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ประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามภารกิจตามหลักอิทธิบาทขององคการบริหาร
สวนตําบลนาอิน อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ

PERFORMANCE ACCORDING MISSION BY IDDHIPÃD IV OF TAMBON NAIN
ADMINISTRATIVE ORGANIZATION.PICHAI DISTRICT,

UTTARADIT PROVINCE.

พระครูวาปธรรมวิจิตร (สุรศักดิ์ วิจิตฺตธมฺโม)
PhrakruWaphithammawichit  (SurasakWichittathammo)
พระครูสังฆรักษบุญเสริมกิตติวณฺโณ,ดร., ดร. ดําเนิน หมายดี

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามภารกิจตามหลัก

อิทธิบาทขององคการบริหารสวนตําบลนาอิน อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ เพ่ือเปรียบเทียบ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามภารกิจตามหลักอิทธิบาทขององคการบริหารสวนตําบลนาอิน อําเภอ
พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลเพ่ือศึกษาปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามภารกิจตามหลักอิทธิบาทขององคการบริหารสวนตําบลนาอิน อําเภอ
พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถและเพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจตามหลักอิทธิบาทขององคการบริหารสวนตําบลนาอิน อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ

การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) โดยใชการ
วิจัยเชิงปริมาณ ใชการวิจัยเชิงสํารวจกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือประชาชนท่ีอยูเขตปกครองใน
องคการบริหารสวนตําบลนาอิน อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ จํานวน ๓,๖๑๑คนซึ่งกลุมตัวอยางไดมา
จากการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอนโดยเทียบสัดสวน (Proportional Multi-Stage Random
Sampling) ตามข้ันตอนคือ ทําการหากลุมตัวอยางโดยใชสูตรคํานวณขนาดกลุมตัวอยางของของทาโร
ยามาเน(Taro Yamane)ไดขนาดของกลุมตัวอยาง คือ ๓๖๐ คน จากนั้นจึงหาขนาดของกลุมตัวอยาง
และสุมกลุมตัวอยางของประชาชนตามสัดสวนของประชากรในแตละหมูบานดวยการเปรียบเทียบ
สัดสวน โดยทําการสุมอยางเปนระบบ (Systematic Sampling) ดวยการเก็บขอมูลโดยใช
แบบสอบถาม (Questionnaire) และทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร เพ่ือหา คาความถ่ี (Frequencies) คารอยละ(Percentage), คาเฉลี่ย (Mean) คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)และทดสอบสมมติฐานโดยบรรยายขอมูลปจจัยสวนบุคคล
การทดสอบคาที (t-test) และการทดสอบคาเอฟ (F-test) ดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว(One Way ANOVA) และทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีผลตางนัยสําคัญ
นอยท่ีสุด (Least Significant Difference : LSD) และการวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยการสัมภาษณเชิงลึก
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(In-Depth Interview)กับผูใหขอมูลสําคัญ(Key Informant)และใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา
ประกอบบริบทนําเสนอเปนความเรียง

ผลการวิจัยพบวาความคิดเห็นของประชาชนในเขตการปกครองขององคการบริหาร
สวนตําบลนาอิน ท่ีมีตอการปฏิบัติงานตามภารกิจตามหลักอิทธิบาท ขององคการบริหารสวนตําบลนา
อิน อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ โดยรวมอยูในระดับมาก(  = 3.70, S.D. = 0.349)ประชาชนท่ีมี
เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน ตางกัน มีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจตามหลักอิทธิบาท ๔ ขององคการบริหารสวนตําบลนาอิน อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ
แตกตางกันจึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไวมีเพียงปจจัยสวนบุคคลดาน อายุ ท่ีมีความคิดเห็นไมแตกตาง
กัน จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว และแนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามภารกิจตาม
หลักอิทธิบาท ๔ ขององคการบริหารสวนตําบลนาอิน อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ พบวา การ
ปฏิบัติงานดานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลนั้นจําเปนท่ีจะตองไดรับการสนับสนุนจาก
หนวยงานท่ีเก่ียวของ ในการสงเสริมสนับสนุน ในดานงบประมาณ ซึ่งจะสงผลใหการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนใหตําบลมีความเจริญกาวหนาตอบสนองความตองการของ
ประชาชน อันจะสงผลใหเกิดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดียิ่งข้ึนไป

คําสําคัญ: ประสิทธิผล, ภารกิจ, อิทธิบาท

ABSTRACT
The objectives of this research were 1) to study the effectiveness of

performance along mission according to Iddhipãda of Nain Sub-District Administrative
Organization, Pichai District, Uttaradit Province, 2) to compare the effectiveness of
performance along mission according to Iddhipãda of Nain sub-district Administrative
Organization, Pichai District, Uttaradit Province, classified by personal factors,
3) to study the problems / obstacles. and suggestions the effectiveness of
performance along mission according to Iddhipãda of Nain sub-district Administrative
Organization, Pichai District, Uttaradit Province and 4) to study the guideline for
development the effectiveness of performance along mission according to Iddhipãda
of Nain Sub-District Administrative Organization, Pichai District, Uttaradit Province, The
study was a mixed methods research. Population and sample were 3,611 people.
The samples were 360 people by using the formula of Taro Yamane. The data were
collected by using questionnaire and analyzed by using computer program in social
sciences research for finding frequency, percentage, mean and standard deviation to
describe general information. To test the hypothesis by t-test and F-test with One
Way ANOVA found that was difference then test by the least significant difference. In
the part of open-end showed the problems, obstacle, and suggestions, the
researcher arranged the group according to the issues of open-end. Then, there was
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to analyze by frequency and data from interviews, the researcher will gather data on
the essence of the interview, and then content analyzed.

The results showed that

1) the effectiveness of performance along mission according to Iddhipãda
of Nain sub-district Administrative Organization, Pichai District, Uttaradit Province was
found that the opinions of people in the area of Nain sub-district Administrative
Organization, Pichai District, Uttaradit Province towards the effectiveness of
performance along mission according to Iddhipãda overall word at the high level
(  = 3.73, SD = 0.425), when considering in each aspect was found that the
effectiveness of performance along mission according to Iddhipãda of Nain sub-
district Administrative Organization, Pichai District, Uttaradit Province, the Chittaastect
was as the highest level (  = 3.73, SD = 0.425), the second Vimungsa aspect was the
high level (  = 3.71, SD = 0.613), Chanta aspects was as the high level (  = 3.68, SD
= 0.663) and Viriya aspect was the high level (  = 3.68, SD = 0.479. )

2) The comparison the effectiveness of performance along mission
according to Iddhipãda of Nain Sub-District Administrative Organization, Pichai District,
Uttaradit Province by base hypothesis and analysis classification personal factors: sex,
age, incomes, education, occupation was found that the people who had sex,
incomes, education, occupation were different mean statistic level 0.05 accepted
hypothesis. In part of age factors was not different mean rejected hypothesis.

3) Results of the study problems, obstacles, and suggestions the
effectiveness of performance along mission according to Iddhipãda of Nain Sub-
District Administrative Organization, Pichai District, Uttaradit Province was found that it
had delay in the performance of some issues within the community. The budget was
not sufficient for the operation of the Nain Sub-District Administrative Organization,
the officer was not diligently working along the assignment, lack the knowledge and
ability for using technology. Nain Sub-District Administrative Organization did not
intend to solve the problem of the people, lack of accountability in the work as
well. They were not skill development in performance. Considering the suggestions
were found that Nain sub-District Administrative Organization should reduce the
procedure in the performance, should organize the training to the officer in Nain sub-
District Administrative Organization for adding the knowledge and ability, they should
make the creating their conscious to love, they should have ability for flexibility, and
should train about specific skill in their work.
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4) The guidelines for development the effectiveness of performance along
mission according to Iddhipãda of Nain sub-district Administrative Organization, Pichai
District, Uttaradit Province were found that the performance of Nain sub-district
Administrative Organization must be supported the budget from the organization
concerned which will contribute to the effectiveness the performance of the District
Administration is progressive and response the needs of the people.

๑. บทนํา
ในประเทศไทยนั้นไดมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมา

เปนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนพระประมุขเม่ือวันท่ี๒๔มิถุนายนพ.ศ. ๒๔๗๕โดย
คณะราษฎรซึ่งนําโดยพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนานับเปนการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญท่ีสุดใน
การ เ มื อ งการปกครองของ ไทย เพราะ เป นการ เปลี่ ยนจากระบอบการปกครองแบบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบการปกครองโดยรัฐธรรมนูญมีเปาหมายจะสถาปนาระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขเปนหลักในการปกครองเม่ือคณะราษฎรทําการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองไดสําเร็จแลวก็มีการประกาศใชพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครอง
แผนดินสยามชั่วคราวพ.ศ. ๒๔๗๕เม่ือวันท่ี๒๗มิถุนายนพ.ศ. ๒๔๗๕ซึ่งอาจถือไดวาเปนรัฐธรรมนูญ
ฉบับแรกแมจะเปนกฎหมายท่ีใชชั่วคราวก็ตามและหลักจากนั้นประเทศไทยก็ปกครองโดยมี
รัฐธรรมนูญเปนหลักมาโดยตลอดแมจะมีการยุบเลิกรัฐธรรมนูญบางก็เปนการชั่วครั้งชั่วคราวในท่ีสุดก็
จะตองมีรัฐธรรมนูญฉบับใหมข้ึนมาทดแทนเสมอไป๑

การออกพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินพ.ศ.๒๕๔๒ไดกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับข้ันตอนและกระบวนการในการถายโอนภารกิจ
งบประมาณและอัตรากําลังของสวนกลางลงสูราชการสวนภูมิภาคไปใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
โดยมีกําหนดระยะเวลาและเงื่อนไขท่ีระบุไวอยางชัดเจนเพ่ือใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติอยางแทจริงซึ่ง
จะเห็นไดอยางชัดเจนวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับการจัดสรรงบประมาณในสัดสวนท่ีสูงข้ึนมี
อัตรากําลังมากข้ึนรวมท้ังมีภารกิจจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองมีการ
เตรียมการเพ่ือรองรับมาตรการในการถายโอนภารกิจงบประมาณและอัตรากําลังจากหนวยงาน
สวนกลางและสวนภูมิภาคตามท่ีกฎหมายกําหนดเพ่ือท่ีจะสามารถปฏิบัติภารกิจตามท่ีไดรับ
มอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพซึ่งหมายความวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองเรงกําหนด
จุดมุงหมายหรือทิศทางในการพัฒนาของตนใหชัดเจนมีการกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการ
พัฒนาท่ีสอดคลองกับจุดมุงหมายในการพัฒนาอยางเปนระบบ๒

ในปจจุบันการบริหารมีความจําเปนท่ีจะตองใชศาสตรและศิลปในการบริหารจัดการอยาง
หลีกเลี่ยงไมไดเนื่องจากในปจจุบันเปนระบบทุนนิยมและวัตถุนิยมท่ีเขามาเก่ียวของทําใหการ

๑พระปยวัฒน ปยสีโล (จักแตร), “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองแพรจังหวัด
แพร”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔).
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ดําเนินการบริหารองคกรตกอยูในกระแสอยางหลีกเลี่ยงไมไดการบริหารงานมีองคประกอบสําคัญท่ี
นักบริหารงานควรคํานึ ง เ พ่ือใหการบริหารงานประสบความสําเร็จประกอบไปดวยเงิน
(money)วัตถุดิบ (materials) เครื่องจักรหรืออุปกรณ(machine or equipment) และแรงงานหรือ
คน (man) องคความรูในการบริหารงานในยุคตนๆของการพัฒนาการบริหารงานสมัยใหมจะคิดถึง
องคประกอบสําคัญดังกลาวเพ่ือพิจารณากําหนดเปาหมายขององคกรวาจะมีทิศทางหรือแนวทางใน
การบริหารองคกรอยางไรตอมามีการพัฒนาระบบการบริหารงานเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
องคกรตามโลกาภิวัฒนท่ีมีการแขงขันสูงจึงมีการสรางระบบการบริหารท่ีเนนคนมากยิ่งข้ึนรวมท้ัง
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารสมัยใหมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีหลากหลายข้ึนจึงไดมี
แนวคิดในการบริหารคนหรือทรัพยากรมนุษยในองคกรของตนเพ่ือความสําเร็จโดยใหสอดคลองกับ
เทคโนโลยีสมัยใหมหรือนวัตกรรมใหมๆท่ีเขามาสนับสนุนการบริหารงานขององคกรการท่ีจะทําใหการ
บริหารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลคือการดําเนินการใหเปนไปดวยความเรียบรอยรวดเร็วคุมคา
และเกิดประโยชนสูงสุดจําเปนตองมีการศึกษาเรียนรูบุคลิกลักษณะความเชื่อคานิยมและพฤติกรรมท่ี
เอ้ือประโยชนตอการปฏิบัติงานทําใหการบริหารประสบความสําเร็จตามเปาหมายหรือเปนไปตาม
วัตถุประสงค๓

องคการบริหารสวนตําบลนาอิน อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ไดประสบปญหาในการ
บริหารงานหลาย ๆ อยางท่ีตองแกไขอยางเรงดวน ปญหาท่ีเกิดข้ึน เชน ปญหาการวางงานของ
ประชาชน เพราะประชาชนขาดความรูจึงไมมีอาชีพทําอยางถาวร ปญหาการแพรระบาดของยาเสพ
ติดใหโทษ ปญหาท่ีไมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เสนทางคมนาคมในบางพ้ืนท่ียังชํารุด
หรือไมมีสัญญาณจราจร เพราะงบประมาณในการปรับปรุงไมเพียงพอ ปญหาน้ําอุปโภคไมเพียงพอ
การดําเนินการขยายเขตประปายังไมท่ัวถึง ปญหาการแพรระบาดของไขเลือดออกในพ้ืนท่ี เพราะมี
แหลงเพาะพันธุยุง ประชาชนบางหลังคาเรือนไมไดรับขาวสารการประชาสัมพันธอยางท่ัวถึง ปญหา
การดูและรักษาสิ่งแวดลอม และขยะมูลฝอย ซึ่งจํานวนถังขยะรองรับและรถเก็บขนขยะท่ียังมีไม
เพียงพอ๔

จากปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวิจัยเรื่องประสิทธิผลการการปฏิบัติ
ตามภารกิจตามหลักอิทธิบาทขององคการบริหารสวนตําบลนาอินอําเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถเพ่ือเปน
ขอมูลในการวางแผนและการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลนาอิน อําเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ ใหมีประสิทธิผลตอไปท้ังยังเปนการศึกษาเพ่ือนําไปวางแผนพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลอ่ืนๆดวย
๒. วัตถุประสงคของการวิจัย

1.๑เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามภารกิจตามหลักอิทธิบาทขององคการ
บริหารสวนตําบลนาอิน อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ

๓ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร :นานมีบุค
พับลิเคช่ันส, ๒๕๔๖), หนา๑๐๕๙.

๔ องคการบริหารสวนตําบลนาอิน อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ, เอกสารแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙-
๒๕๖๑), หนา ๕. (เอกสารถายเย็บเลม)
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1.2เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามภารกิจตามหลักอิทธิบาทขององคการ
บริหารสวนตําบลนาอิน อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล

1.3เพ่ือศึกษาปญหาและขอเสนอแนะประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามภารกิจตามหลัก
อิทธิบาทขององคการบริหารสวนตําบลนาอิน อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ

1.๔ เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามภารกิจตามหลักอิทธิ
บาทขององคการบริหารสวนตําบลนาอิน อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ
๓. วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่อง“ประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามภารกิจตามหลักอิทธิบาทขององคการ
บริหารสวนตําบลนาอิน อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ”เปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Research)
โดยใชระเบียบวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey
Research) จากแบบสอบถาม(Questionnaire) และวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย
การสัมภาษณเชิงลึก (In depth Interview) กับผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informant)

๔. สรุปผลการวิจัย
ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงานตามภารกิจตามหลักอิทธิบาทของ

องคการบริหารสวนตําบลนาอิน อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
3.70 เม่ือพิจารณาเปนรายดานสรุปได ดังนี้

๑) ดานฉันทะการปฏิบัติงานตามภารกิจตามหลักอิทธิบาทขององคการบริหารสวน
ตําบลนาอิน อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ในดานฉันทะอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.68 เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอพบวา การปฏิบัติงานตามภารกิจตามหลักอิทธิบาทขององคการบริหารสวนตําบล
นาอิน อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ อยูในระดับมากทุกขอ

๒) ดานวิริยะการปฏิบัติงานตามภารกิจตามหลักอิทธิบาทขององคการบริหารสวน
ตําบลนาอิน อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ในดานวิริยะ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.83 เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอพบวา การปฏิบัติงานตามภารกิจตามหลักอิทธิบาทขององคการบริหารสวนตําบล
นาอิน อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ อยูในระดับมากทุกขอ

๓) ดานจิตตะการปฏิบัติงานตามภารกิจตามหลักอิทธิบาทขององคการบริหารสวน
ตําบลนาอิน อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ในดานจิตตะ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.73 เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอพบวา การปฏิบัติงานตามภารกิจตามหลักอิทธิบาทขององคการบริหารสวนตําบล
นาอิน อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ สวนใหญอยูในระดับมากทุกขอ

๔) ดานวิมังสาการปฏิบัติงานตามภารกิจตามหลักอิทธิบาทขององคการบริหารสวน
ตําบลนาอิน อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ในดานวิมังสาอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.71 เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอพบวา การปฏิบัติงานตามภารกิจตามหลักอิทธิบาทขององคการบริหารสวนตําบล
นาอิน อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ อยูในระดับมากทุกขอ
๕. ขอเสนอแนะจากการวิจัย

๕.1 ขอเสนอแนะท่ัวไป
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๑. องคการบริหารสวนตําบลควรนําหลักอิทธิบาท๔มาประยุกตและบูรณาการกับ
นโยบายขององคการบริหารสวนตําบลเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและนํามาซึ่งประโยชนสุขของคน
ในชุมชน

๒. ควรมีการประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับรูถึงการปฏิบัติงานขององคการบริหาร
สวนตําบลนาอิน

๓. ควรลดข้ันตอนความซับซอนยุงยากของการปฏิบัติงานใหสะดวก รวดเร็ว มากยิ่งข้ึน
๔. เปดโอกาสใหประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลเสนอความตองการและ

ปญหาในชุมชนและแสดงความคิดเห็นวิจารณการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลเพ่ือ
องคการบริหารสวนตําบลไดรับขอมูลปรับปรุงแกไขในสวนท่ีเปนปญหาใหมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน

๕. สรางความสามัคคีปรองดองกันข้ึนในองคกรเปนตัวอยางของคนในชุมชนไมแบงพัก
แบงพวกรวมแกไขปญหาตางๆรวมมือรวมใจเปนหนึ่งเดียวประสานงานใหเปนระบบใหทันเหตุการณ

๖. องคการบริหารสวนตําบลควรบริหารงานโดยนําหลักธรรมมาบูรณาการใชอยาง
จริงจังเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดอันจะมาซึ่งประโยชนสุขของคนในชุมชน

๕.๒ ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การปฏิบัติงานตามภารกิจตามหลักอิทธิบาท ๔ ขององคการ

บริหารสวนตําบลนาอิน อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถผูวิจัยขอเสนอใหผูท่ีสนใจ ไดนําไปศึกษาวิจัยครั้ง
ตอไปในประเด็นดังตอไปนี้

๑) ควรศึกษาประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามภารกิจตามหลักอิทธิบาท๔ขององคการ
บริหารสวนตําบลอ่ืนๆเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางหรือความสอดคลองกันในระดับการบริหาร

๒)ควรนําหลักธรรมทางพุทธศาสนาในหัวขอธรรมอ่ืนๆมาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
องคการบริหารสวนตําบลเชน สังคหวัตถุ ๔ พรหมวิหาร ๔ เปนตน

๓) ควรมีการเพ่ิมเครื่องมือในการวิจัยใหกวางมากข้ึนเชนการสนทนากลุมเพ่ือนําขอมูล
ท่ีไดมาวิเคราะหใหไดผลตรงกับความเปนจริงท่ีสุด

บรรณานุกรม
๑.ภาษาไทย :

ก. ขอมูลปฐมภูมิ :
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
ข. ขอมูลทุติยภูมิ :

(๑) หนังสือ
กรมการปกครอง. กฎหมายระเบียบและขอบังคับองคการบริหารสวนตําบล  รวมฉบับแกไข

เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร : กรมการปกครองสวนทองถ่ิน, ๒๕๔๒.
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การศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษยตามหลักอิทธิบาทขององคการบริหารสวน

ตําบลในเขตอําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถมีวัตถุประสงคในการวิจัย คือ ๑) เพ่ือศึกษาระดับการ
บริหารทรัพยากรมนุษยตามหลักอิทธิบาทขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอตรอน จังหวัด
อุตรดิตถ ๒) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการบริหารทรัพยากรมนุษยของ
บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ ๓) เพ่ือศึกษาปญหา
อุปสรรค และขอเสนอแนะท่ีมีตอการบริหารทรัพยากรมนุษยตามหลักอิทธิบาทขององคการบริหาร
สวนตําบลในเขตอําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ และ ๔) เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารทรัพยากร
มนุษยตามหลักอิทธิบาทขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ

การวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหวางการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประชากรท่ี
ใชในการศึกษา ไดแก ประชากรขององคการบริหารสวนตําบล ๕ แหง จํานวน ๑๘๖ คน ซึ่งผูวิจัยใช
วิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการแจก
แบบสอบถาม (Questionnaire) และทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร เพ่ือหาคาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในสวนขอคําถามปลายเปดท่ีแสดงปญหา อุปสรรคและ
ขอเสนอแนะ ผูวิจัยทําการจัดกลุมตามประเด็นท่ีกําหนดไวในแบบสอบถามปลายเปด จากนั้นทําการ
วิเคราะหโดยใชการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และขอมูลจากการสัมภาษณ ผูวิจัยทําการจัดกลุม
ขอมูล (Data Grouping) ตามสาระสําคัญของประเด็นการสัมภาษณ จากนั้นจะทําการวิเคราะหขอมูล
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เชิงเนื้อหา (Content Analysis Technique) ดวยวิธีการพรรณนาเปนความเรียง และวิเคราะหขอมูล
เพ่ือหาคาความสัมพันธ โดยใชสูตร ไค-สแควร (Chi-Square Test)

ผลการวิจัยพบวา
๑. ระดับความคิดเห็นตอการบริหารทรัพยากรมนุษยตามหลักอิทธิบาทขององคการบริหาร

สวนตําบลในเขตอําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก( =๔.๔๓) เม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานวิริยะมีระดับสูงสุด คือ ( =๔.๕๒) รองลงมา คือ ดานฉันทะ มี
ระดับ ( =๔.๔๗) และท่ีอยูในระดับต่ําสุด คือดานวิมังสา มีระดับ ( = ๔.๔๐) ตามลําดับ

๒. ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ
ทํางาน และตําแหนงหนาท่ี พบวา บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอตรอน จังหวัด
อุตรดิตถ ท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณทํางาน และตําแหนงหนาท่ีมีความสัมพันธ
ระหวางปจจัยสวนบุคคลตามหลักอิทธิบาท ไมสอดคลองจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไวและบุคลากรของ
องคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ ท่ีมีระดับการศึกษา มีความสอดคลอง
สัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลตามหลักอิทธิบาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ จึงยอมรับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว

๓. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะท่ีมีตอการบริหารทรัพยากรมนุษยตามหลักอิทธิบาท
ขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถดานฉันทะ มีปญหาดานการสรรหา
บุคลากรสวนมากจะเปนระบบอุปถัมภ, บุคลากรท่ีมีความรูความสามารถไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได
ตรงตามความถนัด, ดานวิริยะ มีปญหาการขาดการประชาสัมพันธ, ความพยายามในการสรรหา
บุคลากรท่ีมีทักษะและประสบการณเขามาปฏิบัติงานบุคลากรในองคการ ดานจิตตะมีปญหาการ
วางแผนยังไมมีความเปนเอกภาพ, การมีสวนรวมใหบุคลากรวางแผนในหนวยงานยังมีนอยดานวิมังสา
การวิเคราะหจุดออนจุดแข็งในการทํางานของบุคลากรในหนวยงานพิจารณาปรับปรุงแกไขใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในอนาคตยังไมครอบคลุม

๔. แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษยตามหลักอิทธิบาทขององคการบริหารสวนตําบลใน
เขตอําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถพบวา ควรมีการสรรหาบุคลากรเขามาทํางานในองคการตามความรู
ความสามารถอยางเปนธรรมและเสมอภาค, การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในการดําเนินชีวิตจําเปนตอง
พัฒนาควบคูกับการพัฒนาทางดานจิตใจเสมอ, ควรกระตุนและชักจูงเพ่ือนรวมงานใหเกิดการพัฒนา
ตนเอง เปนการสรางความพรอมและสรางแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน,ควรใหความสนใจในการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหนวยงานในทุกๆ ดาน,ควรยอมรับฟงความคิดเห็นจากผูอ่ืนและสราง
จิตสํานึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน, ควรสรางแรงจูงใจในการทํางานและใหรางวัลแกบุคลากรท่ีประพฤติดี
ปฏิบัติชอบควรมีการประเมินผลในการบริหารงานในหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลอยาง
ตอเนื่อง, การพัฒนาทัศนคติ บุคลิกภาพ และทาทีในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกหนวยงานจะตอง
พัฒนาตัวเองอยูแลว
คําสําคัญ: การบริหารทรัพยากรมนุษย, อิทธิบาท
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Abstract
The objectives of this research were 1) to study the human resource

administration in accordance with Iddhipāda of Tron Sub-District administrative
organization, Uttaradit Province, 2) to study the relations between personal factors
and human resource administion of Tron Sub-District administrative organization,
Uttaradit Province, 3) to study the problem, obstacle, and the suggestion in human
resource administion in accordance with of Tron Sub-District administrative
organization, Uttaradit Province and 4) to study the guidelines for the human
resource management in accordance with of Tron Sub-District administrative
organization, Uttaradit Province. The methodology was a Mixed Methods Research,
by using quantitative research and qualitative research. The populations were people
from 5 Sub-Districts administrative organization. The sample was 186 cases obtained
by purposive sampling. The data were collected by using questionnaire and the data
analysis was done with Social Science SPSS. The statistics were used values of
frequency, percentage, mean, standard deviation, In part of opened and close
questionnaire to show the problem, obstacle, and suggestion that the researcher was
arranged group according to issue of open-end. Then, they were analyzed by
frequency and, the researcher was gather data on the essence of the interview by
content analyzed, descriptive interpretation and the data analysis was done with Chi-
Square Test.

The results of this research were found as follows;
1) The opinions of the officer towards human resource management in

accordance with Iddhipāda with of Tron Sub-District administrative organization,
Uttaradit Province were found that in overall was at the high level ( =4.43), When
considering in each aspect; Viriya aspect was at the highest level ( =4.42), the
second Chanda aspect was at the high level ( =4.47) and the last Citta aspect was
at the high level ( =4.32)

2) The relationship between individual factors consist of sex, age, educational
background experience and position, was found that sex, age, educational
background, experience and position to related between individual factors  according
to Iddhipāda was not corresponded which was rejected the hypothesis. While the
education levels were corresponded statistically significant at 0.01 level which was
accepted the hypothesis.

3) The problem, obstacle, and the suggestion for human resource
management in accordance with Iddhipāda Tron Sub-District administrative
organization, Uttaradit Province were found that, in the Chanda aspect: aspiration,
the most personnel recruitment problem was patronage system, the personel
cannot work according to aptitude, In the Viriya aspect: effort was defectively public



รายงานสบืเน่ือง (Proceeding) จากการประชุมวชิาการระดบัชาติ ครัง้ที่ ๒ "พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคมวัฒนธรรม"
มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย วทิยาลยัสงฆลําพูน วันอาทติยที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙

๑๓๘

relations problem by skill and experience person to work in organization. In the Citta
aspect thoughtfulness; non uniqueness planning problem, less personnel involved in
the planning in administrative organization. In the Vimaṁs aspect: investigation;
analysis strengths and weaknesses in work of personal in administrative organization,
consider for revision efficiency was not in the covered future.

4) The  guidelines the human resource administration in accordance with
Iddhipāda of Tron Sub-District administrative organization, Uttaradit Province was
found that they should recruit the personnel to work by fairness and equality,
develop livelihood infrastructure with psychical, encourage and induce colleague  for
self - development, build up preparedness and inspiration in work, should
concentrate on personnel ability, accept and  build up conscious mind, employee
motivation, should be award to good person in work, constantly performance
appraisal, develop  attitude, personality and self- development.
Keywords: The human resource administration, Iddhipāda

๑. บทนํา
การบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอตรอนมีระบบการบริหาร คือ กําหนด

ประเด็นหลักการพัฒนาใหสอดคลองกับวิทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร
การพัฒนา รวมท้ังสอดคลองกับปญหาความตองการของประชาคมและชุมชน โดยนําขอมูลพ้ืนฐานในการ
พัฒนาจากหนวยงานตางๆ และขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาแลวรวบรวม
ประเด็นหลักการพัฒนาท่ีไดกลาวมาขางตนไดพบปญหาท่ีจําเปนจะตองแกไข ปรับปรุง หลายดานไดแก
(๑) ดานการวางแผน (๒) การสรรหา (๓) ดานการพัฒนา และ (๔) ดานการธํารงรักษา ท่ีไมเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการบริหารจัดการในองคการ เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลสวนมากมุงเนนไปท่ีการ
บริหารจัดการองคการในดานวัตถุภายนอกหรือดานกายภาพแตเพียงอยางเดียว ไมไดมุงเนนไปท่ีการพัฒนา
ทางดานจิตใจควบคูกันไป จึงทําใหการบริหารจัดการภายในคือดานจิตใจของบุคลากรในองคการนั้น
คอนขางจะมีนอยหรืออาจจะกลาวไดไมคอยจะไดรับความสนใจในเรื่องนี้เทาท่ีควร

พระพุทธศาสนาถือวาเปนรากฐานสําคัญของวัฒนธรรมไทย เปนวิถีชีวิตของคนไทยท่ีมีบทบาท
สําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาทางสังคมในดานตางๆ ในทางพระพุทธศาสนากลาววา “ผูนําหรือผูบริหาร คือ
ผูท่ีมีคุณสมบัติ เชน สติปญญา ความดีงาม ความรู  ความสามารถของบุคคลท่ีชักนําใหคนท้ังหลายมา
ประสานรวมมือกันและดําเนินไปสูจุดหมายท่ีดีงามรวมกัน

การบริหารทรัพยากรมนุษยองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ
จะประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคไดเปนอยางดีและมีประสิทธิภาพ ผูบริหารจําเปนตองประยุกตใช
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือหลักอิทธิบาทซึ่งเปนหลักหรือแนวทางแหงความสําเร็จ จํานวน ๔ ดาน
ประกอบดวย (๑) ดานฉันทะ คือ สรางความพึงพอใจในการทํางานใหแกพนักงานองคการบริหารสวนตําบล
ใหมีใจรัก พอใจจะทําสิ่งนั้นใหดียิ่งๆ ข้ึนไป (๒) ดานวิริยะ คือ สรางแรงจูงใจ แรงบันดาลใจ ใหแกพนักงาน
ขององคการบริหารสวนตําบล ใหมีความพากเพียรทํา ขยันหม่ันประกอบ หม่ันกระทําสิ่งนั้นดวยความ
พยายามเขมแข็ง อดทน เอาธุระ ไมทอดท้ิง ไมทอถอย เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลท่ีตนทํางานอยูกาว
ไปขางหนา (๓) ดานจิตตะ คือ มีการกระตุนใหเกิดความตั้งใจฝกใฝในการทํางานแกพนักงานองคการบริหาร
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สวนตําบล (๔) ดานวิมังสา คือ ใชปญญาพิจารณาใครครวญตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบขอยิ่งหยอน
เกินเลย บกพรอง ขัดของ ในการทํางานของพนักงานองคการบริหารสวนตําบล

อาจกลาวไดวา นักการบริหารทรัพยากรมนุษยยุคปจจุบันจะตองใหความใสใจในการจัดการความรู
ดังกลาวขางตน เพ่ือใหองคการมีขีดความสามารถในการแขงขันไดอีกดวยและนอกจากนี้สิ่งท่ีสําคัญก็คือ
องคการและผูท่ีมีหนาท่ีดานการบริหารทรัพยากรบุคคลจะตองประเมินไดวาบุคลากรมีหรือขาดคุณลักษณะ
ใดๆ ท่ีอยูในกลุม (Competency) แลวจึงจัดกระบวนการพัฒนาคนใหมีความสอดคลองกับสภาพของ
องคการและบุคลากรดวยวิธีการตางๆ ไมวาจะเปนการฝกอบรม การใหการศึกษา การมอบหมายงานพิเศษ
การใหคําปรึกษาโดยผูเชี่ยวชาญพิเศษ เปนตน อยางเหมาะสม๑ จากปญหาและความสําคัญดังกลาว ผูวิจัย
จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษยตามหลักอิทธิบาทขององคการบริหารสวนตําบลใน
เขตอําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ เพ่ือจะไดเปนแนวทางในการบริหารทรัพยากรมนุษยสําหรับผูบริหารและ
ผูเก่ียวของ พรอมท้ังสามารถนําไปวางแผน กําหนดนโยบายในการบริหารทรัพยากรมนุษยในดานตางๆ
ภายในองคการใหมีประสิทธิภาพ มีความสอดคลองกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและเพ่ือเปนตัวอยาง
ในการบริหารทรัพยากรมนุษยแกองคการบริหารสวนตําบลอ่ืนๆ ตอไป

๒. วัตถุประสงคของการวิจัย
๒.๑. เพ่ือศึกษาระดับการบริหารทรัพยากรมนุษยตามหลักอิทธิบาทขององคการบริหารสวน

ตําบลในเขตอําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ
๒.๒. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการบริหารทรัพยากรมนุษย

ตามหลักอิทธิบาทกับการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอตรอน
จังหวัดอุตรดิตถ

๒.๓. เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะท่ีมีตอการบริหารทรัพยากรมนุษยตามหลัก
อิทธิบาทขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ

๒.๔ เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษยตามหลักอิทธิบาทขององคการบริหารสวน
ตําบลในเขตอําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ

๓. ขอบเขตการวิจัย
๓.๑ ขอบเขตดานเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษยตามหลักอิทธิบาทขององคการบริหาร

สวนตําบลในเขตอําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ จํานวน ๔ ดาน ประกอบดวย ๑) ดานการวางแผน ๒)
ดานการสรรหา ๓) ดานการพัฒนา และ ๔) ดานการธํารงรักษา๒

๓.๒ ขอบเขตดานตัวแปร
๑. ตัวแปรตน (Independent Variables) คือปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก

เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณทํางาน และตําแหนงหนาท่ี

๑ ศรัณย ศรีสวัสดิ์, ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามความคิดเห็น
ของพนักงานในบริษัทผูจําหนายรถยนต จังหวัดเชียงราย, การศึกษาอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย:
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, ๒๕๕๑), หนา ๔๖.

๒ วิลาวรรณ รพีพิศาล, การบริหารทรัพยากรมนุษย, พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพวิจิตร
หัตถกร, ๒๕๕๐), หนา ๕๖.



