีประสิทธิภาพ รวมตัดสินปญหา กําหนดทิศทางในการปกครอง เคารพในสิทธิหนาท่ี หลักของ
ความเสมอภาค เสรีภาพและศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย การปกครองระบอบประชาธิปไตยถือวาทุก
คนมีสิทธิเสรีภาพเทาเทียมกัน ดังนั้น การปลูกฝงจิตใจใหบุคคลมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
ชุมชน การสรางคุณธรรมจริยธรรมใหเปนรูปธรรมจิตสาธารณะ ปลูกจิตสํานึกใหคนรูจักเสียสละ รวม
แรงรวมใจ มีความรวมมือในการทําประโยชนเพ่ือชุมชนทองถ่ิน ชวยลดปญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมชุมชน
ชวยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต การมีสวนรวมของประชาชน

คําสําคัญ: ประชาธิปไตย, ชุมชนทองถิ่น, วิธีพุทธ.

Abstract
This article is presenting the idea of democracy in local Government :

Buddhist democratic way. The democratic government based on a local basis. There
must be rules or constitution that will define the format or system and used to rule
the country under the principles. liberty and right knowledge and skill the
autonomous focus on learning together in the form of local community self-reliance.
Local Development It is the heart of social development. Development capital
resources, quality and sustainability. There is a good strategic and effective the
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together to solve problems Orientation for government. Respect for the rights and
duties of equality freedom and the dignity of the human person. Democracy assumes
that all people have equal rights.

Cultivated mind, a person is responsible for themselves and their
communities. The moral to create a substantial public mind and sacrifices cooperation
in making the benefits to the local community and quality of life, promote people
participation , The heart of the development of local communities The principle of
participation that. Local residents are engaged in a planning decision and maintenance
operations.

Key words: democracy, local communities, Buddhist.

บทนํา
ชุมชนทองถ่ินนับวาเปนจุดเริ่มตนท่ีสําคัญของระบอบสังคมมนุษย เพราะเปนการจัดระบบของ

การอยูรวมกันอยางเปนธรรมชาติกอนท่ีจะไดมีการปกครองอยางเปนรูปธรรม การพัฒนาทองถ่ินวันนี้
ถือวาเปนหัวใจของการพัฒนาสังคมโดยรวม เพราะตองการรากฐานท่ีแข็งแรง การพัฒนาท่ีมีคุณภาพ
และยั่งยืน ตองการยุทธศาสตรท่ีดีและมีประสิทธิภาพ ประชาธิปไตยยังเปนอุดมการณท่ียกยองคนเล็ก
คนนอยใหมีโอกาสไดลืมตาอาปาก รวมตัดสินปญหา กําหนดทิศทางในการปกครอง และกําหนดตัวตัว
บุคลท่ีจะทําหนาท่ีปกครองประเทศหรือชุมชน เปนอุดมการณท่ีเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของ
บุคคล เปนอุดมการณท่ีบังคับใหคนชั้นสูงตองลดทิฐิลงมารับฟงความคิดเห็นของคนชั้นลาง และเปน
อุดมการณท่ีคนไทยอยากเห็นหัวกาวหนาใฝฝนอยากจะเห็นความเจริญอกงามในสังคมไทย มิใชเฉกเชน
ปจจุบัน

เปนท่ีทราบกันดีแลววาวัฒนธรรมการเมืองเปนรากฐานสําคัญของระบอบประชาธิปไตย
วัฒนธรรมการเมืองเปนเรื่องท่ีเรียนรูได และเรียนรูรวมกันในรูปของชุมชน ประชาธิปไตย ท่ีใชรูปแบบ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย และวิธีการดําเนินชีวิต ยึดหลักของความเสมอภาค เสรีภาพและ
ศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษยการปกครองระบอบประชาธิปไตยถือวาทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเทาเทียมกัน
และอํานาจอธิปไตยตองมาจากปวงชน หลักประชาธิปไตยในชุมชน หัวใจสําคัญ คือ อบรมสั่งสอน
ความเปนประชาธิปไตยดวยการฝกฝน ใหผูเรียนรูจักเคารพผูอ่ืน เคารพกติกา และเริ่มตนท่ีตัวเอง
เพราะการศึกษาเพ่ือสรางความเปนพลเมืองหรือประชาธิปไตยนั้น ไมใชเปนแคเรื่องของความรูแตตอง
เปนเรื่องของการปฏิบัติดวย จึงตองเปนเรื่องท่ีตองฝกฝนใหคนมองคนเสมอภาคกัน ใชกติกาและเคารพ
กติกาแกปญหา ฝกใหอดทนตอสิ่งท่ีแตกตางไปจากเรา ใหทุกคนปกครองกันเองและอยูรวมกันใน
ชุมชนไดโดยปราศจากความขัดแยง
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ความหมายของประชาธิปไตย
คําวา ประชาธิปไตย ตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา Democracy ซึ่งมาจากคําภาษา กรีกวา

Democratia ซึ่งประกอบดวยคํา ๒ คํา คือ Demos กับ kratein คําวา Demos หมายถึง ประชาชน
และ Kratein หมายถึง การปกครอง ฉะนั้นประชาธิปไตย จึงหมายถึง ประชาชนปกครองหรือการ
ปกครองโดยประชาชน เปนศัพทท่ีนํามาใชกันอยางแพรหลายมากในโลกปจจุบัน เปนท่ีนาสังเกตวา
ประเทศตางๆ แมจะมีรูปแบบการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมท่ีแตกตางกัน แตตางก็อางวา
ประเทศของตนเปนประชาธิปไตยกันท้ังสิ้น ในประเทศสังคมนิยมหลายประเทศ เชน อดีตสหภาพ
โซเวียตและจีน ตางก็อางวาประเทศของตน ปกครองดวยระบอบประชาธิปไตย แตเปนประชาธิปไตย
ในอีกแงหนึ่งท่ีเรียกวา ประชาธิปไตยแบบรวมศูนย กลาวคือ ยินยอมใหประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพใน
ขอบเขตท่ีจํากัด สวนการดําเนินการทางการเมือง ยังคงตกอยูในมือของผูมีอํานาจเพียงไมก่ีคนเทานั้น
ประชาธิปไตย  มาจากคําวา ประชา บวกกับคําวา อธิปไตยซึ่งแปลวาอํานาจสูงสุดของประเทศ๑

ประชาธิปไตย ระบอบการปกครองท่ีมีอํานาจสูงสุดของประเทศเปนของประชาชน  ประเทศ
ท่ีปกครองดวยระบอบ “ประชาธิปไตย” ประชาชนจึงมีฐานะเปน “เจาของประเทศ” เม่ือประชาชน
เปนเจาของประเทศ  ประชาชนจึงเปนตองผูปกครองตนเอง  หรือตองปกครองกันเอง  ดังนั้น
ประชาธิปไตยจึงตองเปนการปกครอง  โดยประชาชน  คํากลาวของอับราฮัม  ลินคอลน
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในป ค.ศ. ๑86๓ ท่ีวา “ การปกครองของประชาชน  การปกครองโดย
ประชาชน  การปกครองเพ่ือประชาชน ” ซึ่งเปนนิยามของ “ ประชาธิปไตย ” ท่ีถูกอางอิงมากท่ีสุด
นั้น  คําวา  การปกครองเพ่ือประชาชน  ทุกระบอบตางก็สามารถ  ทําเพ่ือ  หรือ  อางวา  ทําเพ่ือ
ประชาชนไดท้ังสิ้น  สวน  ของประชาชน  นั้น  ไมวาระบอบอะไรก็ยังอางวาเปนของประชาชนได
ดังนั้นสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดคือ  โดยประชาชน  เพราะเม่ือเราสรางระบอบการปกครอง  โดย  ประชาชน
ข้ึนมาได  ระบอบการปกครองนั้นยอมเปนระบอบการปกครอง  ของ  ประชาชนโดยตัวของมันเอง
และเม่ือสรางระบอบการปกครองโดยประชาชนท่ีเปนของประชาชนข้ึนมาได  ระบอบนั้นก็ยอมเปนไป
เพ่ือ  ประชาชน  ดังนั้นถาเราตองการระบอบการปกครองท่ีเปนไปเพ่ือประชาชน  เราจึงตองสราง
ระบอบการปกครองโดยประชาชน  นั่นคือใหประชาชนปกครองตนเอง  และนี่คือความหมายของ “
ประชาธิปไตย ” การปกครองท่ีอํานาจสูงสุดเปนของประชาชนและเปนการปกครองโดยประชาชน

๑ ลิขิต ธีรเวคิน. (๒๕๔๒). “ปญหาการเมืองในอนาคต วิเคราะหโดยโครงสรางทฤษฎี System Analysis,”
ใน รัฐศาสตร-การเมือง.กรุงเทพฯ : ภาษา,หนา ๒๔-๒๕.
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ประชาธิปไตยความหมายท่ีเนนเรื่องสิทธิเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน และความเสมอภาค นักปรัชญา
การเมืองหลายทานท่ีชี้ใหเห็นวารูปแบบการปกครองท่ีดีก็คือ การปกครองท่ีเคารพสิทธิและความเสมอ
ภาคของมนุษยเชื่อวาสมาชิกของชุมชนทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกันท่ีจะเขามีสวนรวมในกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ การเมืองและสังคมเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมโดยสวนรวม นอกจากนี้ระบบการเมือง
จะตองเปดโอกาส หรือใหเสรีภาพแกประชาชนในการดําเนินการใดๆ ภายใตกฎระเบียบของสังคมดวย
ซึ่งรูปแบบการปกครองดังกลาวก็คือระบอบประชาธิปไตย ฮับราฮัม  ลินคอลน อดีตประธานธิบดี
สหรัฐอเมริกา ไดกลาวไววา ระบอบประชาธิปไตยเปนระบอบการปกครองของประชาชน โดย
ประชาชน และเพ่ือประชาชน โดยพัฒนามาจากฐานคิดของท่ีวาอํานาจสูงสุดมาจากประชาชน และ
จะตองยึดเอาผลประโยชนของประชาชนเปนตัวตั้ง มิใชประชาชนเปนตั้ง๒

ประชาธิปไตยเนนการเขามีสวนรวมหรือเสียงของประชาชนในเม่ือระบอบประชาธิปไตยให
ความสําคัญกับประชาชนในฐานะท่ีเปนเจาของอํานาจอธิปไตย ใชอํานาจนี่ผานทางองคกรทางการ
เมืองตางๆ เพ่ือประโยชนสุขของตนเอง บาทบาทของประชาชนในทางการเมืองจึงมีความสําคัญมากใน
ระบอบนี้จนมีผูกลาววา ประชาธิปไตยนั้นถือวาประชาชน คือเสียงสวรรค เ ป น ร ะ บ อ บ ท่ี เ ป ด
โอกาสใหประชาชนรวมดําเนินการเพ่ือสรางสรรคสังคมของตนเองกิจกรรมการเขารวมทางการเมือง
ของประชาชน อาจเปนทางออมโดยผานกระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขาไปทําหนาท่ี
แทน หรืออาจเปนทางตรง เชนการประทวง การรองเรียน ในรูปแบบตางๆเพ่ือใหรัฐบาลรับทราบถึง
ปญหาเปนตน๓

จากความเบื้องตนแสดงใหเห็นถึง ระบอบประชาธิปไตยเปนระบบการเมืองท่ีละเอียดออน ท่ี
เก่ียวของกับผูคนในวงกวาง ตองการเรียนรูและตระหนักในคุณคา ตองใชระยะเวลาในการศึกษา
ติดตามและประเมิน และลงมือปฏิบัติอยางมีสติ ปญญา มีขอมูล ประชาธิปไตยจึงจะเกิดเปนมรรคผล
และงอกงามได ประชาธิปไตยสวนสําคัญตองเริ่มจากฐานชุมชนสังคมทองถ่ิน ประชาธิปไตยในชุมชน
เชิงอุดมการณทางการเมือง

แนวคิดพ้ืนฐานของประชาธิปไตยในฐานะท่ีเปนรูปแบบการปกครองมาจากความเชื่อท่ีวา
ประชาธิปไตยเปนระบอบการปกครองท่ีประชาชนมีอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ การปกครอง
ตนเองของประชาชนดําเนินการโดยผานผูแทนท่ีประชาชนเลือกเขาไปทําหนาท่ีแทนตนตามระเบียบวิธี
ท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ เราจึงอาจสรุปหลักการท่ีสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยได
ดังตอไปนี้

๒วรทิพย มีมาก, และชีวินทร ฉายาชวลิต. (๒๕๔๗). หนาท่ีพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข. กรุงเทพฯ : กองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง คณะกรรมการการเลือกตั้ง.

๓กระมล ทองธรรมชาติและคณะ. (๒๕๓๑). หลักประชาธิปไตย. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.หนา ๕๔.
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๑. หลักอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน หมายความวา ประชาชน/ชุมชนเปนเจาของอํานาจ
สูงสุดของรัฐ ประชาชนจะเปนผูตัดสินปญหาและกําหนดความเปนไปของพวกเขาเอง แตมิได
หมายความวาประชาชนท้ังประเทศจะตองมานั่งถกเสียงหาทางแกปญหา

๒. หลักอํานาจอธิปไตยโดยปวงชน หมายถึง การใหประชาชนมีสวนรวมในทางการเมือง
รูปแบบของการเขามีสวนรวมของประชาชนจึงมีอยูหลายทางดวยกันท่ีสําคัญ คือ การเลือกตัวแทนของ
ตนข้ึนไปทําหนาท่ีในรัฐสภา นอกจากนี้ประชาชนอาจทําไดโดยการชวยรณรงคหาเสียงใหผูสมัครท่ีตน
นิยมอยูหรือเขาเปนสมาชิกพรรคการเมืองท่ีมีอุดมการณเดียวกัน เพ่ือหาทางผลักดันใหนโยบายของ
พรรคนํามาใชปฏิบัติเปนตน

๓. หลักอํานาจอธิปไตยเพ่ือประชาชน สังคมประชาธิปไตยนั้น ผูปกครองหรือผูมีอํานาจใน
การบริหารประเทศและรัฐบาลจะตองไมกระทําไปเพียงเพ่ือผลประโยชนของคนในกลุมตนเทานั้น
ผูปกครองท่ีมาจากประชาชนในระบอบประชาธิปไตยนั้นจะตองเปนผูท่ีกระทําเพ่ือประโยชนสุขของ
ประชาชนสวนใหญดวยใหสมกับความไววางใจของประชาชนท่ีเลือกตนเขามารับหนาท่ี ไมเชนนั้นเม่ือ
ครบวาระอาจจะไมไดรับเลือกใหเปนตัวแทนในสมัยตอไปก็ได

๔. หลักเหตุผล ประชาธิปไตยประกอบดวยหลักเหตุผล ท้ังนี้เนื่องจากคนแตละคนตางก็มี
แนวความคิดในการแกไขปญหาท่ีแตกตางกันไป ถาคนปราศจากเหตุผลแลว สังคมก็อาจยุงเหยิงไมได
ขอยุติท่ีดีและถูกตอง ดังนั้นในระบอบประชาธิปไตยนั้นทุกคนจะตองรวมกันคิด โดยตางก็เสนอความ
คิดเห็นแลวอาจมีการเปดอภิปราย มีการวิพากษวิจารณกันอยางกวางขวาง ตางคนตางรับฟงความ
คิดเห็นของผูอ่ืนดวยใจเปนธรรม ขอเสนอหรือความคิดเห็นของใครท่ีมีเหตุผลดีกวาก็จะไดรับเลือกให
เปนวิธีการแกไขปญหานั้นๆ ตอไป

๕. หลักเสียงขางมาก วิธีการหนึ่งท่ีจะรูไดวาระบอบประชาธิปไตยเปนหลักการเพ่ือปวงชนคือ
หลักเสียงขางมาก นั่นคือหลังจากท่ีผูแทนราษฎรไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็น วิพากษวิจารณโดยการ
อภิปรายกันพอแลว ก็จะมีการออกเสียงลงคะแนนกัน ขอเสนอท่ีไดรับเสียงขางมากจากท่ีประชุมก็จะ
ไดรับเลือกใหนําไปปฏิบัติท้ังนี้เพราะถือไดวาเปนขอเสนอท่ีมีเหตุผลของคนสวนใหญ

๖. หลักความยินยอม ประชาธิปไตยจะตองมีพ้ืนฐานมาจากความยินยอมอีกดวย เม่ืออํานาจ
อธิปไตยเปนของปวงชน และปวงชนไดเลือกตั้งตัวแทนของตนเพ่ือใชอํานาจ ดังกลาว จึงถือไดวาผูท่ี
ไดรับเลือกใหเขามาใชอํานาจเหลานี้ไดรับความยินยอมจากปวงชน แตจะมีอํานาจจํากัดตาม
รัฐธรรมนูญและยังถูกจํากัดชวงเวลาท่ีไดรับความยินยอม คืออาจอยูในวาระชวงระยะเวลาหนึ่ง (วาระ
ครบ ๔ ปเปนตน) เม่ือครบวาระหรือมีการยุบสภาก็จะมีการเลือกตั้งใหม หากผูแทนราษฎรผูใดไดรับ
ความไวเนื้อเชื่อใจจากประชาชนจะไดรับเลือกเขามาทําหนาท่ีตอไป

กลาวโดยสรุปสังคมอุดมประชาธิปไตยมิไดสวยงามอยางท่ีคาดหวังเสมอไป ประชาธิปไตยก็ยัง
มีอุปสรรคขัดขวางมากมายไมเจริญงอกงามไดตามความคาดหวัง เพราะสิ่งท่ีสําคัญประชาธิปไตยตอง
อาศัยคนจํานวนเล็กนอยท่ีจะตระหนักในสิทธิและหนาท่ี และเปนตัวแสดงหนักในการกําหนด
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เจตนารมณทางการปกครอง ตัวบุคคล และควบคุมทิศทางในการบริหารประเทศ ใหดําเนินไปตาม
หลักการ เปาหมาย กระบวนการ และวิธีการท่ีถูกตองชอบธรรม มิฉะนั้นประชาธิปไตยอาจตกเปน
ทรัพยสินสวนบุคคล และถูกนําไปใชเพ่ือผลประโยชนของสวนบุคคล ดังปรากฏใหเห็นท่ีผานมา

ประชาธิปไตยวิธีพุทธ
ภายใตระบบทุนนิยมและโลกาภิวัตน การพัฒนาทางเศรษฐกิจและการพัฒนาการเมืองโดย

ท่ีมักจะถูกควบคุมโดยชาวพุทธท่ีมีความรูนอยมากเก่ียวกับศาสนาพุทธ หรือชนชั้นปกครองท่ีจบ
ตะวันตก พยายามจะยัดเยียดระบบทุนนิยมสุดโตงและวัตถุนิยมฟุงเฟอใหกับชาวเมืองท่ีเปนชาวพุทธ
ทําใหชาวพุทธเหลานี้มีการปรับตัวไปตามกระแสทุนนิยมหรือโลกาภิวัฒน ความเชื่อทางพระพุทศาสนา
เดิมๆถูกผสมผสานกับแนวคิดใหมๆ วิทยาศาตรและเทคโนโลยีของตะวันตก ซึ่งชนชั้นปกครองเหลานี้
เชื่อวา จะสามารถทําใหผูคนร่ํารวยมีเสรีภาพ และศิวิไรซ

พุทธศาสนิกชนเปนชนชั้นท่ีปรับตัวไดงายกับทุกสังคมเปนสังคมระบบเปดท่ีมีการยอมรับสิ่งท่ี
เปลี่ยนแปลงไดงาย ทําใหผูคนระดับรากหญาของไทยมักถูกชนชั้นปกครองหลอกไดงายๆอยูเสมอ ทํา
ใหระบบการเมืองของประเทศไทยออนแออยางท่ีเห็น จะเห็นไดวา ชนชั้นรากหญาของไทยมักไมคอยมี
บทบาทในการเขาไปพัฒนาประเทศ มักจะตกเปนเครื่องมือของกลุมการเมืองอยูเสมอๆ

การท่ีประเทศไทยลอกเลียนแบบประชาธิปไตยจากตะวันตกมาใช ลอกเลียนมาแคเพียงครึ่ง
คือ สําหรับคนไทยหลายๆ คนมองแควาประชาธิปไตยคือการเลือกตั้ง และเลือกบุคคลท่ีไมมีธรรมะ เขา
มาบริหารประเทศประชาธิปไตยท่ีสมบูรณคือผูสมัครตองมีธรรมและผูเลือกก็ตองมีธรรมะ ถึงจะ
เรียกวาประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ แตประชาธิปไตยของเกาหลี ญีปุน ไตหวัน ถามวา ผูเลือกและผูถูก
เลือกตางก็มีธรรมหรือไม แทจริงแลว ประเทศเหลานี้ สิ่งท่ีเขาปลูกฝงเขาไปในระบบการศึกษา คือ
ความถูกตอง ความยุติธรรม และความเสมอภาค โดยท่ีใชระบบการศึกษา เขามาเปนตัวแปร ถามอง
ภาพดังนี้ จะเห็นไดวากลุมประเทศประชาธิปไตยเต็มใบเหลานี้ใหความสําคัญกับระบบการศึกษาเปน
อยางมากโดยท่ีไมจําเปนวาเขาตองนับถือศาสนาอะไร พุทธศาสนิกชนนั้นจิตใจออนโยน ออนไหว
มักจะมองเห็นการกระทําผิดของชนชั้นปกครองวาเปนเรื่องสวนบุคคล ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว สิ่งเหลานี้
ทําให ชนชั้นปกครองคิดวา สิ่งท่ีเขาทําผิดๆนั้นไมมีคนคัดคานก็แสดงวาเขาทําถูก เพราะวาอยางท่ี
ศ.ดร.เขียนทานไดกลาวไว ชนชั้นปกครองของไทยเปนชนชั้นท่ีมีความเขาใจในพระพุทธศาสนานอย
มาก และคนเหลานี้ไดเขามาแปรเปลี่ยนความคิดของประชาชนท่ีเปนพุทธศนิกชน  ขอสงทายกับคํา
กลาวของ อัลเบิตรไอสไตนท่ีวา การนิ่งดูดายตอการกระทําช่ัวของคนเลวมีคาเทากับการสงเสริมคน
เลว จนสุดทายสิ่งเลวๆ ท่ีไดกระทําจะกลายเปนความเคยชินของสังคม จนสังคมมองวาสิ่งนั้นคือสิ่ง
ถูกตอง ระบบการเมืองไทยเปนตัวอยางไดชัด ท่ีมีการคอรัปชั่นกันอยางเอิกเริกตั้งแต ผูใหญบาน กํานัน
อบต สท อบจ สส ครู หมอ ทหาร  และอ่ืนๆ อีกมากมาย ถึงเวลาแลวหรือยังท่ีจะชวยกันแปรเปลี่ยน
ประเทศ โดยเริ่มตนจากท่ีตัวเราเปนอันดับแรก โดยการใหความรูกับผูคนรอบขาง
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ในหลักการท่ีเปน อธิปไตย ในทางพระพุทธศาสนานั้น พระพุทธองคไดทรงแสดงไว ๓
ประการดวยกัน ๒๔ นั่นก็คือ

๑. อัตตาธิปไตย ถือตนเปนใหญ คือ ถือเอาตนเอง ฐานะ ศักดิ์ศรี เกียรติภูมิของตนเปนใหญ
กระทําการดวยการปรารภตนและสิ่งท่ีเนื่องดวยตนเปนประมาณ ในฝายกุศล ไดแก เวนชั่ว ทําดี ดวย
เคารพตน

๒. โลกาธิปไตย ถือโลกเปนใหญ คือ ถือความนิยมของชาวโลกเปนใหญ หวั่นไหวไปตามเสียง
นินทาและสรรเสริญ กระทําดวยปรารถนาจะเอาใจผูนั้น หาความนิยม หรือหวั่นกลัวเสียงกลาววาเปน
ประมาณ ในฝายกุศลไดแก เวนชั่ว ทําดีดวยเคารพเสียงหมูชน

๓. ธรรมาธิปไตย ถือธรรมเปนใหญ คือ ถือหลักการความจริง ความถูกตอง ความดีงาม
เหตุผลเปนใหญ กระทําดวยปรารภสิ่งท่ีไดศึกษา ตรวจสอบตามขอเท็จจริง และความเห็นท่ีรับฟงอยาง
กวางขวาง แจงชัด และพิจารณาอยางดีท่ีสุด เต็มขีดแหงสติปญญา มองเห็นไดดวยความบริสุทธิ์ใจ
เปนไปโดยชอบธรรม และเพ่ือความดีงามเปนประมาณ อยางสามัญไดแก ทําการดวยความเคารพ
หลักการ กฎ ระเบียบ กติกา เม่ือรูอยางนี้แลว ถาตองการรับผิดชอบตอรัฐประชาธิปไตย หรือหลักขอ
๓ คือ ธรรมาธิปไตย

โดยเฉพาะอยางในการปกครองแบบประชาธิปไตยนั้น พระธรรมปฎกมองเห็นวา การปกครอง
นั้น หากเปนไปเพ่ืออยากไดผลประโยชน อยากใหญ อยากโต อยากมีอํานาจ อยากไดอะไรๆ ตอง
เปนไปตามความยึดถือของตน ซึ่งจะตรงกันขามกับจริยธรรม ถาถูกตัณหา มานะ หรือ ทิฏฐิครอบงํา
แนนอนวา จริยธรรมเดินไปไมได เพราะฉะนั้น ทางแกไขเรื่องนี้ก็คือ จะตองมีการพัฒนาความอยากให
มันดี และอยากทําใหมันดีนี้ใหเขมขน แรงกลา ใหเปนไปอยางมุงม่ันท่ีสุด ใหฝงลึกลงไปประจําอยูใน
จิตใจใหได

เม่ือคนในสังคมประชาธิปไตย มีความใฝดี อยากใหมันดี ปรารถนาความสุขแก ประชาชน และ
แกบานเมืองแลว ความปรารถนานี้ก็จะแผลึกซึ้งและครอบคลุมท่ัวไป ซึ่งพระธรรมปฎกพูดดวยคําสั้นๆ
วา ความอยากใหธรรมเกิดมีข้ึน หรือความใฝธรรม กลาวคือ อยากใหธรรม ความดี ความงาม ความ
จริง ความถูกตอง เกิดมีข้ึนในสังคม ซึ่งเปนเรื่องใหญและตรงจุดหมาย เพราะการท่ีมนุษยมีการ
ปกครอง มีการงานบานเมืองตางๆ นี้ ก็เพ่ือให เกิดมี "ธรรม" ข้ึนในสังคมมนุษย หรือเพ่ือดํารง "ธรรม"
ใหคงอยู