รายงานสบืเน่ือง (Proceeding) จากการประชุมวชิาการระดบัชาติ ครัง้ที่ ๒ "พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคมวัฒนธรรม"
มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย วทิยาลยัสงฆลําพูน วันอาทติยที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙

๑๔๐

๒. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือการบริหารทรัพยากรมนุษยตามหลักอิทธิบาทของ
องคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ ประกอบดวย ๑) ดานการวางแผน ๒) ดาน
การสรรหา ๓) ดานการพัฒนา และ ๔) ดานการธํารงรักษา ประชากรท่ีใชในการศึกษาในครั้งนี้ คือ
ผูบริหาร เจาหนาท่ี พนักงาน และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล ๕ แหง จํานวน ๑๘๖ คน พ้ืนท่ีท่ี
ใชในการศึกษา คือ องคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ ระยะเวลาในการ
ดําเนินการวิจัยระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ – เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมระยะเวลา ๖ เดือน

๔. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหวางการ

วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประชากรท่ี
ใชในการศึกษา ไดแก ประชากรขององคการบริหารสวนตําบล ๕ แหง จํานวน ๑๘๖ คน ซึ่งผูวิจัยใช
วิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการแจก
แบบสอบถาม (Questionnaire) และทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร เพ่ือหาคาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในสวนขอคําถามปลายเปดท่ีแสดงปญหา อุปสรรคและ
ขอเสนอแนะ ผูวิจัยทําการจัดกลุมตามประเด็นท่ีกําหนดไวในแบบสอบถามปลายเปด จากนั้นทําการ
วิเคราะหโดยใชการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และขอมูลจากการสัมภาษณ ผูวิจัยทําการจัดกลุม
ขอมูล (Data Grouping) ตามสาระสําคัญของประเด็นการสัมภาษณ จากนั้นจะทําการวิเคราะหขอมูล
เชิงเนื้อหา (Content Analysis Technique) ดวยวิธีการพรรณนาเปนความเรียง และวิเคราะหขอมูล
เพ่ือหาคาความสัมพันธ โดยใชสูตร ไค-สแควร (Chi-Square Test)

๕. ผลการวิจัย
๑. ระดับความคิดเห็นตอการบริหารทรัพยากรมนุษยตามหลักอิทธิบาทขององคการบริหาร

สวนตําบลในเขตอําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก( =๔.๔๓) เม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานวิริยะมีระดับสูงสุด คือ ( =๔.๕๒) รองลงมา คือ ดานฉันทะ มี
ระดับ ( =๔.๔๗) และท่ีอยูในระดับต่ําสุด คือดานวิมังสา มีระดับ ( = ๔.๔๐) ตามลําดับ

๒. ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ
ทํางาน และตําแหนงหนาท่ี พบวา บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอตรอน จังหวัด
อุตรดิตถ ท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณทํางาน และตําแหนงหนาท่ีมีความสัมพันธ
ระหวางปจจัยสวนบุคคลตามหลักอิทธิบาท ไมสอดคลองจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไวและบุคลากรของ
องคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ ท่ีมีระดับการศึกษา มีความสอดคลอง
สัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลตามหลักอิทธิบาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ จึงยอมรับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว

๓. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะท่ีมีตอการบริหารทรัพยากรมนุษยตามหลักอิทธิบาท
ขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถดานฉันทะ มีปญหาดานการสรรหา
บุคลากรสวนมากจะเปนระบบอุปถัมภ, บุคลากรท่ีมีความรูความสามารถไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได
ตรงตามความถนัด, ดานวิริยะ มีปญหาการขาดการประชาสัมพันธ, ความพยายามในการสรรหา
บุคลากรท่ีมีทักษะและประสบการณเขามาปฏิบัติงานบุคลากรในองคการ ดานจิตตะมีปญหาการ
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วางแผนยังไมมีความเปนเอกภาพ, การมีสวนรวมใหบุคลากรวางแผนในหนวยงานยังมีนอยดานวิมังสา
การวิเคราะหจุดออนจุดแข็งในการทํางานของบุคลากรในหนวยงานพิจารณาปรับปรุงแกไขใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในอนาคตยังไมครอบคลุม

๔. แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษยตามหลักอิทธิบาทขององคการบริหารสวนตําบลใน
เขตอําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถพบวา ควรมีการสรรหาบุคลากรเขามาทํางานในองคการตามความรู
ความสามารถอยางเปนธรรมและเสมอภาค, การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในการดําเนินชีวิตจําเปนตอง
พัฒนาควบคูกับการพัฒนาทางดานจิตใจเสมอ, ควรกระตุนและชักจูงเพ่ือนรวมงานใหเกิดการพัฒนา
ตนเอง เปนการสรางความพรอมและสรางแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน,ควรใหความสนใจในการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหนวยงานในทุกๆ ดาน,ควรยอมรับฟงความคิดเห็นจากผูอ่ืนและสราง
จิตสํานึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน, ควรสรางแรงจูงใจในการทํางานและใหรางวัลแกบุคลากรท่ีประพฤติดี
ปฏิบัติชอบควรมีการประเมินผลในการบริหารงานในหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลอยาง
ตอเนื่อง, การพัฒนาทัศนคติ บุคลิกภาพ และทาทีในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกหนวยงานจะตอง
พัฒนาตัวเองอยูแลว

๖. อภิปรายผล
๑) บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ มีความคิดเห็นตอ

การบริหารทรัพยากรมนุษยตามหลักอิทธิบาทขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอตรอน จังหวัด
อุตรดิตถ ดานฉันทะ โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = ๔.๔๒ ) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา การ
บริหารทรัพยากรมนุษยดานฉันทะ อยูในระดับมากทุกขอ แสดงใหเห็นวา องคการบรหิารสวนตําบลในเขต
อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ ไดใหความสําคัญในเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษยในหนวยงาน โดยยึด
หลักอิทธิบาทคือความพึงพอใจในการทํางาน

๒) บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ มีความคิดเห็นตอ
การบริหารทรัพยากรมนุษยตามหลักอิทธิบาทขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอตรอน จังหวัด
อุตรดิตถ ดานวิริยะ โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = ๔.๔๗ ) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา
การบริหารทรัพยากรมนุษยดานวิริยะ อยูในระดับมากทุกขอ แสดงใหเห็นวา องคการบรหิารสวนตําบล
ในเขตอําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ ไดใหความสําคัญในเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษยในหนวยงาน
โดยยึดหลักอิทธิบาท คือ ความพากเพียรพยามในการทํางาน

๓) บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ มีความคิดเห็นตอ
การบริหารทรัพยากรมนุษยตามหลักอิทธิบาทขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอตรอน จังหวัด
อุตรดิตถ ดานจิตตะ โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = ๔.๓๒ ) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา
การบริหารทรัพยากรมนุษยดานจิตตะ อยูในระดับมากทุกขอ แสดงใหเห็นวา องคการบริหารสวนตําบลใน
เขตอําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ ไดใหความสําคัญในเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษยในหนวยงาน
โดยยึดหลักอิทธิบาท คือ ความคิด อุทิศตัวตองาน ใจจดจอ จริงจัง เอาจิตฝกใฝ ตั้งจิตรับรูในสิ่งท่ีทํา และ
ทําสิ่งนั้นดวยความคิดไมปลอยจิตใจใหฟุงซานเลื่อนลอยในการทํางาน

๔) บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ มีความคิดเห็นตอ
การบริหารทรัพยากรมนุษยตามหลักอิทธิบาทขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอตรอน จังหวัด
อุตรดิตถ ดานวิมังสา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = ๔.๓๖ ) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา การ
บริหารทรัพยากรมนุษยดานวิมังสา อยูในระดับมากทุกขอ แสดงใหเห็นวา องคการบริหารสวนตําบลใน
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เขตอําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ ไดใหความสําคัญในเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษยในหนวยงาน โดย
ยึดหลักอิทธิบาท คือ ทบทวน ไตรตรอง พิจารณา วิเคราะห ปรับปรุงแกไข ประเมินผลงานของตน
เพ่ือท่ีจะนําไปใชในการวางแผน การสรรหา การพัฒนา และการธํารงรักษาบุคลากรในหนวยงานให
สามารถปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

๗.ขอเสนอแนะจากการวิจัย
ขอเสนอแนะท่ัวไป
๑. การบริหารทรัพยากรมนุษยตามหลักอิทธิบาทขององคการบริหารสวนตําบล ดานฉันทะ คือ

ความพึงพอใจการเริ่มตนท่ีดีในสิ่งท่ีทํา มีความรักสามัคคี มีแนวทางท่ีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ยอม
สามารถนําพาองคการใหขับเคลื่อนไปสูเปาหมายและประสบความสําเร็จได

๒. การบริหารทรัพยากรมนุษยตามหลั กอิทธิบาทขององคการบริ หารส วนตํ าบล
ดานวิริยะ คือ ไมตรีจิต มิตรภาพท่ีดีตอกัน มีเปาหมายในทิศทางเดียว ยอมนําพาหนวยงานไปสูเปาหมาย
และบรรลุตามวัตถุประสงคไดทุกเรื่อง

๓. การบริหารทรัพยากรมนุษยตามหลั กอิทธิ บาทขององคการบริ หารส วนตํ าบล
ดานจิตตะ คือ บุคลากรควรมีความรับผิดชอบตองาน รูตน รูประมาณ รูกาลเวลา รูบุคคลท่ีจะเชาหา
รูสถานท่ี สามารถทํางานรวมกันไดอยางมีความสุข

๔. การบริหารทรัพยากรมนุษยตามหลักอิทธิบาทขององคการบริหารสวนตําบลดานวิมังสา ควรมี
การทบทวนผลงานของตน ไมละท้ิงงาน มุงม่ันตั้งใจในงานนั้นๆ จนกวาจะบรรลุผลประสบความสําเร็จ

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
๑. ควรศึกษาระบบการทํางานท ี่สอดคลองสัมพันธกับบริหารทรัพยากรมนุษยภายในองคการ
๒. ควรศึกษาเปรียบเทียบการบริหารทรัพยากรมนุษยตามหลักธรรมในหัวขออ่ืนๆ
๓. ควรศึกษางานดานการบริหารทรัพยากรมนุษยโดยการประยุกตหลักธรรมตามบริบทของ

หนวยงานในองคการบริหารสวนตําบลอยางครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี

๘. บรรณานุกรม
๑. ภาษาไทย
(๑) ตํารา/หนังสือท่ัวไป: (General Books)

กัลยา วานิชบัญชา. การวิเคราะหสถิติ: สถิติสําหรับการบริหารและวิจัย. พิมพครั้งท่ี ๖,
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕.

จิรประภา อัครบวร. สรางคนสรางผลงาน. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพเตา, ๒๕๔๖.
ชาญชัย อาจิณสมาจาร. ศัพทรบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๐.
ชูศรี วงศรัตนะ. เทคนิคการใชสถิติเพื่อการวิจัย. พิมพครั้งที่ ๗. กรุงเทพมหานคร: เทพเนรมิต,

๒๕๔๑.
ณัฎฐพันธ เขจรนันท, การจัดการทรัพยากรมนุษย. บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด มหาชน, ๒๕๔๖.
ดนัย เทียนพุฒิ. การจัดการทรัพยากรบุคคลภารกิจที่ทาทาย . กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ

บุคแบงค, ๒๕๔๑.
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(๒) วิทยานิพนธ: (Thesis)
กาญจนา ทับทิมทอง. ความคิดเห็นของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล

วังนอย อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วิทยานิพนธบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต.
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, ๒๕๕๑.

กัญกวฬาภรณ กลิ่นนิ่มนวล. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลัก
อิทธิบาท ๔. วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร. บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔.

ฉัตรชัย นิพัฒนศิริผล. การบริหารทรัพยากรมนุษยกรณีศึกษา: องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี.
วิทยานิพนธ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยบูรพา,
๒๕๕๑.

ชวฤทธิ์ บริสุทธิ์. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการบริหารจัดการองคการบริหารสวนตําบล
ลาดชิด อําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วิทยานิพนธบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต.
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, ๒๕๕๑.
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ความสัมพันธเชิงพุทธระหวางครูกับศิษยในโรงเรียนพราววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม
THE BUDDHIST RELATIONSHIP BETWEEN TEACHERS AND STUDENTS

OF PHRAOWITTAYAKOM SCHOOL IN CHAINGMAI PROVINCE

พระฉัตรชัย  กตปฺุโ (ไชยสีธิ)*

PhraChatchaiKatapuñño (Chaisithi)

บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคมุงศึกษาวิเคราะหระบบความสัมพันธเชิงพุทธระหวางครูกับศิษย ใน

โรงเรียนพราววิทยาคม อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ตามหลักสิงคาลกสูตร โดยนําเอาองคความรูดังกลาว
นํามาวิเคราะหถึงสภาพปญหาของครูกับศิษยในปจจุบัน ตลอดถึงวิธีการประยุกตตอการสรางความสัมพันธท่ีดี
มีความรักความปรารถนาดีและความออนนอมถอมตนในสถาบันการศึกษาและสังคมไทย

การศึกษานี้พบวา ความสัมพันธเชิงพุทธระหวางศิษยและครู ศิษยพึงปฏิบัติตอครูดวยความเคารพ
พบวาศิษยพึงปฏิบัติตอครูดวยความความเชื่อฟงและตั้งใจอยูในเกณฑระดับ (X=๔.๒๖)ความสัมพันธระหวาง
ศิษยกับครู ศิษยพึงปฏิบัติตอครูดวยการปรนนิบัติ บริการ พบวาความสัมพันธระหวางศิษยกับครู ศิษยพึง
ปฏิบัติตอครูดวยการปรนนิบัติ บริการ ท่ีอยูในระดับมาก (X=๔.๐๙)ความสัมพันธระหวางศิษยกับครู ศิษยพึง
ปฏิบัติตอครูดวยเชื่อฟงและตั้งใจเรียน พบวา ศิษยพึงปฏิบัติตอครูดวยเชื่อฟงและตั้งใจเรียน ท่ีอยูในระดับมาก
(X=๓.๙๕)ความสัมพันธระหวางศิษยกับครู ศิษย ดานการแนะนํา ฝกฝน อบรมใหเปนคนดี พบวา
ความสัมพันธระหวางศิษยกับครู ศิษย ดานการแนะนํา ฝกฝน อบรมใหเปนคนดี ท่ีอยูในระดับมาก (X=๔.๖๗)
ไดแก แนะนําใหศิษยใหเขาคายคุณธรรม ความสัมพันธระหวางศิษยกับครู ศิษย ดานการสอนวิชาการตาง ๆ
พบวา ความสัมพันธระหวางศิษยกับครู ศิษย ดานการสอนวิชาการตาง ท่ีอยูในระดับมาก (X=๔.๓๔)
ความสัมพันธระหวางศิษยกับครู ศิษย ดานการยกยองและปองกัน   พบวา ความสัมพันธระหวางศิษยกับครู
ศิษย ดานการยกยองและปองกัน ท่ีอยูในระดับมาก (X=๔.๔๑)

ครูและศิษย ตางมีความสัมพันธและพฤติกรรมเชิงบวก ในการชวยเหลือเก้ือกูลซึ้งกันและกัน ใหความ
เคารพนับถือ และมีความคิด พฤติกรรม เปนไปตามแนวทางหลักธรรมของพระพุทธศาสนา

คําสําคัญ: ความสัมพันธเชิงพุทธ, ความสัมพันธระหวางครูกับศิษย

*นิสิตปริญญาโท รหัสนิสิต ๕๓๐๔๔๐๕๖๕๔ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม พุทธศักราช ๒๕๕๘
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Abstract
This study aims to study the analysis of the Buddhist relationship between teacher

and pupil. PhraoWittayakomschool inPhrao, Chiang Mai. According to the formula, Singhalby
bringing such knowledge to analyze the problems of teachers with students today. All the
way up to the application to build a good relationship with love, passion and humility in the
institution and Thailand.

This study finds the Buddhist relationship between teacher and pupil Graduates
should treat teachers with respect. That disciple should treat teachers with a dogged and
determined the threshold level (X= 4.26), the relationship between student and teacher.
Students towards teachers by the ministry found that the relationship between student and
teacher services. Graduates should treat teachers with the minister at the high level (X=
4.09), the relationship between student and teacher. Graduates should treat teachers with
obedient and willing to learn that disciple should treat teachers with obedient and willing to
learn. The high level (X= 3.95), the relationship between students and teachers to guide
students in training to find a good relationship between students and teachers to guide
students in training as well. The high level (X= 4.67) are introduced into the disciple's
virtue. Therelationship between student and teacher, student teaching various aspects of
the relationship between student and teacher, student teaching foreign scholars. The high
level (X= 4.34), the relationship between students and teachers and students praised the
defense found that the relationship between student and teacher, the students honored
and protected. The high level (X= 4.41).

Teachers and students have different relationships and positive behavior. To support
one another to respect the ideas and behavior according to the principles of Buddhism.
Keyword: the Buddhist relationship, the relationship between teacher and pupil

บทนํา
สังคมไทยใหความเคารพยกยองวาครูเปนปูชนียบุคคล กําลังจะคอย ๆ เลือนหายไปจากสังคมไทยใน

ขณะเดียวกันศิษยหรือผูเรียนในปจจุบันก็ใหความสําคัญกับวัตถุนิยมมากเกินไปเชนกัน ในทามกลางกระแส
สังคมท่ีเปลี่ยนไปเทคโนโลยีเจริญข้ึนทุกวัน แตจิตใจศิษยเสื่อมลงจากท่ีเคยออนนอมถอมตนเคารพบูชาครู ก็
เปลี่ยนไปตอหนาสรรเสริญลับหลังนินทาครูก็มี นอกจากนี้การดูแลเอาใจใสศิษยไมท่ัวถึงก็เปนอีกปญหาหนึ่งท่ี
สงผลกระทบตอความสัมพันธระหวางครูกับศิษยดังท่ีรองศาสตราจารยยนต  ชุมจิต กลาววา ปจจุบันจํานวน
นักเรียนในแตละระดับมีจํานวนมาก บางระดับครูหนึ่งคนตองสอนนักเรียนหลายหองหลายชั้น การท่ีจะ
ควบคุมดูแลนักเรียนใหท่ัวถึงจึงทําไดยาก ครูตองสอนเปนชั่วโมง ๆ เม่ือหมดชั่วโมงก็ตองเขาสอนในหองอ่ืน
ตอไป เม่ือเปนเชนนี้ ความใกลชิดสนิทสนมระหวางครูกับศิษยก็นอยลงตามลําดับ ความผูกพันทางจิตใจ
นอยลง เม่ือความผูกพันทางจิตใจไมมี ความสํานึกในบุญคุณก็นอยลง ศิษยจึงไมคอยสํานึกในความสําคัญของ
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ครูท่ีมีตอพวกตน กลาวไดวา จะดวยเหตุผลใดก็ตาม ปจจุบันระบบความสัมพันธของครูกับศิษยเปลี่ยนแปลงไป
อยางนาเปนหวง

ปญหาสังคมโดยเฉพาะปญหาเรื่องความสัมพันธระหวางครูกับศิษยดังกลาวขางตนนับวันก็จะเปน
ปรากฏใหเห็นอยูบอย ๆ เพราะนอกจากบิดามารดาแลวก็เห็นจะมีครูเทานั้นท่ีปรารถนาดีอยากใหศิษยไดมี
อนาคตกาวหนาในหนาท่ีการงานและมีชีวิตท่ีสดใด ปจจุบันปญหาความขาดสติยั้งคิดของครูกับศิษยก็มีปรากฏ
ใหเห็นตามสื่อตาง ๆ ยกตัวอยางจากขาววิทยุ โทรทัศนหนังสือพิมพ เชน ขาวครูขมขืนศิษย ศิษยขมขืนครู ขาว
ครูกระทําชําเราดีดอวัยวะเพศศิษย ขาวครูลงโทษศิษยบังคับใหยืนแกผา ขาวครูเฆ่ียนตีศิษยดวยวิธีการท่ี
รุนแรงถึงกับลมหมอนนอนเสื่อ ขาวครูชกตอยเตะศิษยถึงไดรับบาดเจ็บ ขาวผูปกครองเด็กพาลูกเขาแจงความ
กรณีถูกครูขมขืนจนตั้งครรภ

ขาวตางๆ เหลานี้ลวนเปนปรากฏการณจริงท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยซึ่งมีใหเห็นไมเวนแตละวัน สะทอนให
เห็นสภาพปญหาของครูกับศิษย ซึ่งผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายตองใหความสนใจและตองหาแนวทางแกไขและ
เสริมสรางความเขมแข็งใหกับสถาบันการศึกษา ในฐานะท่ีเปนผูวิจัยจึงมองเห็นวาปญหาดังกลาวเกิดข้ึนเพราะ
การท่ีครูกับศิษยขาดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีเก่ียวของกับการดําเนินชีวิตตามบทบาทและหนาท่ีของ
ตนเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งหลักธรรมในสิงคาลกสูตร ในประเด็นท่ีเก่ียวกับความสัมพันธระหวางครูกับศิษย
หากไดมีการศึกษาและนําผลท่ีไดจากการศึกษามาเปนแนวทางในการปรับประยุกตใชในการแกไขปญหา
ดังกลาวนาจะเปนประโยชนและเกิดผลในทางท่ีดี ดังนั้น การนําเอาระบบความสัมพันธตามหลักทิศ ๖ ใน
สิงคาลกสูตรมาศึกษาวิเคราะหในมิติทางสังคมตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะในเรื่องระบบ
ความสัมพันธระหวางครูกับศิษยท้ังในดานแนวคิด หลักการ และวิธีการปฏิบัติเพ่ือใหเกิดผลในฐานะครูกับศิษย
ท่ีดีในสถาบันการศึกษาและตัวอยางใหแกสถาบันสังคมอ่ืน ๆ เพ่ือท่ีจะสามารถนําผลท่ีไดจากศึกษาวิจัยมาเปน
แนวทางในการดําเนินชีวิตและประยุกตเปนแนวทางการแกไขปญหาสังคมท่ีเกิดจากครูกับศิษยอยางท่ีเกิดข้ึน
ในสังคมปจจุบัน

วัตถุประสงคของการวิจัย
๑. เพ่ือศึกษาหลักความสัมพันธเชิงพุทธระหวางครูกับศิษยในพระพุทธศาสนา
๒. เพ่ือศึกษาความสัมพันธเชิงพุทธระหวางครูกับศิษยในโรงเรียนพราววิทยาคม อําเภอพราว จังหวัด

เชียงใหม

ขอบเขตของการวิจัย
๑. ขอบเขตดานเนื้อหา  มุงศึกษาวิเคราะหระบบความสัมพันธระหวางครูกับศิษยตามหลักสิงคาลก

สูตร โดยนําเอาองคความรูดังกลาวมาวิเคราะหถึงสภาพปญหาของครูกับศิษยในปจจุบัน ตลอดถึงวิธีการ
ประยุกตตอการสรางความสัมพันธ ท่ีดี มีความรักความปรารถนาดีและความออนนอมถอมตนใน
สถาบันการศึกษาและสังคมไทยตอไป

๒. ขอบเขตดานเอกสารมุงเนนศึกษาคนควาเอกสาร คัมภีรและตําราทางพระพุทธศาสนาท่ี
เก่ียวกับระบบความสัมพันธระหวางครูกับศิษย เชน คัมภีรพระไตรปฎกอรรถกถา ฎีกา หนังสือ ตําราและ
เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ



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

๑๔๗

๓. ขอบเขตดานประชากร  มุงศึกษาครูกับศิษย ท่ีกําลังสอนและเรียนอยูในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย โรงเรียนพราววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม ปการศึกษา ๒๕๕๘ กลุมตัวอยางประชากรท่ีทําการศึกษา
ไดแก

(๑) ครูผูสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพราววิทยาคม จํานวน ๕๐ คน ไดกลุม
ตัวอยางจํานวน ๕๐ คนโดยสุมตัวอยางตามสูตรเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan)

(๒) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนพราววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม จํานวน ๗๖๓
คน ไดกลุมตัวอยางจํานวน ๒๖๐ คน โดยการสุมตัวอยางตามสูตรเครจซี่และมอรแกน

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งผูวิจัยจะไดศึกษา วิเคราะห

ระบบความสัมพันธระหวางครูกับศิษยตามหลักสิงคาลกสูตร โดยนําเอาองคความรูดังกลาวมาวิเคราะหถึง
สภาพปญหาของครูกับศิษยในปจจุบัน ตลอดถึงวิธีการประยุกตตอการสรางความสัมพันธท่ีดีมีความรักความ
ปรารถนาดีและความออนนอมถอมตนในสถาบันการศึกษาและสังคมไทย

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) จะเปนแบบสอบถามท่ีผูศึกษาสราง
ข้ึนเอง โดยมีเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงคและเนื้อหาจากแนวคิดท่ีตองการศึกษาพรอมท้ังนําไปหาคุณภาพ
ของเครื่องมือกอนนําไปใชจริง แบบสอบถามมี ๒ ชุด คือ ชุดท่ี ๑ แบบสอบถามนักเรียน และชุดท่ี ๒
แบบสอบถามครู

วิธีการสรางเครื่องมือและทดสอบเครื่องมือผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับข้ันตอนดังนี้
๑) ศึกษาหลักการและแนวคิดจากเอกสารและรายงานการวิจัยท่ีเก่ียวของกับความคิดเห็นของครู

และนักเรียน
๒) นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษามาเรียบเรียงและสรางเปนแบบสอบถาม
๓) นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหาและสํานวน

ภาษาแลวนําไปปรับปรุงแกไขผูทรงคุณวุฒิประกอบดวย
(๑)อาจารย ดร. พิสิฏฐ  โคตรสุโพธิ์ ผูทรงคุณวุฒิ
(๒)ผศ.ดร.วรวิทย   นิเทศศิลป ผูทรงคุณวุฒิ
(๓)ผศ.ดร.สยาม  ราชวัตร ผูทรงคุณวุฒิ

จากผลการหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ของแบบ
ประเมิน มีคาดัชนีความสอดคลองสูงกวา ๐.๕๐ ในทุกประเด็น

๔) นําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงแกไขแลวนําเสนอประธาน
กรรมการและกรรมการควบคุมวิทยานิพนธเพ่ือพิจารณาความสมบูรณอีกครั้ง หลังจากนั้นไดนําไปทดสอบ
(Try out) กับประชากรท่ีไมใชกลุมเปาหมาย ๒ กลุม คือ กลุมครู โรงเรียนแมหอพระวิทยาคม จังหวัด
เชียงใหม จํานวน ๒๐ คน  และกลุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔-๖ โรงเรียนแมหอพระวิทยาคม จังหวัด
เชียงใหม ภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๘ จํานวน ๕๔ คน รวมท้ังสิ้น ๗๔ คน เพ่ือหาคาความเชื่อม่ัน
(Reliability) ท้ังฉบับดวยสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ได
เทากับ ๐.๙๗
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ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมไดจากกลุมประชากรมาทําการวิเคราะหทางสถิติประมวลผล
โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS for Windows (Statistical Package for the Social Science
for Windows) ตามลําดับดังนี้

๑. แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถามคํานวณหาคารอยละ
๒. แบบสอบถามความคิดเห็นสําหรับครูความสัมพันธระหวางศิษยกับครูศิษยพึงปฏิบัติตอครูดวย

ความเคารพศิษยพึงปฏิบัติตอครูดวยการปรนนิบัติบริการและศิษยพึงปฏิบัติตอครูดวยเชื่อฟงและตั้งใจเรียน
คํานวณหาคาเฉลี่ย(X)และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)

๓. แบบสอบถามความคิดเห็นสําหรับนักเรียนความสัมพันธระหวางครูกับศิษยดานการแนะนําฝกฝน
อบรมใหเปนคนดีดานกายวาจาใจดานการสอนวิชาการตางๆและดานการยกยองและปองกันคํานวณหา
คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
๑. หลักความสัมพันธเชิงพุทธระหวางครูกับศิษยในพระพุทธศาสนา
จากผลการศึกษาหลักความสัมพันธเชิงพุทธระหวางครูกับศิษยในพระพุทธศาสนาพบวาหลักการ

สรางความสัมพันธเชิงพุทธระหวางผูสอนท่ีมีตอผูเรียนนั้น นอกจากครูจะตองทรงไวซึ่งความเปนครูแลวก็ตอง
ประกอบไปดวยคุณธรรมหลายประการ อาทิ อิทธิบาท ๔ คือ คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จ หมายถึง การ
ทํางานใหบรรลุหนาท่ีทางดานการศึกษา ไดแก ฉันทะ คือความพอใจในสิ่งในอาชีพครู วิริยะ คือขยันหม่ันเพียร
ในการประกอบอาชีพ จิตตะ คือเอาใจฝกใฝไมทอดธุระ เปนครูมืออาชีพ ตั้งใจใหความรูอยางเต็มท่ี และวิมังสา
คือหม่ันทบทวนบทบาทในดานการสอนและพัฒนาตนเองอยูเสมอมีโลกบาลธรรม ไดแก มีหิริและโอตตัปปะ
คือ ความละอายและความเกรงกลัวบาป เนื่องจากเปนผูท่ีทํางานใกลชิดกับศิษยท่ีเปนผูเยาวยังไรเดียงสา และ
มีธรรมอันทําใหงาม ๒ อยางคือ ขันติ ความอดทนอดกลั้น เนื่องจากศิษยยังเปนนักเรียนเยาวชนท่ีขาดความยั้ง
คิดและประสบการณชีวิตท่ีนอยกวา และโสรัจจะ ความสงบเสงี่ยม มีอัธยาศัยไมตรี มีวาจาสุภาพและเปน
กันเอง ไมเยอหยิ่งตนในฐานะผูสูงกวา นอกจากนั้นก็ยังตองเปนผูอยูในพรหมวิหารธรรม กลาวคือ มีความ
เมตตา กรุณา มุทิตา คือ พลอยยินดีเม่ือลูกศิษยประสบความสําเร็จ และอุเบกขา คือ วางเฉยเม่ือศิษยไมเชื่อ
ฟง รวมไปถึงความเปนผูไมมีอคติ ๔ คือ ไมลําเอียงเพราะรัก เพราะโกรธ เพราะหลง หรือเพราะกลัว บําเพ็ญ
ตนตามหลักกัลยาณมิตร ๗ คือ ปโย ประพฤติใหเปนท่ีรัก ครุโก เปนผูนาเคารพ ภาวนีโย เปนผูนายกยอง
วัตตา จ รูจักพูดใหไดผล เปนท่ีปรึกษาท่ีดี วจนกฺขโม อดทนตอถอยคําคําตําหนิหรือคําลวงเกินคมฺภีรฺจกถํกตฺ
ตา รูจักสอนใหเขาใจงาย และโน จฏาเน นิโยชเย ไมชักนําศิษยในทางเสียหาย เม่ือครูมีคุณธรรมเชนนี้แลว ก็
จะเปนเหตุใหแสดงความสัมพันธท่ีดีตามหลักทิศ ๖ คือ สั่งสอนแนะนําใหศิษยเปนคนดี ใหเรียนวิชาความรูท่ีดี
สอนวิชาความรูในศิลปวิทยาทุกอยางใหหมดสิ้น ยกยองใหเกียรติแนะนํากับหมูมิตรสหาย และออกตัว
ชวยเหลือปองกันลูกศิษย

สวนผูเปนศิษยนั้น เม่ือไดรับความเอ้ืออาทรจากครูก็ควรประพฤติตนใหเปนลูกศิษยท่ีดี คือ ลุกข้ึนยืน
รับ หมายถึง ประพฤติตนใหเกียรติใหความเคารพครูอาจารย ชวยทํากิจธุระของครูอาจารย คือ การเขาไปชวย
ทํากิจธุระท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอนหรือกิจธุระอ่ืน ๆ อันเปนการแบงเบาภารกิจของครูอาจารย เชื่อฟง
คําแนะนําสั่งสอนของครูอาจารย คือ ตามธรรมดาครูอาจารยท่ีดีนั้น ทานยอมจะสั่งสอนศิษยดวยจิตเมตตา
ดวยความปรารถนาดีเสมอ ดังนั้น เม่ือทานสั่งสอนหรือวากลาวตักเตือนอะไร ตองตั้งใจฟงดวยความเคารพ ให
ฟงกอนจึงเชื่อเรียกวาเชื่อฟง แลวเต็มใจปฏิบัติตามคําสอนนั้น ๆ ขอนี้สําคัญมากเพราะถาไมเชื่อฟงแลว การ
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ปฏิบัติตามหนาท่ีอ่ืน ๆ ก็จะเกิดข้ึนไมได  อุปฏฐาก ไดแก การแสดงความกตัญูกตเวทีโดยการหาโอกาสเขา
ไปชวยเหลือ บํารุงตอบแทนบุญคุณทานตามโอกาสอันควร เปนการแสดงความมีน้ําใจ ปรนนิบัติชวยเหลือครู
อาจารยทํากิจเล็ก ๆ นอย ๆ ท่ีตนเห็นสมควร โดยอาสาทําเองมิตองรอใหครู อาจารยใช ก็จัดเปนหนาท่ีของ
ศิษยท่ีควรแสดงออก  และเรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ ไดแก การตั้งใจศึกษาเลาเรียนใหเกิดความรูจริงดวย
ความเคารพครูในฐานะทักขิไณยบุคคลและปูชนียบุคคล

ทิศ ๖ ซึ่งถือวาเปนหนาท่ีหรือจรรยาบรรณของบุคคลท่ีเก่ียวของกันโดยความเปนบิดา มารดา กับ
บุตร ธิดา ครู อาจารยกับศิษย หรือนักเรียน นักศึกษา เพ่ือน กับ เพ่ือน นาย กับ คนรับใชและสมณพราหมณ
กับทายกทายิกาตางก็มีจรรยาบรรณในตัวเองตามหลักทิศ ๖ ในสิงคาลกสูตร ดังท่ีสิงคาลกมาณพไดทําการ
นอบนอมทิศ ๖ ตามท่ีพอสั่งไว และพระพุทธเจาไดปฏิรูปทิศ ๖ นั้นมาเปนหนาท่ีหรือจรรยาบรรณของบุคคลผู
มีความเก่ียวของกันและกันดังกลาว ซึ่งถือวาเปนท่ีมาของมนุษยสัมพันธในพระพุทธศาสนา

มนุษยสัมพันธตามหลักทิศ ๖ นั้น ไดแจกแจงหนาท่ีแตกตางกันออกไป ในงานวิจัยนี้ จะขอกลาวถึง
ความสัมพันธเฉพาะครูกับศิษย ซึ่งครูและศิษยตางก็มีหนาท่ีท่ีจะตองเก่ียวของกันโดยความเปนครู อาจารยกับ
ศิษย ในสิงคาลกสูตร ไดกลาวถึงความสัมพันธระหวางครูกับศิษยไวอยางชัดเจน

หลักมนุษยสัมพันธในพระพุทธศาสนาซึ่งปรากฏในสิงคาลกสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค วาดวยเรื่อง
ความสัมพันธของกลุมบุคคลหรือมนุษยท่ีเก่ียวของโดยความเปนบิดามารดา บุตรธิดา ครูอาจารย ศิษย เปนตน
นั้น ทางพระพุทธศาสนาเรียกหลักความสัมพันธนั้นวา “ทิศ” มี ๖ ทิศ สําหรับมนุษยควรปฏิบัติตอกันเพ่ือให
เกิดความสัมพันธในทางท่ีดี หรอืเรียกอีกอยางหนึ่งวา “จรรยาบรรณ” ถามนุษยท้ังหลายตางก็ทําหนาท่ีปฏิบัติ
ตนตามทิศ ๖ อยางถูกตอง สังคมหรือสถาบันนั้น ๆ ยอมไมเดือดรอนวุนวาย จะมีแตความสงบสุข เห็นอกเห็น
ใจซึ่งกันและกัน ตลอดถึงเปนการสรางสัมพันธภาพใหเกิดข้ึนในสังคมมนุษยอยางยั่งยืน

ในพระสูตรและอรรถกถาแปล ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เลมท่ี ๓ ภาคท่ี ๒ ยังไดกลาวอรรถาธิบายถึง
สัมพันธภาพระหวางครูกับศิษย ในฐานะท่ีครูอาจารยไดรับการบํารุงจากศิษยแลว ครูอาจารยพึงอนุเคราะห
ศิษย ดังตอไปนี้

๑. แนะนําดี ความวา อาจารยท้ังหลายยอมใหศิษยศึกษา คือแนะนํามารยาทนี้วา เธอควรนั่งอยางนี้
ควรเค้ียวอยางนี้ ควรบริโภคอยางนี้ ควรเวนมิตรชั่ว ควรคบมิตรดี

๒. ใหเรียนดี ความวา อาจารยท้ังหลายชําระอรรถและพยัญชนะชี้แจงประโยคแลว ใหศิษยเรียนโดย
อาการท่ีศิษยจะเรียนไดดี

๓. สอนศิลปวิทยาใหสิ้นเชิง ความวา ถายทอดวิชาความรูใหโดยไมปดบังอําพราง ไมหวงวิชาความรูท่ี
ตนมีอยู สอนใหศิษยเขาใจอยางแจมแจงลึกซึ้งจริง ๆ

๔. ยกยองใหปรากฏในเพ่ือนฝูง ความวา อาจารยท้ังหลายกลาวถึงคุณของศิษยอยางนี้วา ศิษยของเรา
คนนี้ ฉลาดเปนพหูสูตเทา ๆ กับเรา พวกทานพึงยึดเหนี่ยวศิษยนี้ไวแลว ใหศิษยปรากฏในเพ่ือนฝูงท้ังหลาย

๕. ทําการปองกันในทิศท้ังหลาย ความวา อาจารยยอมทําการปองกันศิษยในทิศท้ังปวงดวยใหศึกษา
ศิลปะ เพราะวา ลาภสักการะยอมเกิดแกผูเรียนศิลปะในทิศท่ีไปแสดงศิลปะ ลาภสักการะนั้นเปนอันชื่อวา
อาจารยกระทําแลว มหาชนแมเม่ือจะกลาวถึงคุณของศิษยนั้น ยอมกลาวถึงคุณของอาจารยกอนโดยแทวา
ศิษยของทานนี้เปนศิษยท่ีลางเทาอาจารยอยูแลว ลาภเกิดข้ึนแกศิษยนั้นแมประมาณถึงพรหมโลก ก็เปนของ
อาจารยนั่นเอง อีกอยางหนึ่ง โจรท้ังหลายในดง ยอมไมเห็น อมนุษยก็ดี งูเปนตนก็ดี ยอมไมเบียดเบียน ศิษย
คนใด ผูอยากไดวิชาเดินไป อาจารยแมใหศิษยคนนั้นศึกษาก็ชื่อวายอมทําความปองกันในทิศท้ังหลาย อาจารย
ท้ังหลายแมยกยองศิษยอยางนี้วา ศิษยของเราอยูในทิศนี้ ไมมีตางกันในศิลปะนี้ของศิษยและของเรา พวกทาน
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จงไปถามศิษยนั้นเถิด แกมนุษยผูเกิดความสงสัยจากทิศท่ีศิษยนั้นไปแลวมาหาตน ก็ชื่อวายอมทําการปองกัน
เพราะลาภสักการะเกิดข้ึนแกศิษยในท่ีนั้น อธิบายวา ยอมทําใหเปนท่ีพ่ึง

๒. ความสัมพันธเชิงพุทธระหวางครูกับศิษยในโรงเรียนพราววิทยาคม อําเภอพราว จังหวัด
เชียงใหม

จากผลการศึกษาความสัมพันธเชิงพุทธระหวางครูกับศิษยในโรงเรียนพราววิทยาคม อําเภอพราว
จังหวัดเชียงใหม พบวา ครูสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ ๖๘.๐๐ รองลงมาเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ
๓๒.๐๐ สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีเปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ ๖๔.๐๐ สวนกลุมนักเรียนสวนใหญ
เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ ๖๔.๖๐ รองลงมาเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ ๓๕.๔๐ ศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี ๔ เปนสวนใหญ จํานวน ๙๑ คน คิดเปนรอยละ ๓๕.๐๐ รองลงมาคือ ศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี ๕ คิดเปนรอยละ ๓๓.๑๐ และศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ คิดเปนรอยละ ๓๑.๙๐

ความคิดเห็นของกลุมครูเก่ียวกับการปฏิบัติตนของศิษยท่ีมีตอครู ๕ ประการ เรียงตามลําดับมาก
ไปหานอย ดังนี้ ศิษยพึงปฏิบัติตอครูดวยดวยความเคารพสวนใหญมีความสัมพันธอยูในระดับมาก (X=๓.๘๔,
S.D.=๐.๗๔) ไดแก ยิ้มแยมแจมใส ศิษยพึงปฏิบัติตอครูดวยการปรนนิบัติบริการ สวนใหญมีความสัมพันธ
ระดับมาก (X=๓.๗๗, S.D.=๐.๘๔) ไดแก การบริการชวยเหลืองานครูตามท่ีครูไหววาน ศิษยพึงปฏิบัติตอครู
ดวยการเชื่อฟง สวนใหญมีความสัมพันธระดับมาก (X=๓.๗๗, S.D.=๐.๘๔) ไดแก มีความกตัญู ศิษยพึง
ปฏิบัติตอครูดวยการตั้งใจเรียน สวนใหญมีความสัมพันธระดับมาก (X=๓.๗๔, S.D.=๐.๗๙) ไดแก รับฟงความ
คิดเห็นของครู และศิษยพึงปฏิบัติตอครูดวยการเขาไปรับใช สวนใหญมีความสัมพันธอยูในระดับมาก (X=
๓.๓๖, S.D.=๐.๘๕) ไดแก ชวยเหลือครูจัดกิจกรรมในหองเรียนดวยความเต็มใจ

ความคิดเห็นของกลุมครูเก่ียวกับการปฏิบัติตนของครูท่ีมีตอศิษย ๕ ประการเรียงตามลําดับมากไปหา
นอย ดังนี้ ครูพึงปฏิบัติตอศิษยดวยการยกยองของครู สวนใหญมีความสัมพันธระดับมากท่ีสุด (X=๔.๕๑,
S.D.=๐.๖๒) ไดแก ยกยอง ชมเชย เม่ือศิษยทําความดี ครูพึงปฏิบัติตอศิษยดวยการชวยเหลือปกปองครู สวน
ใหญมีความสัมพันธระดับมากท่ีสุด (X= ๔.๔๘, S.D.= ๐.๕๘) ไดแก สอนใหศิษยรูจักประกอบอาชีพสุจริต ครู
พึงปฏิบัติตอศิษยในดานการฝกฝน สวนใหญมีความสัมพันธระดับมาก (X=๔.๔๗, S.D.=๐.๖๐) ไดแก สอน
ศิษยใหเปนคนตรงตอเวลา ครูพึงปฏิบัติตอศิษยดวยการบอกความรูทุกอยางดวยดี สวนใหญมีความสัมพันธ
ระดับมาก (X=๔.๓๒, S.D.=๐.๖๒) ไดแก ตั้งใจถายทอดวิชาความรูโดยไมปดบังอําพราง และครูพึงปฏิบัติตอ
ศิษยดวยการแนะนําของครู สวนใหญมีความสัมพันธระดับมาก (X=๔.๒๓, S.D.=๐.๖๙) ไดแก สอนศิษยให
รูจักกตัญูตอบิดามารดาและผูมีพระคุณ

ความคิดเห็นของกลุมศิษยเก่ียวกับการปฏิบัติตนของศิษยท่ีมีตอครู ๕ ประการ เรียงตามลําดับมากไป
หานอย ดังนี้ ศิษยพึงปฏิบัติตอครูดวยดวยความเคารพ สวนใหญมีความสัมพันธอยูในระดับมาก (X= ๔.๒๔,
S.D.=๐.๗๐) ไดแก ลุกข้ึนยืนเม่ือครูเดินผาน ศิษยพึงปฏิบัติตอครูดวยการตั้งใจเรียน สวนใหญมีความสัมพันธ
ระดับมาก (X=๔.๑๓ , S.D.= ๐.๗๒) ไดแก รับฟงความคิดเห็นของครู ศิษยพึงปฏิบัติตอครูดวยการเชื่อฟง
สวนใหญมีความสัมพันธระดับมาก (X=๔.๐๐, S.D.= ๐.๗๒) ไดแก เชื่อฟงคําสั่งสอนของครู ไมดื้อดึง ศิษยพึง
ปฏิบัติตอครูดวยการปรนนิบัติบริการ สวนใหญมีความสัมพันธระดับมาก (X=๔.๐๐, S.D.= ๐.๗๔ ) ไดแก
บริการใหความชวยเหลือในยามฉุกเฉิน และศิษยพึงปฏิบัติตอครูดวยการเขาไปรับใช สวนใหญมีความสัมพันธ
อยูในระดับมาก (X= ๓.๙๕, S.D.= ๐.๙๒) ไดแก มีความกระตือรือรนท่ีจะชวยครู
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ความคิดเห็นของกลุมศิษยเก่ียวกับการปฏิบัติตนของครูท่ีมีตอศิษย ๕ ประการ เรียงตามลําดับมากไป
หานอย ดังนี้ ครูพึงปฏิบัติตอศิษยดวยการแนะนําของครู สวนใหญมีความสัมพันธระดับมาก (X= ๔.๓๔, S.D.=
๐.๖๗) ไดแก แนะนําศิษยใหเขาคายคุณธรรม ครูพึงปฏิบัติตอศิษยดวยการชวยเหลือปกปองครู สวนใหญมี
ความสัมพันธระดับมาก (X= ๔.๓๔, S.D.= ๐.๗๒) ไดแก สอนใหศิษยรูจักประกอบอาชีพสุจริต ครูพึงปฏิบัติตอ
ศิษยในดานการฝกฝน สวนใหญมีความสัมพันธระดับมาก (X= ๔.๓๒, S.D.= ๐.๖๘) ไดแก สอนศิษยใหเปนคน
ไมเอารัดเอาเปรียบคนอ่ืน ครูพึงปฏิบัติตอศิษยดวยการยกยองของครู สวนใหญมีความสัมพันธระดับมาก (X=
๔.๒๘, S.D.= ๐.๗๑) ไดแก ใหรางวัลแกศิษยท่ีขยันและเรียนดี และครูพึงปฏิบัติตอศิษยดวยการบอกความรู
ทุกอยางดวยดี สวนใหญมีความสัมพันธระดับมาก (X=๔.๑๗, S.D.=๐.๗๔) ไดแก สอนใหศิษยรูจักคนควา
ขอมูลทางวิชาการอยางสมํ่าเสมอ

นอกจากนั้นแลว ความสัมพันธท่ีดีระหวางครูและศิษยเปนหัวใจสําคัญของการจัดการศึกษา และเปน
ปจจัยพ้ืนฐานในการเรียนรูของนักเรียน ทําใหนักเรียนรูสึกวาโรงเรียนเปนท่ีท่ีมีความอบอุนและปลอดภัย
สงเสริมใหนักเรียนเกิดพัฒนาการท่ีดีของนักเรียนทางดานอารมณ สังคม และการเรียน จะสังเกตไดจากการมี
บรรยากาศการเรียนท่ีเปนมิตร ทุกคนยิ้มแยมแจมใส ครูผูสอนมีความไวตอปฏิกิริยาของนักเรียนและใหการ
ตอบสนองไดอยางเหมาะสม ครูใสใจตอความคิดเห็นของนักเรียนแตละคน ถามถึงความคิดเห็นหรือมุมมอง
ของนักเรียนในระหวางคาบเรียนดวย สิ่งท่ีสําคัญในการทําใหเกิดความสัมพันธท่ีดีคือการไดใชเวลาท่ีดีรวมกัน
เชน การกินขาวกลางวันรวมกันในบรรยากาศท่ีเปนกันเอง  ทํากิจกรรมนอกหองเรียนรวมกันครูจัดชวงเวลาใน
การใหคําปรึกษาแกนักเรียน เม่ือนักเรียนตองการ เปนรายบุคคล ครูไดสื่อสารความตั้งใจอันดีไปใหกับนักเรียน
ผานการแสดงออกในลักษณะตางๆ เชน  ครูสามารถแสดงออกถึงความเอาใจใส ไดดวยการสังเกต หรือ
สอบถามทุกขสุขของนักเรียนเปนระยะแสดงการยอมรับในตัวนักเรียนดวยการฟงความคิดเห็นของนักเรียน
อยางตั้งใจหรือแสดงใหนักเรียนเห็นวาครูเปนท่ีพ่ึงใหแกเขาไดโดยการรับฟงปญหาและชวยกันคิดวิธีแกไข
รวมกัน  เปนตน มีวิธีการในการตอบสนองตอนักเรียนท่ีเหมาะสม เนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก มีความไวตอ
อารมณของนักเรียน รูจักและเขาใจนักเรียนรายบุคคล มีวิธีการตอบสนองตอนักเรียนแตละคนท่ีแตกตางอยาง
เหมาะสม  เชน ใหเวลาในการปรับตัวกับนักเรียนท่ีข้ีกังวล   วางระบบระเบียบท่ีชัดเจนใหกับนักเรียนสมาธิสั้น
เปนตน  เนนการใหคําชม ใหรางวัลกับพฤติกรรมท่ีดีของนักเรียน  มากกวาการลงโทษ ซึ่งครูตองมีบทบาทใน
การชวยสงเสริมใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางเพ่ือน  รุนพ่ี และรุนนองในโรงเรียน เปนท่ีปรึกษาใหกับ
นักเรียนๆ  ในการจัดกิจกรรม   เปนการแสดงออกถึงความยอมรับและเชื่อม่ันในศักยภาพของนักเรียน รวมไป
ถึงการเขาพบปะกันระหวางครูและผูปกครองเปนรายบุคคล ชวยใหครูไดรูจักและเขาใจนักเรียนมากข้ึน   ครู
ใหคําแนะนํากับผูปกครองในการรวมมือกันดูแลนักเรียนอยางเหมาะสม  เปนการแสดงออกถึงความเขาใจ
ความใสใจ และสามารถเปนท่ีพ่ึงพาใหกับนักเรียนได

ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางครูกับศิษยในโรงเรียนพราววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม

ผูวิจัยมีขอเสนอแนะจากผลการวิจัยในครั้งนี้ ในประเด็นตาง ๆ  สามารถนําไปปรับเปลี่ยนหรือกําหนดเปน
นโยบายในการสรางกิจกรรมหรือภารกิจ ในความสัมพันธของครูกับศิษย ใหเปนไปในกรอบตามแนวทางของ
พระพุทธศาสนา เพ่ือประโยชนท่ีนอกเหนือจากครูและศิษยจะไดรับ สังคมภายนอกโรงเรียนก็จะไดรับ
ประโยชน ดังกลาวดวยเชนกัน
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๑๕๒

๑. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากการศึกษาความสัมพันธระหวางครูกับศิษยโรงเรียนพราววิทยาคม อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหมป

การศึกษา ๒๕๕๘ พบขอท่ีควรเสนอแนะดังนี้
๑) จากความคิดเห็นของครูท่ีมีตอพฤติกรรมของนักเรียนเก่ียวกับความสัมพันธของศิษยกับครูดานการ

ปฏิบัติตอครูดวยความเคารพดานการปรนนิบัติบริการและการปฏิบัติตอครูดวยเชื่อฟงและตั้งใจเรียนเม่ือ
พิจารณาคาความคิดเห็นโดยรวมแลวอยูในระดับปานกลางท้ังสิ้น ดังนั้นศิษยหรือนักเรียนควรพิจารณา
ปรับปรุงแกไขความสัมพันธของตัวเองกับครูท่ีมีอยูในปจจุบันใหดีข้ึนกวาเดิมควรใหความรวมมือและปฏิบัติตน
ตามหนาท่ีในฐานะศิษยดังเชนหลักความสัมพันธในทิศ ๖ ซึ่งบงบอกไวอยางชัดเจนวาศิษยพึงบํารุงครูอาจารย
ดวยลุกข้ึนยืนรับดวยการรับใชดวยการเชื่อฟงดวยการปรนนิบัติและดวยการตั้งใจเรียนศิลปะโดยเคารพถาศิษย
ปฏิบัติตามหนาท่ีอยางเสมอตนเสมอปลายแลวความสัมพันธของศิษยกับครูนาจะเปนไปในทางท่ีถูกตองและ
ยั่งยืนตลอดไป

๒) จากความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอครูเก่ียวกับความสัมพันธของครูกับศิษยดานการแนะนํา
ฝกฝนอบรมใหเปนคนดีดานการสอนวิชาการตางๆและดานการยกยองและปองกันเม่ือพิจารณาคาความ
คิดเห็นโดยรวมแลวจัดอยูในระดับมากทุกดานดังนั้นจึงนับวาเปนความสัมพันธท่ีดีในระดับหนึ่งแตเพ่ือใหเปน
ความสัมพันธท่ีดียิ่งข้ึนครูควรพิจารณาปรับปรุงแกไขความสัมพันธของตัวเองกับศิษยท่ีมีอยูในปจจุบันใหเปนไป
ในทางท่ีดีข้ึนกวาท่ีเปนอยูโดยปฏิบัติตนอยูในหลักทิศ๖ซึ่งบงบอกถึงหนาท่ีท่ีครูพึงอนุเคราะหศิษยไวดวยฐานะ
๕ คือแนะนําดีใหเรียนดีบอกศิลปวิทยาใหสิ้นเชิงยกยองใหปรากฏในเพ่ือนฝูงและทําการปองกันในทิศท้ังปวง
ถาครูปฏิบัติตามหนาท่ีของตนอยางถูกตองตามหลักการของพระพุทธศาสนาแลวความสัมพันธของครูกับศิษย
นาจะเปนไปในทางท่ีดีและแนนแฟนมากและเปนความสัมพันธท่ียั่งยืนยิ่งข้ึน

๒. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
จากการศึกษาความสัมพันธระหวางครูกับศิษยโรงเรียนพราววิทยาคม อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหมป

การศึกษา ๒๕๕๘ พบขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป ดังนี้
๑) หลักการทางพระพุทธศาสนาท่ีนํามาใชทําการศึกษาครั้งนี้ เปนเพียงสวนหนึ่งท่ีถูกหยิบยกมาจาก

พระไตรปฎก พุทธวจนะขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาซึ่งเปนศาสดาแหงพระพุทธศาสนา ยังมีหลักการ
และหลักธรรมตาง ๆ  ท่ีดี ท่ีเปนประโยชนตอสังคมอีกมากมาย ท่ีมีความสําคัญ  สามารถนํามาเปนหัวขอหรือ
ประเด็นศึกษาวิจัยในประเด็นอ่ืน ๆ  ครั้งตอไป ซึ่งจะสงผลดีไมเพียงแตเรื่องของการศึกษาแตยังรวมถึงองคกร
ตาง ๆ  อีกดวย

๒) การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ศึกษาเพียงแตโรงเรียนพราววิทยาคม เพียงโรงเรียนเดียวเทานั้น ในการวิจัย
ครั้งตอไป จึงอยากใหมีการเปรียบเทียบระหวางสถาบันการศึกษาท่ีอยูภายในอําเภอพราว และตางอําเภอดวย
เพ่ือผลวิจัยทางดานการศึกษาจริยธรรมและคุณธรรม ในการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบและระบบการถายทอด
องคความรูตอไป ใหไดรับประโยชนมากยิ่งๆ ข้ึน

๓)ควรทําการศึกษาเรื่องเดียวกันนี้แตควรศึกษาความสัมพันธระหวางครูกับศิษยโรงเรียนมัธยมศึกษา
อําเภออ่ืนๆในจังหวัดเชียงใหมหรือจังหวัดอ่ืน

๔)ควรทําการศึกษาความสัมพันธระหวางครูกับศิษยในเชิงศึกษาเปรียบเทียบและวิเคราะหในดานของ
ความสัมพันธทางพฤติกรรม อารมณ และจิตใจ

๕)ควรทําการศึกษาความสัมพันธของกลุมคนตามหลักการอ่ืนของพระพุทธศาสนานอกเหนือจาก
ความสัมพันธระหวางครูกับศิษยและหลักการแหงทิศ
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การมีสวนรวมของประชาชนตามหลักอปริหานิยธรรมในการกําหนดนโยบายของเทศบาล
ตําบลบานเกาะอําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอตุรดิตถ

Peple’s  Participation according to Aparih niyadhamma
in policy Formulation of bankoh sub-district Municipality,

muanguttaradit district, uttaradit province

พระณกรณชัยเขมวณฺโณ(แกวยอด)

PhraNakornchaiKhemavanno(Kaewyod)
พระครูสังฆรักษบุญเสริม กิตฺติวณฺโณ,ดร.,อาจารย ดร.ดําเนิน หมายดี

บทคัดยอ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคคือ (๑) เพ่ือศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนตามหลัก อปริหานิย
ธรรมในการกําหนดนโยบายของเทศบาลตําบลบานเกาะ อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ (๒) เพ่ือศึกษา
เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักอปริหานิยธรรมในการ
กําหนดนโยบายของเทศบาลตําบลบานเกาะ อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ โดยจําแนกตามปจจัยสวน
บุคคล (๓) เพ่ือศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักอปริหานิย
ธรรมในการกําหนดนโยบายของเทศบาลตําบลบานเกาะ อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ (๔) เพ่ือศึกษาแนว
ทางการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักอปริหานิยธรรมไปประยุกตใชในการกําหนดนโยบาย
ของเทศบาลตํ าบลบาน เกาะ อํา เภอเมือง จั งหวัด อุตรดิตถ ซึ่ ง เปนการวิจั ยแบบผสานวิ ธี
(MixedMethodsResearch)ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ประชาชนในเขตพ้ืนที่ของ
เทศบาลตําบลบานเกาะ อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ จํานวน ๙,๐๐๙ คน ที่มีตั้งแตอายุ ๑๘ ปข้ึนไป
กลุมตัวอยางไดมาจากการเทียบสัดสวน(Proportional Multi-Stage Random Sampling)โดยใชสูตร
คํานวณขนาดกลุมตัวอยาง ตามตารางสําเร็จรูปของของ ทาโร ยามาเน (TaroYamane) ไดกลุมตัวอยาง
จํานวน ๓๘๓ คนและ ทําการเปรียบเทียบสัดสวนดวยวิธีการนับเรียงลําดับความถ่ีและเก็บขอมูลโดยใช
แบบสอบถาม(Questionnaire)และทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตรเพ่ือหาคาความถ่ี(Frequency)คารอยละ(Percentage)คาเฉลี่ย(Mean)และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(StandardDeviation)และทําการทดสอบสมมติฐานดวยการทดสอบคาที(t-test)และคาเอฟ(F-

นิสิตปริญญาโท รหัสประจําตัวนิสิต ๕๗๐๘๔๐๕๐๔๔ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร, E-Mail:nakornchai2014@gmail.com (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
,๒๕๕๘).

อาจารยควบคมุวิทยานิพนธ ,มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตแพร
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test) ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว(One-Way Anova)เมื่อพบวามีความแตกตางจึง
ทดสอบความแตกตางรายคูโดยวิธีการหาผลตางนัยสําคัญนอยที่สุด(Least Significant Difference: LSD)
ในสวนของขอคําถามปลายเปดที่
แสดงปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะผูวิจัยทําการจัดกลุมตามประเด็นที่กําหนดไวในแบบสอบถาม
ปลายเปดจากนั้นจะทําการวิเคราะหโดยใชการแจกแจงความถ่ี(Frequency)และขอมูลจากการสัมภาษณ
ผูวิจัยทําการจัดกลุมขอมูล(Data Grouping)สาระสําคัญของประเด็นการสัมภาษณจากนั้นทําการวิเคราะห
ขอมูลเชิงเนื้อหา(Content Analysis Technique)

ผลการวิจัย พบวา
๑. ผลการศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักอปริหานิยธรรมในการกําหนดนโยบาย

ของเทศบาลตําบลบานเกาะ อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง( x=
๒.๙๕ , S.D.= ๐.๖๖๖) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา การมีสวนรวมของประชาชนตามหลักอปริหานิยธรรมใน
การกําหนดนโยบายของเทศบาลตําบลบานเกาะ อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ อยูในระดับปานกลาง
ทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย ดังนี้ โดยดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต (x=
๓.๐๙, S.D.= ๐.๑๒๗) รองลงมาคือดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและอบายมุข ( x= ๒.๙๙ ,
S.D.= ๐.๑๑๑)และนอยที่สุด คือดานการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม(x= ๒.๘๕ , S.D.= ๐.๐๙๓)
ตามลําดบั

๒. ผลการเปรียบเทียบระดับของประชาชนที่มีเพศ อายุ อาชีพแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการมี
สวนรวมตามหลักอปริหานิยธรรมในการกําหนดของนโยบายเทศบาลตําบลบานเกาะ อําเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ โดยภาพรวมไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว และประชาชนที่มีระดับการศึกษา
แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมตามหลักอปริหานิยธรรมมีความสอดคลองสัมพันธระหวาง
ปจจัยสวนบุคคลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว

๓. ผลการศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะที่มีตอการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักอปริ
หานิยธรรมในการกําหนดนโยบายของเทศบาลตําบลบานเกาะ อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ พบวา
เทศบาลตําบลยังมีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหประชาชนรับรูยังไมทั่วถึงประชาชนจึงขาดการมี
สวนรวม ขาดความรู ความเขาใจ ในการสงเสริม การรณรงค และการวางแผนในการพัฒนา

๔. ผลการสัมภาษณ พบวา แนวทางการพัฒนาในการมีสวนรวมของประชาชนตามหลัก  อปริ
หานิยธรรมในการกําหนดของนโยบายเทศบาลตําบลบานเกาะ อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถพบวาดานการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตควรจัดใหมีการอบรมและประชาสัมพันธทางเรื่องตางๆ ใหกับประชาชนรับรูและควร
เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีบทบาทในการออกขอบัญญัติ กฎระเบียบขอบังคับตางๆ, ดานการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดและอบายมุข ควรตองใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานปองกันยา
เสพติดและเทศบาลตองมีบทบาทที่ชัดเจนใหสอดคลองกับภารกิจนั้นๆ ประชาชนในพ้ืนที่ควรมีภารกิจหลักใน
ใหขอมูล ,ดานการสงเสริมอาชีพ การลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยวควรสงเสริมอาชีพที่ไดรับการ
แนะนําแนวทางที่ถูกตองเพ่ือใหเกิดการพัฒนาอาชีพอยางเหมาะสมโดยการใหทดลองฝกงานบางตามโอกาสอัน
ควร และดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมควรเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม
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ในการทํางานมีการวางแผนและควรที่จะรณรงคสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนรูจักใชทรัพยากรที่มีอยู
อยางมีประโยชนอยางคุมคาที่สุด
คําสําคัญ :การมีสวนรวม,หลักอปริหานิยธรรม

Abstract
The objectives of this Research study were 1) to study the level people’s

participation according to Aparihaniyadhamma in policy formulation of Bankoh Sub –
District municipality, MuangUttaradit District, UttaraditProvince, 2) to compare the
opinion of the people regarding people’s participation according to
Aparihaniyadhammain policy formulation of Bankoh Sub – District Municipality,
MuangUttaradit District, UttaraditProvince, 3) to investigate the problem, obstacle, and
the suggestion in people’s participation according to Aparihaniyadhamma in policy
formulation of Bankoh Sub – District municipality, Muang  Uttaradit District, Uttaradit
Province and 4) to study the development guidelines for people’s participation
according to Aparihaniyadhamma in policy formulation of BankohSub – District
Municipality, MuangUttaradit District, Uttaradit Province.The methodology was Mixed
Methods Research.Thepopulation were 9,009  people’s who was age 18 up , live in
BankohSub – District Municipality, MuangUttaradit District, UttaraditProvince , by using
proportional multi-stage random sampling , sample group hypothesis of Taro
Yamane,383 people by using proportional multi-stage random sampling.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,
hypothesistest 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 an interview
collecting data from data grouping,the researcher will gather data on the essence of the
in-depth-interview and then by content analysis technique.

The results of the research were found as follows :
1) The levelofpeople’s  participation  according to Aparihaniyadhamma in policy

formulation of Bankoh Sub – District municipality, Muang Uttaradit District, Uttaradit
Province were found that the overall was at the medium  level(x 2.95 ,S.D.=0.666).
When considering in each aspect;people’s participationaccording to Aparihaniyadhamma



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

๑๕๗

in policy formulation of Bankoh Sub – District Municipality, MuangUttaradit District,
UttaraditProvince were at the medium level all aspect,by descending order;the quality of
live development was the highest level (x= 3.09, S.D.= 0.127) ,prevention and solution from
drug and all vices was the medium level ( x= 2.99 , S.D.= 0.111) and nature and
environmental conservationwas the least level(x= 2.85 , S.D.= 0.093).

2) The result  of comparison of the level of people’s participation  according to
Aparihaniyadhamma in policy formulation of Bankoh Sub – District Municipality,
Muang,Uttaradit District, UttaraditProvincewas hypothesis tested by analyzing in aspects
of individual factors consist of gender, age and occupation, it was found that no
significant different .Which was not accepted the hypothesis. While difference
educational background,performance efficiency were statistically positive related at  a
.05 level of significance mean accepted the hypothesis.

3) The problem, obstacle, and the suggestionfor people’s participation  according
to Aparihaniyadhamma in policy formulation of Bankoh Sub – District Municipality,
MuangUttaradit District, UttaraditProvincewas defectively public relations problem ,people
keep away, defective knowledge and comprehension for campaign, encouragement and
planning to development.

4)The result of interview people’s participation according to Aparihaniyadhamma
in policy formulation of Bankoh Sub – District Municipality, MuangUttaradit District,
Uttaraditprovince was found that the quality of live development should train and
publicize for people, furnish to federate code of law, regulation. In prevention and
solution from drug and all vices, should participate of people to coordinate, give information
by people in area. In promotion of occupation, Investment, commerce and tourism, should
promote the occupation, was introduced to development by training and nature and
environmental conservation, should  furnish to people in participation in job planning.
Shouldcampaign about the resources efficiency.
Keyword: Participation, Aparihaniyadhamma

๑. บทนํา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดวางเกณฑสําหรับใชในการปกครองสวน

ทองถ่ิน โดยมีสาระสําคัญเปนการกระจายอํานาจเพ่ือใหทองถ่ินพ่ึงตนเองและมีอิสระในการดําเนินงาน หลัก
สําคัญในการกระจายอํานาจ คือ มาตรา ๗๘ ซึ่งปรากฏอยูในหมวด ๕ แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐโดยมี
ใจความสําคัญ คือ “มาตรา ๗๘(๓) รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน การ
กระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการของทองถ่ินไดเอง สงเสริมให
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องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสวนรวมในการดําเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของ
ทองถ่ินและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสรางพ้ืนฐานสารสนเทศในทองถ่ินใหทั่วถึง
และเทาเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพรอมใหเปนองคการปกครองสวนทองถ่ินขนาด
ใหญ โดยคํานึงถึงเจตนารมณของประชาชนในจังหวัดนั้น”๑

การปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ินนั้น รัฐธรรมนูญไดเพ่ิมกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชนที่มีตอองคการปกครองสวนทองถ่ิน ตามมาตรา ๒๘๗ ประชาชนในทองถ่ินมีสิทธิในการมีสวนรวม
บริหารกิจการขององคการปกครองสวนทองถ่ิน โดยองคการปกครองสวนทองถ่ินตองจัดใหมีวิธีการที่ให
ประชาชนมีสวนรวมดังกลาวไดดวยปจจุบันรัฐบาลใหความสําคัญกับหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เชน
หลักการมีสวนรวมของประชาชน โดยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนในทุกข้ันตอนการพัฒนา
เริ่มตั้งแตการมีสวนรวมในการคนปญหา การมีสวนรวมในการวางแผน การมีสวนรวมในการดําเนินการ การมี
สวนรวมในการตรวจสอบและติดตามผล การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน เปนตน ซึ่งการมีสวนรวมของ
ประชาชนกําลังเปนกระแสที่ไดรับความสนใจจากหนวยงาน องคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ผานมาพบวา
อุปสรรคและปญหาของการปกครองสวนทองถ่ินตามหลักการกระจายอํานาจที่สําคัญประการหนึ่งคือ
ประชาชนขาดความสนใจหรือขาดการมีสวนรวมทางการเมือง รัฐบาลจึงมีแนวนโยบายที่จะปรับปรุงรูปแบบ
การปกครองสวนทองถ่ินใหมีความเปนประชาธิปไตยมีความเหมาะสมสอดคลองกับภาวการณในปจจุบัน๒และ
จากการมีสวนรวมในการจัดทํานโยบายสาธารณะ มีผลมาจากการปรากฏตัวของขบวนการทางสังคมใหม
(New social movement) ภายใตกรอบโครงสรางอํานาจและพ้ืนที่ทางการเมือง (Political space) เพ่ือให
สวนที่เก่ียวของมีสวนรวมในการตัดสินใจนโยบาย (collective choice) กลาวไดวา การมีสวนรวมของ
ประชาชนหรือสาธารณะคือ กระบวนการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางผูมีสวนไดสวนเสีย การวิเคราะห
ปญหาเพ่ือแกไขปญหา หรือรวมกําหนดเปาหมาย รวมปฏิบัติและรวมรับผิดชอบตอผลที่จะเกิดข้ึนจาก
นโยบายสาธารณะ หากวิเคราะหในมุมมองนโยบายสาธารณะ (Public policy analysis) กระบวนการมีสวน
รวมของประชาชาชนเริ่มตั้งแตกระบวนการของการกําหนดนโยบาย (Policy formulation process)
กระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy implementation process) และการประเมินผลนโยบาย (Policy
evaluation)

การมีสวนรวม สามารถจําแนกการมีสวนรวมออกเปนสองแนวคิด กลาวคือ การมีสวนรวมเปนเพียง
วิธีการ (Means) โดยพิจารณาวาการมีสวนรวมเปนเครื่องมือที่จะนํามาใชเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคในการ
ตัดสินใจที่มีความรอบดานมากข้ึน ไดรับการยอมรับมากข้ึน หรือใชในการระดมทรัพยากรจากชาวบาน แตก็ไม
ยอมใหการมีสวนรวมของประชาชนกลายเปนเรื่องเสียเวลามากเกินไป หรือเสียคาใชจายมากนัก การมีสวน
รวมในแงนี้จึงเปนเครื่องมือที่ถูกนํามาใชเพ่ือใหไดมาซึ่งประสิทธิภาพที่สูงข้ึน สวนแนวคิดที่สอง มองการมีสวน
รวมเปนเปาหมายโดยตัวของมันเอง (Goal) โดยมองวาการมีสวนรวมเปนสิ่งที่มีคุณคาสูงสงโดยตัวมันเอง

๑รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐, หมวด ๕ แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ, ราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา, หนา ๒๑-๒๒.

๒โกวิทย พวงงาม, การปกครองทองถิ่นไทย หลักการและมิติใหมในอนาคต, พิมพครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร :
วิญูชน, ๒๕๔๔), หนา ๑๘๘.



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

๑๕๙

เนื่องจากจะทําใหชาวบานไดรับการเรียนรู กลายเปนประธานแหงการกระทําอยางมีจิตสํานึกและเสริมสราง
ความเชื่อมั่นในตัวเองใหแกพวกเขา ในแงนี้มุงเนนการมีสวนรวมเปนอันดับแรก ขณะเดียวกันก็จะให
ความสําคัญกับประสิทธิภาพเปนอันดับรอง๓

การพัฒนาทองถ่ินจะบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได
นั้นข้ึนอยูกับกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน ประชาชนจะมีโอกาสเขามามีสวนรวมมากนอยเพียงใดก็
ข้ึนอยูกับบทบาทขององคการปกครองสวนทองถ่ิน และความรู ความสามารถ ความรับผิดชอบรวมกันของ
ประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี กลาวคือหากประชาชนมีโอกาสหรือมีสวนรวมในการ
ปกครองตนเองสูง การบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปตามความตองการของประชาชน
หรือสนองความตองการของประชาชน การพัฒนาทองถ่ินนั้นก็จะบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย นําความสุข
ความเจริญมาสูประชาชนและประเทศชาติ

ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๒ หมวด ๒ การกําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา ๑๖ กําหนดให
เทศบาล มีอํานาจหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง
คือ การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน การจัดระบบการคมนาคมขนสง การจัดสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
การสงเสริมอาชีพและพาณิชย การสังคมสงเคราะห เปนตน จะเห็นไดวาเทศบาลตองดําเนินการตามอํานาจ
หนาที่ที่กฎหมายกําหนด การที่เทศบาลจะดําเนินการพัฒนาใหเกิดประโยชนตอประชาชนมากที่สุดและมีความ
ยั่งยืนมากที่สุด จําเปนอยางยิ่งที่เทศบาลตองมีกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนภายใตหลักธรรมาภิบาล
และควรนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเขามาเสริมสรางความยั่งยืน เสริมสรางจิตสํานึกรวมกันในการ
รวมกันพัฒนาทองถ่ินของตน

เทศบาลตําบลบานเกาะ เปนรูปแบบหนึ่งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตั้งอยูทางทิศใตของอําเภอ
เมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ แบงการปกครองออกเปน ๑๐ หมู มีประชากรทั้งสิ้น ๙,๐๐๙ คน๔จากอดีตที่
ผานมาก็มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการเทศบาลเพ่ือใหเหมาะสมกับสภาพการณของ
แตละชวงของเวลา เพ่ือสนองความตองการ หรือการใหบริการสาธารณะแกประชาชนไดไมเต็มที่ มักพบปญหา
และอุปสรรคในการบริหารงาน เทศบาลจึงไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร ไมเปนไปตามวัตถุประสงคหลักในการ
ปกครองสวนทองถ่ิน เพราะการใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการเมืองการปกครองภายในเทศบาลนอย
ไมเปนไปตามเจตนารมณการกระจายอํานาจการปกครองของรัฐบาลทําใหสมาชิกภายในพ้ืนที่เทศบาลขาดการ
รวมมือ รวมคิด รวมทํารวมกัน ขาดการประสานรวมมือกัน ไมมีจิตเปนน้ําหนึ่งใจเดยีวกัน ความรวมมือในการ
ประชุมรวมคิดแกไขปญหาตางๆ เพ่ือสนองตอบประชาชนภายในเทศบาลจึงเปนไปอยางไมเต็มที่ จากปญหา
ดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักอปริหานิยธรรมในการ
กําหนดนโยบายของเทศบาลตําบลบานเกาะ อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ เพ่ือเสริมสรางการเขามามี

๓เทียมพบ กานเหลือง สุภาพร นุมนอย และ นิพนธ เพชรกําเนิด, การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลวังไผ จังหวัดชุมพร,[ออนไลน].แหลงท่ีมา : http://www.annualconference.ku.ac.th/
cd53/13_051_P250.pdf [๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๘].