คําวา "ธรรม" ในท่ีนี้ พระธรรมปฎกใหนิยามไววา หมายถึง ความจริง ความ ถูกตอง ความดี
งาม ประโยชนสุขท่ีแทจริง รวมท้ังหลักการท่ีจะใหเกิดความดีงาม ความ ถูกตองเหลานี้๒๕ การท่ีเรา
จัดตั้งวางหลักตางๆ เชน หลักการทางรัฐศาสตร หลักการทาง นิติศาสตร หลักการทางเศรษฐศาสตร
หรือหลักการเองใดๆ ก็ตาม ก็เพ่ือใหมีเกณฑ มี มาตรฐานในการท่ีจะดําเนินงาน เพ่ือสรางสรรคทําให
เกิดความดี ความงาม ความถูกตอง และประโยชนสุขท่ีแทนั้น
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เม่ือตองการความดีงามและประโยชนสุขแกบานเมือง ก็ตองยึดถือหลักการเหลานี้ ซึ่งเรียกดวย
คําท่ีสั้นท่ีสุดคําเดียววา "ธรรม" เพราะฉะนั้น นักการเมืองจะตองมีจริยธรรมสําคัญข้ันตอไป ตอจาก
ความอยากท่ีถูกตอง หรือความใฝปรารถนาท่ีเรียกวา ฉันทะ ก็คือ การท่ีจะตองยึดถือธรรมเปนใหญ ซึ่ง
ทางพระพุทธศาสนาเรียกวา ธรรมาธิปไตย ถาคนเรา ไมถือธรรมเปนใหญ คือไมถือหลักการ ไมเอา
ความจริง ความถูกตอง ความดีงาม ประโยชนสุขท่ีแทเปนมาตราฐาน เปนใหญหรือเปนท่ียึดถือ ก็จะ
เอนเอียงหรือเขวออกไป กลายเปนยึดถือเอาตัวคนเปนใหญ เอาผลประโยชนเปนใหญ หรือเอาคะแนน
นิยมเปนใหญ เปนตน

เม่ือถือเอาตัวตน ผลประโยชนของตน ความยิ่งใหญ อํานาจของตน เปนตนเปนใหญ เรียกวา
อัตตาธิปไตย แตถาถือเอาความนิยม การเอาอกเอาใจกัน ความชอบใจ ความพึงพอใจ ของคนจํานวน
มาก โดยไมคํานึงถึงหลักเกณฑเรียกวา โลกาธิปไตย

พระธรรมปฎกอธิบายหลักการของธรรมาธิปไตยเพ่ิมเติมวา ผู เปนนักปกครอง เปน
นักการเมือง เปนนักบริหาร ตองถือเปนเรื่องสําคัญวา ตอนนี้จะออกสูภาคปฏิบัติ ตอง ตั้งหลักกอน
การท่ีจะตั้งหลักก็คือ จะตองยึดถือธรรมเปนใหญ คือ ถือหลักการ กฎกติกา กฎหมาย ถือความจริง
ความถูกตอง ความดีงาม เหตุผล ประโยชนสุขท่ีแทเปนใหญ เปนเกณฑ และเปนมาตราฐาน ๒๖ เม่ือ
ถือธรรมเปนใหญ ก็เห็นแกธรรม เห็นแกความจริง ความถูกตอง ความดีงาม และยึดถือตามหลักการ
กฎกติกา รวมท้ังกฎหมายก็จะไมเอนเอียงไปขางไหน ไมเห็นแกผลประโยชน ไมเห็นแกพรรคพวก ไม
เห็นแกคะแนนนิยม เปนตน และจะมีความชัดเจนในการทํางาน ซึ่งโดยท่ีสุดแลว ธรรมาธิปไตยเทานั้น
จะเปนแกนจริยธรรมของระบอบประชาธิปไตยท่ีสมบูรณแบบ

สําหรับทาทีตอระบอบประชาธิปไตยท่ีใชเปนรูปแบบในการปกครองประเทศไทยนั้น พระธรรม
ปฎกไดชี้แนวทางวา ถึงเวลาแลวท่ีคนไทยจะตองมีความชัดเจนในหลักการของ พระพุทธศาสนา ถา
เปนพุทธศาสนิกจะตองถือธรรมเปนใหญ พระพุทธเจาเองก็ทรงถือธรรมเปนใหญ ไมมีอะไรใหญกวา
ธรรม คนท่ีถือธรรมเปนใหญ คือเปนธรรมาธิปไตยนั้น มีลักษณะสําคัญคือ

๑. เปนคนมีหลักการไมเลื่อนลอยไหลไปตามกระแส ถือเอาความจริง ความถูกตอง ความดีงาม
ความเปนไปตามเหตุผล และกฎเกณฑเปนเกณฑตัดสิน

๒. ใชปญญาและพัฒนาปญญาอยูเสมอ เพ่ือใหรูเทาทันขอมูลความเปนไปตามความเปนจริง
และเพ่ือใหรูเขาใจ เขาถึงหลักการความจริง ความถูกตองดีงามและเหตุผลในเรื่อง นั้นๆ เพ่ือให
สามารถรักษาหลักการความจริง ความถูกตองไวได

๓. มีความจริงใจ บริสุทธิ์ใจ สุจริตใจ ในการใชปญญาพิจารณาตัดสินใจ ไมเอนเอียง ไปดวย
อคติ

๔. รักธรรม รักความจริง ความถูกตองดีงาม ทําอะไรก็มุงจะใหถึงธรรมและเปนไปตามธรรม
มุงใหไดความจริง มุงใหเกิดความถูกตองดีงาม จนขามพนความยึดถือในตัวตนไปได ใหธรรมเปนใหญ
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เหนือแมแตเกียรติและศักดิ์ศรีของคน และเพราะรักธรรม มุงใหเกิดความเปนธรรมนั้น จึงเปนคนท่ีพูด
ดวยงาย รับฟงขอมูลและเหตุผล ไมดื้อรั้นในทิฏฐิ

ใน ๔ ขอนี้ ขอสุดทายเปนตัวตัดสินความเปนธรรมาธิปไตยแคในแงปฏิบัติ จะขาด ๓ ขอแรก
ไมได ตองมีไวครบท้ังหมด๒๗ ซึ่งควรนํามาประยุกตใหเขากับรูปแบบในการปกครองของประเทศไทย

ประชาธิปไตยเขมแข็ง : ชุมชนทองถิ่นเขมแข็ง
ชุมชนประกอบดวยคนหลายๆ ครอบครัวมาอาศัยอยูรวมกันแตละคนมีบทบาทแตกตางกันไป

นอกจากนี้ ทุกคนยังตองปฏิบัติตามหนาท่ีท่ีพึงกระทําดวย เชน เด็กในวัยเรียน มีหนาท่ีเขารับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๑๒ ป และปฏิบัติตามกฎหมาย สวนผูใหญมีหนาท่ีปฏิบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด
เชน เสียภาษี ไปใชสิทธิเลือกตั้ง เปนตนเม่ือเรามาอยูรวมกันในชุมชน ทุกคนตางตองมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติตนตามกระบวนการประชาธิปไตยของชุมชน นอกจากนี้แลว คําวาชุมชุนทองถ่ินเขมแข็ง คือ
ชุมชนท่ีพ่ึงตนเองได๔ ไดแก

๑. เปนชุมชนเรียนรูและพรอมท่ีจะเรียนรู ไมรอสูตรสําเร็จในการแกไขปญหา ไมนั่งความ
ชวยเหลือจากรัฐหรือภายนอก แตมารวมกันคนหาทางออกจากปญหาและพัฒนาศักยภาพของตนเอง

๒. เปนชุมชนท่ีตักสินใจไดอยางเปนอิสระ เปนอิสระจากการครอบงําของคนอ่ืน สถาบันอ่ืน
องคกรอ่ืน ไมวาจะเปน นักการเมือง นายทุนขาราชการ อาจารย เอ็นจีโอ เปนอิสระ เพราะชุมชน
สามารถตัดสินใจดวยขอมูลท่ีคนหามา ไมใชเพราะคนอ่ืนมาบอกหรือแนะนํา  แตเกิดปญหาผิดพลาด
ขาดทุน คนท่ีแนะนําไมมารวมรับผิดชอบอะไรเลย

๓. เปนชุมชนท่ีจัดการทุนของตนเองอยางมีประสิทธิภาพ คําวาทุนนี้ หมายถึงอะไรท่ีมากกวา
เงิน เปนทุนทางทรัพยากร ทุนรูภูมิปญญา ทุนทางวัฒนธรรม ทุนโภคทรัพย และทุนทางสังคม ท่ีจําทํา
ใหชุมชนมีรากฐานท่ีม่ันคง  มีหลักประกันชีวิตท่ีไมไดฝากชีวิตไวกับธุรกิจการคาท่ีชุมชนมักไมมีความรู
ความชํานาญ แตฝากไวกับระบบเศรษฐกิจชุมชนท่ีม่ันคงและพอเพียง

๔. เปนชุมชนท่ียึดหลักธรรมาภิบาล โปรงใสตรวจสอบได ชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ การ
ดําเนินงานเพ่ือประโยชนสุขแกสวนรวม สามารถแกไขปญหาความขัดแยงตางๆ ดวยหลักสันติวิธีและ
ภูมิปญญาของชุมชน๕

กลาวโดยสรุป ประชาธิปไตยเขมแข็งชุมชนทองถ่ินเขมแข็งยังเปนอะไรท่ีไมเสร็จ
สมบูรณมากนัก เพราะมีองคประกอบหลายประการท่ีทําเกิดวิกฤตในชุมชน การท่ีจะทําใหชุมชน
เขมแข็ง ถามีความเขมแข็งเปนพ้ืนฐาน เราเรียนรูอะไรจากภายนอกเราจะสามารถเลือกได การรวมตัว

๔ นครินทร เมฆไตรรตันและคณะ.(๒๕๕๔) ทิศทางการปกครองทองถ่ินของไทยและตางประเทศ
เปรียบเทียบ กรุงเทพฯ :วิญูชน, www.thaitambol.net www.baanjomyut.com www.pattaya.go.th

๕ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.(๒๕๔๕).ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม.พิมพครั้งท่ี ๓.กรุงเทพ : สถาบันพระปกเกลา.
หนา ๒๓
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ท่ีผานมาสวนมากเปนการรวมตัวในเชิงลบ เชนการประทวง การตอตาน ซึ่งไมมีการสรางความเขมแข็ง
ข้ึน ดังนั้น การสรางความเขมแข็งในชุมชนนั้นตองพิจารณาองคประกอบดังนี้ ในชุมชนตองพิจารณาตั้ง
กลุมบริหารจัดการเรื่องทุน ชุมชนควรท่ีจะคิดอานวางแผนพัฒนาในชุมชนของตนเอง เพ่ือคานอํานาจ
แผนพัฒนาชุมชนดวยตนเอง ไมใชผูปกครองชุมชนหรือทองถ่ิน นอกจากนั้นตองเตรียมกําลังพล เชน
ปราชญชาวบาน เยาวชน ไดรวมรับรู เรียนรูกระแสตอตานโดยสันติวิธีและสรางสรรค และประการ
สําคัญประชาชนตองรวมมือรวมใจจัดกระบวนการปฏิรูปการเมืองใหสอดคลองกับปญหา ชุมชน
ทองถ่ินควรจะเปนฐานท่ีกําหนดอนาคตบานเมือง

จิตสาธารณะพื้นฐานประชาธิปไตยในชุมชนทองถิ่น
การปลูกฝงจิตใจใหบุคคลมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมชุมชน เปนการสรางคุณธรรม

จริยธรรมอยางหนึ่ง ซึ่งเปนเรื่องท่ีเกิดจากภายใน “จิตสาธารณะ” เปนสิ่งหนึ่งท่ีมีความสําคัญในการ
ปลูกจิตสํานึกใหคนรูจักเสียสละ รวมแรงรวมใจ มีความรวมมือในการทําประโยชนเพ่ือสวนรวม ชวยลด
ปญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมชุมชน ชวยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือเปนหลักการในการดําเนินชีวิต ชวย
แกปญหาและสรางสรรคใหเกิดประโยชนสุขแกสังคมการสรางจิตสาธารณะท่ีเปนประชาธิปไตยใน
ชุมชน ท่ีเกิดเปนความรับผิดชอบในตนเอง แมวาจะไดรับการอบรมสั่งสอนถาใจตนเองไมยอมรับ จิต
สาธารณะก็ไมเกิด ฉะนั้นคําวา “ตนเปนท่ีพ่ึงแหงตน” จึงมีความสําคัญสวนหนึ่งในการสรางจิต
สาธารณะถาตนเองไมเห็นความสําคัญแลวคงไมมีใครบังคับได นอกจากใจของตนเองแลว แนวทางท่ี
สําคัญในการจิตสาธารณะยังมีอีกหลายประการถาปฏิบัติไดก็จะเปนประโยชนตอตนเองและสังคม๖

ดังนี้
๑. สรางวินัยในตนเอง ตระหนักถึงการมีสวนรวมในระบบประชาธิปไตย รูถึงขอบเขตของ

สิทธิเสรีภาพหนาท่ีความรับผิดชอบ ตอตนเองและสังคม
๒. ใหความสําคัญตอสิ่งแวดลอม ตระหนักเสมอวาตนเอง คือสวนหนึ่งของสังคมตองมีความ

รับผิดชอบในการรักษาสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนเรื่องของสวนรวม ท้ังตอประเทศชาติและโลกใบนี้
๓. ตระหนักถึงปญหาและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับสังคม ใหถือวาเปนปญหาของตนเอง เชนกัน

อยางหลีกเลี่ยง ไมไดตองชวยกันแกไข เชน ชวยกันดําเนินการใหโรงงานอุตสาหกรรมสรางบอพักน้ําท้ิง
กอนปลอยลงสูแหลงน้ําสาธารณะ

๔. ยึดหลักธรรมในการดําเนินชีวิต เพราะหลักธรรมหรือคําสั่งสอนในทุกศาสนาท่ีนับถือ สอน
ใหคนทําความดีท้ังสิ้น ถาปฏิบัติไดจะทําใหตนเองมีความสุข นอกจานี้ยังกอใหเกิดประโยชนตอสังคม
ดวยทําใหเราสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข

๖ http://www.volunteerspirit.org/blog/baocd12/1149.[ออนไลน] สืบคนขอมูล วันท่ี ๑๗ ธันวาคม
๒๕๕๘.
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การจะสรางชุมชนทองถ่ินใหเขมแข็งและประเทศชาติใหม่ันคงไดอยางแทจริงนั้น ผูคนใน
สังคมทองถ่ินจําเปนตอรูในหนาท่ีและความรับผิดตอผูอ่ืน ตอสังคม ตอสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวเนื่องโยงถึง
คุณคาทางศีลธรรม สรางแนวทางแหงการรูรักสถาบัน มุงม่ันในหนาท่ี และมีจิตสาธารณะ โดยเริ่มจาก
การสรางแนวความคิดท่ีดีงาม มีความรูรัก เขาใจและศรัทธาในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
เพ่ือเปนรากฐานทางจิตใจในการฟนฝากับปญหาตางๆ และมีจิตสํานึกสาธารณะ คือ มีจิตใจท่ีมุง
สรางสรรคและทําประโยชนเพ่ือสังคม ซึ่งบุคคลท่ีเปนตนแบบท่ีดีท่ีสุดคือ พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ผูทรงดําริและสรางโครงการท่ีเปนประโยชนอยางอเนกอนันตตอประเทศชาติบานเมืองโดย
ไมไดหวังผลตอบแทน

การเสริมสรางความเขมแข็งประชาธิปไตยของชุมชนทองถ่ิน เพ่ือเปนฐานรองรับการแกไข
ปญหาและการพัฒนาท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
พรอมกันทุกดาน หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงภาคีการพัฒนาตาง ๆ ท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศ จึงตองผนึกกําลังดําเนินงานการเสริมความเขมแข็งใหกับชุมชนในการแกไขปญหา
ตาง ๆ ไดดวยตนเอง ดวยการกระตุนและสรางกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวมในชุมชน รวมท้ังการ
สรางสภาพแวดลอมใหชุมชนรวมกันคิด รวมกันทําและมีการเรียนรูเพ่ือชวยเหลือซึ่งกันและกันอันจะ
นําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืนในระยะยาว ท้ังนี้มีกิจกรรมหลักท่ีดําเนินการเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน ไดแก การสงเสริมกระบวนการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนเพ่ือเผชิญปญหาวิกฤติ โดย
พัฒนาศักยภาพใหคนในชุมชนรวมกลุมกันรวมคิดรวมทํา รวมรับผิดชอบ และรวมรักษาผลประโยชน
ของชุมชนดวยตนเอง รวมท้ังใหความสําคัญกับการปรับวิธีคิดและวิธีการทํางานของบุคลากรภาครัฐ
จากการเปนผูสั่งการเปนผูสนับสนุนในการจัดการและแกไขปญหาของชุมชนเองการสงเสริม
กระบวนการพัฒนาแบบมีสวนรวมของชุมชนในลักษณะ รวมคิด รวมทํา และรวมเรียนรู เพ่ือสงเสริม
สรางความเขมแข็งของชุมชน ประกอบดวยกระบวนการสงเสริมและสนับสนุนชุมชนไดมีการเรียนรู
แลกเปลี่ยนประสบการณเพ่ือการพัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาสวัสดิการสังคมและ
สวัสดิภาพของชุมชนการฟนฟูอนุรักษและจัดการทัพยากรธรรมชาติของชุมชน การคนหาศักยภาพและ
การพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน ตลอดจนการจัดทําแผนความตองการของชุมชน รวมท้ังการสราง
ประชาคมภายในชุมชนและการสรางเครือขายของชุมชน ท้ังคือภาพรวมประชาธิปไตยในชุมชนทองถ่ิน

สรุป
ประชาธิปไตยในชุมชนทองถ่ิน : ประชาธิปไตยวิธีพุทธ มีกระบวนการเรียนรูประชาธิปไตย

มาตั้งแตกอนการจัดตั้งสภาองคกรชุมชน ผานกระบวนการปรึกษาหารือ การตัดสินใจรวมกัน เปนการ
เรียนรูประชาธิปไตยท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิต ยึดหลักพุทธรรมอธิปไตย โดยเนนประโยชนของประชาชน
เปนหลัก เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนในการเสนอนโยบายสาธารณะผานกลไกการเสนอ
นโยบาย ตามลําดับ และเปนผูปฏิบัตินโยบาย ตางจากในอดีตท่ีตัวแทนจะเปนผูตัดสินใจในการกําหนด
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นโยบายสาธารณะนับวาเปนการเติบโตของความเปนพลเมือง การเมืองภาคประชาชน การเรียนรู
ประชาธิปไตย ดวยการปฏิบัติจริง กระบวนการประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม การเรียนรูประชาธิปไตย
ชุมชนจะพัฒนา จนเกิดชุมชนแหงการเรียนรูและเปนชุมชนจัดการตนเอง กลาวคือ

๑) ประชาธิปไตยชุมชนเปนกระบวนการท่ีชุมชนมีสวนรวมกับทุกภาคสวน ในการ กําหนด
นโยบาย การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ ท้ังระดับตําบล จังหวัด และ ระดับชาติ

๒) ประชาธิปไตยชุมชนครอบคลุมถึงในเรื่องการใชสิทธิของตนเอง ตามบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญวาดวยสิทธิชุมชนและบทบัญญัติอ่ืนท่ีเก่ียวของกับสิทธิประชาชน

๓) ประชาธิปไตยชุมชน รวมถึงการมีสวนรวมติดตามผลการพัฒนาของภาคการเมือง องคกร
รัฐและสวนราชการ การเสนอปญหา และแนวทางแกไขปญหาอันเกิดแตการพัฒนา

๔) ประชาธิปไตยชุมชนตองดําเนินการโดยชุมชน มีชุมชน เปนศูนยกลาง เปดใหประชาชนเขา
รวมมากท่ีสุด ไมใชกระบวนการทําแทน ผลการศึกษาแนวทางการ พัฒนาประชาธิปไตยชุมชนท่ีคนพบ
จากผลการดําเนินการตามบทบาทของสภาองคกรชุมชนนั้น มีปจจัย หลายประการท่ีเขามาเก่ียวของ
อันไดแก ทุนมนุษย คือ ผูนํา และทีมงานจะตอง มีจิตอาสา ทุมเท เสียสละ รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน
เคารพผูอ่ืน มีความเชื่อในระบบคุณคา และมีความภาคภูมิใจใน ประวัติศาสตรและภูมิปญญา กลุม
องคกรชุมชนท่ีเขารวมนั้นประกอบดวยสมาชิกท่ีมีประสบการณ มองเห็นโอกาสของกฎหมายหรือ
พระราชบัญญัติท่ีจะทําใหกลุมชุมชนเปนองคกรท่ีถูกตองตามกฎหมาย ดานโครงสรางองคกร การจัดตั้ง
สภาองคกรชุมชนแลว จะตองจัดโครงสรางแนวราบ ไมใชโครงสรางเชิงอํานาจ ควรมีการสั่งการแตตอง
ทํางานรวมกัน และมีการเชื่อมประสานกับทุกภาคสวนในทองถ่ินใหเขารวมประชุมและแกไขปญหาของ
ชุมชนอยางมีสวนรวม อีกท้ังยังมีกลไกภายนอกท่ีเขามาสนับสนุน ไดแกสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
(องคการมหาชน) สภาองคกรชุมชนตําบลระดับจังหวัด หนวยงานรัฐท่ีอยูในทองถ่ิน สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.) องคกรเหลานี้เปนกลไกท่ีพัฒนาไปสูประชาธิปไตยชุมชน
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ABSTRACT
The objectives of the studies was to study about the level of takingrole of

the government for the local knowledge development : Local Textile casestudy Ban
Wang Chao Community Buengsamakkee District KamphaengPhet Province including
the study about the factors that affect on the role of government in the local
development in local textile and in order to study the guidelines for developing the
local wisdom. This research is quantitative research calculated by using the formula
table of Taro Yamane with 400 samples and the reliability level was at 95%. The
tools used in this study were questionnaire and the data were analyzed by using
Descriptive Statistics and Inferential Statistics.

The results of the study were as follow
1. The level of role of the government for the local knowledge development

was at the medium level. When considering in each aspects found that the highest
average aspect was capital and respectively lower were manufacturing, marketing
and management aspects.

2. The factors that affect on the role of government in the local
development which segregated accordingly with personal factors found that gender,
age, occupation, income, education level, length of residence and membership
affected on the role of government in the local development but knowledge in local
textile didn’t affect on.

3. The guidelines for local wisdom development in local textile of the
government was the money-analyzing expert should be hired for the sake of
coaching and educating the women's group suggested by the samples in order to
plan the group management including with providing the manufacture workshop to
produce the better quality local textile and to be more demanded products in the
market and in order to support for all developments in each aspect
Keyword : The role of government, Development, Local wisdom.