๔เทศบาลตําบลบานเกาะ, แผนยุทธศาสตรและการพัฒนา ป ๒๕๕๖-๒๕๖๐,๒๕๕๗ (เอกสารอัดสําเนา).
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สวนรวมในการเสนอความคิดในการพัฒนา สรางจิตสํานึกความรับผิดชอบรวมกัน หมั่นประชุมปรึกษาหารือ
แนวทางแกไขปญหาตางๆรวมกัน โดยใชหลักอปริหานิยธรรม เขามาชวยเสริมสรางและพัฒนาใหสมาชิกใน
องคกรมีความปรองดองสามัคคีกัน  เพราะหลักอปริหานิยธรรม เปนหลักธรรมที่ทําใหองคกรไมเปนไปเพ่ือ
ความเสื่อม มีแตเจริญฝายเดียว มีการทํางานรวมกันเปนทีม สรางความเจริญใหกับองคกร เพ่ือการพัฒนา
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงาน และเพ่ือกอใหเกิดความมั่นคงยั่งยืนของการบริหาร
จัดการเทศบาลในการบริการสาธารณะแกประชาชน สนองความตองการของประชาชนไดอยางเต็มที่ เพ่ือ
ประชาชนในพ้ืนที่ไดมีชีวิตอยูรวมกันอยางมีความสุข

๒. วัตถุประสงคของการวิจัย
๑.๒.๑ เพ่ือศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักอปริหานิยธรรมในการกําหนดนโยบาย

ของเทศบาลตําบลบานเกาะ อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ
๑.๒.๒ เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักอปริ

หานิยธรรมในการกําหนดนโยบายของเทศบาลตําบลบานเกาะ อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถโดย
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล

๑.๒.๓ เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักอปริหานิย
ธรรมในการกําหนดนโยบายของเทศบาลตําบลบานเกาะ อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ
๑.๒.๔ เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการนําหลักอปริหานิยธรรมไปใชในการ
กําหนดนโยบายของเทศบาลตําบลบานเกาะอําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ

๓. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research)โดยใชระเบียบวิธี

เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)โดยใชระเบียบวิธี
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการแจกแบบสอบถาม
(Questionnaire)กับกลุมประชากรที่ไดกําหนดไว และวิจัยเชิงคุณภาพ (QualitativeResearch) โดยการ
เก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กับผูใหขอมูลสําคัญ(Key
Informants) ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ประชาชนที่มีอายุ ๑๘ ปข้ึนไปที่มีสิทธิเลือกตั้งและอยูใน
พ้ืนที่เขตเทศบาลตําบลบานเกาะ อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ จากจํานวนทั้งสิ้น ๙,๐๐๙คน ไดกลุม
ตัวอยาง ๓๘๓ คน โดยการคํานวณใชสูตรของ ทาโร  ยามาเน (Taro Yamane) และใชวิธีการสุมแบบ
แบงชั้น (Stratified Sampling)

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
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Technique) ประกอบบริบทและประมวลผลเขาดวยกัน รวมทั้งใชแนวคิดจากเอกสารและผลงานวิจัยที่
เก่ียวของมาสนับสนุนในการวิเคราะหเพ่ือใหเห็นภาพรวมในการวิจัย

๔. สรุปผลการวิจัย
การศึกษาคนควาวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนตามหลักอปริหานิยธรรมในการกําหนด

นโยบายของเทศบาลตําบลบานเกาะ อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ผูวิจัยไดใชการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed
Method Research) โดยใชระเบียบวิธีเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการเก็บรวบรวมขอมูลดวย
วิธีการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) กับกลุมประชากรที่ได กําหนดไวและการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) โดยการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In depth Interview) กับ
ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informant)

ดังนั้น จากการวิจัยไดสรุปผลการวิจัยแลวทําใหทราบถึงการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักอป
ริหานิยธรรมในการกําหนดนโยบายของเทศบาลตําบลบานเกาะ อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ที่ปรารถนาจะ
ทําใหการบริหารองคกรใหบรรลุผลสําเร็จ ตามเปาหมายที่วางไวโดยไดนําหลักอปริหานิยธรรมมาประยุกตใช
กับการกําหนดนโยบายแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลบานเกาะ ๔ ดาน คือดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและอบายมุข ดานการพัฒนาสงเสริมอาชีพ การลงทุน
พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว และดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเทศบาลตําบล
บานเกาะจะตองใชหลักอปริหานิยธรรมเปนกรอบแนวคิดในการวางแผน พัฒนาองคกรใหเกิดสัมฤทธิ์ผล และ
เกิดการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เนนใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารขององคการบริหาร
สวนตําบล

จากการวิจัยเชิงปริมาณทําใหทราบวา การมีสวนรวมของประชาชนตามหลักอปริหานิยธรรมในการ
กําหนดนโยบายของเทศบาลตําบลบานเกาะ อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต  พบวา
ประชาชนมีความคิดเห็น โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และเมื่อทําการสัมภาษณเพ่ิมเติมพบวา ผูให
ขอมูลไดใหขอมูลที่สอดคลองกับขอมูลเชิงปริมาณโดยกลาววาเทศบาลไดเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน
การตัดสินใจในแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยอาศัยชุมชน บาน วัดในการวางแผนและประชาพิจารณ ควรมีสราง
แรงจูงใจใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพของชุมชน ใหประชาชนมีสวนรวม
และเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือหาแนวทางพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน

จากการวิจัยเชิงปริมาณทําใหทราบวา การมีสวนรวมของประชาชนตามหลักอปริหานิยธรรมใน
การกําหนดนโยบายของเทศบาลตําบลบานเกาะ อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ดานการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดและอบายมุข พบวาประชาชนมีความคิดเห็นการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักอปริหานิย
ธรรมในการกําหนดนโยบายของเทศบาลตําบลบานเกาะ อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ โดยภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง และเมื่อทําการสัมภาษณเพ่ิมเติมพบวา ผูใหขอมูลไดใหขอมูลที่สอดคลองกับขอมูลเชิงปริมาณโดย
กลาววา เทศบาลตองใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานปองกันยาเสพติดและเทศบาลตองมี
บทบาทที่ชัดเจนใหสอดคลองกับภารกิจนั้นๆ ประชาชนในพ้ืนที่ควรมีภารกิจหลักในการใหขอมูล จัดกิจกรรม
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เสริมสรางคุณธรรมและใหประชาชนมีโอกาสดูแลชุมชนของตนเอง ปองกัน ปราบปราม กําหนดโทษโดยใช
กติกาสังคมเปนหลัก

จากการวิจัยเชิงปริมาณทําใหทราบวาการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักอปริหานิยธรรมในการ
กําหนดนโยบายของเทศบาลตําบลบานเกาะ อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ดานการสงเสริมอาชีพ การลงทุน
พาณิชยกรรม และการทองเที่ยวพบวาประชาชนมีความคิดเห็นการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักอปริ
หานิยธรรมในการกําหนดนโยบายของเทศบาลตําบลบานเกาะ อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ โดยภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง และเมื่อทําการสัมภาษณเพ่ิมเติมพบวา ผูใหขอมูลไดใหขอมูลที่สอดคลองกับขอมูลเชิง
ปริมาณโดยกลาววา การสงเสริมอาชีพควรไดรับการแนะนําแนวทางที่ถูกตองเพ่ือใหเกิดการพัฒนาอาชีพอยาง
เหมาะสมโดยการใหทดลองฝกอาชีพบางตามโอกาสอันควร ควรสนับสนุนและสงเสริมสรางความเขมแข็งใหแก
ชุมชนโดยการสงเสริมการรวมตวัของกลุมอาชีพ

จากการวิจัยเชิงปริมาณทําใหทราบวา การมีสวนรวมของประชาชนตามหลักอปริหานิยธรรมในการ
กําหนดนโยบายของเทศบาลตําบลบานเกาะ อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมพบวาประชาชนมีความคิดเห็นวาการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักอปริหานิยธรรมในการ
กําหนดนโยบายของเทศบาลตําบลบานเกาะ อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ อุตรดิตถ โดยภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลางและเมื่อทําการสัมภาษณเพ่ิมเติมพบวา ผูใหขอมูลไดใหขอมูลที่สอดคลองกับขอมูลเชิงปริมาณโดย
กลาววา ภายในพ้ืนที่ของชุมชมควรจัดใหมีปายรณรงคดานสิ่งแวดลอม เพ่ือใหขอมูลหรือเตือนใจแกผูพบเห็น
และกระตุนเตือนใหคนในชุมชนตระหนักถึงความรวมมือ รวมใจกัน รักษาสิ่งแวดลอมในชุมชน ปลูกจิตสํานึก
ใหคนในชุมชนรูจักรักษาสิ่งแวดลอมในชุมชนใหมากข้ึน และใชทรัพยากรเทาที่มีความจําเปนเพ่ือใหมีไวใชได
นานๆและเกิดประโยชนอยางคุมคามากที่สุด

๕. ขอเสนอแนะจากการวิจัย
๑) เทศบาลตําบลบานเกาะ ควรเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการทํางานของ

องคการบริหารสวนตําบล คือ รวมคิด รวมทํา รับผิดชอบ และรวมตรวจสอบ เพ่ือที่จะไดแกไขปญหาของ
ประชาชนในพ้ืนในที่อยางตรงจุด ลดปญหาความขัดแยงที่เกิดข้ึน และควรสงเสริมการปลูกฝงเสริมสราง
ศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม ใหประชาชน นักเรียน นักศึกษา เชนสงเสริมการอบรมปฏิบัติธรรม
รวมกับคณะสงฆเพ่ือขัดเกลาจิตใจใหรูจักนําธรรมะทางพระพุทธศาสนาไปประยุกตใชในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตประจําวันและปองกันการระบาดของยาเสพติดเปนตน

๒) เทศบาลตําบลบานเกาะ ควรมีผูที่ใหบริการรับเรื่องรองเรียนปญหาของประชาชนอยางชัดเจน
แลวควรนําปญหาที่ประชาชนเขาประชุมเพ่ือแกไขปญหาของประชาชน และควรรับเรื่องรองเรียนจาก
ประชาชนแลวดําเนินเรื่องแกไขใหรวดเร็วทันตอเหตุการณและแจงใหประชาชนไดรับทราบ

๓) เทศบาลตําบลบานเกาะ ควรรณรงคสงเสริมใหประชาชนอยูจักใชทรัพยากรธรรมชาติที่มีใน
ชุมชนกอใหเกิดประโยชนสูงสุด เพ่ือความเปนอยูของประชาชนที่ดีข้ึนและควรมีกิจกรรมปลูกจิตสํานึกให
ประชาชนมีสวนรวมในการรักษาสิ่งแวดลอม เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ของตนเองใหดีข้ึน
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๔) เทศบาลตําบลบานเกาะ ควรมีการประชาสัมพันธขาวสารเก่ียวกับกิจกรรมตางๆของเทศบาล
เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวม และควรเปดโอกาสใหประชาชน ไดพิจารณขอกฎหมาย ขอบัญญัติ
ขอบังคับ และระเบียบตางๆ ทุกๆ เรื่อง เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพความเปนอยูของประชาชนในพ้ืนที่

๕) เทศบาลกับผูนําชุมชนตองใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานปองกันยาเสพติด
และเทศบาลตองมีบทบาทที่ชดัเจนใหสอดคลองกับภารกิจนั้นๆ ประชาชนในพ้ืนที่ควรมีภารกิจหลักในให
ขอมูล และเทศบาลกับผูนําชุมชนที่มีภารกิจเก่ียวของกับการแกไขและปองกันปญหายาเสพติดและ
อบายมุขตองสามารถรวมกันดําเนินงานไปพรอมกัน

๖. บรรณนานุกรม
(๑) หนังสือ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐. หมวด ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ,ราชกิจ
นุเบกษา ฉบับกฤษฎกีา.

โกวิทย พวงงาม. การปกครองทองถิ่นไทย หลักการและมิติใหมในอนาคต. พิมพครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร :
วิญูชน, ๒๕๔๔.

(๒) เอกสารท่ีไมไดพิมพิ์เผยแพร
เทศบาลตําบลบานเกาะ, แผนยุทธศาสตรและการพัฒนา ป ๒๕๕๖-๒๕๖๐,๒๕๕๗ (เอกสารอัดสําเนา).

, ขอมูลประชากร ณ วันท่ี ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ (เอกสารอัดสําเนา).
(๓) สื่ออิเล็กทรอนิค

เทียมพบ กานเหลือง สุภาพร นุมนอย และ นิพนธ เพชรกําเนิด, การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
แ ผ น พั ฒ น า เ ท ศ บ า ล ตํ า บ ล วั ง ไ ผ จั ง ห วั ด ชุ ม พ ร , [อ อ น ไ ล น ]. แ ห ล ง ที่ ม า :

http://www.annualconference.ku.ac.th/cd53/13_051_P250.pdf [๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๘].
(๔) สัมภาษณ

สัมภาษณ  พระครูวิหารกิจจานุยุต  เจาคณะตําบลบานเกาะ อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ
สัมภาษณ  นายเศรษฐไชย  หทัยวรรธน ปลัดเทศบาลตําบลบานเกาะ อําเภอเมือง
สัมภาษณ  นายสมหวัง  นอยมาตวน ประธานสภาเทศบาลตําบลบานเกาะ อําเภอเมือง
สัมภาษณ นายวิเชียร   เอ่ียมประพันธ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานเกาะ อําเภอเมือง
สัมภาษณ นายสุชิน   อินทะสอน สารวัตรกํานันตําบลบานเกาะ อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ
สัมภาษณ  นายมณเฑียร  สรอยกลิ่น  ผูใหญบานหมูที่ ๓ ตําบลบานเกาะ อําเภอเมือง
สัมภาษณ  นายวีระศักดิ์  เรืองรักษา  ประชาชน,ตําบลบานเกาะ อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ
สัมภาษณนายทิน  ทับเกษม  ประชาชน,ตําบลบานเกาะ อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ,
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บทบาทของผูนําทองถิ่นที่มีตอการสงเสริมโครงการ
หมูบานศีล ๕ ตําบลเหมืองจ้ี อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน

THE ROLE OF LOCAL LEADERS TOWARDS THE PROMOTION OF THE
VILLAGE OF THE FIVE PRECEPTS PROJECT OF MUANGJEE SUB-DISTRICT,

MUANG DISTRICT, LAMPHUN PROVINCE

พระธิติ  ญาณเมธี  (พิทะวงค)

บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือ ๑) เพ่ือศึกษาบทบาทของผูนําทองถิ่นที่มีตอการ

สง เสริมโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ ตําบลเหมืองจี้ อํา เภอเมือง จังหวัดลําพูน ๒) เพ่ือ
ศึกษาสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับบทบาทของผูนําทองถ่ินท่ีมีตอการสงเสริมโครงการหมูบาน
รักษาศีล ๕ ๓) เพ่ือศึกษาปญหาและอุปสรรคและขอเสนอแนะของผูนําทองถ่ินท่ีมีตอการสงเสริม
โครงการหมูบานรักษาศีล ๕ และ ๔) เพ่ือศึกษาแนวทางของผูนําทองถ่ินท่ีมีตอการสงเสริมโครงการ
หมูบานรักษาศีล ๕ การวิจัยนี้เปนการวิจัยแบบผสานวิธี ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ ผูนําทองถ่ิน
ตําบลเหมืองจี้ อําเภอเมืองลําพูน จํานวน ๑๒๐ คน เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม และทําการ
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือทําการวิจัยทางสังคมศาสตร เพ่ือหาคาความถ่ี และคา
รอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทําการทดสอบคาความสัมพันธระหวางปจจัย
สวนบุคคลโดยการทดสอบคาไคสแควร ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สวนขอคําถามปลายเปดท่ี
แสดงปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ ผูวิจัยทําการจัดกลุมตามประเด็นท่ีกําหนดใชในแบบสอบถาม
ปลายเปด และการวิเคราะหโดยใชการแจกแจงความถ่ี และขอมูลจากการสัมภาษณ ผูวิจัยทําการจัด
กลุมขอมูล สาระสําคัญของประเด็นการสัมภาษณ จากนั้น ทําการวิ เคราะหขอมูล เชิง
เนื้อหา

ผลการวิจัย พบวา
๑ . ร ะดับบทบาทในการสง เ สริม โ ครงการห มูบานรักษาศีล ๕ ตําบล เหมืองจี้

อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย ๔.๑๘
๒. ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับบทบาทของผูนํา

ทองถ่ินท่ีมีตอการสงเสริมโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ ตําบลเหมืองจี้ อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ รายได มีความสัมพันธกับบทบาทการ

 นิสิตปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร) ภาควิชารัฐศาสตรคณะ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
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สงเสริมโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ สวนเพศ ไมมีความสัมพันธกับบทบาทในการสงเสริมโครงการ
หมูบานรักษาศีล ๕

๓. ปญหาและแนวทางการแกปญหาเก่ียวกับบทบาทของผูนําทองถ่ินท่ีมีตอการสงเสริม
โครงการหมูบานรักษาศีล ๕ ตําบลเหมืองจี้ อําเภอเมืองลําพูน พบวา  ยังขาดความรวมมือจากผูนํา
และประชาชนในดานตางๆ ดังนี้ ดานการเปนแบบอยางท่ีดี พบวา ผูนําทองถ่ินยังไมเขาถึงแกนแทของ
โครงการหมูบานรักษาศีล ๕ และไมสามารถเปนผูนําประชาชนในการรักษาศีล ๕ ไดอยางท่ีโครงการ
กําหนด และดานการประชาสัมพันธ พบวา ขาดการประชาสัมพันธบอกกลาวอยางตอเนื่องและการ
กระจายขาวสารสูประชาชนยังไมท่ัวถึง สวนดานการรณรงคการมีสวนรวม พบวา ขาดความรวมมือ
จากผูนําทองถ่ินและประชาชนในชุมชน หรือใหความรวมมือนอย และดานการจัดกิจกรรมสงเสริมท่ีดี
พบวา บางชุมชนในตําบลมีการจัดกิจกรรมสงเสริมโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ ไดอยางดี และไดรับ
ความรวมมือท้ังพระภิกษุและผูนําทองถ่ินในการดําเนินงาน

๔. แนวทางในการสงเสริมโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ ตําบลเหมืองจี้ อําเภอเมืองลําพูน
พบวา ผูนําทองถ่ินไดมีการสงเสริมใหประชาชนไดยึดถือประพฤติปฏิบัติตามหลักของศีล ๕ และยึดม่ัน
ในศีลธรรม เปนสิ่งท่ีเราควรปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือความเปนสิริมงคลใหกับชีวิตของเราเอง ศีลท้ัง
๕ ขอ เปนพ้ืนฐานขอการปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพ่ือเปนการทบทวนและนําไปใชในชีวิตประจําวัน
คําสําคัญ : บทบาท, ผูนําทองถ่ิน, สงเสริม, โครงการ, ศีล ๕

ABSTRACT
The objectives of the thesis entitled “The Role of Local Leaders towards the

Promotion of Village of the Five Precepts Project of Muangjee Sub-district, Muang
District, Lamphun Province” were as follows: 1) to examine the role of local leaders
towards the promotion of village of the five precepts project of Muangjee sub-district,
Muang district, Lamphun province, 2) to find out the relation between personal factor
and the role of local leaders towards the promoting of the five precepts project, and
3) to investigate the problems and obstacles of local leaders towards the promotion
of village of the five precepts project of Muangjee sub-district, Muang district,
Lamphun province. 4) to explore the guideline of local leaders towards the
promotion of village of the five precepts project of Muangjee sub-district, Muang
district, Lamphun province. The research used mixed method research. The
populations and analysis performed by a computer program for social science
research and standard deviation: SD and examined the relationship between personal
factors by testing the hypothesis with (Chi – Square Test) ( 2 ) there was  statistically
significant at 0.05 level.  In the part of open-ended questions showed the problems,
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findings were as follows :

1) The role level of the promotion of village of the five precepts project
of Muangjee sub-district, Muang district, Lamphun province was overall at the high
level with mean equal to 4.18.

2) The result of testing the hypothesis of relation between personal
factor and the role of local leaders towards the promoting of the five precepts
project Muangjee sub-district, Muang district, Lamphun province classified by personal
factors, it was found that age, education, occupation and income there was relation
with the promotion role of village of the five precepts project.

3) The problems and guideline of solving problem about the
role of local leaders towards the promotion of village of the five precepts project of
Muangjee sub-district, Muang district, Lamphun province was found that the lack of
cooperation from the leaders and people of sub-district there was the providing
activity for promoting the village of the five precepts project well and participated
both the Buddhist monks and the local leaders in operation.

4) The guideline of promoting the village of the five precepts project of
Muangjee sub-district, Muang district, Lamphun province was found that the local
leaders promoted the people for following the principle of the five precepts and
abode in moral that they should always practice for prosperity of our own lives. The
five precepts were the basic of good practice for reviewing and applying in daily life.

Keywords : Role, leader, Promote, Project, Five Precepts

บทนํา
คณะสงฆ โดย เจาพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย ผูปฏิบัติหนาท่ีสมเด็จ

พระสังฆราช มีดําริในการจัดทําโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ เพ่ือสงเสริมสนับสนุนและสรางความ
ตระหนักใหพุทธศาสนิกชนชาวไทยนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา ไปปฏิบัติตามหลักศีล ๕
สูวิถีชีวิตประจําวันของคนทุกคน กับทั้ง เ พื่อสง เสริมสนับสนุนให เกิดการจัดตั้ ง “หมูบาน
รักษาศีล ๕” ใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีของทุกจังหวัดท่ัวประเทศ๑

เทศบาลตําบลเหมืองจี้ เปนชุมชนขนาดใหญประกอบดวย ประชากรจํานวน ๑๔
หมูบาน มีวัดจํานวน ๑๒ วัด ๑ อาราม ๒ สํานักสงฆ ดังสภาพปจจุบันการอยูรวมกันในสังคมหมูมาก
ยอมตองมีกฎ มีระเบียบ แตก็ยังดูแลไมท่ัวถึงครอบคลุมจนทําใหเกิดปญหาท่ีตามมาอาทิเชน ปญหา

๑ สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, คูมือการดําเนินงานโครงการสรางความปรองดองสมานฉันทโดย
ใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมูบานรักษาศีล ๕, (สํานักงานพระพุทธศาสนา. : มปท, ๒๕๕๗), หนา ๑.
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การทะเลาะวิวาท ปญหาการลักขโมย ปญหายาเสพติด และปญหาการเลนการพนัน เปนตน ผูวิจัยจึง
มีความสนใจในการศึกษาบทบาทของผูนําทองถ่ินท่ีมีตอการสงเสริม โครงการหมูบานรักษาศีล ๕ ใน
เทศบาลตําบลเหมืองจี้ อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน

๑. วัตถุประสงคของการวิจัย
๑.๑ เพ่ือศึกษาบทบาทของผูนําทองถ่ินท่ีมีตอการสงเสริมโครงการหมูบานรักษาศีล ๕

ตําบลเหมืองจี้ อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
๑.๒ เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับบทบาทของผูนําทองถ่ินท่ีมีตอการ

สงเสริมโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ ตําบลเหมืองจี้ อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
๑.๓ เพ่ือศึกษาสภาพปญหาและอุปสรรคของผูนําทองถ่ินท่ีมีตอการสงเสริมโครงการหมูบาน

รักษาศีล ๕ ตําบลเหมืองจี้ อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
๑.๔ เพ่ือศึกษาแนวทางของผูนําทองถ่ินท่ีมีตอการสงเสริมโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ ตําบล

เหมืองจี้ อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน

๒. ขอบเขตการวิจัย
๒.๑ ขอบเขตดานเนื้อหา
งานวิจัยนี้ทําการศึกษาบทบาทของผูนําทองถ่ินท่ีมีตอการสงเสริมโครงการหมูบานรักษาศีล ๕

ตําบลเหมืองจี้ อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน พรอมท้ังศึกษาประเด็นเก่ียวกับ บทบาทของผูนําทองถ่ินตอ
การสงเสริมโครงการหมูบานรักษาศีล ๕  ๔ ดาน ไดแก ๑) ดานการเปนแบบอยางท่ีดี ๒) ดานการ
ประชาสัมพันธ ๓) ดานการรณรงคการมีสวนรวม ๔) ดานการจัดกิจกรรมสงเสริมท่ีดี

๒.๒ ขอบเขตดานตัวแปร
๑) ตัวแปรตน ไดแก ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวยเพศ  อายุ  วุฒิการศึกษา  อาชีพ

รายได
๒) ตัวแปรตาม ไดแก ความคิดเห็นของผูนําทองถ่ินมีตอบทบาทการสงเสริมโครงการ

หมูบานรักษาศีล ๕ ในเทศบาลตําบลเหมืองจี้ อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ประกอบดวย ๔ ดาน ไดแก
๑) ดานการเปนแบบอยางท่ีดี ๒) ดานการประชาสัมพันธ ๓) ดานการรณรงคการมีสวนรวม ๔) ดาน
การจัดกิจกรรมสงเสริมท่ีดี

๒.๓ ขอบเขตดานประชากร / ผูใหขอมูลหลัก
ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแกผูนําชุมชน จํานวน ๑๒๐ คน ผูใหขอมูลสําคัญ ผูวิจัยทําการ
สัมภาษณเชิงลึก ผูใหขอมูลหลักท่ีสําคัญ จํานวน ๙ รูป/คน

๒.๔ ขอบเขตดานพื้นท่ี
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ศึกษาในเทศบาลตําบลเหมืองจี้ อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
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๒.๕ ขอบเขตดานระยะเวลา
การศึกษาในครั้งนี้ เริ่มดําเนินการตั้งแตเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ถึง เดือน กุมภาพันธ

พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมระยะเวลาในการศึกษาท้ังสิ้น ๖ เดือน

๓. สมมติฐานการวิจัย
ผูนําทองถ่ินท่ีมีเพศ, อายุ, วุฒิการศึกษา, อาชีพ, รายได ตางกันมีบทบาทของผูนําทองถ่ินท่ีมี

ตอการสงเสริมโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ ตําบลเหมืองจี้ อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน แตกตางกัน

๔. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “บทบาทของผูนําทองถ่ินท่ีมีตอการสงเสริมโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ ตําบล

เหมืองจี้ อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน” จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของผูวิจัย
กําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) ดังนี้

๕. วิธีดําเนินการวิจัย
๕.๑ รูปแบบการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยแบบผสานวิธี โดยใชระเบียบวิธวีิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งเปนการวิจัย
เชิงสํารวจ จากแบบสอบถาม ประกอบการสัมภาษณเชิงลึก กับผูใหขอมูลสําคัญ

๕.๒ ประชากรและกลุมตัวอยาง
๕.๒.๑ ประชากร ท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูนําทองถ่ิน ตําบลเหมืองจี้ อําเภอ

เมือง จังหวัดลําพูน จํานวน ๑๒๐ คน
๕.๒.๒ ผูใหขอมูลหลัก ผูวิจัยทําการสัมภาษณเชิงลึก ผูใหขอมูลหลักจํานวน ๙ รูป/

คน ไดแก ๑) ผูนําชุมชน จํานวน ๓ คน ๒) เจาหนาท่ีเทศบาลตําบลเหมืองจี้ จํานวน ๓ คน ๓)
พระภิษุสงฆ จํานวน ๓ รูป
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๕.๓ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถาม ท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนตามกรอบของการวิจัย

เรื่อง “บทบาทของผูนําทองถ่ินท่ีมีตอการสงเสริมโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ ตําบลเหมืองจี้ อําเภอ
เมือง จังหวัดลําพูน” และ ผูวิจัยสรางแบบสัมภาษณเพ่ือใชเก็บขอมูลโดยเปนแบบสัมภาษณแบบมี
โครงสราง

๕.๔ การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร

โดยใชสถิติ ดังนี้
๑. การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม หลังจากท่ีไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจาก

แบบสอบถามเรียบรอย นําขอมูลท่ีไดไปวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จ
ทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร ดังนี้

สถิติพรรณนา สําหรับอธิบายลักษณะท่ัวไปของประชากรและพรรณนาถึงบทบาทของผูนํา
ทองถ่ินท่ีมีตอการสงเสริมโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ ตําบลเหมืองจี้ อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน สถิติ
ท่ีใช คือ คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สถิติอนุมาน ใชสําหรับทดสอบสมมติฐาน เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล
กับบทบาทของผูนําทองถ่ินท่ีมีตอการสงเสริมโครงการหมูบานศีล ๕ ตําบล เหมืองจี้ อําเภอเมือง
จังหวัดลําพูน โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล สถิติท่ีใชคือ การทดสอบสมมติฐานดวยสถิติทดสอบ
ไคสแควร

๒. การวิเคราะหขอคําถามปลายเปด ผูวิจัยทําการเก็บขอมูล ไดกําหนดตามกรอบของการ
วิจัยจากนั้นนําขอมูลท่ีไดมาจัดกลุมขอมูล ตามกรอบท่ีไดกําหนดเอาไว แลวทําการวิเคราะหโดยการ
แจกแจงความถ่ี

๓. การวิเคราะหขอมูลแบบสัมภาษณเชิงลึกผูวิจัยจัดกลุมขอมูล ตามลําดับความสําคัญของ
ประเด็นการสัมภาษณท่ีกําหนดไว จากนั้น จึงทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชเทคนิคการวิเคราะหเชิง
เนื้อหาประกอบบริบท โดยการเขียนแบบพรรณนา

๖. ผลการวิจัย
๖.๑ ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเพศชาย จํานวน ๘๘ คน  คิดเปนรอยละ ๗๓.๓ มีอายุระหวาง

๓๖–๕๐ ป จํานวน ๖๖ คน คิดเปนรอยละ ๕๕.๐ มีวุฒิการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี
จํานวน ๕๓ คน คิดเปนรอยละ ๔๔.๒ มีอาชีพเกษตรกร/รับจาง จํานวน ๕๖ คน  คิดเปนรอยละ
๔๖.๗ มีรายได นอยกวา๑๐,๐๐๐ บาท/เดือน จํานวน ๕๓ คน คิดเปนรอยละ ๔๔.๒
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๑๗๐

๖.๒ บทบาทของผูนําทองถิ่นท่ีมีตอการสงเสริมโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ ตําบลเหมือง
จี้ อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน

บทบาทของผูนําทองถ่ินท่ีมีตอการสงเสริมโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ ตําบล
เหมืองจี้  อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย (μ= ๔.๑๘,σ.= ๐.๗๔๐) และเม่ือจําแนกเปน รายดาน แลวพบวา ดานการเปนแบบอยางท่ีดีมาก มีคาเฉลี่ย
(μ= ๔.๔๗, σ = ๑.๔๖๖) รอง ลงมาคือดานการจัดกิจกรรมสงเสริมที่ดีมีคาเฉลี่ย (μ =
๔.๓๕, σ = ๐.๗๔๘) และรองลงมาดานการประชาสัมพันธ มีคาเฉลี่ย (μ = ๔.๐๖, σ = ๐.๖๙๘)
และดานการรณรงคการมีสวนรวมอยูในระดับนอย มีคาเฉลี่ย (μ = ๔.๐๑, σ = ๐.๖๙๕)

๖.๓ ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐานจํานวน ๕ สมมติฐาน มีสมมติฐานท่ี ๒, ๓, ๔, และ ๕ ซึ่ง

ประกอบดวยตัวแปรตน คือ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ และรายได พบวา มีความสัมพันธตอบทบาท
ของผูนําทองถ่ินในการสงเสริมโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ จึง
ยอมรับสมมติฐาน สวนสมมติฐานท่ี ๑ ตัวแปรตนคือ เพศ พบวา ไมมีความสัมพันธตอบทบาทของผูนํา
ทองถ่ินในการสงเสริมโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ จึงปฏิเสธ
สมมติฐาน

๖.๔ ผลการสัมภาษณเชิงลึก
๑) ดานการเปนแบบอยางท่ีดี
ผูนําทองถ่ินตําบลเหมืองจี้มีความเห็นเก่ียวกับปญหาอุปสรรคในดานการเปนแบบอยางท่ีดี

เก่ียวกับงบประมาณไมเพียงพอ ขาดความรวมมือภายในชุมชน ประชาชนในชุมชนมุงเนนการเสพสุรา
ของมืนเมาโดยเฉพาะในกลุมเยาวชน มากท่ีสุด รองลงมาเปนตนแบบในการประพฤติปฏิบัติการเปน
ตัวอยางผูนําท่ีดีมีนอยท่ีจําทําไดจริง

๒) ดานการประชาสัมพันธ
ผูนําทองถ่ิน มีความเห็นเก่ียวกับปญหาอุปสรรคในดานการประชาสัมพันธ เก่ียวกับขาดการ

ประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง รองลงมาเปนปญหาเก่ียวกับการประชาสัมพันธไมท่ัวถึง
๓) ดานการรณรงคการมีสวนรวม
ผูนําทองถ่ิน มีความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาอุปสรรคในดานการรณรงคการมีสวนรวม ในเรื่อง

ของการขาดความรวมมือของคนในชุมชน มากท่ีสุด รองลงมาเปนปญหาขาดการรับทราบขอมูล
ขาวสารจากทางราชการหรือหนวยงานท่ีดําเนินการจัดทําโครงการ

๔) ดานการจัดกิจกรรมสงเสริมท่ีดี
ผูนําทองถ่ิน มีความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาอุปสรรคในดานการจัดกิจกรรมสงเสริมท่ีดี ในเรื่อง

ของความรูของผูนําไมเพียงพอในการแนะนํา มากท่ีสุด รองลงมาเปนปญหางบประมาณดําเนิน
โครงการไมเพียงพอ
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๑๗๑

๗. สรุปองคความรูท่ีไดจากการวิจัย
จากการวิจัย ผูวิจัยไดรับองคความรูท่ีไดจากการวิจัยครั้งนี้ คือ ทําใหทราบถึงบทบาทของผูนํา

ทองถ่ินในการสงเสริมโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ ปญหา อุปสรรค ซึ่งนําไปสูแนวทางในการแกไข
ปญหาใหมีประสิทธิภาพ และยั่งยืนยิ่งข้ึนเพ่ือการแกไขปญหาในครั้งตอไป สามารถสรุปเปนแผนภาพ
องคความรูได ดังนี้

แผนภาพท่ี ๒ สรุปองคความรูท่ีไดรับจากไดวิจัย
ดานการเปนแบบอยางท่ีดี มีแนวทางในการสงเสริมไมประทุษรายรางกายผูอ่ืนไมเบียดเบียน

เอาทรัพยสินของผูอ่ืนโดยใชอํานาจของตัวเอง รักครอบครัวไมนอกใจคูสมรส ไมพูดสอดเสียดไมพูดให
ผูอ่ืนและ  ไมดื่มสุราไมเสพยาเสพติด คือการยึดหลักธรรมของศีล ๕ มาใชในการดําเนินชีวิต

ดานการประชาสัมพันธ มีแนวทางในการสงเสริมการประชาสัมพันธขาวสารโครงการให
ประชนในเขตพ้ืนท่ีไดรับทราบขอมูลท้ังทางหอกระจายขาวหมูบาน วิทยุ และสื่อออนไลนเพ่ือใหขอมูล
เขาถึงประชาชนไดอยางท่ัวถึง ผลการวิเคราะหขอมูลดานการประชาสัมพันธโดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก โดยการประชาสัมพันธผานทางหอกระจายขาวหมูบานทําใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสาร
ไดอยางเต็มท่ี ดานการรณรงคการมีสวนรวม มีแนวทางในการสงเสริมการรณรงคการมีสวนรวมกับ
ชุมชนในการจัดกิจกรรมและใหความรวมมือกับผูนําทองถ่ินในการสงเสริมโครงการหมูบานรักษาศีล ๕
ในภาพรวมอยูในระดับมาก อาทิเชน ผูนํารวมกับประชาชนในการประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน
โครงการหมูบานรักษาศีล ๕ เพ่ือใหงานบรรลุตามเปาท่ีคาดไว

ดานการจัดกิจกรรมสงเสริมท่ีดี มีแนวทางในการสงเสริมกิจกรรมในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนาและงานท่ัวไปตามเทศกาล ประเพณีท่ีจัดข้ึน และยังมีการสงเสริมกิจกรรมปฏิบัติ
ธรรมสําหรับกลุมเยาวชน และผูสูงอายุ รวมท้ังจัดบอรดนิทรรศการการสงเสริมการรักษาศีล ๕
โดยภาพรวมดานการจัดกิจกรรมสงเสริมท่ีดี อยูในระดับมากซึ่งแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของ
โครงการหมูบานรักษาศีล ๕ ท่ีผูนําทองถ่ินไดมีการสงเสริมใหประชาชนไดยึดถือประพฤติปฏิบัติตาม
หลัก ของศีล ๕
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๑๗๒

๘ ขอเสนอแนะ
๘.๑ ขอเสนอแนะท่ัวไป
๑) ควรสงเสริมใหผูนําทองถ่ินใหพ่ึงพาตนเองได ไมรอแตใหผูอ่ืนนํามาแจก ใหรูจักประหยัด

อดออม และไมนิยมตามแบบระบบทุนนิยม
๒) ควรปลูกจิตสํานึกใหผูนําทองถ่ินและคนในชุมชนนึกถึงปญหาท่ีจะตามมาดานครอบครัว

สังคม และรณรงคเรื่องการแตงกายสุภาพแบบไทย รักนวลสงวนตัว
๓) ควรสงเสริมเขมงวดเรื่องวัฒนธรรมภาษา และตองปลูกฝงใหเปนคนซื่อสัตยไมเห็นแกตัว

ไมพูดเท็จเพ่ือเอาตัวรอด หรือการพูดกับผูปวยและญาติผูปวย ควรพูดสุภาพ สุขุม นุมนวล ฟงแลว
สบายใจ

๘.๒ ขอเสนอแนะสําหรับการนําไปปฏิบัติ
๑) ใหผูนําทองถ่ินควรมีการจัดอบรมธรรมะใหแกประชาชน  เพ่ือใหทราบถึงหลักธรรมและ

สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน
๒) ควรวิเคราะหขาวสารตามหลักศีล ๕ อยางเครงครัดถึงเหตุท่ีเกิดข้ึน เพ่ือรับทราบปญหาท่ี

แทจริงแลวนําไปแกไขไดตรงจุด
๘.๓ ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป
๑) ควรมีการศึกษาเก่ียวกับการประยุกตใชหลักศีล ๕ ใหละเอียด และนําหลักนั้นๆมา

ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
๒) ควรศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผูนําทองถ่ิน เก่ียวกับการปฏิบัติตนตามหลักธรรมคํา

สอนของพระพุทธศาสนาดานอ่ืนๆ
๓) ควรศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของผูนําทองถ่ินในเขตเทศบาลเมืองกับชุมชนในการ

สงเสริมโครงการรักษาศีล ๕

บรรณานุกรม
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาต,ิ คูมือการดําเนินงานโครงการสรางความปรองดองสมานฉันท

โดยใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมูบานรักษาศีล ๕, (สํานักงานพระพุทธศาสนา. :
มปท, ๒๕๕๗.
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค คือ ๑) เพ่ือศึกษาการประยุกตใชหลักไตรสิกขา เพ่ือการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยของครูและนักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตอําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ๒) เพ่ือ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและนักเรียนท่ีมีตอการประยุกตใชหลักไตรสิกขา เพ่ือการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตอําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ๓) เพ่ือศึกษาปญหา
อุปสรรค เก่ียวกับการประยุกตใชหลักไตรสิกขา เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา เขตของอําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ๔) เพ่ือศึกษาแนวทางการประยุกตใชหลัก
ไตรสิกขา เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตอําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ

ผลการวิจัย พบวา
๑. ระดับประยุกตใชหลักไตรสิกขา เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ในโรงเรียนมัธยมศึกษา

เขตอําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ พบวามีการประยุกตใชหลักไตรสิกขา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
ซึ่งครู มีคาเฉลี่ยอยูท่ี ( =๔.๑๙) และนักเรียน มีคาเฉลี่ยอยูท่ี ( =๓.๙๗) เม่ือพิจารณาแตละรายดาน
พบวา การพัฒนาดานศีล อยูในระดับมากสุด ครู มีคาเฉลี่ยอยูท่ี ( =๔.๓๐) และนักเรียน มีคาเฉลี่ย
อยูท่ี ( =๔.๐๖)

๒. ผลการเปรียบเทียบการประยุกตใชหลักไตรสิกขา เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา เขตอําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ การพัฒนาดานศีล พบวา ระดับการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของครู ภาพรวมอยูในระดับมาก ( =๔.๑๙,) สวนผลการเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของนักเรียน พบวา การพัฒนาดานศีล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( =๔.๐๖)

นิสิตปริญญาโทรหัส ๕๗๐๘๔๐๕๐๓๔ หลักสูตรพุทธศาสาตรมหาบัณฑติ สาขาวิชารัฐปรัศาสนสาตร,
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๕๙).

อาจารยควบคมุวิทยานิพนธ
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๓. เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเก่ียวกับการประยุกตใชหลักไตรสิกขา เพ่ือ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตของอําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ดานศีล
ไดแก การใชเวลาไปกับการทํางาน การประกอบอาชีพ หาเลี้ยงครอบครัว ซึ่งเปนตัวแปรในการรักษา
ศีล ดานสมาธิ ไดแก ขออางเรือ่งเวลาในการฝกสมาธิ สภาพแวดลอมไมเอ้ืออํานวย สติไมนิ่ง สมาธิสั้น
ดานปญญา ไดแก ผูเรียนไมเห็นความสําคัญของการเรียน การพัฒนาปญญา ขาดวินัย ความ
รับผิดชอบ และคนสวนใหญใชอารมณในการตัดสินปญหา สวนขอเสนอแนะ ดานศีล ไดแก ควรชี้แจง
ใหเขาใจในเรื่องศีล ขอปฏิบัติ และประโยชนของศีลแตละขอ เปลี่ยนทัศนคติของตัวเอง ดานสมาธิ
ไดแก ควรใหมีการทําสมาธิ หรือกิจกรรมท่ีสงบกอนเขาเรียน จัดฝกอบรมคายคุณธรรม จริยธรรม
บอยๆ ดานปญญา ไดแก รูจักหาสาเหตุของปญหา และวิธีแกปญหา ตั้งใจทบทวนบทเรียน ฝกคิดให
เปนนิสัย ควรใชสื่อตางๆ ใหเปนประโยชน ดวยการศึกษาหาความรู

๔. แนวทางการประยุกตใชหลักไตรสิกขา เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา เขตอําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ พบวา ดานศีล ควรมีการปฏิบัติตนและมีการฝกฝน
พัฒนาดานพฤติกรรม หรือการฝกหัดทางกาย วาจา เพ่ือเปนประโยชนท้ังแกตนเองและผูอ่ืน มีความ
เมตตาตอบุคคลอ่ืนและสังคม ดานสมาธิ ควรมีการอบรมจิต ผูท่ีไดรับการอบรมทางจิตใหถูกวิธี
สามารถพัฒนาจิตได ดังคํากลาวท่ีวา “จิตเปนนาย กายเปนบาว” ก็จะควบคุมดูแลและบังคับ
พฤติกรรม รวมถึงการปฏิบัติในหนาท่ีการงาน ไมวาจะเปนการเรียนหรือการสอนก็ดี ถามีจิตใจรักใน
การเรียนการสอนก็จะทําใหงานทุกๆ อยาง ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีวางไว ดานปญญา
ควรใหความสําคัญดานการอบรม ดานปญญา เพราะองคความรูท่ีไดจากการศึกษา และเรียนรู รวมถึง
ประสบการณ เม่ือเกิดปญหาอุปสรรคในการเรียนหรือการสอน ก็จะสามารถแกไขไปดวยสติและ
ปญญา และพิจารณาแกไขปญหาอยางมีเหตุและผลไดดี.
คําสําคัญ : การพัฒนา, ไตรสิกขา

ABSTRACT
The objectives of this study were, 1) to study an application Threefold

Training Principle for Human Resource Development in Secondary School in Phichai
District, Uttaradit Province, 2) to compare opinion of teachers and students towards
application Threefold Training Principle for Human Resource Development in
Secondary School in Phichai District, Uttaradit Province, 3) to study the problem
and obstacle about an application Threefold Training Principle for Human Resource
Development in Secondary School in Phichai District, Uttaradit Province and 4) to
study the guidelines in development an application Threefold Training Principle for
Human Resource Development in Secondary School in Phichai District, Uttaradit
Province.

The results showed that
1. The level an applications Threefold Training Principle for Human Resource

Development in Secondary School in Phichai District, Uttaradit Province was found
that there were applied the Threefold Training Principle for Human Resource
Development in Secondary School in Phichai District, Uttaradit Province overall
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were at the high level by the teachers’ was at the high level ( =4.19) and the
student was at the high level ( =3.97). When considering in each other was found
that the precept aspect was at the highest by the teachers was at the high level
( =4.30) and the students was at the high level ( =4.06).

2.The result of comparisons the opinion of teachers and students an
applications Threefold Training Principle for Human Resource Development in
Secondary School in Phichai District, Uttaradit Province was found that opinion on
development on precept aspect of teachers overall was at high level ( =4.19) and
the result of comparisons opinion of students on development on precept aspect
was at high level ( =4.06).

3. The problem, obstacle and suggestion about application Threefold Training
Principle for Human Resource Development in Secondary School in Phichai District,
Uttaradit Province were found that, In part of percept aspect, they spent the time
with working, career, take care of family that were variable in keeping the percept. In
part of meditation, it was pretext in practicing concentration, not well in
environment, hyperactivity disorder. In part of wisdom aspect, the students didn’t
focus studying, wisdom development, had no discipline and responsibility. The most
of people used the bad emotion for solving the problems. The suggestion of percept
aspect, they should be explained for making understand about percept, practice,
benefit of each percept and changing attitude. The suggestion of meditation should
be made a meditation or make peaceful activity before study and the morals and
ethics’s training. The suggestion of wisdom should be known cause of problems and
the way to solve, attended to review the lessons, thinking practice and use many
Medias to get knowledge.

4. The guidelines application Threefold Training Principle for Human Resource
Development in Secondary School in Phichai District, Uttaradit Province were found
that in term of percept aspect, they should have self practice and training and
developing in behavior or body and speech practicing that was useful for oneself and
the others, kindheartedness to people and social. In the part of meditation aspect,
they should have mind training. If anyone have right mind developing, they will mind
development as the word “Mind over matter” that you could control your behavior
or good for work and study. If we believe and love in our duty we would be get
successfully. In past of wisdom, it’s very important because wisdom was knowledge,
understanding and ability. The construction had got from studying, learning and
experience when the problems and obstacle happened in work or study, we could
solve it by consciousness and wisdom.
Keywords : Development, Threefold Training
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๑. บทนํา
ปจจุบันสถานการณ และสภาพแวดลอมตางๆ ไดเปลี่ยนแปลงไปอยางมากทําใหโรงเรียน

จําเปนตองปรับปรุงท้ังดานโครงสราง การบริหารจัดการและวิธีการเรียนการสอนใหมีความเหมาะสม
สอดคลองกัน ตามแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฯ แมฉบับท่ี ๑๑ จะไมไดกําหนด
“ยุทธศาสตรการเตรียมความพรอมของประเทศไทยเขาสูประชาคมอาเซียน” ไวเปนการเฉพาะก็ตาม
ซึ่งสอดคลองกับความเห็นและขอเสนอแนะของสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เรื่อง
“แนวทางปฏิรูปประเทศไทยทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง”๑ เพราะการศึกษานับเปนรากฐานท่ี
สําคัญท่ีจะชวยใหมนุษยไดพัฒนาตนเองในดานตางๆ และสามารถดํารงชีวิตรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี
จึงจําเปนตองพัฒนาคุณภาพคนในทุกมิติอยางสมดุล ท้ังจิตใจ รางกาย และความรู ทักษะ
ความสามารถ และความเปนผูนําใหเพียบพรอมท้ังดาน“คุณธรรม”และ“ความรู” ซึ่งจะนําไปสูการคิด
วิเคราะหอยาง “มีเหตุผล” รอบคอบและระมัดระวังดวยจิตสํานึกในศีลธรรมและคุณธรรม.๒ ในสภาพ
สังคมท่ีกําลังเปนอยูนี้ จําเปนท่ีจะตองเนนใหมนุษยมีคุณธรรม จริยธรรม และการสรางวินัยใหเกิดข้ึน
ควบคูไปกับการศึกษาในสวนอ่ืนๆ ดวย ดังจะเห็นไดจากคํากลาวของสมเด็จพระญาณสังวร ท่ีวา
“การจัดการศึกษานั้นดูผิวเผินก็มุงใหเจริญในทางแหงความรู  แตอันท่ีจริงนั้นตองใหปฏิบัติดวยจรณะ
ควบคูกับความรูดวย คือ ใหมีความรูและประพฤติดีควบคูกันไป”๓ และคนท่ีไดรับการศึกษา นอกจาก
จะตองเปนผูท่ีมีความรูความสามารถแลว จะตองเปนคนดีมีคุณธรรมและวินัยควบคูกันไปดวย ใน
สังคมปจจุบันบุคคลตองมีระเบียบวินัยท้ังนี้ เพราะวินัยเปนหลักประกันความสุขทางสังคม แตถาหาก
ทุกคนในสังคมตางพากันฝาฝนระเบียบวินัยและกฎเกณฑของสังคมแลว สังคมนั้นยอมประสบความ
วุนวายไมมีความม่ันคงและไมมีความเจริญกาวหนาในท่ีสุด.

โรงเรียนและครู จึงมีบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบอยางสําคัญยิ่ง ในการดูแลแนะนํา
สอนสั่ง ฝกฝน กลอมเกลา จัดประสบการณการเรียนรูท่ีเหมาะสม ตลอดจนจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือ
ตอการพัฒนาการของนักเรียน เพ่ือใหเจริญเติบโตเปนมนุษยเต็มตัว ท้ังดานความคิด ความสามารถ
และมีความสุข ครูทุกคนตองรับภาระหนาท่ีในการอบรมสั่งสอนใหนักเรียนอยางเต็มความสามารถ
เพราะครูเปนกลไกลท่ีสําคัญของสังคมท่ีจะคอยชี้แนะความประพฤติของนักเรียนใหเหมาะสม
โรงเรียนเปนสถาบันหนึ่งท่ีสังคมยอมรับ ซึ่งจะคอยควบคุมแกไข และปองกันพฤติกรรมท่ีเปนปญหา
ของนักเรียน ชวยวางแนวทางใหนักเรียนมีการปรับปรุงตัวท่ีดี อันจะทําใหลดปญหาในดานความ
ประพฤติของนักเรียนไดอีกดวย ซึ่งในปจจุบันนักเรียนถือวาเปนบุคคลกรท่ีมีความสําคัญในอนาคต
สําหรับคนเรานั้นเริ่มตนท่ีโรงเรียนเปนจุดแรกของการศึกษาในชีวิต ซึ่งในสภาวะสิ่งแวดลอมท่ีนักเรียน

๑ สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ความเห็นและขอเสนอแนะ เรื่อง “แนวทางการปฏิรูป
ประเทศไทยทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง”, กรุงเทพมหานคร : สํานักงานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ, ๒๕๕๔, หนา ๒๗๑-๒๗๒.

๒ ภัสวรรณ ปรางคพันธุ, การพัฒนาคุณธรรมผูนําเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม ๔ : ศึกษากรณีโรงเรียน
สามพรานวิทยา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม, วิทยานิพนธ-ปริญญามหาบัณฑิต, บัณฑติวิทยาลัย :
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณุราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑.

๓ สมเด็จพระญาณสังวร, พระธรรมเทศนา เรื่องภาระหนาท่ีของกระทรวงศึกษาธิการและขอเสนอแนะ
เก่ียวกับกัมมฏัฐาน, ในโครงการสมาทานศีล ฟงธรรมท่ีวัดของราชการครู อาจารย นักเรยีน นักศึกษา ในวันหยุด
เรียนตามปกติและพระธรรมเทศนาบางเรื่องในโครงการสงเสริมใหขาราชการฟงธรรมท่ีวัดในวันหยุดราชการ,
กรุงเทพมหานคร : กรมศาสนา, ๒๕๒๖.
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สวนใหญนั้น ไมคอยสนใจในหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา เพราะเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ท้ังสื่อ
อินเตอรเน็ต สื่อโทรทัศน สิ่งพิมพตางๆ รวมถึงการใหเวลาและความสําคัญกับเพ่ือนมากกวาการเรียน
อีกท้ังยังมุงเนนไปทางอบายมุขมากข้ึน เชน การดื่มสุรา สูบบุหรี่ ยาเสพติด รวมถึงการมีเพศสัมพันธ
ในวัยเรียน เปนตน ซึ่งนับวาเปนปญหาท่ีรายแรงในสังคมปจจุบัน  ซึ่งปญหาเหลานี้อาจมีผลเสียตอ
เพ่ือน ตอครอบครัว ตอโรงเรียน ตอชุมชน และตอสังคมตลอดจนถึงประเทศชาติ นับวาเปนปญหาท่ี
สงผลติดตามไปในอนาคตก็เปนได เพราะนักเรียนคืออนาคต และเปนความหวังของประเทศชาติ  ซึ่ง
เปรียบเสมือนผาขาวท่ีรอคอยการยอมจากชางท่ีชํานาญ แตในปจจุบันนี้ปญหาท่ีเกิดข้ึนและพบเห็น
บอยท่ีสุดของนักเรียน มี ๒ ปจจัย คือ ๑) ปญหาในโรงเรียน ไดแก พฤติกรรมลุกจากท่ีนั่ง การคุยกัน
การเลนกัน การสงเสียงดัง รวมถึงการเลนโทรศัพท ในขณะท่ีมีการเรียนการสอน ซึ่งเปนพฤติกรรมท่ี
เปนปญหารบกวน ในขณะดําเนินการเรียนการสอนของครู และพระสงฆอีกดวย ทําใหกิจกรรมการ
เรียนการสอนไมสามารถดําเนินการไปได เม่ือนักเรียนไมสนใจในการเรียน จึงสงผลกระทบตอการ
เรียน และทําใหผลการเรียนตกต่ําลง อีกท้ังปญหาการขาดเรียน หรือเลิกเรียนกลางคัน เนื่องจากเรียน
ไมทันเพ่ือน รวมถึงการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร ซึ่งเปนปญหาท่ีเกิดข้ึนทุกโรงเรียน สวนปจจัยท่ี
๒) คือ ปญหาในชุมชนซึ่งเปนท่ีอยูอาศัยของนักเรียน ไดแก ปญหาความอยากจน ปญหาครอบครัว
แตกแยก ปญหายาเสพติด การทะเลาะวิวาทของกลุมวัยรุน และแหลงอบายมุขตางๆ ตลอดจน
คานิยมท่ีไมพ่ึงประสงค ท่ีนับวันจะรุนแรงมากยิ่งข้ึน ถาหากมิไดรับการแกไขท่ีดีพอ ยอมสงผล
กระทบตอสังคม และความม่ันคงของชาติในอนาคตได ถาหากนักเรียนเหลานี้ไดเรียนรู และรับ
แบบอยางท่ีดีจากครู อาจารย คนในครอบครัว คนในชุมชน รวมถึงพระสงฆ ยอมสามารถพัฒนา
ตนเองได  รวมถึงการพัฒนาสังคมและประเทศชาตเิปนอยางดี.

จากขอมูลเบื้องตนท่ีกลาวมานั้นผูวิจัยไดนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาไป
ประยุกตใชในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งมีทรัพยากรมนุษยท่ีสําคัญ คือ
ครู และนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนเพราะวานักเรียนเปนอนาคตของชาติ เปนวัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
หลายๆ ดาน เปนชวงหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิต มีการเปลี่ยนแปลงท้ังทางรางกาย ความคิดจิตใจ
อารมณและสังคม การเปลี่ยนแปลงเหลานี้ทําใหนักเรียนมีความอยากรูอยากเห็น อยากทดลอง
ตองการอิสรเสรี หากขาดการเอาใจใสดูแล ฝกฝน อบรม ประคับประคองท่ีดีแลว ก็จะหลงผิด ติด
อบายมุขตางๆ มีสุรา ยาเสพติด เปนตน การพัฒนาครู และนักเรียนใหเปนผูมีคุณภาพ ท่ีสําคัญท่ีสุดก็
คือ การปลูกฝงใหครู และนักเรียน ของชาติใหเปนพลเมืองดี มีคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือกอใหเกิดความ
สงบสุขในสังคม วิธีการหนึ่งท่ีนาจะใหผลดีในการปลูกฝงและพัฒนาคือการมีคุณธรรม จริยธรรม โดย
ใชหลักไตรสิกขา ๓ ดาน คือ ศีล , สมาธิ ,และปญญา เนื่องจากไตรสิกขาเปนกระบวนการในการ
พัฒนา ฝกฝน อบรม มนุษยใน ๓ ดาน คือ การพัฒนาดานพฤติกรรม เรียกวา ศีล การพัฒนาดาน
จิตใจ เรียกวา สมาธิ การพัฒนาดานปญญา เรียกวา ปญญา ท้ังนี้ก็เพ่ือใหบุคคลเหลานี้มีการดําเนิน
ชีวิตไปในวิถีท่ีถูกตองดีงาม การนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (ไตรสิกขา) มาใช หรือประยุกตใช
ในการบริหารและพัฒนาครู และนักเรียนซึ่งเปนอนาคตของชาติ.๔

จากสภาพปญหาและขอมูลดังกลาวในเบื้องตน ผูวิจัยในฐานะท่ีมีความเก่ียวของ คือ เปนครู
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนและสถานศึกษาตางๆ จึงมีความสนใจศึกษาเรื่องการประยุกตใชหลัก
ไตรสิกขา เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ในโรงเรียนมัธยมศึกษา วามีแนวคิดเก่ียวกับการประยุกตใช

๔พุทธทาส ภิกขุ (อินฺทปฺโ), คูมือมนุษย (ฉบับสมบูรณ), กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภาจัดพิมพเผยแพร,
พ.ศ. ๒๕๐๐, หนา ๗๑-๘๒.
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หลักไตรสิกขา เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของครู และนักเรียนใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา เขตอําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ เปนอยางไร และศึกษาปญหา อุปสรรคและ
ขอเสนอแนะ เปนขอมูลเชิงปฏิบัติการสําหรับการประยุกตใชหลักไตรสิกขา เพ่ือการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ในโรงเรียนมัธยมศึกษาและสถานศึกษาอ่ืนๆ ตอไป.

๒. วัตถุประสงคของการวิจัย
๑. เพ่ือศึกษาการประยุกตใชหลักไตรสิกขา เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของครูและ

นักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตอําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ
๒. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู และนักเรียนท่ีมีตอการประยุกตใชหลักไตรสิกขา

เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตอําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ
๓. เพ่ือศึกษาปญหาอุปสรรค เก่ียวกับการประยุกตใชหลักไตรสิกขา เพ่ือการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตของอําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ
๔. เพ่ือศึกษาแนวทางการประยุกตใชหลักไตรสิกขา เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใน

โรงเรียนมัธยมศึกษา เขตอําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ

๓. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเชิงคุณภาพ เปนการผูวิจัยท่ีมุงเนนเสนอแนะการประยุกตใชหลักไตรสิกขาเพ่ือการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย ท้ังนี้กําหนดวิธีการไว ๒ วิธีคือ ๑) สัมภาษณเชิงลึกจากผูใหขอมูลหลัก
จํานวน ๗ รูป/คน ๒) วิเคราะหขอมูลดวยวิธีการพรรณนาความ

การวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงกลุม (Cluster Sampling) และกําหนด
ขนาดกลุมตัวอยางโดยทําการหาขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรคํานวณขนาดกลุมตัวอยางของทาโร ยา
มาเน (Taro, Yamane) การคํานวณหาขนาด กลุมตัวอยางจํานวน ๑,๑๐๑ คน ไดกลุมตัวอยาง
จํานวน ๒๙๒ คน

การวิเคราะหคาโดยการทดสอบคาที (t-test) ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
(One way ANOVA) เม่ือพบวามีความแตกตางจึงทดสอบความแตกตางรายคูโดยวิธีการหาผลตาง
(Che sglee) นัยสําคัญนอยสุด (Least Significant Difference : LSD)

๔. สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหขอมูลท้ังเชิงประมาณและเชิงคุณภาพแสดงใหเห็นวา ครูและนักเรียนใน

โรงเรียนมัธยมศึกษา เขตอําเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ มีความคิดเห็นตอการประยุกตใชหลัก
ไตรสิกขา โดยกลุมตัวอยางของครู และนักเรียน จํานวน ๒๒๕ คน สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอย
ละ ๗๗.๑ สวนเพศชาย ๖๗ คน คิดเปนรอยละ ๒๒.๙

สวนในหลักไตรสิกขาท้ัง ๓ ดานนั้นพบวา ในดานศีล อยูในระดับมาก ครู มีคาเฉลี่ยอยูท่ี
( =๔.๓๐, S.D ๐.๓๗) สวนนักเรียน มีคาเฉลี่ยอยูท่ี ( =๔.๐๖, S.D ๐.๔๓) ศีล หมายถึง การพัฒนา
ความประพฤติตางๆ ซึ่งมีความจําเปนท่ีบุคลากร คือ ครู และนักเรียนจะตองมีการพัฒนาดานรางกาย
ใหเหมาะสม พรอมท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีตางๆ ไดอยางเต็มทีและเต็มความสามารถ การพัฒนาบุคลากร
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอําเภอพิชัย ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาครู และนักเรียนเปนอยาง
มาก องคจะสําเร็จไดอยูท่ีการพัฒนาตน พัฒนาคน และพัฒนางาน
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สวนดานสมาธิ อยูในระดับมาก ครู มีคาเฉลี่ยอยูท่ี ( =๔.๑๘, S.D ๐.๔๙) นักเรียน มี
คาเฉลี่ยอยูท่ี ( =๓.๙๔, S.D ๐.๔๙) สมาธิ หมายถึง การฝกอบรมพัฒนาดานจิตใจ เพราะจิตใจเปน
ฐานของพฤติกรรม จิตท่ีฝกดีแลว และพัฒนาอยางไดผล เม่ือจิตสงบ มีสมาธิ ความมุงม่ัน ความตั้งใจ
ในการปฏิบัติหนาท่ีการงานก็จะดี ถาคนในองคกรมีสมาธิจะทําใหองคกรไมวุนวาย เพราะจิตใจท่ีดีงาม
และมันก็จะสงผลตอการเรียน การสอน สมาธิดีการเรียนการสอนก็มีความสุข ซึ่งแนวทางในการ
ประยุกตใชหลักไตรสิกขากับการพัฒนาบุคลากรครู และนักเรียนจึงมีความจําเปนตอองคอยางมาก
ฉะนั้นการฝกการอบรมจิตใจตนเองเปนวิธีการท่ีจะชวยใหมนุษยไดปญญา ไดความรูสูงสุดผานสมอง
ซึ่งเปนเครื่องมือมนุษยท่ีเปนรูปธรรมสืบตอไป

และขอสุดทายดานปญญา อยูในระดับมาก ครู มีคาเฉลี่ยอยูท่ี ( =๔.๐๙, S.D ๐.๕๐)
นักเรียน มีคาเฉลี่ยอยูท่ี ( =๓.๙๔, S.D ๐.๕๑) ปญญา หมายถึง การพัฒนาปญญา ซึ่งมีความสําคัญ
สูงสุด เพราะปญญาเปนตัวนําทาง และควบคุมพฤติกรรมท้ังหมด ในการเสริมสรางปญญาท่ีดีนั้น
จะตองเปนการพัฒนาในดานท่ีดีมีประโยชนท้ังตอตนเอง ชุมชน สังคม รวมถึงประเทศชาติ ซึ่งการ
พัฒนาปญญาใหดีนั้นตองมีความพรอมทางกาย (ศีล) ทางจิต (สมาธิ) เม่ือจิตพรอมสมบูรณ มีความ
พรอมในการท่ีจะคิด วิเคราะหและพิจารณาสิ่งตางๆ อยางละเอียดถ่ีถวน เพ่ือการพัฒนาปญญานั้นจะ
สมบูรณแบบ และสามารถประยุกตใชกับการเรียน การสอนไดอยางเหมาะสม ท้ังหลักการและเหตุผล
ปญญาจะชวยในการแกไขปญหาใหมนุษยบรรลุเปาหมายตามวัตถประสงคท่ีตั้งไว
๕. ขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะท่ัวไป
๑. ควรจัดใหมีการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาอยางจริงจัง (ใหละเอียดเหมือน

นักธรรม) โดยเฉพาะคณะครู อาจารย ในโรงเรียน เพ่ือท่ีจะไดนํามาสอนนักเรียนได.
๒. ควรเพ่ิมพูนทักษะ ความชํานาญ ความสามารถ และ ทัศนคติในทางท่ีถูกท่ีควรตอครู

นักเรียน เพ่ือชวยใหการปฏิบัติงานและภาระหนาท่ีตางๆ ในปจจุบัน และอนาคตเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน

๓. มุงเนนการสรางคนใหมีความสมบูรณ เพ่ือใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมดวยดี และ
สามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมไดเปนสําคัญ ถึงแมวาการศึกษายุคปจจุบันจะเนนให
ความสําคัญแกตัวผูเรียนเปนหลัก ท้ังดานการจัดการ เนื้อหาการเรียนรู ระดับความยากงาย และ
เทคนิควิธีการเรียนรู เพ่ือใหตรงกับความสนใจ ความตองการของครู และนักเรียน

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
๑. ควรมีการศึกษาวิจัยถามความคิดเห็นจากการแจกแบบสอบถามหรือการสัมภาษณครู และ

นักเรียนในเขตพ้ืนท่ีตางกับการใชหลักธรรมะในการดํารงชีวิต และควรจัดกิจกรรมสงเสริมหรือพัฒนา
บุคลากรในองคกรอยางส่ําเสมอ

๒. ควรมีการศึกษาวิจัยปญหาการจัดการเรียนรูหลักธรรมะในสถานศึกษา เพ่ือหาแนวทางใน
การนําหลักธรรมะไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอผูเรียนและผูสอนรวมถึงเจาหนาท่ีทุกฝายใน
สถานศึกษาตางๆ แบบองครวม ท่ีสามารถจัดเปนหลักสูตรประจําหรือวิชาหลักของการเรียนรู
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THE RITUAL THERAPY OF TAI KHEUN BUDDHIST IN KHAN BASIN
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บทคัดยอ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาบริบทของชุมชนชาวพุทธไทเขินลุมน้ําขาน และเพ่ือ
ศึกษาพิธีกรรมการบําบัดโรคของชาวพุทธไทเขินลุมน้ําขาน ผูใหขอมูลสําคัญ คือ พระสงฆ มัคนายก
หมอพ้ืนบาน และปราชญชาวบาน จํานวน ๔๕ ราย และผูใหขอมูลท่ัวไปไดแก ผูปวยท่ีมารับการบําบัด
หรือผูท่ีเคยรับการบําบัด และประชาชนผูเขารวมพิธีกรรม จํานวน ๓๐ ราย ขอมูลเชิงคุณภาพใชการ
วิเคราะหเนื้อหา

ผลการวิจัยพบวา ดานของบริบทชุมชนพบวา ชาวไทเขินลุมน้ําขานไดอพยพมาจากเชียง
ตุง เนื่องจากความไมสงบของบานเมือง และการแสวงหาท่ีอยูใหม ท่ีมีความอุดมสมบูรณ สภาพพ้ืนท่ี
หมูบานเปนพ้ืนท่ีราบลุมมีแมน้ําขานไหลผาน ปจจุบันสภาพแวดลอมมีความเปลี่ยนแปลงไปแมน้ําขาน
เริ่มแหง ตนไมสักและตนไมแหนลดนอยลง เนื่องจากประชาชนตัดไปสรางบานเรือน

การบําบัดโรคพบวามี ๙ พิธีกรรม ไดแก พิธีกรรมสูตรกวมบาตร พิธีกรรมสืบชะตาตออายุ
พิธีกรรมสงเทวดา ๙ หมู พิธีกรรมบูชาขาวลดเคราะห พิธีกรรมสงพอเกิดแมเกิด  พิธีกรรมสงชนหนา
ชนหลัง พิธีกรรมสงปูแถนยาแถน พิธีกรรมสงเคราะหนะรา และพิธีกรรมซอนขวัญ-ฮองขวัญ ซึ่ง
พิธีกรรมตางๆ นี้ สวนใหญใชกับเด็ก ใชกับผูท่ีประสบอุบัติเหตุ ผูท่ีถูกทํานายทายทัก หรือผูท่ีมีอาการ
ปวยเรื้อรัง มีการใชบทสวดมนต มีการใชคาถาและมีการใชน้ําบําบัดโรค มีการใหทําทานและรักษาศีล
การระลึกถึงพระรัตนตรัย การใชสมุนไพรและมีการงดของแสลงเชนเดียวกับในพระพุทธศาสนา
ผลการรักษาโรคทางรางกายและทางจิตใจพบวา สวนใหญมีอาการทุเลาลง ผูประกอบพิธีกรรมมี
กระบวนการท่ีหลากหลาย และมีเครื่องท่ีใชประกอบพิธีกรรมการบําบัดบางอยาง เก่ียวของเชื่อมโยง
กับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา
คําสําคัญ : ชาวพุทธไทเขิน, การบําบัดแนวพุทธ, ผูประกอบพิธีกรรม

ABSTRACT
This Thesis as a qualitative research entitled, “The Ritual Therapy of Tai

Kheun Buddhists in Khan Basin”, consists of two objectives: 1) to study the context
of the Tai Kheun Buddhist communities in Khan basin, and 2) to study the ritual
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๑๘๒
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treatment of disease of Buddhists.  Those who provide the data are 45 monks, the
ritual leaders, the traditional healers (therapist) and the local scholars. There were 30
main informed participants of the recent or former treated patients who have
participated in the therapeutic ritual.

The result of the first objective found that Buddhist communities in Khan
Basin immigrated from Chiang Tung due to the civil war and seek for the new fertile
land to settle. The communities in Khan river basin is in lowland along Khan River.
Now, the river is dried with less of the tree which was cut to build houses.