บทนํา
การทอผานั้นถือเปนภูมิปญญาไทยอยางหนึ่งสืบทอดกันมาชานาน ซึ่งในอดีตการทอผามีอยู

แทบทุกครัวเรือนในทุกภูมิภาคของประเทศไทย เพราะผาเปนสิ่งท่ีจําเปน ในชีวิตประจําวันของทุกคน
ผาของแตละทองถ่ินจะมีศิลปะและความงดงามเปนเอกลักษณแตกตางกันไปตามประสบการณ ความ
ชํานาญ คานิยมและทรัพยากรท่ีมีอยูในทองถ่ินนั้น ๆ ปจจุบันวิถีชีวิตคนไทยเปลี่ยนจากการดําเนิน
ชีวิตภาคเกษตรมาเปนภาคอุตสาหกรรมและ  ภาคบริการ สินคาอุตสาหกรรมจึงเขามามีบทบาท
สําคัญตอการดํารงชีวิตภาคเกษตรมาเปนภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ สิ้นคาอุตสาหกรรมจึงเขา
มามีบทบาทสําคัญตอการดํารงชีวิตของคนไทย การทอผาเพ่ือใชสอย เปนการสรางอาชีพและรายได
เริ่มเขามามีบทบาทแทนการ ทอผาเพ่ือใชสอย ซึ่งเปนการสรางอาชีพและรายไดท้ังในลักษณะอาชีพ
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หลักและอาชีพเสริม ยิ่งไปกวานั้นยังมีผูท่ีพิจารณาเห็นวาผาทอเปนสินคาซึ่งมีโอกาสขยายออกไปท้ัง
ตลาดภายในประเทศและตลาดตางประเทศ

ดังนั้น ภาครัฐจึงมีบทบาทสําคัญเพราะถือไดวาเปนหนวยงานหลักในการสนับสนุนและ
ดําเนินการ เพราะภาครัฐเปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนและสงเสริม ภูมิปญญาทองถ่ิน  ภาครัฐ
ตองมีความจริงจังในการท่ีจะสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินใหเหมาะสมกับบริบทในแตละชุมชน ซึ่งจะเปน
ทางออกหนึ่งท่ีจะทําใหภูมิปญญาทองถ่ินมีความเขมแข็ง โดยการสงเสริมความม่ันคงทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน ดวยการบูรณาการกระบวนการผลิต  บนพ้ืนฐานศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชน
เนนการผลิตเพ่ือการบริโภคอยางพอเพียงภายในชุมชน  สรางความรวมมือกับภาคเอกชนในการลงทุน
สรางอาชีพและรายไดท่ีมีการจัดสรรผลประโยชนอยางเปนธรรมแกชุมชน รวมท้ังการสงเสริมบทบาท
สตรีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือนําไปสูการแกปญหาความยากจนอีกดวย

ชุมชนบานวังเจา ตําบลเทพนิมิต อําเภอบึงสามัคคี จังหวัดกําแพงเพชร คนในชุมชนสวนใหญ
ไดโยกยายถ่ินฐานมาจากภาคอีสาน  ซึ่งไดนําประเพณี  วัฒนธรรมสิ่งของเครื่องใชมาดวยเชนการทอ
ผา  ท่ีทอข้ึนมาเองในชุมชนบานวังเจา  จะมีเอกลักษณและรูปแบบของผาท่ีทอคือ  ผาขาวมาสองสี
ผาทอผืน  ผาทอพ้ืนลายดอกไม  สตรีกลุมแมบานวังเจา  รวมตัวกันจัดตั้งเปนกลุมแมบานวังเจาได
ประมาณ ๑๐ ป  สามารถรวมกลุมและมีสมาชิกท้ังหมด ๓๐ คน แตในปจจุบันมีสมาชิกคงเหลือ ๑๘
คน  และสมาชิกท่ีคงอยูถาวร ๖ คน ท่ีผานมาชาวบานในชุมชนวังเจาไมคอยมีการรวมตัวกัน
ตางคนตางทํางาน อาชีพของตนเอง ไมเห็นประโยชนของการรวมกลุม เนื่องจากรายไดท่ีไดจากการ
ทอผา  มีรายไดคอนขางต่ํา ไมม่ันคง และไมมีสวัสดิการ  จึงทําใหชาวบานมีการรวมตัวท่ีนอยลง และ
หันไปทํางาน  ในโรงงานอุตสาหกรรมในเมืองใหญ อันเปนคานิยมของคนในชนบทท่ีตองการทํางานหา
เงินเลี้ยงชีพเพียงอยางเดียว แตกับละเลยความวัฒนธรรมและภูมิปญญาท่ีบรรพบุรุษไดสรางไว
ซึ่งขณะนี้ภูมิปญญาการทอผาของชุมชนวังเจา  กําลังสูญหายไปพรอมกับครูภูมิปญญา  เนื่องจากไมมี
ระบบการจัดการรวบรวมองคความรูอีกท้ังเยาวชนคนรุนใหมไมใหความสําคัญกับการทอผาผูวิจัยมี
ความสนใจท่ีจะศึกษาถึงบทบาทของภาครัฐ ในการพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน : กรณีศึกษาดานการทอ
ผา ชุมชนบานวังเจา อําเภอบึงสามัคคี  จังหวัดกําแพงเพชร วาภาครัฐไดเขามามีบทบาทใหการ
สนับสนุนอยางไร เพ่ือนําผลการวิจัยท่ีไดจากการศึกษาเสนอตอผูท่ีเก่ียวของเพ่ือพิจารณา กําหนดเปน
นโยบายและทําเปนโครงการเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาตอไป
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ชุมชนบานวังเจา อําเภอบึงสามัคคี  จังหวัดกําแพงเพชร
๑.๓ เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน ดานการทอผาชุมชนบานวังเจาอําเภอ

บึงสามัคคี จังหวัดกําแพงเพชร
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๒. ขอบเขตการวิจัย
๒.๑ ขอบเขตดานเนื้อหา ผูวิจัยกําหนดขอบเขตเนื้อหาดังนี้ ดานบทบาทของภาครัฐในการ

พัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน ๔ ดาน ดังนี้ ๑) ดานเงินทุน ๒) ดานการผลิต ๓) ดานการตลาด ๔) ดานการ
บริหารจัดการ

๒.๒ ขอบเขตดานตัวแปรไดแก ตัวแปรตน ไดแก ขอมูลปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล ไดแก
เพศ อายุ อาชีพ รายได การศึกษา ปจจัยดานสังคม ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ี สถานการณเปน
สมาชิกกลุมแมบาน ความรูเก่ียวกับการทอผา และตัวแปร คือ บทบาทภาครัฐของภาครัฐ ๔ ดาน
ไดแก ๑. ดานเงินทุน ๒.ดานการผลิต ๓.ดานการตลาด ๔.ดานการบริหารจัดการ

๒.๓ ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยางประชากรไดแก  ประชากรท้ังชายและหญิงใน
เขตพ้ืนท่ี  อําเภอบึงสามัคคี  จังหวัดกําแพงเพชร  จํานวน 21,973 คน และผูใหขอมูลสําคัญ ผูวิจัย
ทําการสัมภาษณเชิงลึก จํานวน ๘ คน

๒.๔ ขอบเขตดานพื้นท่ีไดแก ๑.ตําบลระหาน ๒.ตําบลเทพนิมิต ๓.ตําบลวังชะโอน
๔.ตําบลบึงสามัคคี

๒.๕ ขอบเขตดานระยะเวลาดําเนินการวิจัยตั้งแตเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงเดือน
ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมเปนระยะเวลา ๕ เดือน

๓. สมมติฐานการวิจัย
ประชากรท่ีมี  เพศ  อายุ  อาชีพ  รายได ระดับการศึกษา อาชีพ ระยะเวลาท่ีอยู

ในพ้ืนท่ี สถานภาพการเปนสมาชิกภายในกลุมทอผา และความรูเก่ียวกับกับการทอผา ท่ีแตกตางกัน
จะมีความคิดเห็นตอระดับบทบาทของภาครัฐในการพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินดานการทอผาของชุมชน
บานวังเจา  อําเภอบึงสามัคคี  จังหวัดกําแพงเพชรแตกตางกัน

๔. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทของภาครัฐ ในการพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน  : กรณีศึกษา

ดานการทอผา ชุมชนบานวังเจา อําเภอบึงสามัคคี  จังหวัดกําแพงเพชร จากการทบทวนแนวคิด
ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ผูวิจัยกําหนดกรอบแนวความคิดการวิจัย ดังนี้
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แผนภาพท่ี ๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย

๕. วิธีดําเนินการวิจัย
๕.๑ รูปแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยแบบผสมผสานวิธี โดยใชระเบยีบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งเปนการ

วิจัยเชิงสํารวจ จากแบบสอบถาม ประกอบการสัมภาษณเชิงลึก กับผูใหขอมูลสําคัญ
๕.๒ ประชากรและกลุมตัวอยาง

๕.๒.๑ ประชากร ท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ประชากรท้ังชายและหญิงในเขตพ้ืนท่ี
อําเภอบึงสามัคคี  จังหวัดกําแพงเพชร ซึ่งมีจํานวน ๒๑,๙๗๓ คน

๕.๒.๒ กลุมตัวอยาง ท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยการ
เปดตารางสุมตัวอยางประชากรของ ทาโร ยามาเน (Taro  Yamane) ซึ่งผูวิจัยจะทําการสุมตัวอยาง
แบบบังเอิญ มาจากการเปดตารางกําหนดของกลุมตัวอยางจํานวน ๓๙๓ คน

๕.๒.๓ ผูใหขอมูลหลัก ผูวิจัยทําการสัมภาษณเชิงลึก ผูใหขอมูลหลักจํานวน ๕ คน ไดแก
๑) ประธานกลุมทอผา จํานวน ๑ ทาน ๒) สมาชิกกลุมทอผา จํานวน ๒ ทาน ๓) เจาหนาท่ีภาครัฐ
จํานวน ๑ ทาน ๔) ผูนําทองถ่ิน จํานวน ๑ ทาน

๕.๓ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก แบบสอบถาม
ผูวิจัยพัฒนาข้ึนตามกรอบของการวิจัยเรื่อง “บทบาทของภาครัฐ ในการพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน  :
กรณีศึกษาดานการทอผา ชุมชนบานวังเจา อําเภอบึงสามัคคี  จังหวัดกําแพงเพชร” และ ผูวิจัยสราง
แบบสัมภาษณเพ่ือใชเก็บขอมูลโดยเปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง

ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล
๑. เพศ
๒. อายุ
๓. อาชีพ
๔. รายได
๕. ระดับการศึกษา
ปจจัยดานสังคม
๑. ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูใน
พ้ืนท่ี
๒. สถานภาพการเปนสมาชิก
๓. ความรูเก่ียวกับการทอผา

บทบาทภาครัฐ
๑. ดานเงินทุน
๒. ดานการผลิต
๓. ดานการตลาด
๔. ดานการบริหารจัดการ

สัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ
จํานวน ๕ คน
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๕.๔ การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยวิ เคราะหขอมูลจากแบบสอบถามโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเ พ่ือการวิจัยทาง

สังคมศาสตร โดยใชสถิติ๑ ดังนี้
๑. การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม หลังจากท่ีไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจาก

แบบสอบถามเรียบรอน นําขอมูลท่ีไดไปวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม
สําเร็จทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร ดังนี้

สถิติพรรณนา สําหรับอธิบายลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยางและพรรณนาบทบาทของ
ภาครัฐ ในการพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน  : กรณีศึกษาดานการทอผา ชุมชนบานวังเจา อําเภอบึง
สามัคคี  จังหวัดกําแพงเพชร สถิติท่ีใช คือ คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สถิติอนุมาน ใชสําหรับทดสอบสมมติฐาน เพ่ือเปรียบเทียบปจจัยบทบาทของภาครัฐ ในการ
พัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน  : กรณีศึกษาดานการทอผา ชุมชนบานวังเจา อําเภอบึงสามัคคี  จังหวัด
กําแพงเพชร โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล สถิติท่ีใชคือ การทดสอบคา (t-test) ในกรณีตัวแปรตน
สองกลุมและการทดสอบคาเอฟ (F – test) ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way
ANOVA)

๖. ผลการวิจัย
๖.๑ ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมีจํานวน ๒๓๓ คน คิดเปนรอยละ ๕๘.๓ มีอายุ

60 ปข้ึนไป มีจํานวน ๑๕๒ คน คิดเปนรอยละ ๓๘ มีอาชีพเกษตรกรรมจํานวน ๑๕๔ คน คิดเปน
รอยละ ๓๘.๕ มีรายไดระหวาง ๑๐,๐๐๑ – ๑๕,๐๐๐บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ ๕๒.๓
จบการศึกษาต่ําวาประถมศึกษาปท่ี ๖ จํานวน ๒๑๕ คน คิดเปนรอยละ ๕๓.๘ ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู
ในพ้ืนท่ีสวนใหญ 31 ปข้ึนไป จํานวน ๓๑๙ คน คิดเปนรอยละ ไมเปนสมาชิกจํานวน ๓๑๖ คน คิด
เปนรอยละ ๗๙ และไมมีความรูดานการทอผาจํานวน ๒๘๘ คน คิดเปนรอยละ ๗๒

๖.๒ ระดับของบทบาทภาครัฐในการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น : ดานการทอผา ชุมชน
บานวังเจา อําเภอบึงสามัคคี  จังหวัดกําแพงเพชร

ประชาชนมีความคิดเห็นตอระดับของบทบาทภาครัฐในการพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินดานการ
ทอผา อยูในระดับปานกลาง ( = ๓.๓๗, S.D. = .๖๑๗) สําหรับการพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานเงินทุน ( = ๓.๔๕, S.D. = .๖๒๒) และรองลงมาตามลําดับคือ ดานการ
ผลิต ( = ๓.๓๘, S.D. = .๖๘๔) ดานการตลาด ( = ๓.๓๖, S.D. = .๕๕๗) และดานการบริหาร
จัดการ ( = ๓.๓๐, S.D. = .๖๐๕)

๖.๓ ผลการทดสอบสมมติฐาน
ประชาชนท่ีมี  เพศ  อายุ  อาชีพ  รายได ระดับการศึกษา อาชีพ ระยะเวลาท่ีอยู

ในพ้ืนท่ี สถานะการเปนสมาชิกภายในกลุมทอผา และความรูเก่ียวกับกับการทอผา  มีความคิดเห็นตอ

๑ธานินทร ศิลปจารุล, การวิจัยและวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวย SPSS, (กรุงเทพมหานคร : วีอินเตอร
พริ้นทร, ๒๕๕๐), หนา ๔๕
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ระดับบทบาทของภาครัฐในการพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินดานการทอผาของชุมชนบานวังเจา อําเภอ
บึงสามัคคี  จังหวัดกําแพงเพชร โดยรวมแตกตางกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย

๖.๔ ผลการสัมภาษณเชิงลึก
๑) ดานเงินทุน
ดานเงินทุนภาครัฐไดเขาไปมีบทบาทในการพัฒนากลุมทอผาโดยมีการจัดทําโครงการเปน

รายป เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนดานวัสดุและอุปกรณแตยังไมเพียงพอตอความตองการ ดังนั้นกลุมทอ
ผายังคงมีความตองการการสนับสนุนเงินทุนจากภาครัฐท่ีมากข้ึน

๒) ดานการตลาด
ดานการตลาดภาครัฐไดเขามามีบทบาทในการหาสถานท่ีจัดจําหนายให โดยไดความ

อนุเคราะหจากท้ังภาครัฐและเอกชน และหนวยงานตาง ๆ โดยไดรับการอนุเคราะหจากการออกราน
ขายของ ดานการประชาสัมพันธตามสื่อตาง ๆ ทําใหกลุมทอผามีรายไดเพ่ิมมากข้ึน

๓) ดานการผลิต
ดานการผลิตกลุมทอผายังคงใชรูปแบบการทอผา แบบดั้งเดิมท่ียังคงอนุรักษอยู แตสภาพ

ปญหาท่ีพบบอยจากการผลิตคือ ทอผาไดไมทันตามท่ีลูกคาสั่ง เนื่องจากปญหาจากการขาดแคลน
แรงงาน เนื่องจากสมาชิกกลุมทอผาท่ีแทจริงมีเพียง 7 คน เทานั้น ภาครัฐจึงไดมีการนําเทคโนโลยีมา
ประยุกตใหใชในบางสวนทําใหปญหาลดลง

๔) ดานการบริหารจัดการ
ดานการบริหารจัดการภาครัฐไดมีการเขามาชวยกลุมทอผาวางแผนท้ังดานการเงิน

การตลาด และการผลิต เปนสิ่งท่ีกลุมทอผาคอนขางขาดความรูในการบริหารจัดการ ภาครัฐจึงไดมี
โครงการเพ่ือมาสนับสนุน ท้ังการวางแผนดานเงินทุน จัดหาชองทางการจําหนาย ทําใหการดําเนินงาน
ของกลุมทอผามีการพัฒนาเพ่ิมมากข้ึน

แนวทางการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นดานการทอผา
การพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินดานการทอผานั้น กลาวคือ ภาครัฐไดเขามามีบทบาทในทุก ๆ

ดาน ท้ังดานเงินทุน ดานการตลาด  ดานการผลิต และดานการบริหารจัดการ เนื่องจากเปนการ
สนับสนุนใหประชาชนมีรายได และไมตองอพยพยายถ่ินฐานไปในเมืองใหญ ดังนั้นภาครัฐตองเขามามี
บทบาทในทุก ๆ ดาน เนื่องจากภูมิปญญาทองถ่ินดานการทอผาไดนํารายไดเขาสูประเทศเปนจํานวน
มาก

๗. สรุปองคความรูท่ีไดจากการวิจัย
จากการวิจัย ผูวิจัยไดรับองคความรูท่ีไดจากการวิจัยในครั้งนี้ คือ ทําใหทราบถึงบทบาท

ภาครัฐในการพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน : ดานการทอผา และไดพบความตองการของกลุมทอผา ซึ่ง
นําไปสูแนวทางการพัฒนาใหยั่งยืนตอไป

สรุปองคความรูท่ีไดจากการวิจัยผูวิจัยไดรับองคความรูท่ีไดจากการศึกษา ดังนี้
ดานเงินทุนคือ เปนสิ่งสําคัญมากท่ีสุดในการพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินดานการทอผา

เนื่องจากอาชีพทอผา เปนอาชีพท่ีไมไดรับการนิยมจากคนยุคปจจุบัน จึงทําใหมีการอพยพยายถ่ินฐาน
ไปทํางานตามเมืองอุตสาหกรรม ภาครัฐจึงตองมีการสนับสนุนดานการลงทุนและทําใหเห็นวาภูมิ
ปญญาทองถ่ินสามารถสรางรายไดใหสามารถดํารงชีพไดอยางแทจริง
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ดานการตลาดคือ สิ่งท่ีภาครัฐตองมีการประชาสัมพันธและหาชองทางการตลาดอยาง
สมํ่าเสมอเนื่องจากสมาชิกกลุมทอผาจะจัดจําหนายเฉพาะชองทางท่ีกลุมถนัดเทานั้น จึงทําใหทราบได
วารายไดท่ีเพ่ิมข้ึนของกลุมทอผา มาจากการท่ีภาครัฐหาชองทางการจัดจําหนายยังงานเทศกาล ตาง
ๆ ท้ังภายในจังหวัดและตางจังหวัด

ดานการผลิต
ดานการผลิต คือ ไดมีการสงเสริมใหสมาชิกกลุมทอผา ไดเขารวมอบรมเก่ียวกับการทอผา

ตามสถานท่ีหนวยงานภาครัฐไดจัดข้ึน เพ่ือเปนการพัฒนาผลิตภัณฑ และทําใหมีชองทางแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับกลุมทอผากลุมอ่ืน ๆ และยังไดจัดใหผูเชี่ยวชาญเขามาอบรมใหความรูทําใหสมาชิกมีความรู
เพ่ิมมากข้ึน และยังเพ่ิมคุณภาพการผลิตไดเพ่ิมข้ึนอีกดวย

ดานการบริหารจัดการ
ดานการบริหารจัดการ คือ ภาครัฐควรเขามาวางแผนการบริหารจัดการในทุก ๆ

ดาน เนื่องจากสมาชิกกลุมทอผามีเพียงความรูความสามารถดานการทอผาเพียงอยางเดียว แตยังขาด
ความรูดานการตลาด การบริหารจัดการ ดังนั้นภาครัฐและหนวยงานท่ีเก่ียวของยังคงตองเขามาชวย
สนับและสงเสริมอยางจริงจัง

๘. ขอเสนอแนะ
๘.๑ ขอเสนอแนะท่ัวไป
๑) ภาครัฐท่ีเก่ียวของควรหาแหลงเงินทุนใหกลับทางกลุม และจัดเจาหนาท่ีมาใหความรูใน

ดานของการจัดการทางดานการเงิน
๒) สงเสริมการประชาสัมพันธ การประกวดผลิตภัณฑ การจัดทําเครือขายเพ่ือใหกลุมอาชีพ

ไดมีเครือขายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู การจัดจําหนวยสินคา และการประสานงาน
๓) สํารวจความตองการของกลุมและจัดการอบรมตามความตองการ จําแนกเปน ความรู

ทางดานอาชีพ การตลาด การทําบัญชี การพัฒนาบรรจุภัณฑ เปนตน
๘.๒ ขอเสนอแนะสําหรับการนําไปปฏิบัติ
๑) ดานเงินทุน ภาครัฐควรสนับสนุนใหมีเงินทุนสํารองสําหรับใหกลุมกูยืมเพ่ือเปนทุน

หมุนเวียนในการซื้อวัสดุ หรืออุปกรณท่ีใชในการทอผา
๒) ดานการตลาดภาครัฐควรมีการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานตาง ๆ ในจังหวัด

กําแพงเพชร ท้ังในภาครัฐและเอกชน เพ่ือชวยสนับสนุน สงเสริม สินคาของกลุมแมบาน
๓) ดานการผลิต ควรมีหนวยงานท่ีเชี่ยวชาญดานการผลิตมาแนะนํา โดยสงวิทยากรมาอบรม

ใหความรูอยางตอเนื่องในการพัฒนาการผลิตและสินคามีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว
๔) ดานการบริหารจัดการภาครัฐตองเขามารวมวางแผน เขามาใหการสนับสนุนในการทํา

โครงการ โดยเปนโครงการตอเนื่องท่ีทําใหกลุมทอผาสามารถอยูไดดวยตนเอง โดยภาครัฐเปนผูคอย
ชี้แนะเทานั้น

๘.๓ ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป
๑) ควรมีการศึกษาวิจัยการบริหารงานกลุมทอผา ท่ีประสบความสําเร็จ กับกลุมท่ีไมประสบ

ความสําเร็จ เพ่ือทราบขอแตกตาง จุดออน จุดแข็ง เพ่ือหาทางแกไขปญหา และพัฒนาผาทอใหเปนท่ี
ตองการของตลาดมากข้ึน
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๒) ควรมีการศึกษา ประเมินผลโครงการ และติดตามผลในกลุมทอผา กอนเขารวมโครงการ
วากลุมผูผลิตมีความเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ เชน ดานเศรษฐกิจ สังคมมากนอยเพียงใด
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พุทธิปญญาสูการพัฒนาทําใหเกิดสันติภาพการพัฒนาสังคมมนุษยของชาวพุทธท่ีแทจริงไดใน

ศตวรรษท่ี ๒๑ ตองมีปราชญผูรูแจงในพุทธิปญญา อันไดแก ปราชญผูรูแจงในการศึกษาเลาเรียนซึ่ง
เปนบุคคลผูชี้แนวทางหลอหลอมในรูปแบบวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท่ีปลูกฝงลูกหลานของเราในอนาคต
ปราชญผูรูแจงท่ีเกิดจากขบวนการถายทอดอบรมพัฒนาสติปญญา ความคิดจากประสบการณ ปราชญ
ผูรูแจงท่ีเกิดจากการลงมือทําเปนข้ันตอนสุดทายของขบวนการสรางภูมิคุมกันทางสังคมเม่ือคน
ท้ังหลายทําในสิ่งท่ีถูกตอง แลวมีการกระทํา อยางตอเนื่อง และม่ันคงในการกระทําสูจิตสํานึกภายใน
ของตนเพ่ือเปนพ้ืนฐานสําคัญท่ีจะนําไปสูการทํากิจกรรมทางสังคมเพ่ือความมีสันติภาพการพัฒนา
สังคมมนุษยศตวรรษท่ี ๒๑ ซึ่งถือวาพุทธปิญญาเปนเครื่องมือท่ีดีท่ีสุดของสังคมมนุษยชาติในศตวรรษท่ี
๒๑ ท่ีถูกตองนําไปสูการลดความยึดถือตัวตน มองมนุษยทุกคนอยางมีคุณคาเทาเทียมกันและเปนวิถีท่ี
จะนําไปสูการยุติความขัดแยง นําสันติภาพสูสังคมมนุษยไดอยางแทจริง

คําสําคัญ : พุทธิปญญา, การพัฒนาสันติภาพ, สังคมมนุษย, ศตวรรษท่ี ๒๑

Abstracts
The development Buddhist wisdom for peace the human society century 21st.

Must have Wise in cognitive Buddhist wisdom by the enlightened in education
individual quidance moided inthe from of culture and lifestvle to culture our chiden,s
in the  future.Cognitive. Buddhist wisdom by theenlightened movement reley develop
intelligence. The idea of having an appointment. The cognitive. Buddhist wisdom by
the enlightened resulting from the action as a final step movement buiding
immunology society. When you do the right action. Do that consistentiy and stable.
Action to the basic portant lead. Activity social to peace development century 21st

๑เจาหนาท่ีงานวางแผนและพัฒนางานวิจัย โครงการขยายหองเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฎรธานี
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.Which is that rationality in strumental best of the National society in century 21st.The
correct lead reducing adherence identity for all human with equality and a royalty
lead conflict resolution bring peace to human society literally.

Keyword : Buddhist/wisdom,/peace,/development/human/society,/century/21st .

๑./บทนํา
พิจารณาตามกระบวนการพัฒนาของสังคมมนุษย ระบอบสังคมนิยมเปนชวงหนึ่งของ

กระบวนการท้ังหมดและเปน “เครื่องมือ”ใหเลือกสําหรับประเทศหนึ่งใด จะพัฒนาตนเองดวยระบอบ
ทุนนิยมหรือสังคมนิยม ก็ข้ึนอยูกับวา การพัฒนาดวยระบอบใดจะเหมาะสมกับสภาวะเปนจริงของ
ตนเอง สามารถเอ้ืออํานวยใหเกิดการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงในระบบ โครงสราง และกลไกตางๆไดดีกวา
ซึ่งจะยังผลใหเกิดการพัฒนากาวหนาไดมากกวา เร็วกวา ท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ประชาชนเปนผูเสวยผลของการพัฒนาอยางแทจริงเปนการเลือกเพ่ือหวังผล ถือเอาผลเปนตัวกําหนด
ในการเลือกท่ีจะพัฒนาประเทศไปสูความทันสมัย เจริญรุงเรืองอยางรอบดานในระยะยาว ข้ันตอนหนึ่ง
ของกระบวนการพัฒนาทางสังคมของมวลมนุษยชาติโลกเปลี่ยนผานจากศตวรรษท่ี ๒๐ สูศตวรรษท่ี
๒๑ เปนยุคโลกาภิวัตน ยุคแหงโลกไรพรมแดน ยุคของโลกแหงการเปลี่ยนแปลง และยุคเศรษฐกิจ
ฐานความรู ยุคของการแสวงหาและพัฒนาทุนมนุษย ยุคของคนมีปญญาดีนําพาองคการ ประเทศชาติ
หรือสังคมโลกใหรอดพนจากความเดือดรอน อันมีผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงของโลก เชน
ประเทศท่ีเกิดภาวะวิกฤตทางสังคมจากภัยสงครามและความขัดแยงทางการเมือง โดยเฉพาะใน
ประเทศท่ีเคยตกเปนอาณานิคมของตะวันตกมากอน เชน อินเดีย ศรีลังกา เวียดนาม ไมวาจะเปน
ขบวนการชาวพุทธเพ่ือสังคมในอินเดียท่ีนําโดย เอ็มเบ็ดการ (B.R.Ambedkar) ผูตอสูเพ่ือใหยกเลิก
ระบบวรรณะในสังคมอินเดีย โดยชักชวนชนชั้นต่ําตอย (ศูทร/อธิศูทร)ใหหันมานับถือพระพุทธศาสนา
ในฐานะเปนศาสนาท่ีใหความเสมอภาคทางสังคม  ขบวนการชาวพุทธเพ่ือสังคมในเวียดนามท่ีนําโดย
พระนิกายเซนชื่อ ติช นัท ฮันห (Thich Nhat Hanh) ผูตอสูเพ่ือชาวเวียดนามท่ีอพยพลี้ภัยสงคราม
ขบวนการสรโวทัย (Sarvodaya) นําโดยอริยรัตนะ (Ariyaratne) ในประเทศศรีลังกา ท่ีพยายาม
ประยุกตหลักพุทธธรรมมาแกปญหาสังคมตั้งแตสังคมระดับรากหญาจนถึงสังคมระดับประเทศ และ
ขบวนการชาวพุทธเพ่ือสังคมในธิเบตท่ีนําโดยองคทะไล ลามะ ผูนํารัฐบาลผลัดถ่ินของธิเบตท่ีพยายาม
ตอสูเพ่ือเอกราชของทิเบตบนฐานของอหิงสธรรม (non-violence) และเปนผูเสนอแนวคิดเรื่องความ
รับผิดชอบระดับสากล (universal responsibility) บนฐานของจิตใจท่ีมุงหวังประโยชนสุขเพ่ือผูอ่ืน
(altruistic mind)เหลานี้คือตัวอยางของขบวนการพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคมในตางประเทศท่ีพยายาม
นําเอาพระพุทธศาสนาเขาไปมีสวนรวมในการแกปญหาสังคม

สังคมไทยไมเคยประสบภาวะวิกฤตทางสังคมอยางรุนแรงเหมือนในหลายประเทศท่ียกมา
ขางตน แตภาวะวิกฤตทางสังคมและการเมืองตั้งแตสมัย ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ จนถึงปจจุบัน เปนตนมา
ไดกอใหเกิดปญหาวิกฤตตามมาอยางมากมาย ไมวาจะเปนปญหาสิ่งแวดลอม ปญหาความยากจน
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ปญหาเสื่อมโทรมดานศีลธรรม หรือปญหาการลมสลายของครอบครัว ชุมชน และสังคม เปนตน ดวย
เหตุนี้ จึงทําใหชาวพุทธไทยกลุมหนึ่งมองวาปญหาวิกฤตเหลานี้เกิดจากการพัฒนาท่ีมุงเนนแตเรื่อง
เศรษฐกิจโดยละเลยมิติทางสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม โดยเฉพาะพระพุทธศาสนาแบบจารีตใน
สังคมไทย นับตั้งแตรัฐแยกการศึกษาของประชาชนออกจากวัดในสมัยรัชกาลท่ี ๕ เปนตนมา สถาบัน
ศาสนาแทบจะถูกตัดขาดจากการกําหนดทิศทางของสังคมเลยก็วาได ดังนั้น ชาวพุทธบางกลุมจึงได
เสนอแนวคิดในการฟนคืนชีพบทบาทของพระพุทธศาสนาข้ึนมาใหม เพ่ือใหมีสวนรวมในการแกปญหา
และพัฒนาสังคมปจจุบัน รวมท้ังการตีความพุทธธรรมแบบใหมเพ่ือใหสอดคลองกับปญหาสังคมโลกยุค
ใหม บุคคลสําคัญท่ีพยายามอธิบายคําสอนทางพระพุทธศาสนาใหมีมิติทางสังคม เชน พุทธทาสภิกขุ๒

พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) พระไพศาล วิสาโล นพ. ประเวศ วสี เครือขายพุทธศาสนิกเพ่ือสังคม
นานาชาติ (พ.พ.ส.) (International Network of Engaged Buddhists-INEB) ถือวาเปนขบวนการ
พระพุทธศาสนาเพ่ือสังคมในระดับนานาชาติท่ีพยายามบูรณาการพระพุทธศาสนาเพ่ือแกปญหาสังคม
ยุคใหม แนวพุทธิปญญาสรางสันติภาพเพ่ือสังคมมนุษยการมุงพัฒนาแนวคิดเก่ียวกับพระพุทธศาสนา
เพ่ือสังคมท่ีมีฐานอยูบนความมีสติ ปญญา และกรุณา แนวใหมเพ่ือสามารถตอบปญหาสังคมโลกยุค
ใหมท่ีเต็มไปดวยความสลับซับซอน

บทความนี้พยายามท่ีจะนําเสนอแนวความคิดวา พุทธิปญญาสรางสันติภาพเพ่ือสังคมมนุษยใน
ศตวรรษท่ี๒๑ มีทางเดียวและเปนหนทางท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีชาวพุทธสามารถมีชีวิตท่ีสันติสุขเพ่ือสันติภาพ
แหงสังคมมนุษย จึงมีความสําคัญและสอดรับกับกระแสของพระพุทธศาสนาแนวใหมในสังคมไทย
ปจจุบันท่ีกําลังปรากฏตัวข้ึนเรื่อย ๆ ประเด็นปญหาหลัก ๆ ท่ีตองการจะศึกษานั่นคือ ประเด็นปญหา
เก่ียวกับแนวคิดเชิงสังคมในพระพุทธศาสนาอยางไร การใชพุทธปิญญามีปญหาในการตอบปญหาสังคม
ยุคใหมอยางไร เสนอทางออกดวยการตีความพุทธิปญญาสรางสันติภาพเพ่ือสังคมมนุษยในศตวรรษท่ี
๒๑ แบบใหมอยางไร

๒. แนวคิดเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม
ความหมายและลักษณะสําคัญของพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม คําวา “พระพุทธศาสนาเพ่ือ

สังคม” (Socially Engaged Buddhism) โดยกลุมนักคิดและนักวิชาการไดถกเถียงประเด็นปญหา
เก่ียวกับแนวคิดเชิงสังคมในพระพุทธศาสนาอยางไร การนําเอาพระพุทธศาสนาเขาไปผูกพัน (engage)
กับการแกปญหาสังคมโลกยุคใหม (โดยเฉพาะปญหาสงครามเวียดนาม) บนฐานของการมีสติระลึกรูถึง
สิ่งท่ีกําลังดําเนินไปภายในตนและในโลก ดังขอความท่ีวา “สติจะตองผูกพัน(กับสังคม) เม่ือมีการเห็น
จะตองลงมือกระทํา…เราจะตองมีสติระลึกรูปญหาท่ีแทจริงของโลก และดวยสตินี้เอง เราจึงจะรูสิ่งท่ี
ตองทําและไมตองทํา และท่ีจะตองใหความชวยเหลือ” ทางดาน Martin Luther King Jr. เคยถาม
พระติช นัท ฮันห ถึงเหตุผลของการเผาตัวตายหมูของพระภิกษุชาวเวียดนามกลุมหนึ่งท่ีเมืองไซงอนซึ่ง

๒ พุทธทาส,/สังคมนิยมหลักแหงพระศาสนา/:/ธัมมิกสังคมนิยม,/(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมูลนิธิ
โกมลคีมทอง,/๒๕๒๙), หนา๔๗-๔๙.
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๙๑

นําโดยพระติช กวาง ดุค (Thich Quang Duc) พระติช นัท ฮันห เขียนตอบวา การสละชีวิตเพ่ือสังคม
ดวยเมตตา-ธรรมถือวาเปนสัญลักษณของความรับผิดชอบตอสังคมอยางสูงสุด ขณะท่ี Chogyam
Trungpa Rinpoche ไดเปดโครงการพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม(The Engaged Buddhism
Program) โดยผูท่ีเขาศึกษาจะตองเรียนท้ังภาควิชาการและออกภาคสนามเพ่ือฝกฝนการทํากิจกรรม
ทางสังคม ความหมายของพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคมของสถาบันนี้ คือ “พระพุทธศาสนาเพ่ือสังคมเปน
การประยุกตเอาหลัก ศีล สมาธิ ปญญาของพระพุทธศาสนามาใชกับความทาทายในสังคมปจจุบัน
เพ่ือตอบสนองปญหาทางการเมืองและเศรษฐกิจของโลก” ขณะท่ี Christopher S. Queen มองวา
พระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม เปนการประยุกตหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาเพ่ือแกปญหาสังคม เปน
รูปแบบของศาสนาท่ีเกิดข้ึนในบริบทแหงการถกเถียงปญหาระดับโลกในเรื่องสิทธิมนุษยชน การ
กระจายความยุติธรรม และความกาวหนาทางสังคม จุดรวมสําคัญอยางหนึ่งของกลุมชาวพุทธท่ีทํางาน
เพ่ือสังคม คือ การถือเอาปญหาความทุกขของชาวโลกเปนแรงกระตุนใหเกิดความอยากท่ีจะทํางาน
เพ่ือสังคม รวมท้ังการตั้งปณิธานแบบพระโพธิสัตวของมหายาน ท่ีจะคุมครองรักษาสรรพสัตว โดยท่ี
Robert E.Goss พยายามเสนอมุมมองทางพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคมปจจุบันเปนขบวนการสากลท่ีอยู
เหนือการสังกัดนิกาย โดยมุงตอบสนองปญหาของโลกท้ังทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เปน
รูปแบบของขบวนการปลดปลอยทางสังคมและการเมืองท่ีเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงสังคมและการ
ปลดเปลื้องทุกขของมนุษย โดยประยุกตใชหลักคําสอนเรื่องความเมตตากรุณา ปญญา ปฏิจจสมุปบาท
และศูนยตา เพ่ือแกปญหาสังคม รวมท้ังการใชวิธีการปฏิบัติกรรมฐาน ยุทธศาสตรดานการศึกษา
เมตตากรุณาเชิงสังคม และการสรางเครือขายระดับรากหญาเพ่ือเขาไปมีสวนรวมกับสังคมอยาง
กระตือรือรน และองคทะไล ลามะ ผูนําเรียกรองเพ่ือเอกราชของทิเบตจากการยึดครองของจีน ได
เสนอแนวคิด“ความรับผิดชอบสากล” (universal responsibility) และแนวคิดแบบแบบ “จิตใจท่ี
หวังประโยชนเพ่ือผูอ่ืน” (altruistic mind) ซึ่งตั้งอยูบนฐานของความรัก ความเมตตากรุณา การให
อภัย และการอิงอาศัยกันของสิ่งท้ังหลาย ทานกลาววา “ทุก ๆ ชาติก็อิงอาศัยชาติอ่ืน แมแตชาติท่ีมีขอ
พิพาทกันก็ตองรวมมือในการใชทรัพยากรของโลก มนุษยท้ังหลายท้ังในชุมชนโลกและครอบครัว
จําตองสามัคคีกันและรวมมือกันบนฐานของการเคารพซึ่งกันและกัน แนวคิดเรื่องการทําประโยชนเพ่ือ
ผูอ่ืน (altruism) จึงเปนปจจัยท่ีสําคัญอยางยิ่งยวด”

๓. แนวคิดเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมในสังคมไทย
นักคิดและนักวิชาการคนสําคัญในสังคมไทยท่ีเสนอแนวคิดเก่ียวกับมิติทางสังคมใน

พระพุทธศาสนามีหลายทานดวยกัน แตแนวคิดท่ีถือวาไดรับการกลาวถึงมากท่ีสุด คือ
แนวคิดของพุทธทาสภิกขุ เรื่อง “ธัมมิกสังคมนิยม” เปนผูเสนอแนวคิดนี้ข้ึนมาในชวงท่ี

สังคมไทยกําลังอยูในชวงวิกฤตทางสังคมและการเมืองอันเนื่องมาจากเหตุการณ ๑๔ ตุลาคม ๑๕๑๖
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โดยทานไดใหความหมายของคําวา “ธัมมิกสังคมนิยม” วา หมายถึง สังคมหรือสังคมนิยมท่ีตั้งอยูบน
ฐานของธรรมหรือประกอบดวยธรรม คําวา “ธรรม” ในท่ีนี้ ทานใชหมายถึงธรรมชาติหรือกฎธรรมชาติ
ธรรมชาติท่ีพุทธทาสภิกขุมองวามีเจตนารมณสังคมนิยม ก็คือระบบความสัมพันธแบบพ่ึงพาอาศัยกัน
ของสรรพสิ่ง ตั้งแตสิ่งท่ีเล็กท่ีสุดระดับปรมาณู ๆ ไปจนถึงสิ่งท่ีกวางใหญระดับจักรวาล เจตนารมณ
สังคมนิยมของธรรมชาตินี้เองท่ีชวยคํ้าจุนใหสรรพสิ่งดํารงอยูได ดังขอความท่ีวา “ในรางกายนี้ก็ตองมี
ระบบสังคมนิยม มันจึงรอดมาได ในหมูบานนี้ก็มีระบบสังคมนิยมมันจึงรอดอยูได กระท้ังท่ัวโลก มันก็
นาหัวมากทีเดียว ถาเราจะพูดวาในระบบจักรวาลมันก็เปนสังคมนิยม ถาไมเปนเม่ือไหรมันจะตอง
วินาศ” ก็เชนเดียวกัน พุทธทาสภิกขุมองวาบัญญัติหรือจัดตามเจตนารมณสังคมนิยมของธรรมหรือ
ธรรมชาติ (ธัมมิกสังคมนิยม) กลาวคือ เปนระบบท่ีสรางข้ึนเพ่ือผูกพันใหสังคมอยูรวมกันเปนปกแผน
ตามเจตนารมณของธรรม

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) พระธรรมปฎก  เรื่อง “ศีลกับเจตนารมณทางสังคม”
เปนพระสงฆอีกทานหนึ่งท่ีพยายามจะฟนฟูมิติทางสังคมของพระพุทธศาสนาใหกลับคืนมาใหม ซึ่งทาน
มองวาเปนสิ่งท่ีมีอยูแลวแตถูกมองขามไปหรือถูกมองในเชิงปจเจกจนเกินไป เปนท่ีทราบกันดีวา เรื่อง
ศีลหรือวินัยท่ีอธิบายตามจารีตประเพณีในสังคมไทย สวนใหญก็จะเนนเรื่องของความดีงามสวนบุคคล
เปนสําคัญ โดยมองเพียงวาสังคมท่ีดีเกิดจากการมีปจเจกชนท่ีดีหลายคนมารวมกัน สวนมิติของศีลใน
ดานการจัดวางระบบหรือโครงสรางทางสังคมเพ่ือสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการพัฒนาคนแทบจะไมมี
การกลาวถึงเลยในสังคมไทย พระธรรมปฎก ไดใหความสําคัญตอเรื่องนี้มาก โดยทานไดอุทิศพ้ืนท่ีใน
หนังสือพุทธธรรมถึงหนึ่งบท (๒๐ หนากระดาษ) สําหรับอธิบายมิติทางสังคมของศีลหรือวินัยเปนการ
เฉพาะ โดยตั้งชื่อบทวา “ศีลกับเจตนารมณทางสังคม” (ตางจากพุทธทาสภิกขุท่ีมองวาธรรมชาติมี
เจตนารมณทางสังคม) ทานมองวา หลักคําสอนของพระพุทธศาสนาท่ีสะทอนมิติทางสังคมของ
พระพุทธศาสนาไดอยางเดนชัดท่ีสุด คือ หลักคําสอนในข้ันของศีลหรือวินัย ดังคํากลาวของทานท่ีวา
คําสอนและหลักปฏิบัติในข้ันศีล เพราะศีลเปนระบบการควบคุมชีวิตดานนอกเก่ียวดวยการแสดงออก
ทางกายวาจา เปนระเบียบวาดวยความสัมพันธกับสภาพแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งความสัมพันธ
ระหวางมนุษยดวยกัน การดําเนินกิจการตาง ๆ ของหมูชน การจัดสภาพความเปนอยูและสิ่งแวดลอม
ใหเรียบรอยและเก้ือกูลแกการดํารงอยูดวยดีของหมูชนนั้น และแกความผาสุกแหงสมาชิกท้ังปวงของ
หมูชน อันจะเอ้ืออํานวยใหทุกคนสามารถบําเพ็ญกิจกรณียท่ีดีงามยิ่ง ๆ ข้ึนไป๓ เพราะฉะนั้นตรงนี้
ตองการทําความเขาใจเรื่องทางสังคม ไมวานักคิดหรือนักวิชาการแตละทานจะมองมิติทางสังคมของ
พระพุทธศาสนาอยางไรก็ตาม สิ่งท่ีเราตองยอมรับอยางหนึ่งคือ สภาพความซับซอนของปญหาสังคม
โลกยุคใหมมีบทบาทอยางสําคัญท่ีกดดันใหขบวนการทางพระพุทธศาสนาแบบใหมปรากฏตัวข้ึน

๓ ประเวศ วสี, ศ.น.พ. ธรรมิกสังคม, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมูลนิธิโกมลคีมทอง), ๒๕๔๒.
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๔. ปญหาเกี่ยวกับแนวคิดเชิงสังคมในพระพุทธศาสนาเปนอยางไร
พระธรรมปฎกบอกวาธรรมเปนรากฐานของวินัยนั้น ดวยเหตุผลท่ีวาวินัยถูกบัญญัติข้ึนโดย

พระพุทธเจาผูทรงรูความจริงของธรรมหรือกฎธรรมชาติ และการท่ีพระองคบัญญัติวินัยใหมี
เจตนารมณทางสังคมนั้น ทานก็ไมไดยืนยันวา เพราะกฎธรรมชาติมีเจตนารมณทางสังคมบังคับอยู จึง
ตองบัญญัติวินัยใหมีเจตนารมณตามนั้น ทานเพียงแตบอกวา การบัญญัติจัดวางวินัยใหมีเจตนารมณ
ทางสังคม จะเปนสภาพแวดลอมท่ีดี (ปรโตโฆสะ) หรือเก้ือกูลใหคนท่ีอยูในสังคม (สังฆะ) ไดพัฒนาตน
ใหเขาถึงความจริงของธรรมชาติไดเร็วข้ึน

นายแพทย ประเวศ วสี โดยไดรับอิทธิพลท้ังจากแนวคิดของพุทธทาสภิกขุ และพระธรรม
ปฎกดังท่ีกลาวมาแลว นพ. ประเวศ มองวา ศีลธรรมหรือศาสนาเหมือนกับสถาบันทางสังคมอ่ืน ๆ คือ
ตองมีองคประกอบสําคัญ ๒ สวน ไดแก (๑) สวนท่ีเปนโครงสราง และ (๒) สวนท่ีเปนเครื่องตกแตง
สวนท่ีเปนโครงสรางก็คือสถาบันทางสังคม เชน สถาบันครอบครัว สถาบันชุมชน และสวนท่ีเปนเครื่อง
ตกแตง ไดแก หลักศีลธรรมหรือหลักคําสอนทางศาสนาท่ีเรานํามา อบรมสั่งสอนกัน สวนท่ีถือวาสําคัญ
ท่ีสุด คือสวนท่ีเปนโครงสราง เพราะเปนหลักคํ้าประกันหรือเปนฐานรองรับศีลธรรม ถาสวนท่ีเปน
โครงสรางนี้ลมสลายเสียแลว ก็ไมสามารถท่ีจะปลูกฝงศีลธรรมใหเกิดข้ึนในสังคมได ศีลธรรมก็เหมือน
สถาปตยกรรมตาง ๆ ซึ่งมีท้ังสวนท่ีเปนโครงสราง สวนท่ีเปนสิ่งตกแตง เหมือนอาคารซึ่งมีโครงสรางกับ
สิ่งตกแตงใหมันนาอยูมากข้ึน สวยงามมากข้ึน มีประโยชนมากข้ึน สิ่งท่ีพระสอนจะสอนในสิ่งท่ีเปนสวน
ตกแตงแตสวนโครงสรางมันพังไปแลว ถาโครงสรางพังแลวถึงจะพยายามตกแตงอยางไร มันก็ไมมีอะไร
ใหตกแตง

ต อประเด็ นปญหานี้  แพทยประเวศได เ สนอแนว คิด เ ก่ียว กับ “ความรุ นแรง เชิ ง
โครงสราง” (structural violence) วาเปนรากฐานท่ีมาของความเสื่อมโทรมทางศีลธรรมและเปนท่ีมา
ของความลมเหลวในการปลูกฝงศีลธรรม โครงสรางของความรุนแรง หมายถึง สภาพท่ีสถาบันทาง
สังคม เชน สถาบันครอบครัว ชุมชน อยูในภาวะออนแอหรือลมสลายจนไมสามารถทําหนาท่ีเปน
“ภูมิคุมกันทางสังคม” ได นอกจากนัน้ โครงสรางแบบนี้ยังเปนตัวขับเคลื่อนคนท้ังหลายใหทําในสิ่งท่ีไม
ถูกตองโดยไมรูตัวดวย เรื่องโครงสรางของความรุนแรง เปนเรื่องรายแรงมากกวาเรื่องบุคคลใดบุคคล
หนึ่งทําไมดีอยางนั้นอยางนี้ โครงสรางท้ังโครงจะขยับคนท้ังหลายใหเขาไปทําในสิ่งท่ีไมถูกตองและโดย
ไมรูดวยวาเปนสิ่งท่ีไมถูกตอง เรียกวาเปนโครงสรางของความรุนแรง ขณะนี้เรามีโครงสรางของความ
รุนแรงดําเนินอยู ดังนั้น คําตอบสําหรับการฟนฟูศีลธรรมในสังคมไทยตามทัศนะของ นพ.ประเวศ
จึงไมใชการมุงทําใหแตละคนเปนดีแลวสังคมท้ังหมดจะดีข้ึนเอง หากแตอยูท่ีวาทําอยางไรจึงจะให
โครงสรางของสังคมเขมแข็งจนสามารถเปนภูมิคุมกันทางสังคมได บนรากฐานของโครงสรางสังคมท่ี
เขมแข็งนี้เองจึงจะสามารถปลูกฝงศีลธรรมไดงาย และบางครั้งศีลธรรมก็สามารถเกิดข้ึนไดเองโดย
อาศัยโครงสรางทางสังคมเปนตัวหลอหลอมในรูปแบบของวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิต

ถาเราอยูในชุมชน ชุมชนจะเปนภูมิคุมกันใหความอบอุนทางจิตใจ ชวยเหลือกันทางเศรษฐกิจ
ลูกเตาไดชวยกันดูแล มันเปนความอบอุนอันพ่ึงพิงกันได ผมจึงเรียกตรงนี้วาเปน “ภูมิคุมกันทางสังคม”
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เม่ือครอบครัวแตก ชุมชนแตก สังคมหมดภูมิคุมกัน หลังจากนั้นเปนโรคอะไรเขามาก็ระบาดรุนแรงเกิด
“โรคของวิกฤตการณทางสังคม”

นิธิ เอียวศรีวงศ มองวา พระพุทธศาสนาไมไดขาดมิติทางสังคมแตอยางใด หากแต
พระพุทธศาสนาท่ีเรานับถือกันในสังคมไทยเปนพระพุทธศาสนาท่ีเนนหนักมิติเชิงปจเจกบุคคลเพียง
ดานเดียว นิธิมองวา การอธิบายหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยใหความสําคัญตอมิติทางสังคมดวย
นอกเหนือจากมิติทางจิตวิญญาณและการประพฤติปฏิบัติสวนบุคคล จะชวยให พระพุทธศาสนามีพลัง
ในการอธิบายปรากฏการณตาง ๆ ในสังคม แทนท่ีจะสรุปอยางสั้น ๆ วาปญหาท้ังหลายในโลกนี้เกิด
จากความโลภ ความโกรธ ความหลงของบุคคล ซึ่งเทากับไมไดตอบปญหาอะไรเลย และอาจเปนการ
สงเสริมความมักงายของชาวพุทธในการไมใชปญญาพิจารณาหาเหตุปจจัยตางๆ อยางท่ัวถึง การ
คํานึงถึงปจจัยทางสังคมยังชวยใหการสงเสริมศีลธรรมในสังคมเปนไปอยางไดผล เพราะเม่ือตระหนักวา
ศีลธรรมนั้นไมใชเรื่องของปจเจกบุคคลอยางเดียว หากยังมีปจจัยทางสังคมมาเก่ียวของดวย (ท้ังใน
ฐานะสิ่งท่ีมีผลกระทบตอพฤติกรรมของเรา และสิ่งท่ีไดรับผลกระทบจากการกระทําของเราและสง
ตอไปยังผูอ่ืน) ดังนั้น เม่ือตองการสงเสริมใหผูคนมีศีลธรรม ก็ไมคิดแตจะพร่ําสอนวอนย้ําใหทุกคนจง
ทําดี ๆ เทานั้น หากยังตองพยายามสรางสรรคสภาพแวดลอมทางสังคมใหเอ้ือตอการมีศีลธรรม พรอม
กันนั้นก็สงเสริมใหทุกคนไดมีสวนสรางสรรคสังคมใหมีสภาพแวดลอมท่ีดีดวย มิใชแตทําความดี
เฉพาะตัวเทานั้น๔

พระไพศาล วิสาโล พระพุทธศาสนามีหลักธรรมหลายประการท่ีสอดคลองแนวคิดประชา
สังคม ดังจะเห็นไดวา “คุณธรรมพลเมือง” (Civic Virtues) เชน การมีวินัยในตนเอง การเห็นแก
สวนรวม ความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน และการใหอภัย เขากันไดกับหลักธรรมหลายหมวด เชน สังคหวัตถุ
๔ ฆราวาสธรรม ๔ บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ สําหรับประเด็นขอโตแยงท่ีวาพระพุทธศาสนาขาดมิติทาง
สังคม พระไพศาลมองวา แมวาพระพุทธศาสนาจะใหความสําคัญตอการฝกฝนพัฒนาตนคอนขางมาก
สวนประชาสังคมเปนเรื่องของสังคมท่ีเลยพนระดับบุคคลออกไป แตก็มิใชสิ่งท่ีขัดแยงกันหรือเปนคน
ละเรื่องกัน เพราะถึงอยางไรพระพุทธศาสนาก็มิไดจํากัดตัวอยูในขอบเขตพรมแดนทางดานจิตใจลวน
ๆ อยางท่ีมักเขาใจกัน การฝกฝนพัฒนาตนนั้น แมจะมีจุดหมายสูงสุดอยูท่ีการเสริมสรางปญญาให
เขาถึงความจริงของชีวิตหรือสัจธรรม แตก็ตองอาศัยสภาพแวดลอม อันไดแกสภาพความเปนอยู
ตลอดจนระเบียบชีวิตและระบบความสัมพันธระหวางมนุษยดวยกัน เพ่ือกํากับความประพฤติ กลอม
เกลาจิตใจและพัฒนาปญญาใหเปนไปในทางท่ีถูกตองดีงาม ระเบียบชีวิตและระบบความสัมพันธ
ระหวางมนุษยหรือแบบแผนของสังคมนี้ในทางพระพุทธศาสนาเรียกวา วินัย ตรงกันขามกับท่ีคนท่ัวไป
เขาใจกัน พระพุทธศาสนานั้นมิไดมีแตเรื่องธรรมะเทานั้น นั่นเปนเพียงครึ่งหนึ่งของพระพุทธศาสนา
อีกครึ่งหนึ่งก็คือวินัย ตอเม่ือมีท้ังธรรมและวินัยจึงเรียกวาพระพุทธศาสนา ดังในสมัยพุทธกาลคําวา
“ธรรมวินัย” เคยเปนคําเรียกชื่อของพระพุทธศาสนา

๔ นิธิ เอียวศรีวงศม, คนจนกับนโยบายการทําใหจนของรัฐ, (กรุงเทพมหานคร/: โรงพิมพเรือนแกวการ
พิมพ), ๒๕๔๓.
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ตอธรรมได เชน ชวยเพ่ือนโดยเอาเงินสวนรวมไปใหเขา พระพุทธศาสนาเนนอุเบกขาในกรณี
ดังกลาว เพ่ือรักษาธรรมหรือหลักการของสวนรวมเอาไว เปนการปองกันสวนรวมมิใหเสียหาย เห็นได
ชัดวาอุเบกขานั้นเปนธรรมและหลักการของสวนรวม มิใชคํานึงแตหนาท่ีหรือคุณธรรมตอตัวบุคคล
เทานั้น แมแตคําวา “บุญ” ซึ่งเปนเรื่องท่ีคนไทยคุนเคยกันดีแตเขาใจคลาดเคลื่อน บุญในความหมายท่ี
แท ตองเปนเรื่องของการชวยเหลือผูอ่ืน (หรือสวนรวม) และการขัดเกลาตนเอง เปนการหลักการท่ีควร
ท่ีจะฟนฟูอยางจริงจัง เพราะสงเสริมจริยธรรมทางสังคมโดยตรง ท้ังยังสอดคลองกับหลักการประชา
สังคมดวย โดยเฉพาะแนวคิดเรื่อง “คุณธรรมพลเมือง” (Civic Virtues)๕

เพราะฉะนั้นตรงนี้ตองการทําความเขาใจเรื่องทางสังคม ชาวพุทธจะไมคอยสนใจตรงนี้ ชาว
พุทธจะสนใจเปนเรื่องปจเจกบุคคล เพราะฉะนั้นท้ัง ๆ ท่ีพุทธศาสนาเปนของดี เราจึงคงดูเสมือนไมมี
พลังท่ีจะใชพุทธ-ศาสนาเขาไปแกไขปญหา เพราะไมไดสนใจ ทําความเขาใจเรื่องมิติทางสังคม เอา
เฉพาะตัวของตัวคนเดียววาทําอยางไรจึงจะหมดกิเลส เม่ือสังคมเสื่อมเลยกระทบหมดทุกคน

สรุปกรอบแนวคิดองคความรูสูโมเดลดังนี้

พุทธิปญญาการพัฒนาสังคมมนุษย

พุทธิปญญาการพัฒนาสังคมมนุษย

๕ พระไพศาล วิสาโล, พุทธศาสนาไทยในอนาคต แนวโนมและทางออกจากวิกฤต, (กรุงเทพมหานคร:
มูลนิธิสัดศรี-สฤษดิ์วงศ), ๒๕๔๖.