Regarding the ritual treatment of disease, it is found that there are three
groups of ritual therapist e.g. monks, the ritual leaders and the traditional healers. In
this research, the nine rituals are studied namely the suttakuambāta rite, the
suebjātā rite, the nine groups of gods offering, the food-offering of fate decreasing
rite, the former fathers and mother offering, the Connā-conlang offering, the offering
to THAN grandfather and grandmother, the nine celestial bodies rite and the SonKwan
– HongKwan rite. These different rituals are mainly performed to children, the
accident victims, the misfortune fate or the chronic ill-one. The verses of chanting are
used to make the holy water. On the ritual, they inaugurate to give offerings to the
Triple Gem, preserve the five precepts, and make offering for ill relieving.  Food
charity not only for monks but for all also. The herbal medicine is used and food
must be only for good health which is not against the Disease and the chanted water
is used to heal as the therapy. The ritual performer performs the multiple methods
for the purpose and all the above therapeutic rituals are linked to the principles of
Buddhism.
Keywords: Buddhists Tai Kheun, Buddhist Therapy, The master of Ceremony

๑. บทนํา
ภาวะความเจ็บปวยของมนุษย จัดวาเปนปญหาท่ีสําคัญอยางหนึ่งของชีวิต หากมนุษยมี

สุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง ปราศรถจากการเจ็บปวย จะสามารถทําหนาท่ีไดอยางสมบูรณแตเม่ือเกิด
การเจ็บปวย มนุษยจะแสวงหาการบําบัดโรคใหหายเปนปกติ ถึงแมวาภาวะความเจ็บปวยนั้น เปนเรื่อง
ธรรมดาของมนุษย ดังท่ีพระพุทธองคไดตรัสไวถึงเรื่อง การแก การเจ็บ การตาย ของมนุษย เปนสิ่งท่ีไม
อาจหลีกเลี่ยงได๑ พระพุทธศาสนาไดกลาวถึงความเจ็บปวยไว ๒ ประเภท ไดแกโรคทางกาย และโรค
ทางใจ๒ ซึ่งโรคทางกายนั้นมีสมุฏฐาน มาจากสาเหตุหลายประการ เชน เกิดจากดี  เสมหะ ลม
ไขสันนิบาต ฤดูแปรปรวน  การบริหารไมสมํ่าเสมอ การใชความเพียรเกินกําลัง ผลของกรรม หนาว
รอน หิวกระหาย ปวดอุจจาระ ปวดปสสาวะ ธาตุ ๔ ไมสมดุล๓ การไมปริมาณในการบริโภค การถูก
สัมผัสจากเหลือบยุงและสัตวเลื้อยคลาน การถูกทําราย และการมีอายุมาก สวนสมุฏฐานของการเกิด

๑ องฺ.ปฺจก. (ไทย) ๒๒/๕๗/๙๙-๑๐๐.
๒ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๕๗/๒๑๗.
๓ องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๑๑/๑๗.



๑๘๓

๑๘๓

โรคทางใจ ซึ่งเกิดจากกิเลส ตัณหา ครอบงําจิตใจไดแก ความโลภ ความโกรธ ความหลง๔ นอกจากนั้น
ยังพบวาในคัมภีรพระพุทธศาสนาไดกลาวถึงวิธีการบําบัดโรคหรือการดูแลสุขภาพไวหลายวิธี เชน การ
บริโภคอาหาร การใชความรอน การใชสมุนไพร (เภสัช ๕)๕ การออกกําลังกาย การบริหารจิต การผอน
คลายอิริยาบถและการอยูรวมกับธรรมชาติ เปนตน  นอกจากนั้นยังมีการใชหลักธรรมตาง ๆ เชน หลัก
พรหมวิหาร ๔ หลักสติปฏฐาน ๔๖ หรือหลักอิทธิบาท ๔ และการใชพุทธมนต เชน โพชฌงค ๗๗ เปน
ตน

ในดินแดนลานนามีชาติพันธุหลายกลุม และมีวิถีชีวิตของตน ท่ีบงบอกถึงลักษณะเฉพาะ
ของสังคมชุมชนนั้น ๆ เชน ชาวไทลื้อ ชาวไทเขิน ชาวไทยวน ชาวไทใหญ ฯ สวนใหญ ชาติพันธุหลาย
กลุม นั้นนับถือศาสนาพุทธเปนหลักรวมกับการนับถือผีเปนเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ อาศัยพิธีกรรม
บวงสรวง เพ่ือใหสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชวยปกปองคุมครองดูแลใหชีวิตดําเนินไดอยางปกติสุข นอกจากนี้ยัง
พบวา ชาวลานนามีความเชื่อทางดานไสยศาสตรมากอนทําใหพิธีกรรมมีลักษณะเปนการยึดถือสิ่งเหนือ
ธรรมชาติ๘ โดยชาติพันธุหลายกลุมนี้ ตางมีเอกลักษณเฉพาะตนไวประกอบดวย ภาษา ความเชื่อ
พิธีกรรม ประเพณี ภูมิปญญาโดยมีการรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนไว

ความเชื่อในเรื่องของความเจ็บปวยชาวลานนาเชื่อวาเปนเรื่องของกรรมหรือความสัมพันธ
ภายในรางกาย และความสัมพันธภายนอก เชน ระหวางคนกับคน คนกับชุมชน คนกับธรรมชาติ หรือ
สิ่งเหนือธรรมชาติ เปนตน ดังนั้นชาวลานนาจึงมีพิธีกรรมตางๆ เพ่ือดูแลรักษาสุขภาพของคนในชุมชน
การทํานายการเจ็บปวย การขจัดปดเปารักษาอาการเจ็บปวย การสรางเสริมกําลังใจ จะเห็นไดวาชาว
ลานนามีองคความรูภูมิปญญาในการดูแลรักษาสุขภาพแบบองครวม ตั้งแตเกิดจนตาย ตั้งแตบุคคลถึง
ชุมชน มีความสัมพันธเชื่อมโยงกับธรรมชาติ และสิ่งเหนือธรรมชาติท่ีไมไดแบงแยกออกจากวิถีชีวิต แม
ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปเขาสูยุคโลกาภิวัฒน แตชาวลานนาสวนใหญก็ยังคงยึดถือปฏิบัติ และรูจักท่ีจะ
เลือกรับวัฒนธรรมมาประยุกตใหเขากับวิถีชีวิตของตน๙ ชาวไทเขิน เปนชาติพันธุกลุมหนึ่งท่ีถูกกวาด
ตอนไพรพลเขามาพัฒนาเมืองเชียงใหม ในยุคเก็บผักใสซา เก็บขาใสเมือง เขามาอาศัยอยูในลานนาเขต
พ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน โดยมีการตั้งถ่ินฐานอยูในอําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ตั้งถ่ินฐานสราง
บานเรือนตามริมน้ําขาน และลุมน้ําขาน ในท่ีนี้คือชุมชนท่ีอาศัยอยูลุมน้ําขาน ไดแก ชุมชนชาวพุทธไท
เขินบานปาสัก บานตนแหนหลวง และบานตนแหนนอย อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม๑๐โดย
ชุมชนชาวพุทธไทเขินนี้มีประเพณีวัฒนธรรม ศาสนา ความเชื่อ พิธีกรรม และภูมิปญญาพ้ืนบานท่ีมี
ความเปนเอกลักษณเฉพาะตัวแมกระท้ังการประกอบพิธีกรรมการบําบัดโรคก็มีลักษณะเฉพาะตัวอยู
เปนตน

๔ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๕๙., ม.มู. (ไทย) ๑๒/๘๙/๘๓.
๕ วิ.ม. (ไทย) ๕/๒๖๐-๓๓๖/๔๓-๑๙๗.
๖ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๔๐๔/๓๓๘.
๗ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๓๐/๒๒๑., ๓๕๗/๒๕๘., องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๒๖/๒๑.
๘ ยุพิน เข็มมุกด,“ความเชื่อ พิธีกรรม สายใยในวิถีชีวิตลานนา”, (เชียงใหม : แสงศิลป, ๒๕๕๔), หนา

๔๐.
๙ ยิ่งยง เทาประเสริฐ, พัชรา กอยชูสกุล และคณะ, “การแพทยพ้ืนบานลานนา : ภูมิปญญาของคน

ลานนา”, [ออนไลน]. แหลงท่ีมา : http://www.leeradio.com/index.php/2013-04-17-10-27-14/8-2013-04-
17-17-11-04 [๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๖].

๑๐ สงกรานต สมจันทร, วัดปาสัก : การศึกษาจากเอกสารและศิลปกรรม, (กรุงเทพมหานคร: จรัลสนิท
วงศ, ๒๕๕๕), หนา๕๓.
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ดังนั้นผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษา ในดานของบริบทในชุมชนและพิธีกรรมการบําบัดโรค
ของชาวพุทธไทเขินลุมน้ําขาน วามีความสอดคลองกับการบําบัดโรคในพระพุทธศาสนาอยางไรตลอด
ถึงการยึดถือปฏิบัติพิธีกรรมตางๆ เหลานี้อยูเพราะเหตุใด ในกระแสการเปลี่ยนแปลง อีกท้ังเปน
การศึกษาความศรัทธาในดานศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและพิธีกรรมตางๆ ท่ีมีการอนุรักษไวเปน
มรดกทางภูมิปญญาชนของชุมชนชาวพุทธไทเขินลุมน้ําขานตอไป

๒ วัตถุประสงคของการวิจัย
๑. เพ่ือศึกษาบริบทของชุมชนชาวพุทธไทเขินลุมน้ําขาน
๒. เพ่ือศึกษาพิธีกรรมการบําบัดโรคของชาวพุทธไทเขินลุมน้ําขาน

๓. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เพ่ือการศึกษาพิธี

กรรมการบําบัดโรคของชาวชาวพุทธไทเขินลุมน้ําขาน โดยใชการสัมภาษณเชิงลึก ( in-depth
interview)

๑. ประชากรและกลุมตัวอยาง (๑) ผูใหขอมูลสําคัญ (key informants) ไดแก ปราชญ
ชาวบาน และผูประกอบพิธีกรรมการบําบัดโรค ไดแก พระสงฆ มัคนายก หมอพ้ืนบาน จํานวน ๔๕
รูป/คน (๒) ผูใหขอมูลท่ัวไป (General informants) ไดแก ผูปวยท่ีมารับการบําบัดหรือผูท่ีเคยรับการ
บําบัด ประชาชนผูเขารวมพิธีกรรม จํานวน ๓๐ ราย

๒. เครื่องมือท่ีใชในงานวิจัย ใชแบบสัมภาษณขอมูลท่ัวไป และแนวคําถามประกอบการ
สัมภาษณ (interview guide)

๓. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยลงพ้ืนท่ีคนหาพระสงฆ มัคนายก หมอพ้ืนบาน ผู
ประกอบพิธี และปราชญชาวบาน สอบถามขอมูลสวนตัวเพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติใหตรงกับคุณสมบัติท่ี
กําหนด ผูวิจัยอธิบายชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัย สรางความสัมพันธ และขอความรวมมือในการ
วิจัย เม่ือไดรับความรวมมือผูวิจัยแจงใหทราบวาตองใชเวลาในการสัมภาษณ ๒-๓ ครั้ง ประกอบกับใช
วิธีการสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม

๔. การวิเคราะหขอมูล (๑) ขอมูลเชิงปริมาณ วิเคราะหขอมูลดวยการบรรยายประกอบ
ตารางโดยใชสถิติรอยละ (๒) ขอมูลเชิงคุณภาพ ดานบริบทในชุมชน และพิธีกรรมการบําบัดโรคของ
ชาวพุทธไทเขินลุมน้ําขาน โดยวิเคราะหเนื้อหา จัดเก็บแฟมขอมูล โดยการนําขอมูลจากการสัมภาษณ
เชิงบรรยาย มาทําการแยกแยะและจัดหมวดหมูขอมูล

๔. ผลการศึกษา
๑. บริบทชุมชนชาวพุทธไทเขินลุมน้ําขาน พบวา ชาวไทเขินลุมน้ําขานไดอพยพมา

เนื่องจากสงคราม ความไมสงบของบานเมืองและการแสวงหาท่ีอยูอาศัยใหมท่ีมีความสมบูรณ สภาพ
ภูมิภาคเปนพ้ืนท่ีราบลุม มีแมน้ําขานไหลผานชุมชน ปจจุบันสภาพแวดลอมมีความเปลี่ยนแปลงไป
แมน้ําขานเริ่มแหงขอด มีการเจาะบอน้ําเพ่ือใชในครัวเรือนและมีการใชสารเคมีมากข้ึน ตนไมสักและ
ตนไมแหนลดนอยลง เนื่องจากประชาชนตัดไปกอสรางบานเรือน ชาวพุทธไทเขินสวนใหญประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม และมีเอกลักษณภูมิปญญาดั้งเดิมชองชาวไทเขิน ไดแก การทําเครื่องเขิน มี
ประเพณีท่ีปฏิบัติมาตามความเชื่อของบรรพบุรุษ ไดแก ประเพณีเดือน ๔ ประเพณีเดือน ๗ ประเพณี
เดือน ๑๐ ประเพณีเดือน ๑๒ และประเพณีแอวหาบ
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๒. พิธีกรรมบําบัดโรคของชาวพุทธไทเขินลุมน้ําขาน พบวา มีผูประกอบพิธีกรรมบําบัด
โรคอยู ๓ กลุม คือ พระสงฆ มัคนายก และหมอพ้ืนบาน ในงานวิจัยนี้ศึกษาอยู ๙ พิธีกรรม ไดแก
พิธีกรรมสูตรกวมบาตร พิธีกรรมสืบชะตาตออายุ พิธีกรรมสงเทวดา ๙ หมู พิธีกรรมบูชาขาวลด
เคราะห พิธีกรรมสงพอเกิดแมเกิด พิธีกรรมสงชนหนาชนหลัง พิธีกรรมสงปูแถนยาแถน พิธีกรรมสง
เคราะหนะรา และพิธีกรรมซอนขวัญ-ฮองขวัญ ซึ่งพิธีกรรมตางๆ นี้ สวนใหญใชกับเด็ก ใชกับผูท่ี
ประสบอุบัติเหตุ ผูท่ีถูกทํานายทายทัก หรือผูท่ีมีอาการปวยเรื้อรัง มีการใชบทสวดมนต มีการใชคาถา
และมีการใชน้ําบําบัดโรคในการประกอบพิธีกรรม เชน มนตคาถาใสน้ํามนต โดยใชบทสวดมนตในบท
พระปริตร เพ่ืออาบหรือประพรม ถือวาเปนมงคล มีการใหทําทาน โดยการทานขันขาว ถวายสังฆทาน
และรักษาศีล เพ่ือใหอาการเจ็บปวยทุเลาเปนการบําบัดทุกขทางใจ มีการใชดอกไม ธูป เทียน เพ่ือสื่อ
ถึงการระลึกถึงพระรัตนตรัย มีการใชสมุนไพรและมีการงดของแสลงเชนเดียวกับในพระพุทธศาสนาท่ี
ใหภิกษุผูปวยไขงดเวนของแสลงตอโรค ผลการรักษาโรคทางรางกายและทางจิตใจพบวา สวนใหญมี
อาการทุเลาลง

๕. บทสรุป
จากศึกษาบริบทชุมชนชาวพุทธไทเขินลุมน้ําขาน พบวา ชาวไทเขินในอําเภอสันปาตอง

อพยพมาจากเมืองเชียงตุง และตั้งถ่ินฐานอยูบริเวณท่ีราบลุมลําน้ําขาน ไดแก หมูบานปาสัก หมูบาน
ตนแหน มีการขยายหมูบานไปอีกฟากหนึ่งของลําน้ําขาน เนื่องจากมีประชากรเพ่ิมมากข้ึน และไดตั้ง
ชื่อใหมวาหมูบานแหนนอย ท้ัง ๓ หมูบานจึงเปนเครือญาติกัน มาในรูปแบบพอคาวัวตาง (ขบวนพอคา
ท่ีใชวัวเปนพาหนะตางผลผลิตมาแลกเปลี่ยน) สอดคลองกับ สงกรานต สมจันทร๑๑ พบวา บรรพบุรุษ
ชาวไทเขินในอดีต สวนใหญถูกพระเจากาวิละ กวาดตอนมาอยูในลานนายุค เก็บผักใสซา เก็บขาใส
เมือง เม่ือชาวไทเขินมาตั้งถ่ินฐานในลานนา จึงตั้งชื่อหมูบานตามชื่อหมูบานเดิมในแควนเชียงตุง ชาวไท
เขินในอําเภอสันปาตองบางกลุมยังคงรักษาเอกลักษณของตนนั่นคือภาษาพูดไดอยางเหนียวแนน เชน
หมูบานดงก๋ํา บานปาสัก บานตนแหนนอย บานตนแหนหลวง บานตนกอก ซึ่งสอดคลองกับการศึกษา
ของบพิตร วิทยาวิโรจน และคณะ๑๒ พบวา ชาวไทเขินบานตนแหนนอยไดอพยพมาจากเมืองเชียงตุง
ตั้งแตสมัยพระเจากาวิละ โดยการดํารงวิถีชีวิตยังคงมีสภาพความเปนอยูท่ีใกลเคียงกับชาวไทเขินท่ี
เมืองเชียงตุง ในอดีตท้ัง ๓ หมูบานสวนใหญมีสภาพภูมิภาคเปนพ้ืนท่ีราบลุมแมน้ําขานท่ีไหลมาจาก
เข่ือนอําเภอสะเมิง ไหลผานชุมชนมีสภาพแวดลอมอุดมสมบูรณ ปจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปแมน้ํา
ขานเริ่มแหงขอด อีกท้ังตนไมสักและตนไมแหนลดลง เนื่องจากมีการโคนตนไมไปกอสรางบานเรือน
ปจจุบันมีการสรางบานเรือนแบบชั้นเดียวใตถุนสูงเนื่องจากมีน้ําทวมทุกปๆ ละ ๒-๓ ครั้ง สอดคลองกับ
งานวิจัยของ พิศาพิมพ จันทรพรหม๑๓ พบวา จากสภาพแวดลอมโดยรวมท่ีพบในการตั้งถ่ินฐานของ
ชาวไทเขินและชาติพันธุอ่ืนนั้น มีการสรรหาท่ีตั้งท่ีมีความสอดคลองกับการดําเนินชีวิตของชาติพันธุ

๑๑ สงกรานต สมจันทร, วัดปาสัก : การศึกษาจากเอกสารและศิลปกรรม, (กรุงเทพมหานคร : จรัลสนิท
วงศการพิมพ, ๒๕๕๕).

๑๒ บพิตร วิทยาวิโรจน และคณะ, “การวิจัยแบบมีสวนรวมของเครือขายวัฒนธรรมและชุมชนในการบริหาร
จัดการวัฒนธรรม : กรณีศึกษา เรือนไทเขินชุมชนบานตนแหนนอย ตําบลทาวังพราว อําเภอสันปาตอง จังหวัด
เชียงใหม”, งานวิจัย, (ม.ป.ท. : สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม, ๒๕๕๑).

๑๓ พิศาพิมพ จันทรพรหม, “แนวทางการพัฒนาการแพทยพ้ืนบานไทเขินในจังหวัดเชียงใหม”, งานวิจัย,
(บัณฑิตวิทยาลัย : คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ภาคพายัพ เชียงใหม
, ๒๕๕๓).
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มากท่ีสุด เม่ือเกิดการเจ็บปวยสวนใหญเขาพบกับหมอเมือง เพ่ือรักษาพยาบาล และมีความเชื่อในสิ่ง
เหนือธรรมชาติ นอกจากการนับถือพระพุทธศาสนา แลว ยังมีการนับถือเทพเปนสวนใหญ เพราะเชื่อ
วาเทพนั้นจะคอยคุมครองรักษาหมูบานใหเกิดความสงบสุข โดยมีการสรางหอข้ึนไวบริเวณกลาง
หมูบาน ในปหนึ่งนั้นจะมีการเลี้ยงหอเสื้อบานเพ่ือเปนการสักการบูชาตอเทพ อีกท้ังยังเชื่อวามีความ
เก่ียวของเชื่อมโยงกับบรรพบุรุษดวย เม่ือมีการกระทําผิดตอผีปูผียา จะตองทําพิธีกรรมแกไขใหถูกตอง
ตามจารีตของชาวไทเขิน

สวนดานพิธีกรรมการบําบัดโรคของชาวพุทธไทเขินลุมน้ําขาน พบวา การบําบัดและวิธีการ
บําบัดโรคของชาวไทเขินท้ัง ๓ หมูบาน มีความสอดคลองกับพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา กลาวคือ มี
การใชบทสวดมนตและคาถาบําบัดในการประกอบพิธีกรรม เชน มนตคาถาใสน้ํามนต การใหทานและ
การรักษาศีล โดยการทานขันขาว ถวายสังฆทาน และรักษาศีลเพ่ือใหอาการเจ็บปวยทุเลา เปนการ
บําบัดทุกขทางใจ มีการใชน้ําในการบําบัดโรค ไดแก น้ํามนต การกรวดน้ํา เปนตน การใชน้ํามนต คือ
น้ําท่ีเขาพิธีทางพระพุทธศาสนาเพ่ืออาบหรือประพรม เปนตนถือวาเปนมงคล๑๔

๑. ขอเสนอแนะใหประโยชนตอสังคมท่ัวไป
๑) ดานปองกันโรค พระภิกษุและฆราวาส สามารถนําความรูจากงานวิจัยไปปฏิบัติ เชน

การรักษาศีล การเขากรรมฐาน ตามท่ีปรากฏในพระไตรปฎก เพ่ือเปนการปองกันโรคท้ังทางรางกาย
และจิตใจ

๒) ดานการรักษาโรค พระภิกษุและฆราวาส สามารถนําความรูท่ีไดจากการวิจัยไปใช
บําบัดโรคได เชน การใชน้ํามนต การใชบทสวดมนต การใชสมุนไพร การถวายทานตางๆ ท่ีปรากฏใน
พระไตรปฎก นํามาใชบําบัดโรคท้ังทางรายกายและทางจิตใจ

๒. ขอเสนอแนะดานการวิจัยในครั้งตอไป
๑) ควรมีการศึกษาเชิงปริมาณถึงความสัมพันธระหวางความเชื่อในพระพุทธศาสนา ท่ีมีผล

ตออาการเจ็บปวยท้ังทางรายกายและจิตใจ
๒) ศึกษาแนวคิดและวิธีการปฏิบัติในดานการรักษาผูปวย ตามแนวพระพุทธศาสนาท่ี

ปรากฏในคัมภีรพระไตรปฎก
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บพิตร วิทยาวิโรจน และคณะ. “การวิจัยแบบมีสวนรวมของเครือขาย วัฒนธรรมและชุมชนในการ
บริหารจัดการวัฒนธรรม : กรณีศึกษา เรือนไทเขินชุมชนบานตนแหนนอยตําบลทาวังพราว
อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม”. งานวิจัย, (ม.ป.ท.) : สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงใหม, ๒๕๕๑.

๑๔ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, พิมพครั้ ง ท่ี ๒ ,
(กรุงเทพมหานคร : นามีบุคสพับลิเคช่ันส จํากัด, ๒๕๕๖), หนา ๖๒๘.



๑๘๗

๑๘๗

พิศาพิมพ จันทรพรหม. “แนวทางการพัฒนาการแพทยพ้ืนบานไทเขินในจังหวัดเชียงใหม”. งานวิจัย.
บัณฑิตวิทยาลัย : คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา ภาคพายัพเชียงใหม, ๒๕๕๓.

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.

ยิ่งยง เทาประเสริฐ, พัชรา กอยชูสกุล และคณะ. การแพทยพื้นบานลานนา : ภู มิ ป ญ ญ า ข อ ง ค น
ลานนา.[ออนไลน].แหลงท่ีมา

ยุพิน เข็มมุกด. ความเช่ือ พิธีกรรม สายใยในวิถีชีวิตลานนา. เชียงใหม : แสงศิลป, ๒๕๕๔.
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔. พิมพครั้งท่ี๒.กรุงเทพมหานคร

: นามีบุคสพับลิเคชั่นส จํากัด, ๒๕๕๖.
สงกรานต สมจันทร. วัดปาสัก : การศึกษาจากเอกสารและศิลปกรรม. กรุงเทพมหานคร: จรัล ส นิ ท

วงศ, ๒๕๕๕.



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

๑๘๙

ความสัมพันธระหวางธาตุ ๔ กับการบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท
THE RELATIONSHIP AMONG THE FOUR ELEMENTS AND ACHIEVEMENT

OF DHAMMA IN THERAVADA BUDDHISM

พระภิรมณ ภูริปฺโ (เสมารัมย)
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

บทคัดยอ
ผลการวิจัยพบวา ธาตุ ๔ ในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท มีความสัมพันธกัน ๓ ดาน คือ

๑) รางกาย ๒) จิตใจ ๓) และหลักธรรม ธาตุ ๔ ในรางกายเม่ือเกิดการแปรปรวนเปนเหตุไปกระตุนใจ
ใหไดรับเวทนา คือ ทุกข สุข และเฉยๆ ตามสภาพท่ีแปรปรวนมากหรือนอย จิตท่ีไปกําหนดรู
สภาวธรรม โดยอาศัยหลักการปฏิบัติท้ังสมถะกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐานจนรูแจงตามกฎไตร
ลักษณตามเปนจริง จึงคลายจากการยึดติดและนําไปสูการบรรลุธรรมได ความสัมพันธท้ัง ๓ นี้สัมพันธ
กันได เพราะอาศัยรางกายเปนเครื่องมือในการนํามาปฏิบัติธรรมหรือพิจารณาธรรมเพ่ือดูการเกิดดับ
ตามความเปนจริงของชีวิต

หลักและวิธีปฏิบัติสูการบรรลุธรรม กลุมหลักธรรมท่ีนํามาใชนั้น เบื้องตน ตองแสวงหา
กัลยาณมิตรท่ีดี ตั้งอยูในศีล ตัดปลิโพธ อบรมกรรมฐานท้ังสมถะและวิปสสนา ตลอดท้ังโพธิ
ปกขิยธรรม ๓๗ ประการ และวิธีในการปฏิบัติตามหลักของสิกขา ๓ หรือมรรค ๘ ธาตุ ๔ เปน
ประโยชนในการเอามาเปนเครื่องมือของการปฏิบัติกรรมฐาน เพ่ือศึกษาสาระธรรมท่ีลึกลงไปในเรื่อง
ธาตุขันธ ทําใหเขาใจตามความเปนจริงของกฎไตรลักษณ และการปรับอาหารใหเหมาะสมขณะปฏิบัติ
ถือวาเปนสิ่งท่ีสําคัญเชนกัน เพ่ือความสมดุลของธาตุ ๔ ลําพังเพียงธาตุ ๔ ท่ีแปรปรวนจนเสียความ
สมดุลอยางเดียว ไมสามารถทําใหบุคคลบรรลุธรรมได ตองอาศัยปจจัยภายนอกและภายในสนับสนุน
ดวย เชน วิบากแหงกรรม กัลยาณมิตร อุปนิสัย และสติปญญา แมแตธาตุ ๔ ก็ยังสามารถทําใหผูนํามา
พิจารณาบรรลุธรรมได
คําสําคัญ: ธาตุ ๔, ความสัมพันธ, การบรรลุธรรม

ABSTRACT
The results revealed that the 4 elements in Theravada Buddhism related into

3 aspects as 1) body 2) mental and 3) doctrines.  Whenever four elements are
changed inside the body that caused sufferings, happiness and neither pain nor
happiness more or less depend on the natural condition. It can be known by one
who are practicing or developing the tranquility and insight meditation until realizing
the Three Characteristics. They can detach and achieve enlightenment. Those three
relationships depend on the body and can be used as a tool for practicing or
considering to the mental factors as they are.
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๑๙๐

The method and path to deliverance, at the first step, ones need to have
the best friends or Kalyàn ฺamittatà, observing the morality or Sãla, cutting off
Palibodha or obstruction, developing the tranquility and insight meditation through
the Bodhipakkhiya-dhamma: virtues partaking of enlightenment. In addition, one
should develop the Threefold Training or the Eightfold Noble Path. The four
elements are beneficial for developing meditation in order to realize in the deep of
the elements and understanding the Three Characteristics. The suitable food or eating
is considered as the main factors for the four elements. The imbalance of the four
elements cannot encourage one to attain enlightenment. The one who attains
enlightenment needs the internal and external factors to supports viz., the fruit of
Kamma, good friend, intrinsic nature of a person, wisdom and the four elements.

Keywords: the Four Elements, Relationship, to have gained the Deliverance

๑. บทนํา
พระพุทธศาสนาสอนเรื่องธาตุ ๔ และธาตุมีความเก่ียวของท้ังสิ่งท่ีมีชีวิตและไมมีชีวิต

มนุษยทุกคนประกอบดวยธาตุ ๔ ขันธ ๕ ไมมีสิ่งอ่ืนใดนอกเหนือไปจากนี้ ท่ีจะเขามาควบคุมให
กระบวนการของธาตุ ๔ ขันธ ๕ แมชีวิตก็ตองดําเนินไปตามนั้น การท่ีเราใหความสําคัญในการ
พิจารณาเรื่องของชีวิต เพราะวาชีวิตมีธาตุขันธเปนท่ีตั้งจึงเปนทุกข ธาตุ ๔ มีการแปรปรวนอยู
ตลอดเวลา ความทุกขท่ีเกิดจากการแปรปรวนของธาตุท่ีรุนแรงจนขาดความสมดุล ทําใหรางกาย
เจ็บปวยเกิดความทุกขข้ึนจากธาตุสมุฏฐานความเจ็บปวยเปนสวนหนึ่งของชีวิต คือ เกิด แก เจ็บ ตาย
มนุษยไมสามารถหลีกพนไดเพราะชีวิตประกอบดวยธาตุ ๔ ขันธ ๕ ตกอยูในลักษณะ ๓ ประการ คือ
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตาความเจ็บปวยท่ีเกิดกับธาตุขันธเปนความทุกขกระทบท้ังกายและใจ การ
พิจารณาไปตามกระบวนการของธรรมท่ีดี จะเห็นสัจธรรมของชีวิต และการบริโภคอาหารท่ีถูกตอง
พอประมาณตอรางกายก็เปนสวนหนึ่งท่ีชวยใหธาตุ ๔ เกิดความสมดุล การปฏิบัติตอรางกายท่ีถูกตอง
เปนการปฏิบัติธรรมไปดวย๑

รางกายของคนและสัตวตองอาศัยองคประกอบท่ีสําคัญและขาดไมได นั่นคือรูปขันธท่ี
ประชุมกันข้ึนมา ทางพระพุทธศาสนาเรียกวา “มหาภูตรูปท้ังสี่”๒ มหาภูตรูป ๔ อยางนี้ เปนท่ีมาของ
ความทุกข และความเจ็บปวยของสัตวโลกท้ังปวง เพราะวาเม่ือมหาภูตรูปเกิดความแปรปรวนยอมเปน
เหตุใหเจ็บปวยและตายไปในท่ีสุด พระพุทธศาสนาเปนศาสนาท่ีใหความสําคัญกับการศึกษาเรื่องธาตุ
๔ กระบวนการเกิด และธรรมชาติของธาตุ การตั้งอยู การดําเนินไป และเสื่อมสลายไป ความสัมพันธ
ของธาตุ ๔ กับมนุษย และประโยชนท่ีไดรับจากธาตุ ๔ เพราะพระพุทธศาสนาสอนใหเอาธาตุมาเปน

๑ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๕/๒๙๙.
๒สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๒๓๘/๒๓๗.
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๑๙๑

อารมณกรรมฐาน พิจารณาเพ่ือใหเห็นกฎของไตรลักษณท้ังสิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิต “ท่ีเกิดข้ึนใน
เบื้องตนแปรปรวนในทามกลางและแตกสลายในท่ีสุด”๓ มนุษยมีปญหา คือ ความทุกขแยกเปน ๒
อยาง คือ ทุกขทางกายและทางใจ รางกายจึงเปนกองทุกขท่ีใหญ เพราะเปนท่ีประชุมของธาตุ ๔ ขันธ
๕ และการยึดในธาตุขันธจึงเปนท่ีมาของปญหา คือทุกขใจไปดวย

ชีวิตของคนเรานั้นมีรูปกับนาม และรูปขันธก็เปนลักษณะของธาตุดินอยางหนึ่ง ถือวาเปน
สมุฏฐานของการแปรปรวน และมีความจําเปนท่ีจะทําใหเราสามารถสืบคนเพ่ือบําบัดใหธาตุท้ัง ๔ เกิด
ความสมดุลกัน ทําใหสุขภาพรางกายมีกําลังและทําการงานหรือประพฤติปฏิบัติธรรมท่ีสะดวกได
คนเราทุกคน ถาธาตุในรางกายธาตุใดธาตุหนึ่งบกพรองไป จะทําใหมีผลกระทบท้ังทางรางกาย และ
จิตใจ แตถาธาตุ ๔ สมดุลดีรางกายและจิตใจ ก็ไดรับผลดีดวยทําใหการดํารงชีวิตอยูไดอยางปกติสุข
หรือท่ีเรียกวา สัปปายะ อันเปนปจจัยท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติธรรมนําไปสูการบรรลุธรรมได

พระพุทธศาสนาใหความสําคัญกับการศึกษาธรรมชาติของชีวิตมนุษย ธรรมชาติท่ีเกิด
จากปญจขันธ๔ อันไดแก รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ หรือรูปกับนาม๕ รูปแหงกายนี้เกิด
จากองคประกอบสําคัญ ๔ ชนิดมารวมตัวกันปรากฏเปนรูปกายข้ึน องคประกอบท่ีสําคัญท้ัง ๔ ชนิดนี้
ไดแก ดิน น้ํา ลม ไฟ ทางพระพุทธศาสนาเรียกวาธาตุ ๔๖ และธาตุท้ัง ๔ จะสัมพันธซึ่งกันและกัน๗

พระพุทธเจาสอนใหมนุษยหันมาพิจารณาธาตุขันธตัวเอง เพราะทุกขเปนปญหาใหญของ
มนุษย โดยการปฏิบัติตามหลักธรรมตางๆ หรือพิจารณาดูเพ่ือใหเห็นความเปนจริงของกายสังขาร เชน
การพิจารณาแยกธาตุตางๆ ในรางกายเพ่ือใหเห็นตามกฎไตรลักษณ และคลายการยึดติในธาตุ ๔ ขันธ
๕ เพ่ือออกจากปญหา คือ ความทุกข ดวยเหตุท่ีธาตุดังกลาวมีประโยชน พระพุทธองคจึงสอนใหนํามา
เปนเครื่องมือในการพิจารณาธรรม เพ่ือพัฒนาชีวิตและจิตใจในการคลายจากการยึดติ อันนําไปสู
เปาหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา คือ การบรรลุธรรมได

เนื่องจากความทุกข เปนสวนหนึ่งของชีวิต และทุกชีวิตรางกายจะตองประกอบดวยธาตุ ๔
การจะเขาใจเรื่องทุกขอยางลึกซึ้ง ตองเขาใจธาตุ ๔ เพราะเปนสวนประกอบของชีวิต เห็น
ความสัมพันธของทุกขกับเหตุปจจัยอ่ืนท่ีเกิดข้ึนในธาตุขันธแหงชีวิต ทางพระพุทธศาสนาไดสอนเรื่อง
ธาตุขันธของชีวิตไวอยางครบถวน ท้ังความหมายของธาตุ ๔ การเกิดข้ึนมาของธาตุ ๔ อันเปน
องคประกอบของชีวิตเปนตน หากเขาใจธาตุ ๔ ไดอยางถูกตองก็จะเปนเหตุใหเขาใจความทุกขตลอด
ท้ังปรากฏการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนกับชีวิต และจะทําใหถือเอาประโยชนจากธาตุ ๔ ไดอยางเต็มท่ี ทําให
เขาใจชีวิตท่ีประกอบดวยธาตุขันธ เขาใจโลกภายในและภายนอกไดอยางถูกตอง จนสามารถนําไปสู
เปาหมายการหลุดพนหรือการบรรลุธรรมไดในท่ีสุด

๓ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๓๕๘/๓๙๔-๓๙๖.
๔ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๓๖๑/๓๙๘-๓๙๙.
๕ องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๔๖๒, อภิ.ก. (ไทย) ๓๗/๙๐๖/๙๓๔-๙๓๖.
๖ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๓๐๐/๓๓๐-๓๓๖.
๗ วิ.ม. (ไทย) ๔/๑-๓/๒-๖, ที.ม. (ไทย) ๑๐/๕๗-๖๑/๓๑-๓๕, ๙๖-๑๑๖/๕๗-๖๖, ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๒๖/

๑๖๔, องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๖๒/๒๔๒-๒๔๓, ขุ.จู. (ไทย) ๓๐/๔/๕๕-๕๖.
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๑๘๘

๒. วัตถุประสงคของการวิจัย
๒.๑ เพ่ือศึกษา ธาตุ ๔ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท
๒.๒ เพ่ือศึกษาหลักและวิธีปฏิบัติสูการบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท
๒.๓ เพ่ือวิเคราะหความสัมพันธระหวางธาตุ ๔ กับการบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท

๓. วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยมี

วิธีการดําเนินการวิจัยตามลําดับดังนี้
๑. ขอมูลชั้นปฐมภูมิ คนควาขอมูลจากคัมภีรพระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๓๙
๒. ขอมูลชั้นทุติยภูมิ อรรถกถา และคัมภีรตางๆ ในพระพุทธศาสนาเถรวาทท่ีเก่ียวของ

เรื่องความสัมพันธระหวางธาตุ ๔ กับการบรรลุธรรม วิทยานิพนธ ตํารางานเขียนนักวิชาการทางดาน
พระพุทธศาสนา เอกสารและงานวิจัยอ่ืนท่ีเก่ียวของดวยเรื่องธาตุและการบรรลุธรรมไดเขียนไว

๓ รวบรวมขอมูลเอสารท่ีไดคนควา นํามาวิเคราะห เรียบเรียง และเสนอผลการวิจัย

๔. ผลของการวิจัย
คําวา “ธาตุ” หมายถึง สิ่งท่ีทรงสภาวะของมันอยูเองตามธรรมดาของเหตุปจจัย๘ คําวา

“บรรลุ” ตรงกับบาลีวา “อธิคม” รูปกิริยาเปน อธิคจฺฉติ๙ ยอมถึงทับ, ยอมบรรลุ๑๐ นิยมนํา “ธมฺม”
เชื่อมประกอบเขาเปน “อภิสมโย” เปน “ธมฺมภิสมโย” และยังมีคําอ่ืนท่ีใชในความหมายวาบรรลุอีก
คือ ปาปุณาติ, ปาปุโณติ๑๑ ฉะนั้น คําวา “บรรลุ” พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ไดใหความหมายวา
หมายถึง ความสําเร็จ๑๒ ซึ่งเปนการระบุการบรรลุธรรมในระดับตางๆ การศึกษาธาตุ ๔ ในทาง
พระพุทธศาสนาไดอธิบายวา เปนองคประกอบของรางกายมนุษยและสัตว ท้ังหลาย โดยแบง
องคประกอบหลกัออกเปน ๔ สวน คือ ๑) สวนท่ีเปนธาตุดินเรียกวา ปฐวีธาตุ มีองคประกอบยอยท่ี
สําคัญ ๑๙ ประการ ๒) สวนท่ีเปนธาตุน้ําเรียกวา อาโปธาตุ มีองคประกอบยอยท่ีสําคัญ ๑๒ ประการ
๓) สวนท่ีเปนธาตุไฟเรียกวา เตโชธาตุ มีองคประกอบยอย ๔ ประการ ๔) สวนท่ีเปนธาตุลมเรียกวา
วาโยธาตุ มีองคประกอบยอยท่ีสําคัญ ๖ ประการ๑๓ รางกายมนุษยจึงมีองคประกอบหลักท่ีสําคัญ ๔
ประการคือ ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ และธาตลุม และทําหนาท่ีของตนใหรางกายอยูได

๘ พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, พิมพครั้งท่ี ๑๐, (กรุงเทพฯ
: เอส. อาร. พริ้นติ้ง แมส โปรดักส, ๒๕๔๖), หนา ๙๓.