การศึกษาเลาเรียน

ประสบการณ
กระทําสิ่งท่ี

ถูกตอง

เอ็มเบ็ดการ์
(ความเสมอภาคทางสงัคม)

ติช นัท อนัท์

องค์ทะไล ลามะ

พุทธทาสภกิขุ
(ธมัมกิสงัคมนิยม)

พระพรหมคุณาภรณ์
(ศีลกบัเจตนารมณ์ทาง
สังคม

นพ.ประเวศ วสี
(ภมูิคุ้มกนัทางสงัคม)

นิธิ เอียวศรีวงศ์
(มติิทางสงัคม)

อริยรัตนะ

(ขบวนการชาวพทุธเพือสงัคม)

(ธรรมแกปญหาสังคม
รากหญา-ประเทศ)

(ฐานของจิตใจทีมุง่หวงัประโยชน์
สขุเพือผู้อนื)พระไพศาล วิสาโล

(คณุธรรมพลเมือง)
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๙๖

การใชพุทธิปญญาตอบปญหาสังคมยุคใหมอยางไร
พุทธิปญญา หมายถึง สมรรถนะ (faculty) หรือความสามารถท่ีจะรูหรือเขาใจในสิ่งตางๆ ซึ่ง

ตางกับความรูสึก (sensation) และเจตจํานง (will)๖ และทรรศนะท่ีถือวาพุทธิปญญามีความสําคัญ
เหนือสิ่งอ่ืนๆ พระพุทธเจาตรัสรูดวยความสามารถทางจิตในการเขาใจสิ่งตางๆ อยางมีเหตุผลและ
อยางสมเหตุสมผล แตถาเรากลาววา “พระพุทธเจาตรัสรูดวยปญญา” ยอมเนนถึงคุณธรรมทางจิต
ของพระองคท่ีทําใหถึงความจริงและความเปนจริงในอุดมคติ เปนปญญาท่ีนําไปสูความพนทุกขหรือ
นิพพาน ปญญานี้เรียกอีกอยางหนึ่งวา ปรัชาญาณ (wisdom) เปนความรูแจงในเรื่องสัจธรรมและ
ความผิดชอบชั่วดีอันเปนหลักสําคัญในการ ดําเนินชีวิต

พระไตรปฎกและอรรถกถาเรียงลําดับ “จินตมยปญญา” กอน ซึ่งตางกับคัมภีรทาง
พระพุทธศาสนาโดยท่ัวไปของไทยท่ีเรียงลําดับ “สุตมยปญญา” กอน พระพรหมคุณาภรณตั้งขอสังเกต
วา ในคัมภีรภาษาบาลีใหความสําคัญกับประเภทบุคคล จึงไมเรียงลําดับตามข้ันตอนการอบรมพัฒนา
กลาวคือ บคุคลบางกลุมสามารถคิดหาเหตุผลเองไดจนเกิดปญญาความรูความเขาใจความจริงโลกและ
ชีวิต เกิดจินตมยปญญา แตตนสวนมากตองอาศัยครูสั่งสอนอบรม อาศัยกัลยาณมิตรใหคําแนะนําจน
เกิดความเขาใจ เกิดปญญา เรียกวา “สุตมยปญญา” ความรูประเภทท่ีไดอาศัยการไดยินไดฟง หรือ
ศึกษาอบรมท่ีเรียกวา “สุตะ” เปนเครื่องเก้ือหนุนปญญาท้ังทางโลกและทางธรรม ทําใหเขาใจโลกและ
ชีวิต และสามารถดําเนินชีวิตท่ีดีงามตลอดจนเขาถึงความพนทุกขได สวน “ภาวนามยปญญา” เปน
ปญญาท่ีเกิดจากการลงมือปฏิบัติ คําวา “ภาวนา” แปลวา ทําใหเจริญหรือทําใหเกิดมีข้ึน หมายถึงการ
ฝกฝนปฏิบัติดวยตนเองเกิดความรูความเขาใจ เชนการปฏิบัติกรรมฐานและการเรียนงานชางฝมือ การ
ปฏิบัติกรรมฐานดวยการปฏิบัติสมาทําใหเกิดปญญาได สมาธิเปนบาทฐานของปญญา เม่ือจิตใจสงบ
เกิดสมาธิดีแลว ยอมพิจารณาเห็นความจริงหรือเกิดปญญารูแจงได๗

ประเด็นท่ี ๑ สุตมยปญญาตอบปญหาสังคมยุคใหมอยางไร ประเด็นปญหานี้ เปนเครื่อง
เก้ือหนุนปญญาท้ังทางโลกและทางธรรม ทําใหเขาใจโลกและชีวิต และสามารถดําเนินชีวิตท่ีดีงามแลว
ใครเลาท่ีจะเปนผูนําพาบุคคล ปราชญชาวบานท่ีสั่งสม บงบอกลักษณะ ความเปน “บรมครู” ผูชี้ทาง
แตในสังคมปจจุบัน“ความรุนแรงเชิงโครงสราง” (structural violence) เปนรากฐานท่ีมาของความ
เสื่อมโทรมทางศีลธรรมและเปนท่ีมาของความลมเหลวในการปลูกฝงศีลธรรม โครงสรางของความ
รุนแรง ในท่ีนี้หมายถึง สภาพท่ีสถาบันทางสังคม เชน สถาบันครอบครัว ชุมชน อยูในภาวะออนแอหรือ
ลมสลายจนไมสามารถทําหนาท่ีเปน “ภูมิคุมกันทางสังคม” ไดเม่ือครอบครัวแตก ชุมชนแตก สังคม
หมดภูมิคุมกัน หลังจากนั้นเปนโรคอะไรเขามาก็ระบาดรุนแรงเกิด “โรคของวิกฤตการณทางสังคม”
ปราชญบรมครูผูชี้ทางท่ียังมีชีวิตอยูยังมีอยูหรือไมในสังคมแหงอนาคต

๖ ราชบัณฑิตนสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๒, (กรุงเทพมหานคร : นานมีบุคส
พับลิเคช่ันส, ๒๕๔๖), หนา๖๘๗.

๗ พระพรหมคุณาภรณ, (ป.อ.ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, พิมพครั้งท่ี๑๑,
(กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอส.อาร.พริ้นติ้ง แมส โปรดักส จํากัด, ๒๕๕๑), หนา ๒๓๑-๒๓๒.
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๙๗

ประเด็นท่ี ๒ จินตมยปญญาตอบปญหาสังคมยุคใหมอยางไร ประเด็นปญหานี้ เปนข้ันตอน
การอบรมพัฒนา รูจักมนสิการ (พิจารณาดวยใจ) ความตระหนักรู (Awareness) ความมีสติสํานึก
ตระหนักรูสิ่งท่ีเกิดข้ึนภายในตัวเอง สิ่งแวดลอมท่ีอยูรอบตัว รวมท้ังตระหนักรูในสภาพความทุกขของ
หมูสัตวในสังคมและโลก ถือวาเปนพ้ืนฐานสําคัญท่ีจะนําไปสูการทํากิจกรรมทางสังคม ฐานรองรับ
ศีลธรรม ถาสวนท่ีเปนโครงสรางนี้ลมสลายเสียแลว ก็ไมสามารถท่ีจะปลูกฝงศีลธรรมใหเกิดข้ึนในสังคม
ไดเหมือนอาคารซึ่งมีโครงสรางกับสิ่งตกแตงใหมันนาอยูมากข้ึน สวยงามมากข้ึน มีประโยชนมากข้ึน สิ่ง
ท่ีพระสอนจะสอนในสิ่งท่ีเปนสวนตกแตงแตสวนโครงสรางมันพังไปแลว ถาโครงสรางพังแลวถึงจะ
พยายามตกแตงอยางไร มันก็ไมมีอะไรใหตกแตง ปญหาท้ังหลายในโลกนี้เกิดจากความโลภ ความ
โกรธ ความหลงของบุคคล ซึ่งเทากับไมไดตอบปญหาอะไรเลย และอาจเปนการสงเสริมความมักงาย
ของชาวพุทธในการไมใชปญญาพิจารณาหาเหตุปจจัยตางๆ อยางท่ัวถึง

ประเด็นท่ี ๓ ภาวนามยปญญาตอบปญหาสังคมยุคใหมอยางไร ประเด็นปญหานี้ เกิดการ
ลงมือกระทํา (Imperative of Action) ขอบังคับท่ีจะตองลงมือทําหรือใหการชวยเหลือทันทีเม่ือเห็น
หรือไดยินผูอ่ืนมีความทุกข เหมือนคํากลาวไววา “เม่ือมีการเห็น จะตองมีการกระทํา” หรือ มองวา
การมองความทุกขของคนอ่ืนใหเปนดังทุกขของตน จะนําไปสูการกระทําอยางม่ันคง อุปมาเหมือน “ถา
ฉันมีแผลท่ีเลือดกําลังไหล ฉันจะรักษามันทันที จะไมเขารวมกลุมถกปญหาหรือรอใหมีเครื่องมือพรอม
หรือรอจนกวาจะไดตรัสรู หรือรอจนกวาจะไดฝกฝนตนกอน ฉันจะหาผามาพันแผลใหเลือดหยุดไหล
ทันที เพราะเลือดของฉันกําลังไหลอยูขณะนี้” แตในวิกฤตการณทางสังคมยุคปจจุบัน เรื่องโครงสราง
ของความรุนแรงสังคม เปนเรื่องรายแรงมากกวาเรื่องบุคคลใดบุคคลหนึ่งทําไมดีอยางนั้นอยางนี้
โครงสรางท้ังโครงจะขยับคนท้ังหลายใหเขาไปทําในสิ่งท่ีไมถูกตองและโดยไมรูดวยวาเปนสิ่งท่ีไมถูกตอง
เรียกวาเปนโครงสรางของความรุนแรง ขณะนี้เรามีโครงสรางของความรุนแรงดําเนินอยู

เสนอทางออกดวยการตีความพุทธิปญญาเพื่อการพัฒนาสันติภาพสังคมมนุษยในศตวรรษ
ท่ี ๒๑ แบบใหม

ขอเสนอท่ี ๑ หาตนแบบปราชญบรมครูผูช้ีทางดานสังคมท่ียังมีชีวิตอยู เปนตัวหลอหลอม
ในรูปแบบของวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตจึงไมใชการมุงทําใหแตละคนเปนดีแลวสังคมท้ังหมดจะดีข้ึนเอง
หากแตอยูท่ีวาทําอยางไรจึงจะใหโครงสรางของสังคมเขมแข็งจนสามารถเปนภูมิคุมกันทางสังคมได บน
รากฐานของโครงสรางสังคมท่ีเขมแข็งนี้เองจึงจะสามารถปลูกฝงศีลธรรมไดงาย และบางครั้งศีลธรรมก็
สามารถเกิดข้ึนไดเองโดยอาศัยโครงสรางทางสังคม

ขอเสนอท่ี ๒ รวบรวมผูคนตนแบบปราชญบรมครูผูช้ีทางดานสังคมท่ียังมีชีวิตอยู ในแตละ
ครอบครัว ชุมชน ตําบล อําเภอ ประเทศ รวบรวมสรรหา เพ่ือเปนตนแบบของโครงสรางสังคมศตวรรษ
ท่ี๒๑ สรางสรรคสภาพแวดลอมทางสังคมใหเอ้ือตอการมีศีลธรรม พรอมกันนั้นก็สงเสริมใหทุกคนไดมี
สวนสรางสรรคสังคมใหมีสภาพแวดลอมท่ีดีดวยการทอดผานองคความรูเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
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ขอเสนอท่ี ๓ สรางคุณธรรมพลเมืองคนตนแบบปราชญแผนดินธรรมแผนดินทอง.ใน
ศตวรรษท่ี๒๑

มีการสนับสนุนกิจกรรมและโครงการดานการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของคนในชุมชนและ
สังคม เพ่ือเปนรากฐานการสรางทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพใน การขับเคลื่อนประเทศชาติ ไปสูการ
พัฒนาท่ียั่งยืนอยางแทจริงใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑ โดย
เนนหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, โครงการบวร (บาน วัด โรงเรียน) และแนวทางยุทธศาสตรในการ
พัฒนาประเทศของ คสช. ๙ ประการ ๑. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม ๒. ยุทธศาสตร
การพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน ๓. ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งภาค
การเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน ๔. ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการ
เติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน ๕. ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความ
ม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ๖. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน ๗. ยุทธศาสตรในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสราง การบริหารงานของรัฐวิสาหกิจใหเกิด
ประโยชน กับประชาชน ในการใชบริการอยางแทจริง ๘. ยุทธศาสตรในเรื่องการปรับปรุงระบบ
โทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติใหเกิดความม่ันคงและยั่งยืน ในอนาคตใหทัดเทียมอาเซียน และ
ประชาคมโลก ๙. ยุทธศาสตรในการปองกันและปราบปรามทุจริต คอรัปชั่นอยางยั่งยืน รวมท้ังไดนํา
แนวคิดท่ี คสช. ไดเสนอ คานิยมหลัก ๑๒ ขอสําหรับประชาชนชาวไทย พึงปฏิบัติใน สถานการณ
ปจจุบัน ดังนี้ ๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ๒. ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณใน
สิ่งท่ีดีงามเพ่ือสวนรวม ๓. กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย ๔. ใฝหาความรู หม่ันศึกษาเลา
เรียนท้ังทางตรง และทางออม ๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม ๖. มีศีลธรรม รักษาความ
สัตย หวังดีตอผูอ่ืน เผื่อแผและแบงปน ๗. เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขท่ีถูกตอง ๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ ๙. มีสติรูตัว รู
คิด รูทํา รูปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 10. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รูจักอดออมไวใชเม่ือ
ยามจําเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจายจําหนาย และ พรอมท่ีจะขยาย กิจการเม่ือมีความ
พรอม เม่ือมีภูมิคุมกันท่ีดี ๑๑. มีความเขมแข็งท้ังรางกาย และจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายตางหรือ
กิเลส มีความละอายเกรง กลัวตอบาปตามหลักของศาสนา ๑๒. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม
และของชาติมากกวา ผลประโยชนของตนเอง

บทสรุป
ความสําคัญของพุทธิปญญาเพ่ือสันติภาพการพัฒนาสังคมมนุษยศตวรรษท่ี ๒๑ มุงใหความ

สนใจกับทุกๆสิ่งท่ีเก่ียวกับมนุษย พุทธิปญญามีมนุษยเปนศูนยกลางแหงคําสอนในพระพุทธศาสนา มี
ข้ึนเพ่ือมนุษย เพ่ือ สวัสดิภาพของหมูมนุษยท่ีบงชี้ถึงศักยภาพในตัวเราท่ีทําใหมนุษยรูจักตัวเอง (self
–realization) และพัฒนาตนเอง (self-perfection)  แมจะแตกตางกันในดานรูปลักษณภายนอก,
คุณสมบัติภายใน, สถานสภาพของชีวิต,ฐานะทางเศรษฐกิจ, ชื่อเสียงเกียรติยศ ก็ตามแตสิ่งท่ีมนุษยทุก
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คนมีเหมือนกันและมีเสมอกัน คือ “ความเปนมนุษย” มนุษยยอมมีโอกาสท่ีจะสามารถพัฒนาตนเองได
แมอาจจะใชเวลาแตกตางกันก็ตามสรางสันติท่ีมาพรอมกับปติอ่ิมเอมในใจของตนไดแลว ความขัดแยง
วุนวายในสังคมก็จะสามารถสงบราบคาบลงไดอยางไมยากเย็น การทําความเขาใจสังคมมนุษยศตวรรษ
ท่ี ๒๑ ท่ีถูกตองจะนําไปสูการลดความยึดถือตัวตน มองมนุษยทุกคนอยางมีคุณคาเทาเทียมกันและเปน
วิถีท่ีจะนําไปสูการยุติความขัดแยง นําสันติภาพสูสังคมมนุษยไดอยางแทจริง
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การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการบริหารการจัดการแหลงทองเท่ียวเชิงพุทธ
กรณีศึกษา : วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก

A Study of public opinion on the management of the Buddhist tourism.
A  case  of Wat Pha Sri Rattana Mahathat Phitsanulok  Province

ภวัต พัฒนนิภากร*๑

ผศ.ดร.โชติ  บดีรัฐ**

๒

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1. เพ่ือศึกษาระดับระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการบริหาร

จัดการแหลงทองเท่ียวเชิงพุทธ กรณีศึกษา : วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก 2. เพ่ือ
เปรียบเทียบปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวเชิงพุทธ กรณีศึกษา : วัดพระศรีรัตน มหาธาตุ
วรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก 3.เพ่ือหาแนวทางพัฒนาการจัดการแหลงทองเท่ียวเชิงพุทธ กรณีศึกษา : วัด
พระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก ประชาชนท่ีมา
ทองเท่ียววัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 382 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
คือ แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ไดคาความเชื่อม่ันท้ังฉบับ เทากับ 0.96 การวิเคราะห
ขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for window สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ (%) คาเฉลี่ย ( X
) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) t – test และวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA

ผลการวิจัยพบวา
ระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวเชิงพุทธกรณีศึกษา :

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลกในภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนราย
ดาน ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการพัฒนาศาสนสถาน รองลงมา คือ ดานการพัฒนาศาสนบุคคลและ
บุคลากรในวัด และดานการพัฒนาสิ่งแวดลอม สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย ไดแก ดานการพัฒนา
กิจกรรมภายในวัด

การศึกษาเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวเชิงพุทธ กรณีศึกษา : วัด
พระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก ท้ัง 4 ดานจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา เพศ อายุ
ระดับการศึกษา และรายได ท่ีแตกตางกันสงผลตอการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวเชิงพุทธ  กรณีศึกษา :
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก ท้ัง 4 ดาน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 และอาชีพท่ีแตกตางกันสงผลตอการบริหารจัดการทองเท่ียวเชิงพุทธ กรณีศึกษา : วัด
พระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการพัฒนาศาสน
สถาน ดานการพัฒนาศาสนบุคคลและบุคลากรภายในวัด ดานการพัฒนากิจกรรมภายในวัด และดานการ
พัฒนาสิ่งแวดลอม ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

คําสําคัญ : การมีสวนรวม, การสงเสริมการทองเท่ียว, การทองเท่ียวเชิงพุทธ

Abstract
๑* นิสิตปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการปกครองทองถ่ิน) มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม
๒** อาจารยท่ีปรึกษา
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๑๐๑

This research aims 1) to study the public opinion on the management of tourism
Buddhist Wat Phra Si Rattana Mahathat. 2. Phitsanulok to compare the factors that affect the
management of tourism Buddhist Wat Phra Si Rattana Mahathat. Phitsanulok 3. Guidelines for
Management Development Buddhist tour of Wat Phra Si Rattana Mahathat. Phitsanulok The
sample used in this study were people who visit Wat Phra Si Rattana Mahathat. Phitsanulok
number 382 was used in the research were scales fifth level has the confidence of both the
0.96 data analysis software packages SPSS for window statistics used to analyze data were
percentage (%) average. (), standard deviation (SD) t - test and one-way analysis of variance
one-way ANOVA.

The findings revealed as follows.
Studies of public opinion on the management of tourism Buddhist Wat Phra Si

Rattana Mahathat. Phitsanulok found that the overall level. When considering the The side
with the highest average is in the development of places of worship, followed by the
development of individual and religious personnel in the temple. Environment and
Development On the average, with the last such development activities within the measure.

A comparative study of factors affecting the management of tourism in Buddhist
temples. Phra Si Ratana Mahathat Phitsanulok all four sides by personal factors were gender,
age, education and income are factors that affect the management of tourism Buddhist Wat
Phra Si Rattana Mahathat. Phitsanulok all four aspects of the monastery. The development of
individual and religious personnel in the temple. Development activities in the temple
Development Environment The difference was statistically significant at the 0.05 level.A
different impact on the management of tourism Buddhist Study: Wat Phra Si Rattana
Mahathat. Phitsanulok Considering it was found that the development of places of worship.
The development of religious persons and personnel inside the temple. Development
activities in the temple Environment and Development No difference was statistically
significant at the 0.05 level.

Keywords : Participation , Promote tourism, Tourism Buddhist

บทนํา
สืบเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555–2559) ไดกําหนด

แนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวไว โดยการฟนฟูแหลงทองเท่ียวหลักท่ีเสื่อมโทรม พัฒนาเครือขายวิสาหกิจ
ของธุรกิจทองเท่ียวในกลุมพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพสูง สงเสริมกิจกรรมการทองเท่ียวท่ีสอดคลองกับศักยภาพของ
พ้ืนท่ีและกระแสความตองการของตลาดโลก เชน การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ การทองเท่ียวเชิงนิเวศ การ
ทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร วัฒนธรรม และการทองเท่ียวเชิงพุทธศาสนา และการสัมผัสวิถีชีวิตชุมชน

การทองเท่ียวจังหวัดพิษณุโลกนับไดวา เปนจังหวัดหนึ่งท่ีมีศักยภาพดานการทองเท่ียวท่ีเพียบพรอม
ไมวาจะเปนในดานโบราณสถานหรือวัดวาอาราม สถานท่ีประวัติศาสตร วัฒนธรรมและวิถีชุมชน ตลอดจน
แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ ไมวาจะเปนอุทยานแหงชาติหรือน้ําตกท่ีสวยงามเหมาะแกการพักผอนหยอน
ใจ ดังสะทอนใหเห็นไดจากคําขวัญประจําจังหวัดพิษณุโลก “พระพุทธชินราชงามเลิศ ถ่ินกําเนิดพระนเรศวร
สองฝงนานลวนเรือนแพ หวานฉํ่าแทกลวยตาก ถํ้าและน้ําตกหลากตระการตา ดวยทรัพยากรดานการ
ทองเท่ียวท่ีหลากหลาย รวมท้ังในดานภูมิศาสตรของจังหวัดพิษณุโลกท่ีมีพ้ืนท่ีติดตอกับจังหวัดใกลเคียงท่ีมี
ศักยภาพในดานการทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพโดดเดนเชนเดียวกัน
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๑๐๒

ซึง่ถาหากจะกลาวถึงสถานท่ีทองเท่ียวท่ีข้ึนชื่ออันดับหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลก และยังเปนสถานท่ีท่ี
ผูคนจากท่ัวประเทศอยากท่ีจะมาทองเท่ียวท่ีสุดก็คือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือท่ีประชาชน
ชาวจังหวัดพิษณุโลกเรียกวา “วัดใหญ”โดยวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร มีประวัติการสรางและ
รายละเอียดตางๆดังนี้  คือ วัดพระศรีรัตมหาธาตุวรมหาวิหาร เปนพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิด
วรมหาวิหาร เม่ือ พ.ศ. 2454 มีเนื้อท่ี 36 ไร 2 งาน 54 ตารางวา ตั้งอยูริมแมน้ํานานตรงขามศาลากลาง
จังหวัดพิษณุโลกเลขท่ี 92/3 ถนนพุทธบูชา ตําบลในเมือง อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยเปน
วัดท่ีรูจักกันโดยท่ัวไปในฐานะสถานท่ีท่ีประดิษฐานพระพุทธชินราช พระพุทธรูปท่ีไดรับการยกยองวาเปน
พระพุทธรูปท่ีสวยงดงามท่ีสุดในประเทศไทย ซึ่งวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เปนวัดท่ีมีประวัติ
ยาวนานตั้งแตสมัยสุโขทัย มีสถาปตยกรรม ศิลปกรรม และประติมากรรม ท่ีงดงามยิ่ง ถือไดวาเปนมรดก
ทางวัฒนธรรมอันล้ําคาของเมืองพิษณุโลก  พงศาวดารเหนือไดกลาวไววา “ในราวป พุทธศักราช 1900
พระเจาศรีธรรมปฎก (พระมหาธรรมราชาลิไท) ทรงเปนกษัตริยครองสุโขทัย พระองคทรงมีพระราชศรัทธา
เลื่อมใสในบวรพระพุทธศาสนาเปนอยางยิ่ง ท้ังยังไดทรงศึกษาพระไตรปฎกและคัมภีรศาสนาอ่ืนๆ จน
ช่ําชองแตกฉาน หาผูใดเสมอเหมือนไดยาก พระองคไดทรงสรางวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ในฝงตะวันออกของ
แมน้ํานาน มีพระปรางคอยูตรงกลาง มีพระวิหาร 4 ทิศ มีพระระเบียง 2 ชั้น และทรงรับสั่งใหปนหุนหลอ
พระพุทธรูปข้ึนมา 3 องค เพ่ือประดิษฐานเปนพระประธานในพระวิหารท้ัง 3 หลัง” ตอมาในป พ.ศ.
2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหยกข้ึนเปนพระอารามหลวง
ชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร เม่ือป พ.ศ. 2558 ปจจุบันจึงมีชื่อวา วัดพระรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร๓

ดังนั้นผูวิจัยเห็นจึงไดเห็นความสําคัญของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารท่ีมีผลตอการ
ทองเท่ียวของจังหวัดพิษณุโลกและประเทศไทยเปนอยางมาก สืบเนื่องมาจากการท่ีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วรมหาวิหารเปนวัดท่ีมีประวัติความเปนมาท่ียาวนานตั้งแตสมัยสุโขทัยเปนราชธานี และการท่ีประชาชนมีจิต
ศรัทธาตอองคพระพุทธชินราช ดังจะเห็นไดจากนักทองเท่ียวท้ังชาวไทย  และชาวตางประเทศท่ีหลั่งไหลมา
ท่ีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารโดยจุดประสงคหลักคือการไดมากราบไหวพระพุทธชินราช ดังนั้นจึงถือ
ไดวาพระพุทธชินราชเปนองคพระปฏิมากรท่ีประชาชนเลื่อมใสศรัทธาในระดับตนๆของประเทศทําให
นักทองเท่ียวมีความตองการท่ีจะสักการบูชาตอองคพระพุทธชินราช และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด รวมถึงการ
ประกอบกิจกรรมหรือพิธีทางศาสนาตามความเชื่อของชาวพุทธท่ีสืบตอกันมาอีกท้ังยังเปนการไดศึกษา
หลักธรรมทางพุทธศาสนา ตลอดจนการไดเขาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑและโบราณสถานหรือโบราณวัตถุตางๆ
ภายในวัด  ดังนั้นวัดจึงเปนสถานท่ีท่ีนาสนใจสําหรับการเท่ียวชมศิลปวัฒนธรรมตางๆ รวมท้ังพุทธศิลป อีก
ท้ังเปนการสรางรายไดใหแกประเทศไทย ในดานอุตสาหกรรมการทองเท่ียวไดเปนอยางดี โดยเฉพาะการท่ี
ประเทศไทยจะไดเขาสูประชาคมอาเซียน ดังนั้นวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จึงจําเปนตองมีการ
บริหารจัดการเพ่ือท่ีจะใหวัดเปนแหลงทองเท่ียวเชิงพุทธท่ีสําคัญในลําดับตนๆของประเทศ และของภูมิภาค
อาเซียน ดังนั้นควรท่ีจะใหความสําคัญกับการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับสูการเขาสูอาเซียน

๓กฤษดา ขุยอาภัย, การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม: กรณีศึกษาบานลวงเหนือ ตําบล ลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ต
จังหวัดเชียงใหม, การคนควาอิสระศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาเศรษฐศาสตรการเมือง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม,
๒๕๕๒.
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๑๐๓

๑. วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวเชิง

พุทธ กรณีศึกษา : วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก
2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวเชิงพุทธกรณีศึกษา

: วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก
3. เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงพุทธ กรณีศึกษาวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

วรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก
๒. ขอบเขตการวิจัย

๒.1 ขอบเขตดานเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตเนื้อหา ตํารา ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ โดยศึกษา

ประเด็นท่ีเก่ียวของกับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวเชิงพุทธ
กรณีศึกษา : วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก

๒.๒ ขอบเขตตัวแปร
ผูวิจัยไดแยกเปนประเด็นตัวแปรไวดังนี้
๒.๒.๑ ตัวแปรตน ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได
2.2.2 ตัวแปรตาม การบริหารจัดการแหลงทองเท่ียว 4 ดาน ประกอบดวย

1. ดานการพัฒนาศาสนสถาน
2. ดานการพัฒนาศาสนบุคคลและบุคลากรในวัด
3. ดานการพัฒนากิจกรรมในวัด
4. ดานการพัฒนาสิ่งแวดลอม

2.๓ ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ ประชาชน /นักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียววัดพระศรีรัตมหาธาตุ

วรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 75,000 คน
กลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชน /นักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียววัดพระศรีรัตมหาธาตุวรมหาวิหาร

จังหวัดพิษณุโลก โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยตารางสําเร็จรูปของเครจซี่และมอรแกน โดยการ
เทียบสัดสวนและใชวิธีการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน
382 คน
๓. สมมติฐานการวิจัย

ปจจัยสวนบุคคลตางๆ คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ท่ีแตกตางกันมีผลตอการ
บริหารจัดแหลงทองเท่ียวเชิงพุทธ กรณีศึกษา : วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก
มีความแตกตางกัน
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๔. กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

๕. วิธีดําเนินการวิจัย
๕.๑ ประชากรและกลุมตัวอยาง

๕.๑.๑ ประชากร ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ ประชาชน /นักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียววัดพระ
ศรีรัตมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 75,000 คน

๕.๑.๒ กลุมตัวอยาง ท่ีใชในการวิจัย ไดแก กลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชน /นักทองเท่ียว
ท่ีมา

เท่ียววัดพระศรีรัตมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยตาราง
สําเร็จรูปของเครจซี่และมอรแกน โดยการเทียบสัดสวนและใชวิธีการสุมแบบแบงชั้น (Stratified
Random Sampling) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 382 คน

๕.๒ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการ

บริหารจัดการแหลงทองเท่ียวเชิงพุทธ กรณีศึกษา : วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัด
พิษณุโลก มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนแบบประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ตามเกณฑ
ของบุญชม ศรีสะอาด๔ไดแก มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด มีคาความ

๔ บุญชม ศรีสะอาด, การวิจัยเบื้องตน, พิมพครั้งท่ี ๙, (กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน, ๒๕๔๔).

- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายไดตอเดือน

การศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการ
บริหารจัดการแหลงทองเท่ียวเชิงพุทธ กรณีศึกษา : วัด
พระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก 4
ดาน ไดแก 1. ดานการพัฒนาศาสนสถาน

2. ดานการพัฒนาศาสนบุคคลและ
บุคลากรภายในวัด

3. ดานการพัฒนากิจกรรมภายในวัด
4. ดานการพัฒนาสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวเชิงพุทธ
กรณีศึกษา : วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก
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เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Index of Item Objective Congruence : IOC)๕ อยูระหวาง
0.60 – 1.00 ไดคาความเชื่อม่ันท้ังฉบับ เทากับ 0.96

๕.๓. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง

สังคมศาสตร
โดยใชสถิติ ดังนี้

๑.การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามหลังจากท่ีไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
แบบสอบถาม

เรียบรอย นําขอมูลท่ีไดไปวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จทางสถิติเพ่ือ
การวิจัย ดังนื้

สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) สําหรับอธิบายลักษณะท่ัวไปของกลุม
ตัวอยาง

และพรรณนาการความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวเชิงพุทธ
กรณีศึกษา : วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก สถิติท่ีใช คือ คารอยละ
(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชสําหรับทดสอบสมมติฐาน เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตางของปจจัยท่ีมีผลตอความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียว
เชิงพุทธ กรณีศึกษา : วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก จําแนกตามปจจัยสวน
บุคคล สถิติท่ีใช คือ การทดสอบคาที (t – test) และตัวแปรตนสองกลุม สถิติท่ีใช คือ การทดสอบคา
(F-test)

๖. ผลการวิจัย
๖.๑ ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ 53.4) มีอายุ 41-50 ป
(รอยละ 23.6) มีระดับการศึกษา อยูในระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา (รอยละ 36.4) มีอาชีพรับ
ราชการ / รัฐวิสาหกิจ (รอยละ 37.7) และเดินทางมาเท่ียววัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
มากกวา 10 ครั้ง (รอยละ 53.1) และไดรับขอมูลแหลงทองเท่ียวจากสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ  พบวา
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไดรับทราบขอมูลแหลงทองเท่ียวจากสื่ออินเตอรเน็ต (รอยละ 46.3)

๖.๒ การศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียว
เชิงพุทธ กรณีศึกษา : วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก ในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณารายดานโดยเรียงคาเฉลี่ยจากลําดับสูงสุดไปลําดับทายสุด ไดแก ดานการ
พัฒนาศาสนสถาน มีการปฏิบัติ อยูในระดับมาก ( X = 3.93, S.D. = 0.39) รองลงมา คือ ดานการ
พัฒนา ศาสนบุคคลและบุคลากรในวัด ( X =3.87, S.D. = 1.12) และดานการพัฒนาสิ่งแวดลอม ( X

๕ พวงรัตน ทวีรัตน, วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร, พิมพครั้งท่ี ๘, (กรุงเทพมหานคร
: เจริญผล, ๒๕๔๐).
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= 3.85, S.D. = 0.22) สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย ไดแก ดานการพัฒนากิจกรรมภายในวัด (
X =3.67, S.D. = 0.45) ซึ่งผูวิจัยสรุปรายละเอียดในแตละดาน ดงันี้

1. ดานการมีพัฒนาศาสนสถาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอโดย
เรียงคาเฉลี่ยจากลําดับสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก ศาสนสถานมีความเรียบรอย สวยงาม มีคุณคา
นาชื่นชม ( X = 4.60, S.D. = 0.55) รองลงมา คือ ศาสนาสถานมีความม่ันคง แข็งแรง
และเหมาะสมกับประโยชนใชสอย ( X = 4.50, S.D. = 0.50) และการสรางศาสนสถานมีความ
สอดคลองตอศิลปกรรมไทย และวัฒนธรรมทองถ่ิน ( X = 4.07, S.D. = 0.57)

2. ดานการพัฒนาศาสนบุคคลและบุคลากรในวัด ในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอโดยเรียงคาเฉลี่ยจากลําดับสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก เจาหนาท่ีของวัดสามารถให
ขอมูลตาง ๆ และความรู โดยท่ัวไปของวัดได ( X = 4.79, S.D. = 1.19) รองลงมา คือ บุคลากรในวัด
แตงกายสะอาด มีมารยาทดีมีน้ําใจไมตรีในการตอนรับผูท่ีมาวัด ( X = 4.42, S.D = 1.39) และไดมี
การสงเสริมการศึกษาแดพระภิกษุ สามเณร ศิษยวัดใหมีความรูท้ังทางโลกและทางธรรม ( X = 4.10,
S.D = 0.60)

3. ดานการพัฒนาศาสนบุคคลและบุคลากรในวัด ในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอโดยเรียงคาเฉลี่ยจากลําดับสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก เจาหนาท่ีของวัดสามารถให
ขอมูลตาง ๆ และความรูโดยท่ัวไปของวัดได ( X = 4.79, S.D. = 1.19) รองลงมา คือ บุคลากรในวัด
แตงกายสะอาด มีมารยาทดีมีน้ําใจไมตรีในการตอนรับผูท่ีมาวัด ( X = 4.42, S.D = 1.39) และไดมี
การสงเสริมการศึกษาแดพระภิกษุ สามเณร ศิษยวัดใหมีความรูท้ังทางโลกและทางธรรม ( X = 4.10,
S.D = 0.60)

4. ดานการพัฒนากิจกรรมภายในวัด โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอโดย
เรียง

คาเฉลี่ยจากลําดับสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก สถานท่ีไหวพระมีความสะดวกในการเขาถึงและมีบริเวณ
ในการกราบไหวท่ีเพียงพอ( X = 4.13, S.D. = 0.62) รองลงมา คือ มีการจัดสถานท่ีรับศรัทธา เชน ท่ี
ถวายสังฆทานเติมน้ํามันตะเกียง ตักบาตรพระประจําวัน ฯลฯ ไดดีและเหมาะสม ( X = 4.03, S.D. =
0.66) และมีสถานบริการบุญ เชน ท่ีรับบริจาคเพ่ือออกใบอนุโมทนาบัตรตูรับบริจาคตางๆ ( X =
0.97, S.D. = 0.66)

๖.๓ ผลการทดสอบสมมติฐาน
ประชาชน/ นักทองเท่ียว ท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตางกัน มีระดับความ

คิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวเชิงพุทธ กรณีศึกษา : วัดพระศรีรัตนมหา
ธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก แตกตางกัน จึงยอมรับสมมติฐาน สวนประชาชนท่ีมีเพศตางกัน มี
ระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวเชิงพุทธ กรณีศึกษา : วัดพระ
ศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย

๗. อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวเชิง

พุทธ กรณีศึกษา : วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก พบวา ในภาพรวมอยูในระดับ
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มาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการพัฒนาศาสนสถาน รองลงมา
คือ ดานการพัฒนาศาสนบุคคลและบุคลากรในวัด และดานการพัฒนาสิ่งแวดลอม สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ย
ลําดับสุดทาย ไดแก ดานการพัฒนากิจกรรมภายในวัด ซึ่งผลการวิจัยท่ีไดสอดคลองกับแนวคิดและ
ผลงานวิจัยของ จุฑาภรณ  ทองเพ็ง๖เรื่อง ความคิดเห็นของนักทองเท่ียวท่ีมีตอการจัดการ
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของวัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา นักทองเท่ียวท่ีเดินทางมา
ทองเท่ียวบริเวณวัดโสธรวรารามวรวิหาร มีระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับมาก โดย
นักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาทองเท่ียวบริเวณวัดโสธรวรารามวรวิหารมีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการ
การทองเท่ียวของวัดโสธรวรารามวรวิหาร ดานการพัฒนาศาสนสถานมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ
ดานการใหความรูแกบุคลากรท่ีเก่ียวของ และลําดับสุดทายคือ ดานการพัฒนาสิ่งแวดลอมใหมีความ
ปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของนักทองเท่ียว และเม่ือพิจารณาเปนรายขอในแตละดานสามารถ
อภิปรายผลการศึกษาท่ีสําคัญไดดังตอไปนี้

๑. ดานการพัฒนาศาสนสถาน โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา
ศาสนสถานมีความเรียบรอย สวยงาม มีคุณคานาชื่นชม มีความม่ันคง แข็งแรงและเหมาะสมกับ
ประโยชนใชสอย และการสรางศาสนสถานมีความสอดคลองตอศิลปกรรมไทย และวัฒนธรรมทองถ่ิน
สอดคลองกับงานวิจัยของจุฑาภรณ  ทองเพ็ง (2554) เรื่อง ความคิดเห็นของนักทองเท่ียวท่ีมีตอการ
จัดการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของวัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา ท่ีมีคาเฉลี่ยดานการ
พัฒนาศาสนสถานอยูในระดับมาก

2. ดานการพัฒนาศาสนบุคคลและบุคลากรในวัด โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา
เปนรายขอ พบวา เจาหนาท่ีของวัดสามารถใหขอมูลตาง ๆ และความรู โดยท่ัวไปของวัดได รองลงมา
คือ บุคลากรในวัดแตงกายสะอาด มีมารยาทดีมีน้ําใจไมตรีในการตอนรับผูท่ีมาวัด และไดมีการสงเสริม
การศึกษาแดพระภิกษุ สามเณร ศิษยวัดใหมีความรูท้ังทางโลกและทางธรรมของจุฑาภรณ  ทองเพ็ง
เรื่อง ความคิดเห็นของนักทองเท่ียวท่ีมีตอการจัดการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของวัดโสธรวราราม
วรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา ท่ีมีคาเฉลี่ยดานการดานการใหความรูแกบุคลากรท่ีเก่ียวของอยูในระดับ
มาก

3. ดานการพัฒนากิจกรรมภายในวัด โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ
พบวา สถานท่ีไหวพระมีความสะดวกในการเขาถึงและมีบริเวณในการกราบไหวท่ีเพียงพอ มีการจัด
สถานท่ีรับศรัทธา เชน ท่ีถวายสังฆทานเติมน้ํามันตะเกียง ตักบาตรพระประจําวันไดดีและเหมาะสม
และมีสถานบริการบุญ เชน ท่ีรับบริจาคเพ่ือออกใบอนุโมทนาบัตรตูรับบริจาคตางๆ สอดคลองกับ
งานวิจัยของ พระเทพสาครมุนี (แกว สุวณฺณโชโต)๗ ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพัฒนาวัด ในอําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค” การศึกษาวิจัยพบวา ประชาชนมี
ความเห็นตอการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาวัด ในอําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ใน

๖จุฑาภรณ ทองเพ็ง, แนวทางสงเสริมการทองเท่ียวเชิงพุทธ กรณีศึกษา : วัดประชาคมวนาราม อําเภอศรี
สมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด, วิทยานิพนธปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการปกครองทองถ่ิน)
มหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๕๗.

๗ พระเทพสาครมุนี (แกว สุวณฺณโชโต), อดีตเจาคณะจังหวัดสมุทรสาครและเจาอาวาสวัดสุทธิวาตวรา
รามอนุสรณในงานเคลื่อนศพสูวิหารหลังใหม, (กรุงเทพฯ : รุงเรืองธรรม, 2529).



รายงานสบืเน่ือง (Proceeding) จากการประชมุวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ "พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคมวัฒนธรรม"
มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย วทิยาลยัสงฆลําพูน วันอาทติยที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙

๑๐๘

ภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายละเอียดในแตละดาน พบวาประชาชนมีความเห็นตอการมี
สวนรวมของประชาชนในการพัฒนาวัด ในอําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรคอยูในระดับมากในทุกดาน

4. ดานการพัฒนาสิ่งแวดลอมโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา
มีหองน้ําสะอาด เพียงพอ มีการแยกชาย หญิงไวชัดเจนเปนสัดสวน รองลงมา คือ ภาพโดยรวมของวัด
มีทัศนียภาพท่ีสวยงามมีบรรยากาศท่ีสดชื่นนารื่นรมย และท่ีจอดรถ มีจํานวนท่ีเพียงพอ สะดวก และมี
ความปลอดภัยตอทรัพยสิน สอดคลองกับงานวิจัยของผณินทรา ธนะเพ็ชร๘เรื่อง พฤติกรรม
นักทองเท่ียวชาวไทยในการทองเท่ียวเชิงพุทธ กรณีศึกษา : วัดปาธรรมอุทยาน อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน ผลการศึกษา พบวา ดานสิ่งอํานวยความสะดวกภายในวัด มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก

๒. จากการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยท่ีมีตอระดับความคิดเห็นของ
ประชาชนท่ีมีตอการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวเชิงพุทธ กรณีศึกษา : วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ประชาชน/ นักทองเท่ียวท่ีมีอายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตางกัน มีระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการบริหารจัดการ
แหลงทองเท่ียวเชิงพุทธ กรณีศึกษา : วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก แตกตาง
กัน สวนประชาชนท่ีมีเพศตางกัน มีระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการบริหารจัดการแหลง
ทองเท่ียวเชิงพุทธ กรณีศึกษา : วดัพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก ไมแตกตางกัน

๓. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการทองเท่ียวเชิงพุทธกรณีศึกษา : วัดพระศรีรัตนมหา
ธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก มีดังนี้

๓.๑ ดานการพัฒนาศาสนสถาน ควรมีการอนุรักษศาสนสถานท่ีเกาแกใหสวยงามคงอยูคู
จังหวัดพิษณุโลกไปชั่วลูกชั่วหลาน

๓.๒ ดานการพัฒนาศาสนาบุคคลและบุคลากรในวัด ควรมีการสงเสริมและพัฒนา
บุคลากรใน

วัดใหมีความรู และสามารถสื่อสาร ถายทอดประวัติความเปนมาของวัดพระศรีรัตน มหาธาตุ
วรมหาวิหารใหแกนักทองเท่ียวท้ังชาวไทย และชาวตางชาติไดเปนอยางดี

๓.๓ ดานการพัฒนากิจกรรมภายในวัด ควรมีการประชาสัมพันธ กิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาในวันสําคัญตาง ๆ ใหแกพุทธศาสนิกชนผานทางชองทางตางๆ อยางกวางขวาง

๓.๔ ดานการพัฒนาสิ่งแวดลอม ควรมีการปรับปรุงดานท่ีจอดรถใหมีเพียงพอ สะดวก
และมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน อีกท้ังควรมีการจัดระเบียบรานคาภายในวัดใหเปนระเบียบ
ขายสินคาในราคาท่ีเปนธรรม

๘. ขอเสนอแนะ
๘.1 ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช

๘.๑.๑. ควรมีการประสานงานระหวางหนวยงานราชการ บาน วัด โรงเรียนใหเขามา
มีสวนรวมในการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงพุทธ โดยกําหนดกิจกรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา

๘ ผณินทรา  ธนะเพ็ชร, พฤติกรรมนักทองเท่ียวไทยในการทองเท่ียวเชิงพุทธ กรณีศึกษา : วัดปาธรรม
อุทยาน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน, วิทยานิพนธปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการปกครอง
ทองถ่ิน) มหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๕๖).



รายงานสบืเน่ือง (Proceeding) จากการประชมุวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ "พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคมวัฒนธรรม"
มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย วทิยาลยัสงฆลําพูน วันอาทติยที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙

๑๐๙

เชน ตักบาตร ฟงเทศน เวียนเทียน จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม บรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน เพ่ือ
สืบทอดพระพุทธศาสนาตอไป

๘.๑.2. หนวยงานราชการ ควรมีการประชาสัมพันธวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วรมหาวิหาร ใหประชาชนท่ัวไปไดรับรูท้ังทางสื่อออนไลน เว็บไซตตาง ๆ

๘.๑.๓. ทุกสวนทุกฝายควรรวมกันพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และสิ่งอํานวยความ
สะดวก เพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียวไดอยางท่ัวถึง

๘.๒ ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
๘.๒.๑ ควรศึกษาผลการดําเนินงานเก่ียวกับการจัดการการทองเท่ียวของวัดพระศรีรัตน

มหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลกในเชิงคุณภาพ เพ่ือจะไดรับทราบผลการดาเนินงานเก่ียงกับการ
จัดการ การทองเท่ียวท่ีแทจริงในทุกดาน

๘ ๒.๒ ควรศึกษาระดับความคิดเห็นของนักทองเท่ียวท่ีมีตอการจัดการการทองเท่ียว
ของ วัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก เพ่ือนําผลการศึกษาไปปรับใชในการ
จัดการ การทองเท่ียวตอไป

บรรณานุกรม
กฤษดา ขุยอาภัย. การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม: กรณีศึกษาบานลวงเหนือ ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอย

สะเก็ต จังหวัดเชียงใหม. การคนควาอิสระศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาเศรษฐศาสตร
การเมือง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๒.

จุฑาพร ทองเพ็ง. แนวทางสงเสริมการทองเท่ียวเชิงพุทธ กรณีศึกษา : วัดประชาคมวนาราม อําเภอ
ศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด. วิทยานิพนธปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการ
ปกครองทองถ่ิน) มหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๕๗.

บุญชม ศรีสะอาด. การวิจัยเบ้ืองตน. พิมพครั้งท่ี ๙. กรุงเทพ : สุวีริยาสาสน, ๒๕๕๔.
ผณินทรา  ธนะเพ็ชร. พฤติกรรมนักทองเท่ียวไทยในการทองเท่ียวเชิงพุทธ กรณีศึกษา : วัดปาธรรม

อุทยาน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน. วิทยานิพนธปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
(สาขาการปกครองทองถ่ิน) มหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๕๖.

พระเทพสาครมุนี (แกว สุวณฺณโชโต). อดีตเจาคณะจังหวัดสมุทรสาครและเจาอาวาสวัดสุทธิวาตว
รารามอนุสรณในงานเคลื่อนศพสูวิหารหลังใหม. กรุงเทพฯ : รุงเรืองธรรม, ๒๕๒๙.

พวงรัตน ทวีรัตน. วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร. พิมพครั้งท่ี ๘. กรุงเทพฯ :
เจริญผล, ๒๕๔๐.
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๑๑๐

การมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันไฟปาตามหลักอปริหานิยธรรม
ในเขตตําบลทาสบเสา  อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน

PEOPLE’S PARTICIPATION IN FOREST FIRE PROTECTION ACCORDING
TO APARIHANIYADHAMMA IN THASOBSAO SUB-DISTRICT,

MAE THA DISTRICT, LAMPHUN PROVINCE
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ ๑) เพ่ือศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันไฟ

ปาตามหลักอปริหานิยธรรมในเขตตําบลทาสบเสา อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน ๒) เพ่ือเปรียบเทียบ
การมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันไฟปาตามหลักอปริหานิยธรรม ในเขตตําบลทาสบเสา
อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ๓) เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
การมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันไฟปาตามหลักอปริหานิยธรรม ในเขตตําบลทาสบเสา
อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน และ๔) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ปองกันไฟปาตามหลักอปริหานิยธรรม ในเขตตําบลทาสบเสา อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน ซึ่งเปนการ
วิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย
คือ ประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตตําบลทาสบเสา อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง
โดยใชวิธีของ Taro Yamane ท่ีระดับความเชื่อม่ัน ๙๕% จํานวนตัวอยางท่ีใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล จํานวน ๓๘๕ ตัวอยาง

ผลการวิจัยพบวา
๑.ระดับการมีสวนรวมในการปองกันไฟปาตามหลักอปริหานิยธรรม คาเฉลี่ยรวมอยูในระดับ

ปานกลางทุกดาน และเม่ือจําแนกเปนรายดาน พบวา ดานการใหเกียรติ และคุมครองสิทธิสตรี มี
คาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ดานการอารักขา คุมครอง ปกปอง อันชอบธรรม ดานการสงเสริม   และ
รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ดานการเชื่อฟงผูบังคับบัญชา ดานการพรอมเพรียงกันประชุม ดาน
การประชุมเปนนิตย สวนคาเฉลี่ยต่ําสุดไดแก ดานการไมบัญญัติ หรือไมลมเลิกขอบัญญัติตาม
อําเภอใจ พบวา องคกรการปองกันไฟปา ไมบัญญัติระเบียบกฎเกณฑการปองกันไฟปา โดยไม

* นิสิตปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย.