๙ ดูรายละเอียดใน พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพ
ครั้งท่ี ๑๑, กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒.หนา ๓๖๕.

๑๐ บุญสืบ อินสาร, พจนานุกรมบาล-ไทย ธรรมบทภาค ๑-๔ พิมพครั้งท่ี ๑, (กรุงเทพฯ : อมรินทร พริ้น
ติ้งแอนด พับลิซซิ่ง ๒๕๕๕), หนา ๓๘.

๑๑ พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), ต่ืนกันเสียที จากความเท็จของหนังสือ “เหตุเกิด พ.ศ. ๑”, พิมพครั้งท่ี
๓, (กรุงเทพ ฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๗), หนา ๑๐.

๑๒ พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, หนา ๑๐๘.
๑๓ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๓๐๒-๓๐๕/๓๓๐-๓๓๕.
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๑๘๙

ในคัมภีรวิสุทธิมรรควา ปฐวีธาตุท่ีปนเปนชิ้นเล็กอยางยิ่ง เปนดุจธุลีละเอียด อันพระโยคี
กําหนดอยู โดยอยางกลางในสรีระนี้ พึงมีประมาณไดทะนานหนึ่ง ปฐวีธาตุนั้นอันอาโปธาตุประมาณ
เทาก่ึงแตทะนานนั้นยึดไวแลว อันเตโชธาตุนี้เลี้ยงรักษาแลว อันวาโยธาตุพัดใหหวั่นไหวแลว จึงไม
เรี่ยราย ไมกระจัดกระจาย ปฐวีธาตุนี้ เม่ือไมเรี่ยรายไมกระจัดกระจาย ยอมเขาถึงการกําหนดเปน เพศ
หญิงเพศชายเปนตนเปนอเนก และประกาศความผอมอวนสูงต่ําแข็งแรงและออนแอเปนตน๑๔

การท่ีบุคคลจะบรรลุธรรมไดนั้น ตองมีหลักและวิธีในการปฏิบัติท่ีถูกตอง หลักท่ีเปน
องคประกอบในการปฏิบัติ เชน สมถะกรรมฐาน และวิปสสนากรรมฐาน ตลอดท้ังโพธิปกขิยธรรม ๓๗
ประการ และวิธีในการปฏิบัติตามหลักของสิกขา ๓ หรือมรรค ๘ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท สอนเรื่อง
ธาตุ ๔ มีความสัมพันธกันท้ังรางกาย จิตใจ และหลักธรรม ๓ ดาน คือ

๑. ความสัมพันธทางดานรางกาย มนุษยมีธาตุ ๔ เปนโครงสรางใหญ รวมท้ังขันธ ๕
มนุษยหรือทุกสรรพสิ่งมีธาตุ ๔ เรียกวา มหาภูตรูปอยูในรางกาย ... ถือวาเปนกองแหงทุกข เพราะเปน
ท่ีรวมท้ังหมดของธาตุขันธ และเก่ียวของกับรางกายของมนุษยโดยตรง ธาตุ ๔ นี้มีคุณสมบัติในตัวของ
ตัวเอง พรอมทําหนาท่ีของตนโดยธรรมชาติ เพ่ือใหรางกายอยูได ดังท่ี พระธรรมปฎก กลาวไววา ๑)
ปฐวีธาตุ คือ สภาวะท่ีแผไปหรือกินเนื้อท่ี เรียกสามัญวา ธาตุแขนแข็ง หรือ ธาตุดิน ๒) อาโปธาตุ คือ
สภาวะท่ีเอิบอาบดูดซึม เรียกสามัญวา ธาตุเหลว หรือธาตุน้ํา ๓) เตโชธาตุ คือ สภาวะท่ีทําใหรอน
เรียกสามัญวา ธาตุไฟ ๔) วาโยธาตุ คือ สภาวะท่ีทําใหเคลื่อนไหว เรียกสามัญวา ธาตุลม๑๕

๒. ความสัมพันธทางดานจิตใจ มีความสําคัญมาก เม่ือคิดผิดยอมเปนผลท่ีนําไปสูการ
ปฏิบัติท่ีผิดไปดวย ตัวอยาง เชน พระพุทธเจา เม่ือครั้งยังเปนพระโพธิสัตว พระองคทรงบําเพ็ญเพียร
อยูท่ีภูเขาดงคสิริ ขณะนั้นพระองคทรงทําทุกรกิริยาอยางหนักเปนเวลาถึง ๖ ป ทรงเสวยพระกระยา
หารนอยลง จนกระท่ังไมเสวย ทําใหธาตุ ๔ รางกายไดรับการแปรปรวนอยางหนัก เสียความสมดุล
จิตใจเศราหมองเปนทุกข แตก็ไมอาจบรรลุธรรมได จนกระท่ังเปลี่ยนความคิดกลับมาเสวยพระกระยา
หารเหมือนเดิม พวกปญจวัคคียไมพอใจจึงหนีไปอยูปาอิสิปตนมฤคทายวัน จึงเปนเวลาท่ีเหมาะแกการ
บําเพ็ญเพียรภาวนาทางจิตของพระองคสืบไป ทางดานความคิดนี้ ทางพระพุทธศาสนาจําแนกไว
เรียกวา ทิฏฐิ มี ๒ อยาง เชน สัมมาทิฐิ ความเห็นชอบ มิจฉาทิฐิ ความเห็นผิด๑๖

๓. ความสัมพันธทางดานหลักธรรม ธาตุ ๔ ในฐานะท่ีเปนแหลงรวมของสรรพสิ่งท้ังปวง
ซึ่งเราจะเรียกวาเปนธรรมธาตุ มีความสัมพันธกับสมถะกรรมฐาน เพราะเปนกรรมฐานเบื้องตน
เก่ียวของกับธาตุ ๔ ทานใหเอาธาตุ ๔ นั้นมาเปนเครื่องมือในการปฏิบัติกรรมฐาน ท้ังสมถะกรรมฐาน
และวิปสสนากรรมฐาน เม่ือผูปฏิบัติจิตใจสงบแลวสามารถยกจิตข้ึนสูวิปสสนากรรมฐานได ดวยการ
กําหนดดูสภาวธรรมของธาตุ ๔ นั้น ตามความเปนจริง เชน สภาพท่ีแข็ง ออน หยอน ตึง เปนตน เพ่ือ

๑๔ วิสุทฺธิมรรค (ไทย) ๖๒๓-๖๒๔
๑๕ ดูใน พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, หนา ๑๑๓.
๑๖ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, (กรุงเทพฯ : นามมีบุคส

พับลิเคช่ันส, ๒๕๔๖), หนา ๕๒๙.
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ไมใหหลงยึดติดในรูปนาม เชน กรณีพระภิกษุรูปหนึ่งหลงใหลในรูปท่ีงดงามของนางสิริมา เม่ือได
พิจารณาซากศพจึงคลายจากความรักในการยึดติดในรูปทําใหปฏิบัติธรรมจึงกาวหนาได๑๗

สมถะกรรมฐานเปนอุบายทําใหจิตสงบจากนิวรณท่ีอยูในรูป คือ ธาตุ ๔ เพราะนิวรณ ๕
นั้นอาศัยธาตุ ๔ คือ รูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัส ท้ังรูปและอุปาทายรูปจึงสัมพันธเชื่อมโยงอยูในรูป
ของธาตุ ๔ วิปสสนากรรมฐานทําใหรูแจงธาตุ ๔ ไดดวยปญญา ลําพังสมถะกรรมฐาน ไปรูสภาวธรรมท่ี
ชัดเจนของธาตุ ๔ ยังไมได ธาตุ ๔ เปนสภาวธรรม สวนสมถะกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐาน
เปนวิธีการปฏิบัติ ... ทุกธรรมชาติ ไมวาจะเปนรูปหรือนาม ยอมมีการเกิดข้ึน ตั้งอยู ดับไป เหมือนกัน
ข้ึนอยูกับวา ธรรมชาตินั้นจะเกิดเร็วหรือชาเทานั้น๑๘

๕. บทสรุป
ในการศึกษางานวิจัย เรื่อง ความสัมพันธระหวางธาตุ ๔ กับการบรรลุธรรมใน

พระพุทธศาสนาเถรวาทนี้ มีสวนสัมพันธเก่ียวของกัน ๓ ดาน คือ ๑) ดานรางกาย ๒) ดานจิตใจ ๓)
ดานหลักธรรม เหตุผลท่ีสัมพันธกันได เพราะมีรางกายเปนเครื่องมือในการปฏิบัติท้ังสมถะกรรมฐาน
และวิปสสนากรรมฐาน การเอารางกายมาเปนเครื่องมือของการปฏิบัติธรรม เพ่ือใหจิตไดไปศึกษาธาตุ
๔ ขันธ ๕ ภายใน ดวยการแยกสอนตางๆ ท่ีถูกปรุงแตงดวยธรรมมาเรียบรอยแลวเรียกวา สังขาร มี ๒
อยางคือ รูปสังขารกับนามสังขาร รูปสังขารถูกปรุงแตงดวยธาตุ ๔ นามสังขารถูกปรุงแตงดวยธรรมท่ี
เปนกุศลและอกุศล คนจึงเปนบุญและเปนบาป จิตท่ีรูแจงในธาตุ ๔ ท่ีปรุงแตงข้ึนโดยเห็นไปตามไตร
ลักษณ ทําใหคลายจากการยึดติดในรูปนาม ธาตุ ๔ สัมพันธกับรางกาย เพราะทุกสวนของรางกายเปน
ธาตุ ๔ สัมพันธกับจิตใจ เพราะรางกายท่ีประกอบดวยธาตุ ๔ เคลื่อนไหวไดตามใจสั่ง และจิตใจเสวย
เวทนาเพราะธาตุ ๔ แปรปรวนตามสภาวะมากนอยของธรรมนั้นตลอดเวลา สัมพันธกับหลักธรรม
ท้ังสมถะกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐาน และท้ังหมดนั้น เปนไปในจุดหมายเดียวกัน คือ ๑) อนิจจัง
ความไมเท่ียง ๒) ทุกขัง ความเปนทุกข ๓) อนัตตา ความเปนของไมใชตัวตน

๖. ขอเสนอแนะ
๑) ควรวิจัยการปฏิบัติในขณะธาตุแปรปรวน โดยใชวิธีอาศัยธาตุปรับธาตุเจาะลึกเขาไป
๒) ควรวิจัยเรื่องธาตุ ๔ กับการปรับทิฐิท้ัง ๒ อยางวา ควรปรับความเห็นในระดับไหนจึง

จะทําใหเขาใจท่ีถูกตอง และนําไปสูการปฏิบัติท่ีสามารถบรรลุธรรมได
๓) ควรมีการศึกษาธรรมโอสถในการปรับธาตุ ๔ เพ่ือรักษาโรคทางกายและทางจิตใจ

๑๗ ดูรายละเอียดใน ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๔๒/๒๑/๑๔๘-๑๕๓.
๑๘ ดูเพ่ิมเติมใน สมบูรณ ตาสนธิ, อันตรธานธรรม, (นนทบุรี : ธิงค บียอนด บุคส, ๒๕๕๔), หนา ๕๒.
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ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัด
เชียงใหม : กรณีศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

Factors  Affecting  to  the Success  of  the  Moral  Teaching  Monk  in
the  School : A Case  Study  of  the  Office  of  Chiang Mai

Educational  Zone  2

พระสมุหปญญา  ปฺาธโร (ชัยรัตน)

บทคัดยอ
บทความวิจัยเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จการสอนของครูพระสอนศีลธรรมใน

โรงเรียนจังหวัดเชียงใหม : กรณีศึกษาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม เขต ๒” มีวัตถุประสงค ๒
ประการ คือ (๑) เพ่ือศึกษาบทบาทของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม
เขต ๒ และ (๒) เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหมเขต ๒

ผลการศึกษา พบวา บทบาทของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
เชียงใหม เขต ๒ พบวา มีแนวคิดเก่ียวกับการแสดงบทบาทของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนใน ๘
ประเด็น คือ การสรางความคุนเคยกับนักเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีความเหมาะสม
กับผูเรียน แนวทางในการพัฒนาดานการเรียนรูหรือดานทักษะของผูเรียน วิธีการสอนท่ีทําใหนักเรียน
มีความสนใจตอการเรียนการสอน วิธีการในการจัดระบบการปกครองในชั้นเรียนใหเรียบรอย การสราง
บรรยากาศในชั้นเรียน วิธีการประเมินผลการเรียน การปรับบุคลิกภาพใหเหมาะสมกับสถานศึกษาและ
ผูเรียน

ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เขตพ้ืนท่ี
การศึกษาเชียงใหม เขต ๒ พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จการสอนของครูพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม เขต ๒ ท้ัง ๘ ดานโดยรวม  อยูในระดับมาก (  = ๓.๙๕)
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานบุคลิกภาพของผูสอน อยูในระดับมาก  (
 = ๓.๙๙) รองลงมา คือ ดานการปกครองในชั้นเรียน อยูในระดับมาก (  = ๓.๙๘) สวนดานท่ีมี
คาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ ดานกลวิธีการสอนและอุบายในการสอน อยูในระดับมาก ( = ๓.๙๒)

คําสําคัญ: ปจจัย, ศีลธรรม

 นิสิตปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาพระพุทธศาสนา) คณะพุทธ
ศาสตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม ปการศึกษา ๒๕๕๘
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Abstract
The research entitled “Factors  Affecting  to  the Success  of  the  Moral

Teaching  Monk  in  the  School : A Case  Study  of  the  Office  of  Chiang  Mai
Educational  Zone 2” consists of 2 objectives as 1) to study the role of moral
teaching monks in schools under the Office of Chiang Mai Educational Zone 2 and 2)
to study the factors affecting to the success of monks teaching morality in schools
under the Office of Chiang Mai Educational Zone 2.

The results of the research revealed that recent advances in prenatal
testing technology have made for a diagnosis of genetic disorders and fetal
anormality. Most of the time termination of pregnancy is accepted for a proven fetal
disease and agreement terminate of pregnancy. Termination of pregnancy after
Prenatal diagnosis raised important ethical dilemma, Physicians and midwives are
faced with a conflict between the woman’s right to self-determination on one hand
and the right to life of the child on the other.

Regarding to monks teaching morality in schools under the Office of Chiang
Mai Educational Zone 2, it was found that they have played their roles in the school
for eight aspects e.g. familiarize themselves with students, provide the appropriated
learning activities for students, develop the learning skill for students, develop the
teaching technique, manage the classrooms, create the classroom atmosphere, create
the learning evaluation and adjusting their personalities to suit the school and
students.

The relationship between the factors that affects to the successful teaching
of monks teaching morality in schools, it was found eight aspects in overall at high
level ( = 3.95). When specifically considered, it was found that the highest mean on
the instructors’ personality ( = 3.99) followed by the classroom management at
high level ( = 3.98). In case of the lowest, it was found in the teaching technique (
= 3.92).
Keywords: Factors, Moral Teaching

บทนํา
สังคมไทยกําลังเผชิญกับวิกฤตทางศีลธรรม  ซึ่งโดยเนื้อแทแลวยังเปนรากเหงาของวิกฤตตาง

ๆ อีกมากมายในปจจุบัน อาทิ  วิกฤตดานสิ่งแวดลอม  วิกฤตทางการเมือง  และวิกฤตทางเศรษฐกิจ
(ซึ่งสามารถหวนกลับมาไดทุกเวลา) รวมไปถึงชองวางท่ีถางกวางข้ึนระหวางคนรวยกับคนจน และ
ความขัดแยงท่ีรุนแรงข้ึนภายในชาติ   นอกจากนั้นวิกฤตศีลธรรมดังกลาวมายังเปนภาพสะทอนถึง
ความลมเหลว สถาบันตาง ๆ ซึ่งมีหนาท่ีในการเสริมสรางศีลธรรมในสังคมไทย อาทิ  ครอบครัว
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ชุมชน  วัด  และโรงเรียน๑ซึ่งปญหาสังคมไทยไดทวีความรุนแรงและมีความหลากหลายมากข้ึน
สาเหตุปญหาท่ีเกิดข้ึนสวนหนึ่งมาจากสภาพแวดลอมและความเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ   ทําใหคนนิยมทางวัตถุมากข้ึน  ซึ่งกอใหเกิดปญหาดานพฤติกรรมในเด็กวัยรุน
อาทิ  ปญหาสังคม  ปญหาการกอเหตุทะเลาะวิวาทของนักเรียน  นักศึกษา  ปญหาการแพรระบาด
ของยาเสพติดในกลุมนักเรียน  นักศึกษา  และปญหาอาชญากรรม จากสภาพแวดลอมท่ีเกิดข้ึนกับ
นักเรียน  นักศึกษาดังกลาว  พบวารากเหงาแหงปญหาท่ีแทจริง คือ การท่ีนักเรียน   นักศึกษา  ไดรับ
การกลอมเกลาทางจิตใจไมเพียงพอและในบางกรณีถูกละเลยจากสถานศึกษาท่ีปลูกฝงในเรื่องศีลธรรม
จริยธรรม  จนทําใหขาดความสํานึกตอหนาท่ี  ขาดความรูสึกผิดชอบชั่วดี  เวนแตนักเรียน  นักศึกษา
จะถูกจัดระเบียบทางความคิด  จนมีจิตใจท่ีใฝดี  และมีพลังใจท่ีเขมแข็งสามารถเปนภูมิคุมกันดานทาน
ดวยหลักธรรมทางศาสนา๒

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม เขต ๒ ไดแต อําเภอแมริม  อําเภอแมแตง อําเภอ
สันทราย อําเภอพราว และอําเภอสะเมิง ไดประสบปญหาเนื่องมาจากตัวของพระสอนศีลธรรมจํานวน
หนึ่งสมัครเขาโครงการแตไมปฏิบัติงานตามสัญญา  เชน  อางวาเปนเจาอาวาสตองรับกิจนิมนตไม
สามารถมาสอนตามกําหนดไดบางรูปลาสิกขาบางรูปยายวัด และบางรูปเลิกสอนกลางคันเปนตน   ทํา
ใหงบประมาณสูญเปลา และนักเรียนขาดโอกาสท่ีจะไดรับการศึกษาจากพระท่ีมีคุณภาพ  และเต็มใจ
มุงม่ันในการสอน  สวนใหญพระสอนตามหลักสูตรวิชาพุทธศาสนาในโรงเรียนและเปนเพียงผูชวยสอน
ไดเวลานอย พระจํานวนมากสอนโดยการบรรยาย อาศัยตํารา และใหนักเรียนทองจําขอเท็จจริง  จะ
เห็นไดวา  เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม เขต ๒ ยังขาดบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพในการสอนศีลธรรม
จริยธรรมใหแกเยาวชนไทย  ซึ่งอาจจะมีปจจัยตางๆ ท่ีทําใหครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนขาด
ประสิทธิภาพในการสอน  สงผลใหเยาวชนไทยไดรับความรูเรื่องศีลธรรมจริยธรรมอยางไมเต็มท่ี   ไม
สามารถนําหลักธรรมไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางแทจริง และอาจกอใหเกิดปญหาตางๆ ตามมา
ดวยเหตุผลดังกลาว  ผูศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จการสอนของครูพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม เขต ๒ เพ่ือจะไดเปนแนวทางในการพัฒนา
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสอนตอไป

๑.วัตถุประสงคการวิจัย
๑. เพ่ือศึกษาบทบาทของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม

เขต ๒
๒. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  เขต

พ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม เขต ๒

๑ กรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม, แนวทางการดําเนินงานหนวยเผยแพรศีลธรรมทาง
พระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, ๒๕๕๔), หนา ๑.

๒ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, คูมือการดําเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ปงบประมาณ ๒๕๕๐, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทยจํากัด, ๒๕๕๐),
หนา ๖.
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๒. ขอบเขตการวิจัย
๒.๑ ขอบเขตดานเนื้อหา ประกอบดวย ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จการสอนของครูพระสอน

ศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดเชียงใหม  โดยผูวิจัยมุงศึกษาปจจัยท่ีสงผลการสอน  ไดแก  ประสบการณ
ในการสอน ภาระงาน  บุคลิกภาพ ความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน  บรรยากาศในชั้นเรียน
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และการใชสือ่การสอน

๒.๒ ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก
๑) พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  เขตพ้ืนท่ีการศึกษา เขต ๒ จํานวน ๑๕ รูป

ประกอบดวย ๕ อําเภอ แยกออกเปนอําเภอแมริม จํานวน ๔ รูป อําเภอแมแตง จํานวน ๔ รูป อําเภอ
สันทราย จํานวน ๔ รูป อําเภอพราว จํานวน ๒ รูป อําเภอสะเมิง จํานวน ๑ รูป

๒) ผูบริหารหรือครูประจํา จํานวน ๓๐ คน แยกออกเปน ๑๕ โรงเรียน ๆ ละ ๒ คน
๓) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ – ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เขต

๒ จํานวน ๑๕ โรงเรียนๆ ละ ๑๐ คน
๒.๓ ขอบเขตดานพ้ืนท่ี ไดแก โรงเรียนท่ีมีครูพระไปสอนศีลธรรมในโรงเรียน เขตพ้ืนท่ี

การศึกษา เขต ๒ ประกอบดวย อําเภอแมริม อําเภอแมแตง อําเภอสันทราย อําเภอพราว อําเภอสะ
เมิง

๓. วิธีดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยในครั้งนี้  เปนการวิจัยแบบประสานวิธีเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)

และเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผูวิจัยใชการสัมภาษณครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
และสอบถามครู นักเรียน โดยใชแบบสอบถาม หลังจากดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลแลว จึงนําขอมูล
มาวิเคราะห โดยสถิติ ไดแก การแจกแจงความถ่ี คารอยละ และการวิเคราะหระดับปจจัยท่ีมีผลตอ
ความสําเร็จการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  deviation)
๔. ผลการวิจัย

จากผลการจัดเก็บขอมูลจาก ๓ กลุมตัวอยาง ไดแก กลุมท่ี ๑ กลุมครูพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เขต ๒ จํานวน ๑๕ รูป ประกอบดวย ๕ อําเภอแยกออกเปนอําเภอแมริม
จํานวน ๔ รูป อําเภอแมแตง จํานวน ๔ รูป อําเภอสันทราย จํานวน ๔ รูป อําเภอพราว จํานวน ๒ รูป
อําเภอสะเมิง จํานวน ๑ รูป กลุมท่ี ๒ กลุมผูบริหารหรือครูประจํา จํานวน ๓๐ คน แยกออกเปน ๑๕
โรงเรียน ๆ ละ ๒ คน และกลุมท่ี ๓ กลุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ – ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ใน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา เขต ๒ จํานวน ๑๕ โรงเรียนๆ ละ ๑๐ คน รวมท้ังสิ้น ๑๙๕ รูป/คน

จากผลการศึกษาบทบาทของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
เชียงใหม เขต ๒ พบวา มีแนวคิดเก่ียวกับการแสดงบทบาทของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนใน ๘
ประเด็น คือ

๑. การสรางความคุนเคยกับนักเรียน โดยการเขาหานักเรียนอยางสมํ่าเสมอ เปนท่ี
ปรึกษาใหนักเรียนท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียน การเอาใจใสและติดตามพฤติกรรมของนักเรียน
การพบปะและใหเวลากับนักเรียน การสอนโดยใชกิจกรรมท่ีสรางสรรคและเนนความสนุกสนาน
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๒. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีความเหมาะสมกับผูเรียน โดยยึดผูเรียนเปน
ศูนยกลาง (Student Centered หรือ Child Centered) เชน การจัดการบรรยากาศ จัดกิจกรรม จัด
สื่อจัดสถานการณ ฯลฯ ใหเหมาะสมกับผูเรียน ทําใหนักเรียนมีความสุขกับการเรียน

๓. แนวทางในการพัฒนาดานการเรียนรูหรือดานทักษะของผูเรียน ไดแก ทักษะพ้ืนฐาน
คือ ทักษะท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต เชน อานออก เขียนได คิดเลขเปน ทักษะเพ่ือทํางาน คือ ทักษะ
พ้ืนฐานในการทํางานของทุกอาชีพ ไดแก เทคโนโลยีสารสนเทศ การคิดวิเคราะหการคิดสรางสรรค
การทํางานเปนทีม และการสื่อสาร และทักษะเฉพาะอาชีพ คือ ทักษะเบื้องตนของอาชีพท่ีสนใจ เพ่ือ
เตรียมคนใหมีทักษะและศักยภาพสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานดานทักษะฝมือ ดาน
รางกายและจิตใจ ดานลักษณะนิสัยในการทํางาน เชน ความขยัน อดทน กระตือรือรน ซื่อสัตย และ
รับผิดชอบ

๔. วิธีการสอนท่ีทําใหนักเรียนมีความสนใจตอการเรียนการสอน โดยการจัดกิจกรรมใน
กระบวนการเรียนรูยึดหลักการเรียนรู จากสงใกลตัวท่ีนักเรียนรูจักและคุนเคย ไดแก แหลงเรียนรูท้ัง
ดานกายภาพ ชีวภาพ และวิถีชุมชน ออกแบบการเรียนรูของศิษยใหเริ่มท่ีสิ่งใกลตัว สิ่งท่ีนักเรียน
สนใจเริ่มท่ีความสนใจของศิษย แลวชวนคิดเชื่อมโยงออกสูประเด็นการเรียนรูใหเด็กคิด ลองทํา และ
นําเสนอผลสําเร็จ

๕. วิธีการในการจัดระบบการปกครองในชั้นเรียนใหเรียบรอย โดยการฝกใหนักเรียนมี
ระเบียบวินัย มิใชการควบคุม ไมใหมีอิสระ ครูตองมีเทคนิคในการปกครองชั้นเรียนและฝกให
นักเรียนรูจักใชสิทธิหนาท่ีของตนเองอยางมีขอบเขต

๖. การสรางบรรยากาศในชั้นเรียน โดยการสรางบรรยากาศแบบประชาธิปไตย นักเรียน
และครูจะยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ครูเปดโอกาสใหนักเรียนได แสดงความคิดเห็น ได
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ไดรูจักทํางานรวมกัน รูจักสิทธิและหนาท่ีของตนเอง มีเหตุมีผล นักเรียนจะรู
สึกสบายใจในการเรียน เปนบรรยากาศท่ีสงเสริมใหเกิดการเรียนรูท่ีดี

๗. วิธีการประเมินผลการเรียน การประเมินผลท่ีดีตองไดขอมูลท่ีเปนประโยชนเก่ียวกับ
การเรียนรูของนักเรียน ในขณะเดียวกันจะตองใชเวลานอยท่ีสุดในการประเมิน เชื่อมโยงกับเนื้อหา
สาระของแตละรายวิชาและจะตองสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู

๘. การปรับบุคลิกภาพใหเหมาะสมกับสถานศึกษาและผูเรียน ซึ่งบุคลิกภาพของครูใน
การสอน ครูตองใชเทคนิคและทักษะการสอนท่ีสอดคลองเหมาะสมกับนักเรียนและบทเรียนเพ่ือให
นักเรียนเกิดความรู เจตคติ และทักษะตามท่ีหลักสูตรกําหนด รวมไปถึงการแตงกาย การยืน การเดิน
ทาทาง น้ําเสียง การใชคําพูด การแสดงออกทางสีหนา แววตา ฯลฯ เหมาะสมกับการเปนครูจะชวย
สงเสริมบรรยากาศการเรียนรูไดดีบุคลิกภาพของครูมีผลตอความรูสึกของนักเรียน

๕.๑.๒ ความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จการสอนของครูพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหมเขต ๒ พบวา

ขอมูลท่ัวไปจากกลุมตัวอยาง จํานวนท้ังสิ้น ๑๘๐ รูป/คน เปนเพศชาย จํานวน ๑๔๕
รูป/คน คิดเปนรอยละ ๘๐.๖ และเปนเพศหญิง จํานวน ๓๕ คน คิดเปนรอยละ ๑๙.๔ มีสถานภาพ
เปนนักเรียน จํานวน ๑๕๐ รูป คิดเปนรอยละ ๘๓.๓ เปนครู จํานวน ๒๗ รูป/คน คิดเปนรอยละ
๑๕.๐ และเปนผูบริหาร จํานวน ๓ รูป คิดเปนรอยละ ๑.๗ มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน
๑๐๒ รูป คิดเปนรอยละ ๕๖.๗ รองลงมาคือ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน ๒๗ รูป/คน คิด
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๑๙๓

เปนรอยละ ๑๕.๐ และมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จํานวน ๒๖ รูป/คน คิดเปนรอยละ ๑๔.๔
ตามลําดับ

ความสัมพันธระหวางผูสอนกับนักเรียนของผูตอบแบบสอบถาม โดยรวม อยูในระดับ
มาก ( = ๓.๙๘) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการแสดงออก  ดวยสี
หนายิ้มแยม แจมใส  ในขณะสอน อยูในระดับมาก (  = ๔.๐๖) รองลงมา คือ การเปดโอกาสให
นักเรียนไดผลัดเปลี่ยนกันพูดใหเหตุผลเพ่ือการเรียนรูซึ่งกันและกัน อยูในระดับมาก (  =๔.๐๔) สวน
ดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ สามารถควบคุมอารมณใหม่ันคงเสมอตนเสมอปลายเม่ือนักเรียนมีปญหา
อยูในระดับมาก ( = ๓.๙๓)

การจัดเลือกกิจกรรมการสอนใหเหมาะสมของผูตอบแบบสอบถาม โดยรวม อยูในระดับ
มาก ( = ๓.๙๔) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ชี้แจงวัตถุประสงคการ
เรียนการสอน ในแตละบท อยูในระดับมาก ( = ๔.๐๒) รองลงมา คือ ใชสื่อการสอนท่ีเหมาะสมกับ
เนื้อหา  และนาสนใจ  โดยการใหผูเรียนมีสวนรวมในการผลิตสื่อ อยูในระดับมาก (  =๔.๐๐) สวน
ดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ มีตํารา  /  เอกสารประกอบการสอน  ความเหมาะสมกับรายวิชา อยูใน
ระดับมาก ( = ๓.๘๘)

การใชจิตวิทยาการเรียนรูของผูตอบแบบสอบถาม โดยรวม อยูในระดับมาก (  =
๓.๙๔) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ สงเสริมการเรียนรูของนักเรียนโดย
การเรียนรูดวยตนเองและเขาใจผูอ่ืนดวย อยูในระดับมาก (  = ๔.๑๗) รองลงมา คือ ใชสื่อการสอน
ท่ีเหมาะสมกับเนื้อหา  และนาสนใจ  โดยการใหผูเรียนมีสวนรวมในการผลิตสื่อ อยูในระดับมาก ( 
=๔.๐๐) สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ จัดกิจกรรมเหมาะสม  สอดคลองกับความสามารถของ
ผูเรียน อยูในระดับมาก ( = ๓.๘๘)

กลวิธีการสอนและอุบายในการสอนของผูตอบแบบสอบถาม โดยรวม อยูในระดับมาก (
 = ๓.๙๒) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ชี้แจงวัตถุประสงคเม่ือเริ่มสอน
แตละครั้งชัดเจน อยูในระดับมาก ( = ๔.๐๑) รองลงมา คือ กลวิธีแกปญหาเฉพาะหนา  โดยการใช
ตัวอยาง  การแกปญหา อยูในระดับมาก (  = ๓.๙๘) สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ การใชภาษา
เลนคํา อยูในระดับมาก ( = ๓.๘๐)

การปกครองในชั้นเรียนของผูตอบแบบสอบถาม โดยรวม อยูในระดับมาก (  = ๓.๙๘)
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ความสามารถในการวางแผนเพ่ือสราง
กฎระเบียบในชั้นเรียน อยูในระดับมาก (  = ๔.๑๖) รองลงมา คือ มีความยุติธรรม  เท่ียงธรรม  ใน
การปกครองชั้นเรียน อยูในระดับมาก ( = ๔.๑๑) สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ เปนแบบอยางท่ี
ดีตอนักเรียน อยูในระดับมาก ( = ๓.๙๐)

การปกครองในชั้นเรียนของผูตอบแบบสอบถาม โดยรวม อยูในระดับมาก (  = ๓.๙๓)
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ รวมกันทํางานเปนกลุม อยูในระดับมาก (
 = ๔.๐๓) รองลงมา คือ มีความสามารถสรางบรรยากาศท่ีมีความอบอุน  ทําใหนักเรียนเกิดความ
อบอุน  สบายใจ  รักครู  รักโรงเรียน อยูในระดับมาก (  = ๔.๐๓) สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ
สามารถในการจัดการกิจกรรมใหผูเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู อยูในระดับมาก ( = ๓.๘๔)

การปกครองในชั้นเรียนของผูตอบแบบสอบถาม โดยรวม อยูในระดับมาก (  = ๓.๙๓)
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ชี้แจงเกณฑและวิธีการประเมินผลกอนการ
เรียน อยูในระดับมาก (  = ๔.๑๐) รองลงมา คือ วัดผลและประเมินผลตรงตามผลการเรียนรูท่ี
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๑๙๔

คาดหวัง อยูในระดับมาก ( = ๓.๙๔) สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ การวัดผลตามสภาพท่ีแทจริง
โดยวัดจากแฟมผลงาน อยูในระดับมาก ( = ๓.๘๕)

บุคลิกภาพของผูสอน โดยรวม อยูในระดับมาก (  = ๓.๙๙) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ วางตัวอยางเหมาะสมกับความเปนครู อยูในระดับมาก (  = ๔.๐๙)
รองลงมา คือ ความสนใจตอผูเรียนและการยอมรับความคิดเห็นของผูเรียน อยูในระดับมาก (  =
๔.๐๒) สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ มีมนุษยสัมพันธท่ีดี  มีน้ําใจและความอดทน อยูในระดับมาก
( = ๓.๙๓)

ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เขตพ้ืนท่ี
การศึกษาเชียงใหมเขต ๒ ท้ัง ๘ ดานโดยรวม โดยรวม อยูในระดับมาก (  = ๓.๙๕) เม่ือพิจารณา
เปนรายดาน พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานบุคลิกภาพของผูสอน อยูในระดับมาก ( = ๓.๙๙)
รองลงมา คือ ดานการปกครองในชั้นเรียน อยูในระดับมาก ( = ๓.๙๘) สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด
คือ ดานกลวิธีการสอนและอุบายในการสอน อยูในระดับมาก ( = ๓.๙๒)

๕. สรุปองคความรูท่ีไดจากการวิจัย
จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา พระสอนศีลธรรมเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการ

ปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมใหแกเยาวชนในโรงเรียน ดังนั้นหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการศึกษา ควร
ใหความสําคัญและตระหนักถึงความจําเปนในการเขาไปมีสวนรวมของครูพระสอนศีลธรรมในการ
ปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับเยาวชนใหมากกวาท่ีเปนอยูในปจจุบัน โดยผูท่ีมีสวนเก่ียวของ
ทุกฝายตองใหความสําคัญและความสนใจในเรื่องครูผูสอน นักเรียน สถานท่ีสอน สื่อการสอน การ
วัดผลท่ีไดประสิทธิภาพและการจัดการหลักสูตรท่ีตองมีความเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงกับหลักสูตรสามัญ
และสอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนงบประมาณในการดําเนินการ ควรจัดใหมีความ
เหมาะสม และควรมีการวางรูปแบบการจัดการเรียนการสอนศีลธรรมในโรงเรียนใหเปนแบบอยาง
เดียวกันและเหมาะสมกับสภาพปจจุบันของสังคมท่ีมีความเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว เพ่ือให
เยาวชนเปนผูท่ีมีความรูคูคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งจะทาใหสังคมและประเทศชาติมีความเจริญสืบไป

๖.ขอเสนอแนะ
๖.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
โรงเรียนและหนวยงานท่ีเก่ียวของในการจัดการศึกษา อันไดแก กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงวัฒนธรรม สํานักงานพระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และผู
ท่ีมีสวนเก่ียวของทุกฝาย ควรสงเสริมและสนับสนุนใหครูพระสอนศีลธรรมมีความรูในดานตางๆ มาก
ข้ึน ไมวาจะเปนการสนับสนุนท้ังในแงของวิชาการ เทคโนโลยี ตลอดจนเครื่องมือท่ีทันสมัยตางๆ
เพ่ือใหพระสอนศีลธรรมมีความรอบรูมากข้ึนและสามารถท่ีจะนําเอาเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเหลานั้นมา
ผนวกเขากับวิชาสามัญท่ีมีการเรียนการสอนในโรงเรียนและสามารถสอดแทรกหลักธรรมตางๆ ได
อยางเหมาะสม ซึ่งจะทําใหการสอนศีลธรรมมีประสิทธิภาพมากข้ึน

๖.๒ ขอเสนอแนะเพือ่การวิจัยครั้งตอไป
๑. ควรศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาเขตอ่ืนๆ วามีความเหมือนกัน หรือแตกตางกันอยางไร
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๑๙๕

๒. ควรศึกษาเชิงพัฒนาเพ่ือสงเสริมใหครูพระสอนศีลธรรมมีศักยภาพในการสอนมาก
ยิ่งข้ึน

๓. ควรศึกษาเปรียบเทียบปจจัยท่ีสงเสริมความรูความสามารถในการสอนของครูพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน

๔. ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของครูพระสอนศีลธรรมในการจัดการเรียนการสอนท่ี
เหมาะสมกับผูเรียนและสอดคลองกับนโยบายการศึกษาของชาติ

๕. ควรศึกษาสภาพปญหาและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ตางๆ ท่ัวประเทศ

๖. ควรมีการศึกษาแนวทางการประสานความรวมมือกับองคกรท้ังภาครัฐ และเอกชน
และผูมีสวนเก่ียวของ (Stakeholder) ในการสงเสริมดําเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ใหมีความเขมแข็ง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

บรรณานุกรม

๑. ภาษาไทย
ก. ขอมูลปฐมภูมิ

มหาจุฬาลงกรณรราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๓๙.
ข.ขอมูลทุติยภูมิ

(๑) หนังสือ :
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม. คูมือการดําเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ปงบประมาณ ๒๕๕๐. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย
จํากัด, ๒๕๕๐.