** อาจารยท่ีปรึกษา.
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คํานึงถึงความถูกตอง ดังนั้น องคการปองกันไฟปาตองไมบัญญัติ หรือลมเลิกขอบัญญัติตามความ
พอใจของตนเองหรือพรรคพวกของกลุมตน เพราะยอมนํามาซึ่งความไมไววางใจตอกัน จะกอเกิด
ความแตกแยก ขาดความสามัคคี ขาดความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน และจะสงผลกระทบตอการมีสวน
รวมของประชาชน ในการปองกันไฟปาในท่ีสุด

๒.ผลการการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันไฟปาตามหลัก
อปริหานิยธรรม ในเขตตําบลทาสบเสา อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
อันไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได และประสบการณแกปญหาไฟปารวมกับชุมชน
พบวา เม่ือเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันไฟปาตามหลักอปริหานิยธรรม
โดยภาพรวม จําแนกตาม อาชีพ และรายได ไมมีความแตกตางกัน แตเพศ อายุ ระดับการศึกษา
และประสบการณแกปญหาไฟปารวมกับชุมชน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑

๓.ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ การมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันไฟปาตาม
หลักอปริหานิยธรรม ในเขตตําบลทาสบเสา อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน พบวา ในดานการประชุมเปน
นิตย เก่ียวกับไมสามารถเขารวมประชุม เพราะติดภารกิจในหนาท่ีการงาน ดานการพรอมเพรียงกัน
ประชุม เก่ียวกับเขาประชุมไมพรอมเพรียงกัน ดานการไมบัญญัติ หรือไมลมเลิกขอบัญญัติตาม
อําเภอใจ เก่ียวกับขาดการรวบรวมขอมูลเพ่ือใชในการศึกษา ดานการเชื่อฟงผูบังคับบัญชา เก่ียวกับ
คําสั่งไมชัดเจน ดานการใหเกียรติ และคุมครองสิทธิสตรี เก่ียวกับบทบาทการมีสวนรวมในปองกันไฟ
ปาของสตรีมีนอยกวาบุรุษเพราะติดภารกิจในชีวิตประจําวัน ดานการสงเสริม และรักษาวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม เก่ียวกับขาดงบประมาณสนับสนุนในการทํากิจกรรมตางๆ ดานการอารักขา
คุมครอง ปกปอง อันชอบธรรม เก่ียวกับประชาชนขาดความรูเก่ียวกับการปองกันไฟปา

๔.แนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันไฟปาตามหลัก        อปริ
หานิยธรรม ในเขตตําบลทาสบเสา อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน พบวา ควรจัดการประชุมอยาง
สมํ่าเสมอและจัดประชุมในวันหยุด เพ่ือใหประชาชนไดเขารวมประชุมอยางพรอมเพรียงกัน และครบ
องคประชุม สามารถหาขอยุติและลงมติดานการบัญญัติกฎระเบียบตางๆ ในท่ีประชุมไดเปนเอกฉันท
หนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการดําเนินกิจกรรมการสงเสริมและรักษา
วัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ิน เพ่ือใหเกิดการอารักขา คุมครอง ปกปองทรัพยากรธรรมชาติและสืบสาน
งานดานพระพุทธศาสนา
คําสําคัญ : การมีสวนรวม, การปองกันไฟปา, หลักอปริหานิยธรรม

Abstract
The objectives of this research were to; 1) to study the participation of people in

forest fire protection according to Aparihaniyadhamma in Thasobsao sub-district, Mae
Tha district, Lamphun province. 2) to compare the participation of people in forest
fire protection according to Aparihaniyadhamma in Thasobsao sub-district, Mae Tha
district, Lamphun province classified by personal factors. 3) to find out the problems,
obstacles and suggestions the participation of people in forest fire protection
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according to Aparihaniyadhamma in Thasobsao sub-district, Mae Tha district, Lamphun
province  and 4) to investigate the development guidelenes of people participation
in forest fire protection according to Aparihaniyadhamma in Thasobsao sub-district,
Mae Tha district, lamphun province. The research used mixed method research.
The populations and samples were selected from people who live in Thasobsao
sub-district, Mae Tha district, Lamphun province. The samples were 385 people from
collecting data by using the formula of Taro Yamane with reliability equal to 95%.
The findings of this research as follows:

1) The participation level of forest fire protection according to Aparihaniyadhamma
was overall at the moderate level in all aspects and the personal factors found that the
honoring and the protection of women’s right was at the highest level. Followed by the
righteous protection, the promotion, the preserving cultural traditions, the obedience
to commander, the concurrent conference and the regular meeting. No formulation
or not cancel code of law was at the lowest level, it was found that forest fire
prevention agency must not act or cancellation provisions according to their own or
their associates of the group. This leaded to distrust each other, separation,
disharmony, lack of solidarity and affected to people participation in forest fire
protection.

2) The comparison result of the participation of people in forest fire protection
according to Aparihaniyadhamma in Thasobsao sub-district, Mae Tha district, Lamphun
province classified by personal factors, including gender, age, occupation, education
and income and experience of solving forest fire with community was found that
when compared to people participation in forest fire protection according to
Aparihaniyadhamma classified by occupation and income were overall not different but
gender, age, education and experience of solving forest fire with community were
significant differences at 0.01 levels.

3) The problems, obstacles and suggestions of the participation of people in
forest fire protection according to Aparihaniyadhamma in Thasobsao sub-district, Mae
Tha district, Lamphun province found that the regular meeting about unable to
attend the meeting because there was the mission. The concurrent conference
about uncoordinated meeting. No formulation or not cancel code of law about lack
of collecting data for education. The obedience to commander about command
unclear. The honoring and the protection of women’s right about the participation
role of forest fire protection of women less than men because mission on daily life.
The promotion and the preserving cultural traditions about lack of budget to support
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various activities. The protection about people who lack the knowledge in forest fire
protection.

4) The development guidelines of the participation of people in forest fire
protection according to Aparihaniyadhamma in Thasobsao sub-district, Mae Tha
district, Lamphun province was found that should regularly arrange the meetings
and the conventions on vacation for people to attend meetings simultaneously
and quorum, settlement and vote of law rules at the meeting was unanimous.
Agencies should support the budget for promoting activity and preserving cultural
traditions, for protecting, guarding natural resources and inheritable work on Buddhism.
Keywords : Participation, Forest Fire Protection, Aparihaniyadhamma

๑. บทนํา
จากการศึกษาไฟปาในเขตรอน สวนใหญพบวา ไฟปาท่ีเกิดซ้ําซากในท่ีเดิมทุกๆ ป มีผลทําให

สภาพปาคอยๆ เปลี่ยนแปลงจนกลายเปนทุง ซึ่งความจริงแลวไฟเปนสวนหนึ่งท่ีชวยปรับระบบนิเวศใหมี
ความสมดุล และตองทําความเขาใจวาเปนไฟปาท่ีเกิดจากธรรมชาติจริงๆ มิใชไฟปาท่ีเกิดจากฝมือ
มนุษย ดังเชนสถานการณไฟปาในปจจุบัน ซึ่งมักเกิดข้ึนซ้ําซากบริเวณพ้ืนท่ีเกิดอยูเปนประจําทุกๆ ป
ซึ่งเปนปญหาท่ีสงผลกระทบตอ ดิน น้ํา ปา ในระยะยาว ท้ังทางดานเศรษฐกิจการเกษตรกรรม
การคมนาคมทางบกทางอากาศ คุณภาพชีวิตและทรัพยสินของประชาชน และเปนสาเหตุหนึ่งท่ี
กอใหเกิดปรากฏการณภาวะเรือนกระจกท่ีทําใหอุณหภูมิของโลกรอนข้ึน ไฟปาจึงกลายเปนปญหาสําคัญ
ท่ีสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของคน สัตวสิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพอยางเปนลูกโซท่ี
นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน หากไมมีการตระหนักถึงแนวทางในการแกไขปญหาอยางจริงจัง

ในเขตพ้ืนท่ีตําบลทาสบเสา ยังพบปญหาเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกัน
ไฟปา เนื่องจากประชาชนในพ้ืนท่ีบางสวนมีวิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงจากอดีต มีการเคลื่อนยายเขาสูตัว
เมือง เขาภาคอุตสาหกรรมมากข้ึน จึงละเลยตอการมีสวนรวมในการปองกันไฟปาในพ้ืนท่ีอยูอาศัย
ดั้งเดิมของตนเอง ขณะเดียวกัน ความสัมพันธระหวางผูนําชุมชน ผูสูงอายุกับกลุมประชากรรุนใหม มี
ความหางเหินกันมากข้ึน ดังนั้น หนวยงานท่ีรับผิดชอบควรมีกิจกรรมดานไฟปาเพ่ือสรางความรู ความ
เขาใจ ตลอดจนการมีสวนรวมในการปองกันไฟปา รวมท้ังมีการประสานงานระหวางรัฐกับชุมชนอยาง
ตอเนื่อง ท้ังนี้ การมีสวนรวมของประชาชนท่ีไดรับผลประโยชนจากปาจะมากกวาประชาชนท่ีไมไดรับ
ผลประโยชนใดๆ จากปา๑

ดังนั้น ผูศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันไฟปาตาม
หลักอปริหานิยธรรม ในเขตตําบลทาสบเสา อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน โดยนําหลักธรรมมาใชในการ

๑ ลีศึก ฤทธิเนติกุล, “การมีสวนรวมของชาวเขาเผามงบานดอยปุย-ชางเคี่ยน ในการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในเขตอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม”, รายงานการวิจัย, (ศูนยพัฒนา
และสงเคราะหชาวเขา : เชียงใหม, ๒๕๔๐), หนา ๑๖๖.
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มีสวนรวมของประชาชน ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาเก่ียวกับหลักธรรมท่ีสอดคลองกับงานวิจัย คือเลือกใช หลัก
อปริหานิยธรรมธรรม ๗ ประการ ซึ่งประกอบดวย ๑) การประชุมเปนนิตย ๒) การพรอมเพรียงกันประชุม
๓) การไมบัญญัติ หรือไมลมเลิกขอบัญญัติตามอําเภอใจ ๔) การเชื่อฟงผูบังคับบัญชา ๕) การใหเกียรติ
และคุมครองสิทธิสตรี ๖) การสงเสริม และรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ๗) การอารักขา
คุมครอง ปกปอง อันชอบธรรม๒ เพราะหลักอปริหานิยธรรม ๗ ประการ จะทําใหทราบวาประชาชนมี
สวนรวมผานกิจกรรมดานไหนบาง รวมถึงมีปจจัยใดท่ีมีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ควบคุมไฟปา โดยเฉพาะระบบความรูความเขาใจของประชาชนท่ีมีตอการมีสวนรวมในการควบคุม
ไฟปาท่ีสืบเนื่องมาจากการถายทอด เรียนรูดานภูมิปญญาทองถ่ินของประชาชน ในพ้ืนท่ีเขตตําบล
ทาสบเสา และการปกปองรักษาผลประโยชนท่ีประชาชนจะไดรับจากปา เพ่ือใชตอบสนองตอการ
ดํารงชีพ

๒. วัตถุประสงคของการวิจัย
๒.๑ เพ่ือศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันไฟปาตามหลักอปริหานิยธรรมในเขต

ตําบลทาสบเสา อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน
๒.๒ เพ่ือเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันไฟปาตามหลักอปริหานิย

ธรรม ในเขตตําบลทาสบเสา อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
๒.๓ เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ การมีสวนรวมของประชาชนในการปองกัน

ไฟปาตามหลักอปริหานิยธรรม ในเขตตําบลทาสบเสา อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน
๒.๔ เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันไฟปาตามหลัก

อปริหานิยธรรม ในเขตตําบลทาสบเสา อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน

๓. ขอบเขตการวิจัย
๓.๑ ขอบเขตดานเนื้อหาท่ีจะศึกษา
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันไฟปาตามหลักอป

ริหานิยธรรม ในเขตตําบลทาสบเสา อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน ประกอบดวยหลักอปริหานิยธรรม ๗
ประการ ไดแก ๑) การประชุมเปนนิตย ๒) การพรอมเพรียงกันประชุม ๓) การไมบัญญัติ หรือไมลมเลิก
ขอบัญญัติตามอําเภอใจ ๔) การเชื่อฟงผูบังคับบัญชา ๕) การใหเกียรติ และคุมครองสิทธิสตรี
๖) การสงเสริม และรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ๗) การอารักขา คุมครอง ปกปอง อันชอบธรรม

๓.๒ ขอบเขตดานตัวแปร ไดแก ตัวแปรตน (Independent Variable) ไดแก ขอมูลสวน
บุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได และ
ประสบการณแกปญหาไฟปารวมกับชุมชน ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก การมีสวน
รวมของประชาชนในการปองกันไฟปาตามหลักอปริหานิยธรรม ในเขตตําบลทาสบเสา อําเภอแมทา
จังหวัดลําพูน ซึ่งประกอบดวย ๑) การประชุมเปนนิตย ๒) การพรอมเพรียงกันประชุม ๓) การไม
บัญญัติ หรือไมลมเลิกขอบัญญัติ ตามอําเภอใจ ๔) การเชื่อฟงผูบังคับบัญชา ๕) การใหเกียรติ

๒ พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลธรรม , พิมพครั้งท่ี ๘,
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หนา ๒๘๙.
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๑๑๕

และคุมครองสิทธิสตรี ๖) การสงเสริม และรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ๗) การอารักขา
คุมครอง ปกปอง อันชอบธรรม

๓.๓ ขอบเขตดานประชากร ไดแก ประชาชนในตําบลทาสบเสา อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน
จํานวน ๑๐,๓๑๕ คน

๓.๔ ขอบเขตดานสถานท่ี ไดแก ๑๖ หมูบานในเขตตําบลทาสบเสา อําเภอแมทา จังหวัด
ลําพูน ประกอบดวย หมู ๑ บานสบเสา หมู ๙ บานหลายทา หมู ๒ บานแมสะปวด หมู ๑๐ บานกอลุง
หมู ๓ บานศาลาแมทา หมู ๑๑ บานทุงยาว หมู ๔ บานผาตั้ง หมู ๑๒ บานดอยแกว หมู ๕ บานจําตาเหิน
หมู ๑๓ บานดง หมู ๖ บานรองเรือ หมู ๑๔ บานสบแมสะปวด หมู ๗ บานดอยสารภี หมู ๑๕ บาน
ผาสุข หมู ๘ บานดอนชัย หมู ๑๖ บานหลายสาย

๔. สมมติฐานการวิจัย
ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได และประสบการณแกปญหาไฟปา

รวมกับชุมชนแตกตางกัน มีสวนรวมในการปองกันไฟปาตามหลักอปริหานิยธรรม ในเขตตําบลทาสบเสา
อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน แตกตางกัน

๕. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรตน ตัวแปรตาม

แผนภาพท่ี ๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย

ขอมูลสถานภาพสวนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. รายได
6. ประสบการณแกปญหาไฟปา

รวมกับชุมชน

การมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันไฟปาตาม
หลักอปริหานิยธรรมในเขตตําบลทาสบเสา
อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน
๑. การประชุมเปนนิตย
๒. การพรอมเพรยีงกันประชุม
๓. การไมบัญญัติ หรือไมลมเลิกขอบัญญัติตามอําเภอใจ
๔. การเชื่อฟงผูบังคับบัญชา
๕. การใหเกียรติ และคุมครองสิทธิสตรี
๖. การสงเสริม และรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
๗. การอารักขา คุมครอง ปกปอง อันชอบธรรม

บทบาทของประชาชนในการมีสวนรวมปองกันไฟปาตามหลักอปริหานิย
ธรรมในเขตตําบลทาสบเสา อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน จากการ
สัมภาษณผูใหขอมูล จํานวน ๘ รูป/คน
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๑๑๖

๖. วิธีดําเนินการวิจัย
๖.๑ รูปแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Method Research) โดยใช

ระเบียบวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการแจกแจง
แบบสอบถามกับกลุมประชากรท่ีกําหนดไว และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการ
เก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In depth interview)

๖.๒ ประชากรและกลุมตัวอยาง
๑) ประชากร ท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ประชาชนในตําบลทาสบเสา อําเภอแมทา จังหวัด

ลําพูน จํานวน ๑๐,๓๑๕ คน
๒) กลุมตัวอยาง ในการวิจัยเชิงปริมาณ ไดแก ประชาชนในตําบลทาสบเสา อําเภอแมทา

จังหวัดลําพูน จํานวน ๓๘๕ คน
๓) ผูใหขอมูลหลัก ผูวิจัยกําหนดผูใหขอมูลสําคัญ (Key informant) ซึ่งมีคุณสมบัติ

สอดคลองกับประเด็นสาระสําคัญของการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย พระสงฆ จํานวน ๑ รูป ผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน ๗ คน

๖.๓ เครื่องมือการวิจัย
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูศึกษาพัฒนาข้ึน

ตามกรอบของการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันไฟปาตามหลักอปริหานิยธรรมในเขตตําบล
ทาสบเสา อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน ดานการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยไดสรางแบบสัมภาษณ เพ่ือการ
เก็บรวมรวมขอมูลโดยแบบสัมภาษณท่ีใชเปนแบบมีโครงสราง (Structured Interview) ซึ่งมี
สาระสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันไฟปาตามหลักอปริหานิยธรรมในเขตตําบล
ทาสบเสา อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน

๖.๔ การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการ

วิจัยทางสังคมศาสตร วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามและระดับการมีสวน
รวมของประชาชนในการปองกันไฟปาตามหลักอปริหานิยธรรมในเขตตําบลทาสบเสา อําเภอแมทา
จังหวัดลําพูน โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) นํามาแจกแจงความถ่ีหาคารอยละ
(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สวนการเปรียบเทียบ
การมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันไฟปาตามหลักอปริหานิยธรรมในเขตตําบลทาสบเสา
อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล วิเคราะหโดยการทดสอบคาที (t–test)
และคาเอฟ (F-test) ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) เม่ือพบวา มีความ
แตกตางจึงทําการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคู โดยวิธีผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุด
(Least Significant Difference : LSD)
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๑๑๗

๗. ผลการวิจัย
๗.๑ ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคล
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน ๒๓๐ คน คิดเปนรอยละ ๕๙.๗๔ มีอายุ

ระหวาง ๕๑ – ๖๐ ป จํานวน ๑๒๕ คน คิดเปนรอยละ ๓๒.๔๗ มีระดับการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาหรือเทียบเทา จํานวน ๑๘๖ คน คิดเปนรอยละ ๔๘.๓๑ มีอาชีพทํานา/ทําไร/เลี้ยงสัตว
จํานวน ๑๒๐ คน คิดเปนรอยละ ๓๑.๑๗ มีรายไดระหวาง ๑,๐๐๑ – ๕,๐๐๐ บาท จํานวน ๑๔๖ คน
คิดเปนรอยละ ๓๗.๙๒ และไมเคยเขารวมในประสบการณแกปญหาไฟปารวมกับชุมชน จํานวน ๒๓๓ คน
คิดเปนรอยละ ๖๐.๕๒

๗.๒ ผลการวิเคราะหขอมูลระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันไฟปาตาม
หลักอปริหานิยธรรมในเขตตําบลทาสบเสา อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน

ประชาชนผูตอบแบบสอบถาม มีระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันไฟปาตามหลัก
อปริหานิยธรรมในเขตตําบลทาสบเสา อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน โดยคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับปาน
กลางทุกดาน (x̄ = ๓.๑๔, S.D.= ๐.๕๖๕) และเม่ือจําแนกเปนรายดาน พบวา ดานการใหเกียรติ และ
คุมครองสิทธิสตรี มีคาเฉลี่ยสูงสุด (x̄ = ๓.๒๖, S.D.= ๐.๗๗๐) รองลงมาคือ ดานการอารักขา
คุมครอง ปกปอง อันชอบธรรม มีคาเฉลี่ย (x̄ = ๓.๒๔, S.D.= ๐.๖๙๙) สวนคาเฉลี่ยต่ําสุด (x̄ = ๒.๘๘,
S.D.= ๐.๕๙๒) ในดานการไมบัญญัติ หรือไมลมเลิกขอบัญญัติตามอําเภอใจ

๗.๓ ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันไฟปาตามหลักอปริ
หานิยธรรม ในเขตตําบลทาสบเสา อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล

ผลการทดสอบสมมติฐานจํานวน ๖ สมมติฐาน มีสมมติฐานท่ี ๔ และ ๕ ซึ่งประกอบดวยตัว
แปรตน คือ  อาชีพ และรายได พบวา ปฏิเสธสมมติฐาน สวนสมมติฐาน ท่ี ๑, ๒, ๓ และ ๖ซึ่ง
ประกอบดวยตัวแปรตน คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษาและประสบการณแกปญหาไฟปารวมกับชุมชน
พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ ซึ่งยอมรับสมมติฐาน

๗.๔ แนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันไฟปาตามหลัก
อปริหานิยธรรม ในเขตตําบลทาสบเสา อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน

๑) ดานการประชุมเปนนิตย พบวา หนวยงานองคกรปองกันไฟปาควรลงพ้ืนท่ีสํารวจ
และเขาถึงความตองการของประชาชน ควรรวมปรึกษา วางแผนจัดกระบวนการประชุมใหมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลโดยประชาสัมพันธใหความรูเก่ียวกับการปองกันไฟปา

๒) ดานการพรอมเพรียงกันประชุม พบวา ควรเปนไปในแนวทางของการสรางความ
เขาใจใหกับประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการประชุม และเขารวมประชุมอยางพรอมเพรียงกัน

๓) ดานการไมบัญญัติ หรือไมลมเลิกขอบัญญัติตามอําเภอใจ พบวา องคกรปองกันไฟ
ปา ไมควรบัญญัติกฎระเบียบ กฎเกณฑ หรือกติกาของสังคมตามความพอใจของตนเองหรือพรรคพวก
ของกลุมตน เพราะยอมนํามาซึ่งความไมไววางใจตอกัน

๔) ดานการเช่ือฟงผูบังคับบัญชา พบวา ประชาชนควรเชื่อฟงคําสั่งของผูบังคับบัญชา
ดวยการยึดผลประโยชนท่ีจะเกิดกับสังคมสวนรวม มากกวาอคติของตัวเอง
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๕) ดานการใหเกียรติ และคุมครองสิทธิสตรี พบวา ควรสงเสริมใหความรูแกสตรีได
รับทราบถึงสิทธิของตนเองท่ีพึงจะไดรับ และเปดโอกาสใหสตรีไดเขามามีบทบาทการบริหารกับ
องคกรปองกันไฟปาในสัดสวนท่ีเทาเทียมกับผูชาย รวมถึงการจัดสรรประโยชนจากปาอยางเทาเทียมกัน

๖) ดานการสงเสริมและรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม พบวา องคกรปองกันไฟ
ปาและองคกรปกครองสวนทองถ่ินควรสนับสนุนงบประมาณในการทํากิจกรรมและการอบรมสัมมนา
เพ่ิมเติมความรู สรางจิตสํานึกรักทองถ่ินใหกับประชาชน

๗) ดานการอารักขา คุมครอง ปกปอง อันชอบธรรม พบวา ควรเริ่มสงเสริมจาก
สถาบันครอบครัว เพราะสถาบันครอบครัวจัดวาเปนจุดเริ่มตนของการปลูกจิตสํานึกท่ีดีใหแกบุตร
หลาน สามารถกลอมเกลา และซึมซับบทบาทตางๆ ท่ีผูปกครองแสดงออก

๘. ขอเสนอแนะ
๘.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
นโยบายภาครัฐควรสงเสริมเพ่ิมเติมองคความรูในดานการมีสวนรวมของประชาชนในการ

ปองกันไฟปาตามหลักอปริหานิยธรรม
๘.๒ ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
ประชาชนในตําบลทาสบเสา ควรมีความตื่นตัวในการปฏิบัติตามหลักอปริหานิธรรมเพ่ิมมาก

ข้ึน โดยเฉพาะดานการสงเสริม และรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
๘.๓ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
การศึกษาในครั้งนี้ ไดศึกษาเฉพาะหลักอปริหานิยธรรม ดังนั้น ในการศึกษาครั้งตอไป ควรมี

การศึกษาเพ่ิมเติมหลักธรรมท่ีสามารถนํามาประยุกตใชเพ่ือพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชน

บรรณานุกรม
พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลธรรม.  พิมพครั้งท่ี ๘.

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘.
ลีศึก ฤทธิเนติกุล. “การมีสวนรวมของชาวเขาเผามงบานดอยปุย-ชางเค่ียน ในการอนุรักษทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในเขตอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม”. รายงาน
การวิจัย. ศูนยพัฒนาและสงเคราะหชาวเขา : เชียงใหม, ๒๕๔๐.
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การพัฒนาภาวะผูนําของกํานัน ผูใหญบาน ตําบลแมปูคา
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม

LEADERSHIP DEVELOPMENT OF SUB-DISTRICT HEADMAN, VILLAGE HEADMAN,
MAEPUKA SUB-DISTRICT, SANKAMPHAENG DISTRICT, CHIANG MAI PROVINCE

ดาบตํารวจรุชัย  ชัยสาร*

ดร.นิกร ยาอินตา**

พระครูภาวนาโสภิต,ว,ิดร.**

บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค ๑) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอการพัฒนา

ภาวะผูนําของกํานัน ผูใหญบาน ตําบลแมปูคา อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ๒) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของประชาชนตอการพัฒนาภาวะผูนําของกํานัน ผูใหญบาน ตําบลแมปูคา อําเภอสัน
กําแพง จังหวัดเชียงใหม โดยจําแนกปจจัยสวนบุคคล ๓) เพ่ือศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ
ตามความคิดเห็นของประชาชนตอการพัฒนาภาวะผูนําของกํานัน ผูใหญบาน ตําบลแมปูคา อําเภอ
สันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ๔) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอแนวทางพัฒนาภาวะผูนําตาม
หลักทุติยปาปณิกสูตรของกํานัน ผูใหญบาน ตําบลแมปูคา อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ผูวิจัย
ใชวิธีวิจัยแบบผสมผสานวิธี โดยใชสูตรของทาโร ยามาเน ไดจากกลุมตัวอยางจํานวน ๓๗๔ คน
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวยการหาคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยทําทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการ
สัมภาษณ จากผูใหขอมูลท่ีสําคัญ จํานวน ๑๑ รูป/คน วิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา นําเสนอผลการ
วิเคราะหขอมูลในรูปของการพรรณนา

ผลการศึกษาวิจัย พบวา
๑) ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับการพัฒนาภาวะผูนําของกํานันผูใหญบาน

ตําบลแมปูคา อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก ทุกดาน มีคาเฉลี่ย
เทากับ (X = ๔.๐๔ ) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น ตอการ
พัฒนาภาวะผูนําอยูในระดับสูงสุดคือ ดานมุงประสาน มีคาเฉลี่ยเทากับ (X = ๔.๐๘ ) รองลงมาคือ
ดานมุงเกณฑ มีคาเฉลี่ยเทากับ (X = ๔.๐๗ ) รองลงมาคือ ดานมุงสัมพันธ มีคาเฉลี่ยเทากับ (X =
๔.๐๒ ) และนอยท่ีสุด คือ ดานมุงงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ (X = ๓.๙๙ )

*นิสิตปริญญาโท หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย.

** อาจารยท่ีปรึกษา
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๒) ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามโดยจําแนกตามปจจัยสวน
บุคคล พบวา ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกันมีความ
คิดเห็นตอการพัฒนาภาวะผูนําของกํานัน ผูใหญบาน ตําบลแมปูคา อําเภอ สันกําแพง จังหวัด
เชียงใหม ไมแตกตางกัน จึงปฎิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว

๓) ผลของการศึกษาปญหาอุปสรรค พบวา ผูนําไมเขาใจปญหา ตลอดถึงความตองการ
ของประชาชนไดอยางแทจริง ขาดความรูความสามารถในการบริหารและใชความรู สึกสวนตัว
ในการทํางาน ทําใหตัดสินใจไมถูกตองในบางเรื่องและผูนําบางทานไมมีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับชาวบาน
สวนขอเสนอแนะ พบวา ผูนําควรศึกษาปญหาและความตองการของประชาชนใหเขาใจ เพ่ือจะได
แกปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสมตอสถานการณนั้นๆ ตองปฏิบัติ งานท่ีไดรับมอบหมาย
จากราชการและทางชุมชนดวยความเต็มใจ ควรท่ีจะทําใหสําเร็จ ตองทํางานใหงานท่ีทําสามารถ
จับตองไดกอใหเกิดผลประโยชนสูงสุดสําเร็จลุลวงและมีคุณภาพท่ีสุด เพ่ือใหเกิดความนาเชื่อถือ
ไววางใจ ชาวบานจะไดใหความรวมมือในดานตางๆมากข้ึน และตองเปนนักประสานงานสิบทิศ
มุงสรางความสัมพันธอันดีกับคนในชุมชน ควรมีน้ําใจและจริงจังในการแกปญหา

๔) การสัมภาษณผูใหขอมูลท่ีสําคัญเก่ียวกับการพัฒนาภาวะผูนําของกํานัน ผูใหญบาน ตําบล
แมปูคา อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม พบวา ผูใหขอมูลท่ีสําคัญสวนใหญเนนเรื่องของ
การปฎิบัติงานท่ีสอดคลองกับหลักทุติยปาปณิกสูตร โดยเฉพาะเรื่องการมีวิสัยทัศนในการทํางาน
มีความขยัน กระตือรือรน มีการวางแผนการทํางานอยางเปนข้ันตอน มีมนุษยสัมพันธดีตอบุคคล
ทุกระดับ มีการติดตอประสานงานกับองคกรตางๆท่ีเก่ียวของ มีความสามารถในการชักจูงบุคคลอ่ืน
ใหกระทําตามความตองการของผูนําได มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ เสียสละเพ่ือประโยชนของสวนรวม
สามารถทํางานเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคและงานมีประสิทธิภาพสูงสุด

Abstract
The purposes of this study were 1) to examine the opinion of people towards leadership

development of sub-district headman, village headman, Maepuka sub-district, Sankamphaeng district,
Chiang Mai province. 2) to compare the opinion of people towards leadership development of sub-
district headman, village headman, Maepuka sub-district, Sankamphaeng district, Chiang Mai province
classified by personal factors. 3) to investigate the problems, obstacles and suggestions the opinion of
people towards leadership development of sub-district headman, village headman, Maepuka sub-
district, Sankamphaeng district, Chiang Mai province. 4) to explore the opinion of people towards
leadership development according to the principle of Dutiyapapanika Sutta of sub-district headman,
village headman, Maepuka sub-district, Sankamphaeng district, Chiang Mai province.  The research used
mixed method research by using quantitative research and the samples were 374 people who live in
Maepuka sub-district, Sankamphaeng district, Chiang Mai province by using the formula of Taro Yamane.
The data collection was a questionnaire and the analysis of data has been done by frequency,
percentage,mean and standard deviation. The qualitative research method used by interview with the
key of informant 11 persons. Then, the significant summary of interview and content analysis was
presented by descriptive interpretation.
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The findings of this research as follows :
1) The opinion of respondent about leadership development of sub-district headman, village

headman, Maepuka sub-district, Sankamphaeng district, Chiang Mai province was overall at the high
level in all aspects with the mean equal to ( X = 4.04). When considering in each aspect, the
respondents had the opinion towards leadership development was at high level, including the focusing
coordination was ( X = 4.08). Followed by the focusing regulations was ( X = 4.07) and the focusing
relations was ( X =4.02).  The focusing work was at the lowest level ( X = 3.99).

2) The comparison result of opinion level of respondents classified by personal factors, itwas
found that gender, age, education, occupation and income towards the opinion of leadership
development of sub-district headman, village headman, Maepuka sub-district, Sankamphaeng district,
Chiang Mai province were not different. Then, rejected the hypothesis.

3) The result study of problems, obstacles was found that the leader did not interest in the
problem throughout people needs truly, lack of the knowledge and capability in addminstration and
using personal feeling to work of uncorrected some consideration and some leader did not have
relation with the villagers. The suggestions were found that the leader should study the people
problems and needs perceptively for solving the problems correctly, appropriately to that condition,
had to perform the work assigned from official and community willingly. There should be done success,
had to work that can be a concrete for the most successfulness and the best quality and the reliable
trust. The villagers will participate in more other aspects and had to be coordinator in many aspects,
focused on making a good relation with community and should have generousness and sincerity in
solving the problems.

4) The key of informant interview about leadership development of sub-district headman,
village headman, Maepuka sub-district, Sankamphaeng district, Chiang Mai province was found that the
performance concerned with Dutiyapapanika Sutta. Especially, there were work vision, diligence,
enthusiastic, work planning step by step, good human relations with person in all classes,
co-coordinating with other organizations that concerned, able to persuade another person and follow
the leader needs, generousness, sacrifice to common interest and able to work for objectives and high–
efficiency.

บทนํา
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชการท่ี๕ แหงกรุงรัตนโกสินทร

ไดมีการแกไขปรับปรุงการจัดระเบียบการปกครองของราชอาณาจักรไทยครั้งสําคัญ๑ โดยเฉพาะ
ในสวนท่ีเก่ียวกับการปกครองระดับหมูบานและตําบลนั้นไดมีการทดลองตั้งผูใหญบานและกํานันข้ึน
ปกครองหมูบานและตําบลเปนครั้งแรกท่ีอําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในปพ.ศ.๒๔๓๕

๑ กนก วงษตระหนาน, การเมืองในระบอบประชาธิปไตย ฉบับปรับปรุง, (สํานักพิมพจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๘), หนา ๒๔.
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โดยจัดทําบัญชีสํามะโนครัวบานท่ีจะจัดเปนหมูบานและตําบลแลวจึงจัดการตั้งผูใหญบาน กํานัน”๒

ท้ังยังไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติปกครองทองท่ี ร.ศ.๑๑๖ ข้ึนใชบังคับ
ท่ัวประเทศเปนระยะเวลานานประมาณ ๑๗ ป ตอมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัวรัชกาลท่ี ๖ จึงไดทรงประกาศยกเลิกและประกาศใชพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี
พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ข้ึนใชบังคับแทนสืบมาจนทุกวันนี้๓ กํานัน ผูใหญบานเปนสถาบันท่ีอยูคูกับ
สังคมไทยมานานเปนผูชวยเหลือทางราชการดูแลประชาชนในตําบล หมูบานและเปนผูแทนประชาชน
ในการติดตอกับภาคสวนตางๆ เปนผูท่ีสามารถทําใหบุคคลอ่ืนปฏิบัติงานไปในทิศทางและวิธีการ
ท่ีกําหนดไว รูจักเลือกใชวิธีการในการบริหารองคการอยางถูกตองและเหมาะสม แตจากปญหาท่ีผูวิจัย
พบเจอบางครั้งกํานัน ผูใหญบานก็ไมสามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร
หรือไมเขาใจสาเหตุของปญหา ท้ังยังไมเขาถึงความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง

จากปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะนําเอาหลักธรรมทุติยปาปณิกสูตร๓ มาเปน
แนวทางประกอบเพ่ือศึกษาการพัฒนาภาวะผูนําของกํานัน ผูใหญบาน ตําบลแมปูคา อําเภอสัน
กําแพง จังหวัดเชียงใหม ตามทฤษฎีของวิลเลียม เจ.เรดดิน๔ ซึ่งจําแนกแบบของผูนําออกเปน
๔ แบบคือ ดานมุงเกณฑ ดานมุงงาน ดานมุงสัมพันธและดานมุงประสาน เนื่องจากทฤษฎีของเรดดิน
เปนทฤษฎีท่ีรูจักกันอยางกวางขวางและมีแนวความคิดในการพิจารณาผูนําดวยทัศนะท่ีกวางท่ีสุด
ในการทํางานซึ่งนอกจากจะใหความสําคัญกับคนในฐานะท่ีเปนปจจัยสําคัญท่ีสุดในการทํางานและ
ใหความสําคัญกับงานแลวยังมุงเนนประสิทธิผลของงานดวย ผลการวิจัยครั้งนี้จะเปนขอมูลและ
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการทํางานของกํานัน ผูใหญบานและผูท่ีเก่ียวของตอไป

๑. วัตถุประสงคของการวิจัย
๑.๑ เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอการพัฒนาภาวะผูนําของกํานันผูใหญบาน

ตําบลแมปูคา อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
๑.๒ เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอการพัฒนาภาวะผูนําของกํานัน

ผูใหญบาน ตําบลแมปูคา อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม โดยจําแนกปจจัยสวนบุคคล
๑.๓ เพ่ือศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะตามความคิดเห็นของประชาชนตอการ

พัฒนาภาวะผูนําของกํานัน ผูใหญบาน ตําบลแมปูคา อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม

๒สุจิต บุญบงการ, “การมีสวนรวมทางการเมืองของไทย” ในการพัฒนาทางการเมืองของไทย ,
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, ๒๕๓๑), บทท่ี ๓ หนา ๔๕ – ๗๘ และบทท่ี ๙ หนา ๒๖๖
– ๒๘๕.

๓ชัยอนันต สุมทวณิช, การเมืองกับการบริหาร, (คณะรัฐศาสตร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๐), หนา
๔๓.

๔กิติ ตยัคคานันท, เทคนิคการสรางภาวะผูนํา, พิมพครั้งท่ี ๑๐, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพเปลว
อักษร, ๒๕๔๓), หนา ๔๒.
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๑.๔ เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอแนวทางพัฒนาภาวะผูนําตามหลักทุติยปาปณิก
สูตรของกํานัน ผูใหญบาน ตําบลแมปูคา อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม

๒. ขอบเขตการวิจัย
๒.๑ ขอบเขตดานเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมุงศึกษาการพัฒนาภาวะผูนําของกํานัน

ผูใหญบาน ตําบลแมปูคา อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม โดยกําหนดขอบเขตจากแนวคิดทฤษฎี
ภาวะผูนําของ วิลเลียม เจ เรดดิน. ประกอบดวยดานมุงเกณฑ ดานมุงงาน ดานมุงสัมพันธและ
ดานมุงประสาน

๒.๒ ขอบเขตดานตัวแปร ไดแก ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพและรายไดเฉลี่ยตอเดือน ตัวแปรตาม ไดแก ความคิดเห็นของประชาชนตอการ
พัฒนาภาวะผูนําของกํานัน ผูใหญบาน ตําบลแมปูคา อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ๔ ดาน คือ
ดานมุงเกณฑ ดานมุงงาน ดานมุงสัมพันธและดานมุงประสาน

๒.๓ ขอบเขตดานประชากร ไดแก ประชากรในเขตตําบลแมปูคา จํานวน ๕,๗๗๙ คน ได
กลุมตัวอยาง จํานวน ๓๗๔ คนและทําการสัมภาษณผูใหขอมูลท่ีสําคัญ จํานวน ๑๑ รูป/คน

๒.๔ ขอบเขตดานพื้นท่ี ไดแก ๑.บานปาสักยาว ๒.บานสันมะแปบ ๓.บานปาสักนอย๔.บาน
ปงปาเอ้ือง ๕.บานปูคาเหนือ ๖.บานปูคากลาง ๗.บานปูคาใต ๘.บานไรพัฒนา ๙.บานปูคา หัวบาน

๒.๕ ขอบเขตดานเวลา ระยะเวลาในการทําวิจัยครั้งนี้ เริ่มตั้งแตเดือนกันยายน ๒๕๕๘ ถึง
เดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๙ รวมเปนระยะเวลา ๖ เดือน
๓. สมมติฐานการวิจัย

ประชาชนท่ีมีเพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, อาชีพ, รายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีความคิดเห็น
ตอการพัฒนาภาวะผูนําของกํานัน ผูใหญบาน ตําบลแมปูคา อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
แตกตางกัน
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๔. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาภาวะผูนําของกํานัน ผูใหญบาน ตําบลแมปูคา

อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม” กําหนดมาจากตัวแปรตนและตัวแปรตามซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

แผนภาพท่ี ๑ แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย

๕. วิธีดําเนินการวิจัย
๕.๑ รูปแบบการวิจัย
ผูวิจัยใชการวิจัยแบบผสม โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชรูปแบบการวิจัย

เชิงสํารวจและการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก
๕.๒ ประชากรและกลุมตัวอยาง

๕.๒.๑ ประชากร ท่ีใชในการวจิัยครั้งนี้ ไดแก ประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตพ้ืนท่ีตําบลแม
ปูคา จํานวนท้ังสิ้น ๕,๗๗๙ คน

๕.๒.๒ กลุมตัวอยาง ท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้  ซึ่งผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง
โดยใชสูตรคํานวณทาโรยามาเน๕ ผูวิจัยทําการสุมอยางแบบบังเอิญ จํานวน ๓๗๔ คน

๕.๒.๓ ผูใหขอมูลหลัก ผูวิจัยทําการสัมภาษณเชิงลึก ผูใหขอมูลท่ีสําคัญ จํานวน ๑๑
รูป/คน

๕.๓ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามท่ีผูศึกษาพัฒนาข้ึนตามกรอบแนวทาง
การศึกษาเรื่อง “การพัฒนาภาวะผูนําของกํานัน ผูใหญบาน ตําบลแมปูคา อําเภอ สันกําแพง จังหวัด
เชียงใหม” และผูวิจัยสรางแบบสัมภาษณเพ่ือใชเก็บขอมูล

๕ อภินันท จันตะนี, การใชสถิติวิเคราะหขอมูล สําหรับการวิจัยทางธุรกิจ , (ฝายบัณฑิตศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา, ๒๕๔๙), หนา ๓๕.

ปจจัยสวนบุคคล
๑.เพศ
๒.อายุ
๓.ระดับการศึกษา
๔.อาชีพ
๕.ระดับรายได

การพัฒนาภาวะผูนําของกํานัน ผูใหญบาน
ตําบลแมปูคา อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
๑.ดานมุงเกณฑ
๒.ดานมุงงาน
๓.ดานมุงสัมพันธ
๔.ดานมุงประสาน

สัมภาษณผูใหขอมูล จํานวน ๑๑ รูป/คน
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๑๒๕

๕.๔ การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง

สังคมศาสตร โดยใชสถิติ ดังนี้
๑. การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม หลังจากท่ีไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจาก

แบบสอบถามเรียบรอยนําขอมูลท่ีไดไปวิเคราะห โดยใชโปรแกรมสําเร็จทางสถิติเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร ดังนี้

สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) สําหรับอธิบายของกลุมตัวอยางขอมูลเก่ียว กับ
สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามประกอบดวยเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอ
เดือน วิเคราะหผลการวิจัยโดยใชคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชสําหรับสมมติฐานการวิจัยเปรียบเทียบการพัฒนา
ภาวะผูนําเชิงพุทธกํานัน ผูใหญบาน ตําบลแมปูคา อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหมจําแนกปจจัย
บุคคลสถิติท่ีใชในการทดสอบคาที ในกรณีตัวแปรตนสองกลุมและการทดสอบคาเอฟ การวิเคราะห
ความแปรปรวนแบบทางเดียวในกรณีตัวแปรตนตั้งแตสามกลุมข้ึนไป

๒. การวิเคราะหขอความคําถามปลายเปดแสดงปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะทําการ
วิเคราะหโดยใชการแจกแจงความถ่ีและคารอยละ

๓. การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ ผูวิจัยจะทําการจัดกลุมขอมูล (Data Grouping) ตาม
สาระสําคัญของประเด็นการสัมภาษณ จากนั้นทําการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหาแบบพรรณนา โดยใช
เทคนิคในการวิเคราะหเนื้อหาประกอบบริบท

๖. ผลการวิจัย
๖.๑ สถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม
กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน ๑๙๕ คน คิดเปนรอยละ ๕๒.๑ อายุของ ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญ อายุ ๔๑ – ๕๐ ป จํานวน ๑๒๗ คน คิดเปนรอยละ ๓๔ ระดับการศึกษาของ
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคือ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช จํานวน ๑๒๖ คนคิดเปนรอยละ ๓๐.๓
อาชีพของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคือ รับจาง จํานวน ๑๑๒ คน คิดเปนรอยละ ๒๙.๙ รายได
เฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดไดแก รายไดเฉลี่ย ๑๐,๐๐๑–๑๕,๐๐๐ บาท จํานวน ๑๖๐ คน
คิดเปนรอยละ ๔๒.๘

๖.๒ ความคิดเห็นของประชาชนตอการพัฒนาภาวะผูนําของกํานัน ผูใหญบาน ตําบลแม
ปูคา อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม

ประชาชนมีความคิดเห็นตอการพัฒนาภาวะผูนําของกํานัน ผูใหญบาน ตําบลแมปูคา อําเภอ
สันกําแพง จังหวัดเชียงใหม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X = ๔.๐๔, S.D.=๐.๒๗๔) เม่ือพิจารณา
เปนรายดาน พบวา ประชาชนมีความคิดเห็นตอการพัฒนาภาวะผูนําของกํานัน ผูใหญบาน ตําบลแมปู
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คา อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม อยูในระดับมากทุกดาน คือ ดานมุงประสาน (X = ๔.๐๘,
S.D. = 0.246) รองลงมาคือ ดานมุงเกณฑ มีคาเฉลี่ยเทากับ (X = ๔.๐๗, S.D. = 0.425)
รองลงมาคือ ดานมุงสัมพันธ มีคาเฉลี่ยเทากับ (X = ๔.๐๒, S.D. = 0.371) และนอยท่ีสุด คือ ดาน
มุงงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ (X = ๓.๙๙, S.D. = 0.291)

๖.๓ ผลการทดสอบสมมติฐาน
ประชาชนท่ีมีเพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, อาชีพ, และรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มี

ความคิดเห็นตอการพัฒนาภาวะผูนําของกํานัน ผูใหญบาน ตําบลแมปูคา อําเภอสันกําแพง จังหวัด
เชียงใหม ไมแตกตางกัน จึงปฎิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว

๖.๔ ผลการสัมภาษณเชิงลึก
๑) ดานจักขุมา คือ เปนผู ท่ีมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล มีกระบวนการคิดท่ีรอบคอบและ

มีเหตุผลรวมไปถึงการกําหนดนโยบายเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินตามความตองการของประชาชน
๒) ดานวิธุโร คือ เปนผูชํานาญในงาน รูจักวิธีการ ไมบกพรองในหนาท่ี เปดโอกาสให

ประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหาร เพ่ือใหใหผลของงานตรงตอความตองการของสวนรวมมาก
ท่ีสุด

๓) ดานนิสสยสัมปนโน คือ เปนผู ท่ีมีมนุษยสัมพันธดีและไดรับความเชื่อถือจากผู อ่ืน
มีความสามารถในการติดตอประสานงานใหงานสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี

๗. สรุปองคความรูท่ีไดจากการวิจัย

การพัฒนาภาวะผูนําของกํานัน ผูใหญบาน
ตําบลแมปูคา อําเภอสันกําแพง  จังหวัดเชียงใหม

ดานมุงเกณฑ
๑.ปฏิบัติงานโดยยึดกฎระเบียบอยางเครงครัด
๒.มีการกําหนดนโยบาย เปาหมาย ทิศทาง
ในการปฎิบัติงานอยางเปนข้ันตอน
๓.ปฏิบัติงานดวยความรอบคอบระมัดระวัง

ดานมุงงาน
๑. มีการกําหนดวางแผนการปฏิบัติงาน
๒. มีการลําดับความสําคัญของงานท่ีทํา
๓.มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

ดานมุงประสาน
- สงเสริมสนับสนุนใหทุกคนมีสวนรวม
ทางความคิด รับฟงความคิดเห็นของทุกคน
- มีประสานงานกับหนวยงานท้ังภายใน
และภายนอกองคกร

ดานมุงสัมพันธ
- มีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอคนทุกระดับ
ปฏิบัติตอเพ่ือนรวมงานทุกคนเหมือนญาติ
พ่ีนอง
- มีการปฎิบัติตอทุกคนดวยความสุภาพ

แผนภาพท่ี ๒ สรุปองคความรูท่ีไดจากการ
วิจัย
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สรุปองคความรูท่ีไดจากการวิจัย ผูวิจัยไดรับองคความรูท่ีไดจากการศึกษา ดังนี้
ดานมุงเกณฑ คือ มีการปฎิบัติงานโดยยึดระเบียบกฎเกณฑเปนหลักในการทํางานและยึด

กฎระเบียบอยางเครงครัดเพ่ือใหบรรลุถึงเปาหมาย ทํางานตามข้ันตอนแบบแผนท่ีไดวางไวและ
ปฏิบัติงานดวยความรอบคอบระมัดระวังเพ่ือปองกันความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนได

ดานมุงงาน คือ ผูนํามีการกําหนดวางแผนการปฏิบัติงานลวงหนา ปฎิบัติงานตามแผน ท่ี
กําหนดไว มีการลําดับความสําคัญของงานท่ีทําและมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเปนระยะ

ดานมุงสัมพันธ คือ มีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอผูรวมงาน มีการปฎิบัติตอผูใตบังคับบัญชาดวย
ความสุภาพ เอาใจใสในทุกขสุขของประชาชนโดยเทาเทียมกัน ปฏิบัติตอเพ่ือนรวมงานทุกคนเหมือน
เปนเพ่ือนรวมงานหรือญาติพ่ีนอง

ดานมุงประสาน คือ มีความยืดหยุนในการตัดสินใจหรือสั่งการ โดยรับฟงความคิดเห็นของ
ทุกคนประสานงานกับหนวยงานท่ีเปนภาคีเครือขายท้ังภายในและภายนอก มีวิธีการสรางขวัญ
กําลังใจใหกับชาวบานทุกระดับอยางเปนกันเอง

๘.ขอเสนอแนะขอเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาภาวะผูนําของกํานัน ผูใหญบาน ตําบลแมปูคา อําเภอสัน

กําแพง จังหวัดเชียงใหม” ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
๘.๑ ขอเสนอแนะดานนโยบาย
๑.ควรรณรงคใหกํานัน ผูใหญบาน นําเอาหลักธรรมมาประยุกตใชในการทํางานอยางจริงจัง

สรางจิตสํานึกใหบุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีและงานท่ีตนไดรับมอบหมาย
๒.ในดานการทํางานควรใหความยุติธรรมและเสมอภาคแกทุกฝาย โดยไมมีการเลือกปฏิบัติ
๓.กํานัน ผูใหญบาน ควรกําหนดและวางแผนงานอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษรและ

สามารถนําเอาหลักการท่ีวางแผนไวนั้นไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมไดจริง
๔.ควรเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการทํางานหรือแสดงความคิดเห็นมากข้ึน
๕.จัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการเรียนรูหรือเพ่ิมความสัมพันธใหกับคนในชุมชนอยางตอเนื่องและ

สมํ่าเสมอ
๘.๒ ขอเสนอแนะในการปฏิบัติ
๑ .คว รนํ า ผลการ ศึกษานี้ ไ ป เป นข อ มู ล ในการว า งแผนการ ทํ า ง าน เ พ่ื อ ให ง าน

มีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดมากข้ึน
๒.ควรนําปญหาท่ีไดจากการศึกษามาปรับปรุงแกไขในสวนท่ีเปนปญหาเพ่ือใหงาน          มี

ความชัดเจนข้ึน
๓.มีการวัดและประเมินผลการทํางานอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหเกิดความกระตือรือรน

ในการทํางานจนเกิดประสิทธิผลตามเกณฑ
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๔.ควรนําเอาหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีมาปรับใชกับการทํางาน รวมท้ังหลักธรรม
ในทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใช  เพ่ือใหการทํางานสัมฤทธิ์ผลและเกิดความถูกตองมากท่ีสุด

๘.๓ ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
๑.ควรมีการวิจัยตอเนื่องเก่ียวกับการพัฒนาภาวะผูนําของกํานัน ผูใหญบาน ตําบล        แม

ปูคา อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม เพ่ือติดตามและประเมินผลการทํางานของกํานัน  ผูใหญบาน
ใหตรงกับความตองการของประชาชนมากท่ีสุด

๒.ควรนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในหัวขอธรรมอ่ืนๆมาประยุกตใชในการทําวิจัยครั้ง
ตอไป

๓.ควรวิจัยและพัฒนาแบบสอบถามความคิดเห็นหรือพัฒนาแบบการวิจัยท่ีจะทําให
ไดมาซึ่งขอมูลความคิดเห็นท่ีแทจริง ซึ่งจะนําไปสูการเสริมสรางความพอใจในการพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของกํานัน ผูใหญบานตอไป

๔.ควรจะเปลี่ยนจากการศึกษาเชิงปริมาณเปนเชิงคุณภาพ เพราะจะไดขอมูลเชิงลึกและ
ละเอียดกวา

๕.เปลี่ยนสถานท่ีท่ีทําการศึกษาใหมีขอบเขตท่ีกวางข้ึน เชน ระดับอําเภอหรือระดับจังหวัด
แลวนําขอมูลมาวิเคราะหเปรียบเทียบในสิ่งท่ียังบกพรองและทําการพัฒนา
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