____________. แนวทางการดําเนินงานหนวยเผยแพรศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, ๒๕๕๔.

พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). “โรงเรียนวิถีพุทธเพ่ือสังคมไทย” บทความใน มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, โรงเรียนวิถีพุทธ. กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
๒๕๔๗.

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). พุทธวิธีในการสอน. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๑.
สุนทร  สุนันทชัย. เทคนิคและวิธีสอนพุทธศาสนาในโรงเรียน. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๓๕.
เสฐียรพงษ วรรณปก. พุทธวิธีการสอนจากพระไตรปฎก. กรุงเทพมหานคร: เพชรรุงการพิมพ จํากัด,

๒๕๔๐.
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ความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกับคุณภาพชีวิตตามหลักศีล ๕
ของบุคลากรเทศบาลตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม

RELATIONSHIP BETWEEN WORK EFFICIENCY AND QUALITY OF LIFE
IN ACCORDANCE WITH THE FIVE PRECEPTS OF THE PERSONNEL OF

SANKAMPHAENG SUB-DISTRICT MUNICIPALITY,
SANKAMPHAENG DISTRICT, CHIANGMAI PROVINCE

พระสุกิจ  อคฺคมหาเสนาวํโส (อัครมหาเสนาวงศ)*
ดร.วิชญพล   ผลมาก**

ดร.เสนห   ใจสิทธิ์**

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค คือ ๑) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล

ตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ๒) เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตตามหลักศีล ๕ ของบุคลากร
เทศบาลตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ๓) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน และคุณภาพชีวิตตามหลักศีล ๕ ของบุคลากรเทศบาลตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัด
เชียงใหม ๔) เพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการคุณภาพชีวิตตามหลักศีล ๕ กับการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ
ของบุคลากรเทศบาลตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จงัหวัดเชียงใหม วิธีวิจัยเปนการวิจัยแบบผสมผสานวิธี
โดยเปนการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งเปนการวิจัยเชิงสํารวจกับกลุมตัวอยาง คือบุคลากรของเทศบาลตําบลสันกําแพง
จํานวน ๑๔๒ คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวยการหาคาความถ่ี รอยละ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะหคาความสัมพันธโดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ
เพียรสัน โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ และการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชการสัมภาษณเชิงลึกกับผูให
ขอมูลสําคัญ จํานวน ๑๑ ทาน วิเคราะหขอมูลดวยการพรรณนาความ

ผลการศึกษาวิจัย พบวา
๑)ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม

คาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก (x̄=๓.๙๙) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดานมีคาเฉลี่ยจากมากไปหา
นอยตามลําดับ ดังนี้ ดานกระบวนการทํางาน(x̄=๔.๑๑)ดานบุคคล(x̄=๔.๐๑)และดานผลผลิต (x̄=๓.๘๖)

๒) คุณภาพชีวิตตามหลักศีล๕ของบุคลากรเทศบาลตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
คาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก (x̄ = ๔.๑๕) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน มีคาเฉลี่ยจากมาก
ไปหานอยตามลําดับ ดังนี้ ดานการใหความปลอดภัยแกทรัพยสิน (x̄ = ๔.๒๐) ดานการใหความปลอดภัยแกชีวิต
(x̄ = ๔.๑๙)ดานการใหความจริงใจในการปฏิบัติงาน (x̄ = ๔.๑๔) ดานการใหการคุมครองทางสติปญญา (x̄ = ๔.๑๑)
และดานการใหความปลอดภัยแกครอบครัว (x̄=๔.๐๙)

* นิสิตปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย.

**อาจารยท่ีปรึกษา
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๒

๓) ความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กับคุณภาพชีวิตตามหลักศีล ๕ ของบุคลากร
เทศบาลตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม  พบวา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในภาพรวม
มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับสูง กับคุณภาพชีวิตตามหลักศีล ๕ ของบุคลากรเทศบาลตําบลสันกําแพง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ๐.๐๕

๔) การบูรณาการคุณภาพชีวิตตามหลักศีล ๕ กับการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพของบุคลากร
เทศบาลตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ดังนี้ (๑) ดานการใหความปลอดภัยแกชีวิต พบวา
ผูบริหารควรคนหาสาเหตุของปญหา ใชวิธีการพูดโนมนาวชี้ใหเห็นโทษของการเบียดเบียน การวากลาวตักเตือน
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน (๒) ดานการใหความปลอดภัยแกทรัพยสิน พบวา ผูบริหารควรชี้แนะ
ใหบุคลากรใหตระหนักรูถึงโทษของการทุจริต เปนผูนําในการใหทาน ปฏิบัติหนาท่ีดวยความเสียสละ (๓) ดานการ
ใหความปลอดภัยแกครอบครัว พบวา ควรใหความรูแกบุคลากรในการแตงกายให ชี้ใหเห็นโทษ ของการประพฤติผิด
ในกาม และมีมาตรการในการปองปราม(๔)ดานการใหความจริงใจในการปฏิบัติงาน พบวา ควรมีการปลูกฝงมารยาท
ท่ีดีในการพูดตั้งแตการรับบุคลากรเขามาปฏิบัติงาน ผูบริหารควรใหแรงเสริมทางบวก ดวยการใหคําชม และควร
เปนตัวอยางท่ีดีในการพูด (๕) ดานการใหการคุมครองทางสติปญญา พบวา ควรจัดกิจกรรมการอบรมสัมมนา
โนมนาวใหเห็นถึงความสําคัญของการรักษาสุขภาพ และการลดจัดกิจกรรมท่ีอาจจะทําใหเกิดการดื่มสุรา

คําสําคัญ : ประสิทธิภาพ, คุณภาพชีวิต, ศีล ๕

Abstract
The objectives of the study were 1) to study the work efficiency of Sankamphaeng sub-

district municipality, Sankamphaeng district, Chiang Mai Province, 2) to study the quality of life according
to the five precepts of personnel’s Sankamphaeng sub-district municipality, Sankamphaeng district,
Chiang Mai province, 3) to study the relationship between work efficiency and the quality of life
according to five precepts of the personnel’s Sankamphaeng sub-district municipality, Sankamphaeng
district, Chiang Mai province and 4) to study the quality of integration according to five precepts and work
efficiency and the quality of life according to five precepts of personnel’s Sankamphaeng sub-district
municipality, Sankamphaeng district, Chiang Mai province. This research was a mixed method research
by using the quantitative research. The research study was survey research. The sample includes 142
of personnel’s Sankamphaeng sub-district municipality, Sankamphaeng district, Chiang Mai province. The
research data were collected by questionnaires and the data were analyzed by frequency, percentage,
mean, standard, deviation and analysis and correlation using the Pearson Correlation Coefficient with
statistically significant at the 0.05 level. This study was qualitative research by using documentary
research and to in-depth interview with a group of key 11 persons and the data was analyzed by
descriptive interpretation.

The findings of this research were found as follows:
1) The work efficiency of Sankamphaeng sub-district municipality, Sankamphaeng district,

Chiang Mai Province, the overall was at high level (x̄=3.99). When considering into each aspect was at
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the highest all aspects, with an average of descending order the following; processes (x̄= 4.11),
individuals (x̄= 4.01) and output (x̄= 3.86).

2) The quality of life according to the five precepts of San Kamphaeng sub-district
municipality, Chiang Mai province, the overall was at high level (x̄= 4.15), when considering into each
aspect was at high level for all sides, with an average of descending order, the provision of security to
the property (x̄= 4.20), the safety of life (x̄= 4.19), the sincerity in the performance (x̄= 4.14) and the
protection of intellectual (x̄= 4.11), and the provision of security to families (x̄= 4.09).

3) The relationship between work efficiency and quality of life according to the five precepts
of personnel of San Kamphaeng sub-district municipality, San Kamphaeng district, Chiang Mai province
found that the overall work efficiency were positive correlation high level with the quality of life
according to the five precepts of personnel of San Kamphaeng sub-district municipality with
statistically significant at the 0.05 level .

4) The integrating quality of life according to the five precepts and work efficiency of
personnel of San Kamphaeng sub-district municipality, San Kamphaeng district, Chiang Mai province as
follows: (1) the provision of security of life found that the administrators should find the cause of the
problem, pointed out the danger of encroachment, to warn and evaluate of working. (2) the provision
of security to the property found that the administrator should aware of the danger of corruption,
to be the leader to give alms, duties with devotion. (3) the providing security for the family found that
provide the knowledge to the dressing of personnel, indicated the penalty of sexual misconduct and
having the measures of deterrence. (4) the sincerity of performance found that should be cultivated
the good manners of speech when getting people into work. Administrators should provide positive
reinforcement by giving praise and should be a good example in speaking. (5) the protection of
intellectual found that should be provided the seminar activity, persuade the importance of
maintaining healthy and reducing activities that may cause of drinking.

Keywords : Efficiency, Quality of Life, The Five Precepts

บทนํา
กําเนิดพัฒนาการเทศบาลในประเทศไทยเริ่มตนในสมัยรัชกาลท่ี ๕ มีวัตถุประสงคแรกเริ่ม

ท่ีจะใหเทศบาลทําหนาท่ีดูแลเก่ียวกับการรักษาความสะอาดและการปองกันโรคติดตอ และบํารุงทางสัญจรไปมา
ใหสะอาดยิ่งข้ึน๑ ในปจจุบันตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.๒๔๙๖ กําหนดใหเทศบาลมีหนาท่ีหลายประการ
อาทิ การรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและท่ีสาธารณะ การปองกันโรคติดตอ๒ มีโรคไขเลือดออก
และโรคพิษสุนัขบา เปนตน ในกรณีโรคไขเลือดออก ในบางครั้งเทศบาลตองใชสารเคมีในการกําจัดยุงลายซึ่งเปน

๑ปธาน สุวรรณมงคล,สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย, (นนทบุรี : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
๒๕๕๕), หนา ๒๗๙.

๒เสนห จุยโต, ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการบริหาร, (นนทบุรี : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๖),
บทท่ี ๙ หนา ๓๘.
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พาหะของโรค หรือการกําจัดสุนัขท่ีมีลักษณะสุมเสี่ยงตอการเปนพาหะของโรคพิษสุนัขบา การกระทําเชนนี้
ทําใหเทศบาลมีความจําเปนจะตองปฏิบัติตามกฎหมายเพ่ือรักษาผลประโยชนโดยรวมของประชาชน แตการ
เบียดเบียนสรรพสัตวจะกอใหเกิดเปนอุปนิสัยในการเบียดเบียน การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนข้ัน
เงินเดือน ยังเปนปจจัยชวยกระตุนใหเกิดการเบียดเบียนเพ่ือนรวมงาน คิดท่ีจะตําหนิติเตียนเพงโทษผูอ่ืนผูอ่ืน
ดวยเจตนามุงราย การเบียดเบียนนั้นทําใหเกิดการทะเลาะวิวาทสรางความเดอืดรอนวุนวาย สรางความวิตกกังวล
หวาดระแวงซึ่งกันและกัน สุขภาพจิตของบุคลากรผูรวมปฏิบัติงานก็จะเสื่อมโทรมเพราะเกรงจะวาตนจะถูก
เบียดเบียน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานก็จะลดนอยลง ตลอดจนถึงการท่ีบุคลากรของเทศบาลจะตองออก
พบปะประชาชน ไปรวมงานในโอกาสสําคัญ การจะท่ีหลีกเลี่ยงการดื่มสุรา ก็เปนไปไดโดยยาก การดื่มสุราเปน
การทํารายตนเอง ทําลายสุขภาพรางกาย ทําลายสติสัมปชัญญะ เม่ือขาดสติสัมปชัญญะทําอะไรไมยั้งคิด ควบคุม
รางกายตนเองไมได นอกจากนั้นสามารถกระทําการทุจริตไดดวยอํานาจของสุรา เปนผลทําใหประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานก็ลดนอยลง

ศีล ๕ เปนหลักธรรมท่ีเปนพ้ืนฐานของความเปนมนุษย เปนสิ่งท่ีแสดงใหเห็นถึงคุณภาพชีวิตได
ครบถวน เพราะศีล ๕ จะรักษาผูปฏิบัติไมใหตกไปในท่ีชั่ว เปนมนุษยท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตามหลักของศีลธรรม
เม่ือมนุษยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีแลวการปฏิบัติงานก็จะมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน จึงเปนท่ีนาสนใจอยางยิ่งวา
เทศบาลตําบลสันกําแพง จะมีแนวนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคลอยางไร ใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพตามหลักทฤษฎีตะวันตก ควบคูไปกับการดํารงชีวิตโดยยึดถือปฏิบัติศีล ๕ และนาจะเปนแนวทาง
ตัวอยางใหแกเทศบาลท่ัวประเทศ ในการนําสารสนเทศท่ีไดจากการวิจัยในครั้งนี้ ไปประยุกตท่ีใชเพ่ือท่ีจะทําให
การพัฒนาชนบทสําเร็จลุลวงไปไดอยางมีประสิทธิภาพควบคูไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักศีล ๕

๑. วัตถุประสงคของการวิจยั
๑.๑ เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบลสันกําแพง อําเภอ

สันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
๑.๒ เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตตามหลักศีล ๕ ของบุคลากรเทศบาลตําบลสันกําแพง อําเภอ

สันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
๑.๓ เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กับคุณภาพชีวิตตามหลักศีล ๕

ของบุคลากรเทศบาลตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
๑.๔ เพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการคุณภาพชีวิตตามหลักศีล ๕ กับการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ

ของบุคลากรเทศบาลตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง  จังหวัดเชียงใหม

๒. ขอบเขตการวิจยั
๒.๑ขอบเขตดานเนื้อหา ผูวิจัยมุงศึกษาความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกับคุณภาพ

ชีวิตตามหลักศีล ๕ ของบุคลากรเทศบาลตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม โดยผูวิจัยมุงศึกษา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท้ัง ๓ ดาน คือ ๑) ดานบุคคล ๒) ดานกระบวนการทํางาน๓)ดานผลผลิตและผูวิจัย
ศึกษาคุณภาพชีวิตตามหลักของศีล ๕ ท้ัง ๕ ดาน คือ ๑) ดานการใหความปลอดภัยแกชีวิต ๒) ดานการใหความ
ปลอดภัยแกทรัพยสิน๓)ดานการใหความปลอดภัยแกครอบครัว๔)ดานการใหความจริงใจในการปฏิบัติงาน๕)ดานการ
ใหการคุมครองทางสติปญญา

๒.๒ ขอบเขตดานตัวแปร ไดแก ตัวแปรท่ี ๑ คือ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล
ตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ประกอบดวย ๓ ดาน  ไดแก ๑.ดานบุคคล ๒.ดานกระบวนการ
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๕

ทํางาน๓. ดานผลผลิตและตัวแปรท่ี ๒ คือ คุณภาพชีวิตตามหลักศีลท้ัง ๕ ดาน ไดแก๑. ดานการใหความปลอดภัย
แกชีวิต ๒. ดานการใหความปลอดภัยแกทรัพยสิน ๓. ดานการใหความปลอดภัยแกครอบครัว ๔. ดานการใหความ
จริงใจในการปฏิบัติงาน ๕. ดานการใหการคุมครองทางสติปญญา

๒.๓ ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแกประชากร (Population) ไดแก บุคลากรเทศบาล
ตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม จํานวน ๑๔๒ คน จากประชากร จํานวน ๒๒๕ คน ผูใหขอมูล
สําคัญ (Key Informant) ผูวิจัยทําการสัมภาษณเชิงลึก (In –depth– Interview) ผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน๑๑ทาน

๒.๔ ขอบเขตดานพื้นท่ี ไดแก เทศบาลตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
๒.๕ ขอบเขตดานระยะเวลา ดําเนินการวิจัยตั้งแตเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ ถึงเดือน กุมภาพันธ

พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมเปนระยะเวลา ๖ เดือน

๓. สมมติฐานการวิจัย
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กับคุณภาพชีวิตตามหลักศีล ๕ ของบุคลากรของเทศบาลตําบล

สันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม มีความสัมพันธกัน

๔. กรอบแนวคิดในการวิจัย
งานวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ คุณภาพชีวิตตามหลักศีล ๕

ของบุคลกรเทศบาลตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม” ผูวิจัยไดทบทวนเอกสารและงานวิจัย
ท่ีเก่ียวของ โดยกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย.(Conceptual.Framework) ดังนี

ตัวแปรท่ีหนึ่ง ตัวแปรท่ีสอง

แผนภาพท่ี ๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย

หลักประสิทธิภาพ ๓ ดาน คือ
๑. ดานบุคคล
๒. ดานกระบวนการ
๓. ดานผลผลิต

คุณภาพชีวิตตามหลักศีล ๕ หกดาน คือ
๑. ดานการใหความปลอดภัยแกชีวิต
๒. ดานการใหความปลอดภัยแกทรัพยสิน
๓. ดานการใหความปลอดภัยแกครอบครัว
๔. ดานการใหความจริงใจในการปฏิบัติงาน
๕. ดานการใหการคุมครองทางสติปญญา

แนวทางในการในการบูรณาการคุณภาพชีวิตตามหลักศีล
๕ กับการปฏิบัติงานใหมี ประสิทธิภาพ ของบุคลากร
เทศบาลตําบล สันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัด
เชียงใหม

ปจจัยสวนบุคคล
๑) เพศ
๒) อายุ
๓) การศึกษา
๔) รายได
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๖

๕. วิธีดําเนินการวิจัย
๕.๑ รูปแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mix. Method Research) โดยเปนการวิจัยเชิงปริมาณ

(Quantitative.Research)ซึ่งเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey.Research)จากแบบสอบถาม (Questionnaire)ประกอบการ
สัมภาษณเชิงลึก (In–depth– Interview)ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informant)

๕.๒ ประชากรและกลุมตัวอยาง
๕.๒.๑ ประชากร ท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก บุคลากรเทศบาลตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง

จังหวัดเชียงใหม ๒๒๕คน
๕.๒.๒กลุมตัวอยาง ท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยกลุมตัวอยางโดยการเปดตารางขนาดกลุมตัวอยาง

ของเครซี่และมอรแกน (Krejcie.and.Morgan)ซึ่งผูวิจัยจะทําการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple. Random Sampling)
มาจากการเปดตารางขนาดกลุมตัวอยาง ไดกลุมตัวอยางจํานวน๑๔๒คน

๕.๒.๓ ผูใหขอมูลหลัก ผูวิจัยทําการสัมภาษณเชิงลึก (In – depth – Interview) ผูใหขอมูลหลัก
จํานวน๑๑ทาน ไดแก ๑)พระสงฆ จํานวน๒รูป๒)ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน๙ทาน

๕.๓ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนตามกรอบของ

การวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ คุณภาพชีวิตตามหลักศีล ๕
ของบุคลากรเทศบาลตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม” และผูวิจัยสรางแบบสัมภาษณเพ่ือใช
เก็บขอมูลโดยเปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Intertie)

๕.๔การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร โดยใช

สถิติ ดังนี้
๑. การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม หลังจากท่ีไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม

เรียบรอย นําขอมูลท่ีไดไปวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร ดังนี้

สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) สําหรับอธิบายลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยางและพรรณนา
ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และระดับคุณภาพชีวิตตามหลักศีล ๕ ของบุคลากรเทศบาลตําบลสันกําแพง
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม สถิติท่ีใช คือ คาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean)
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชสําหรับทดสอบสมมติฐาน เพ่ือหาคาความสัมพันธระหวาง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กับคุณภาพชีวิตตามหลักศีล ๕ ของบุคลากรเทศบาลตําบลสันกําแพง อําเภอ
สันกําแพง จังหวัดเชียงใหม สถิติท่ีใช คือ การหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product
Moment Correlation Coefficient)

๒. การวิเคราะหคาถามปลายเปด ผูวิจัยทําการเก็บขอมูลไดกําหนดตามกรอบของการวิจัย จากนั้น
นําขอมูลท่ีไดมาจัดกลุมขอมูล (Data Grouping) ตามกรอบท่ีกําหนดเอาไว แลวทําการวิเคราะหโดยการแจกแจง
ความถ่ี (Frequency)

๓. การวิเคราะหขอมูลการสัมภาษณเชิงลึกผูวิจัยทําการจัดกลุมขอมูล (Data Grouping) สาระสําคัญของ
ประเด็นการสัมภาษณ จากนั้นทําการพรรณนาแบบความเรียงตามประเด็นท่ีไดกําหนดไว
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๗

๖.ผลการวิจัย
๖.๑ขอมูลสวนบุคคลของของผูตอบแบบสอบถาม
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนชาย จํานวน ๘๔คน คิดเปนรอยละ๕๙.๑๕ มีอายุระหวาง๓๑–๔๐ป

จํานวน๕๗คน  คิดเปนรอยละ๔๐.๑๔ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน๖๑คน คิดเปนรอยละ๔๒.๙๖และมี
อาชีพเปนลูกจางชั่วคราวจํานวน๙๒คน คิดเปนรอยละ๖๔.๗๙

๖.๒ ระดับประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง
จังหวัดเชียงใหม

ประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบลสันกําแพง โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
มีคาเฉลี่ย ๓.๙๙ เม่ือพิจารณาเปนรายดานสรุปได ดังนี้ ดานบุคคล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x̄ = ๔.๐๑ , S.D. =
๐.๕๔) ดานกระบวนการทํางาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x̄ = ๔.๑๑ , S.D. = ๐.๕๘)และดานผลผลิต โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก (x̄=๓.๘๖,S.D. =๐.๕๙)

๖.๓ ระดับคุณภาพชีวิตตามหลักศีล ๕ ของบุคลากรเทศบาลตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง
จังหวัดเชียงใหม

คุณภาพชีวิตตามหลักศีล๕ของบุคลากรเทศบาลตําบลสันกําแพงโดยรวมอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย๔.๑๕
เม่ือพิจารณาเปนรายดานสรุปได ดังนี้ ดานการใหความปลอดภัยแกชีวิต โดยภาพรวมอยูในระดับมาก(x̄=๔.๑๙,S.D. =
๐.๖๔)ดานการใหความปลอดภัยแกทรัพยสิน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก(x̄= ๔.๒๐ ,S.D. = ๐.๗๑)ดานการใหความ
ปลอดภัยแกครอบครัว โดยภาพรวมอยูในระดับมาก(x̄= ๔.๐๙,S.D. = ๐.๘๖)ดานการใหความจริงใจในการปฏิบัติงาน
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก(x̄=๔.๑๔,S.D. =๐.๖๗) และดานการใหการคุมครองทางสติปญญาโดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก(x̄=๔.๑๑,S.D. =๐.๘๙)

๖.๔ ผลการทดสอบสมติฐาน
จากการทดสอบความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กับคุณภาพชีวิตตามหลักศีล ๕

ของบุคลากรเทศบาลตําบลสันกําแพง ในภาพรวมพบวา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธเชิงบวก
ในระดับสูงกับคุณภาพชีวิตตามหลักศีล ๕ ของบุคลากรเทศบาลตําบลสันกําแพง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ ๐.๐๕

๖.๕ ผลการสัมภาษณเชิงลึก
แนวทางการบูรณาการคุณภาพชีวิตตามหลักศีล ๕ กับการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ

ของบุคลากรเทศบาลตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง  จังหวัดเชียงใหม
๑) ดานการใหความปลอดภัยแกชีวิต
ควรมีการเลือกใชแนวทางอ่ืนเพ่ือปองกันโรค การโนมนาวชี้แนะใหเห็นโทษของการเบียดเบียนเพ่ือน

รวมงาน ตลอดจนถึงควรมีการประเมินผลการทํางาน
๒) ดานการใหความปลอดภัยแกทรัพยสิน
ผูบริหาร และสื่อมวลชน ควรมีสวนรวมในการเฝาระวังการทุจริต มีการตรวจสอบการทํางาน

และตองมีการลงโทษตามระเบียบขอกฎหมาย และควรชี้แนะใหบุคลากรตระหนักรูถึงความสําคัญของการไมลัก
ขโมย ผูบริหารก็ควรเปนผูนําในการทําบุญใหทาน อันจะทําใหบุคลากรไดนําเอามาเปนตัวอยางในการ
ปฏิบัติงาน
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๘

๓) ดานการใหความปลอดภัยแกครอบครัว
ควรรณรงคใหความรู แนะนําใหบุคลากรแตงตัวในการปฏิบัติงานใหรัดกุม ชี้ใหเห็นโทษของการ

ประพฤติผิดในกาม การสรางคานิยมท่ีดีในการยึดม่ันขนบธรรมเนียมประเพณีระหวางชายหญิง และควรจัดใหมี
กิจกรรมอบรมใหความรูแกบุคลากร มีมาตรการในการปองปราม โดยการวากลาวตักเตือน หรือการพิจารณา
ไมตอสัญญาจาง

๔) ดานการใหความจริงใจในการปฏิบัติงาน
ควรมีการปลูกฝงมารยาท ท่ีดีในการพูดตั้งแตการรับบุคลากรเขามาปฏิบัติงาน ผูบริหารควรให

แรงเสริมทางบวกดวยการใหคําชม และควรเปนตัวอยางท่ีดีในการไมพูดคําหยาบ พูดคุยกับผูใตบังคับบัญชาดวย
คําพูดท่ีไพเราะ ออนนอมถอมตน อันจะเปนตัวอยางท่ีดีแกผูใตบังคับบัญชาในการปฏิบัติตาม

๕) ดานการใหการคุมครองทางสติปญญา
ควรชี้ใหเห็นคุณประโยชนจากการไมดื่มสุราการลดจัดกิจกรรมท่ีอาจจะทําใหเกิดการดื่มสุรา เปลี่ยนเปน

กิจกรรมการฟงเทศน หรือกิจกรรมอ่ืน เม่ือบุคลากรของเทศบาลปฏิบัติไดดังนี้ ก็จะมีสติสัมปชัญญะในการ
ปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน มีประสิทธิภาพในการทํางานมากยิ่งข้ึน สงผลใหมีประสิทธิภาพในการทํางานมากยิ่งข้ึน

๗. สรุปองคความรูท่ีไดรับจากการวิจัย
จากการวิจัย ผูวิจัยไดรับองคความรูท่ีไดจากการวิจัยครั้งนี้ คือ ทําใหทราบถึงแนวทางในการการ

บูรณาการคุณภาพชีวิตตามหลักศีล ๕ กับการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ ของบุคลากรเทศบาลตําบลสันกําแพง
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม เพ่ือปรับปรุงแนวนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพเกิด
ประโยชนสูงสุด และใหบุคลากรของเทศบาล มีคุณภาพชีวิตตามหลักศีล ๕ ตอไป สามารถสรุปเปนแผนภาพองค
ความรูได ดังนี้

แผนภาพท่ี ๒ สรุปองคความรูท่ีไดจากการวิจัย



๑๙๗

๑๙๗

สรุปองคความรูท่ีไดรับจากการวิจัย ผูวิจัยไดรับองคความรูท่ีไดจากการศึกษา ดังนี้
การใหความปลอดภัยแกชีวิต คือ ควรใชแนวทางการปองกันโรคระบาด  ดวยการฉีดวัคซีนใหแก

สุนัข เพ่ือลดพฤติกรรมการเบียดเบียนสัตว แกไขปญหาการเบียดเบียนเพ่ือนรวมงาน โดยวิธีการโยกยายตําแหนง
บุคลากร ใหมีความเหมาะสมกับภาระงาน

การใหความปลอดภัยแกทรัพยสิน คือ ควรใหความสําคัญ ในการสอดสองดูแล พฤติกรรมการทํางาน
ของบุคลากรเทศบาล การเผยแพรขาวสารการกระทําผิด ก็จะเปนกรณีศึกษาใหกับบุคลากร ไดเขาใจและตระหนักรู
ถึงโทษของการนําสิ่งของในทางราชการไปใชในงานสวนตัว

การใหความปลอดภัยแกครอบครัว คือ ควรควรรณรงค ใหความรู ชี้ใหเห็นโทษของการประพฤติผิด
ในกาม การสรางคานิยมท่ีดีในการยึดม่ันขนบธรรมเนียมประเพณีระหวางชายหญิง

การใหความจริงใจในการปฏิบัติงาน คือควรมีการปลูกฝงมารยาทท่ีดีในการพูด หากบุคลากรกระทําผิด
ก็ควรตักเตือน ดวยคําท่ีสุภาพ ออนโยน

การใหการคุมครองทางสติปญญา คือ ควรชี้ใหเห็นโทษของการดื่มสุราแลว และชี้ใหเห็นคุณประโยชน
จากการไมดื่มสุรา โดยการ มีนโยบายสงเสริมบุคลากรท่ีใหความรวมมือในการไมดื่มสุรา หรือสูบบุหรี่

การบูรณาการคุณภาพชีวิตตามหลักศีล ๕ จําเปนตองอาศัยผูบริหารในการวางแผนนโยบายท่ี
ชัดเจนและเปนรูปธรรม เพ่ือใหผูบังคับบัญชาของหนวยงานสามารถนําไปปฏิบัติได อีกท้ังผูบังคับบัญชา
และผูใตบังคับบัญชาควรเลง็เห็นถึงความสําคัญในการนําหลักศีล ๕ ไปปรับใชในการปฏิบัติงาน

๘. ขอเสนอแนะ
๘.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑) เทศบาลตําบลสันกําแพง ควรเสริมสรางความรูความเขาใจหลักศีล ๕ เพ่ือเปนแนวทางในการ

บูรณาการในการปฏิบัติงานของบุคลากร และนําความรูท่ีไดรับไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางาน
๒) เทศบาลตําบลสันกําแพง ควรสนับสนุนใหบุคลากรไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรมตามโครงการ

หมูบานรักษาศีล ๕ อยางสมํ่าเสมอ
๓) เทศบาลตําบลสันกําแพง ควรจัดใหมีการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และสงเสริมคานิยม

และทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน
๔) ผูบริหารเทศบาลตําบลสันกําแพง ควรประพฤติปฏิบัติตนเปนตนแบบในการยึดม่ันและปฏิบัติตาม

หลักธรรมใหบุคลากรไดปฏิบัติตาม
๕) เทศบาลตําบลสันกําแพง ควรสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น

เพ่ือปรับปรุงแนวทางการบูรณาการคุณภาพชีวิตตามหลักศีล ๕ เพ่ือใหการปฏิบตัิงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน
๘.๒ ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
๑) ผูบริหารเทศบาลตําบลสันกําแพง ควรกําหนดนโยบายทางการบูรณาการคุณภาพชีวิตตามหลักศีล

๕ ในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ ของบุคลากรเทศบาลตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
อยางชัดเจนและเปนรูปธรรม โดยครอบคลุมหลักศีล ๕ ตามแนวทางท่ีไดศึกษาวิจัยนี้

๒) บุคลากรของเทศบาลตําบลสันกําแพง ควรศึกษาความรูวิชาการทางดานพระพุทธศาสนาเพ่ิมเติม
เพ่ือนํามาปรับใชในการปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการทํางานและเพ่ือความกาวหนาในหนาท่ีการงาน
ของตนเอง
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๓) ผูบริหารเทศบาลตําบลสันกําแพง ควรมีการติดตามประเมินผลการดําเนินการบูรณาการคุณภาพ
ชีวิตตามหลักศีล ๕ กับการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ ของบุคลากรเทศบาลตําบลสันกําแพง

๔) ผูบริหารเทศบาลตําบลสันกําแพง ควรวิเคราะหถึงปญหาและอุปสรรคในการบูรณาการคุณภาพ
ชีวิตตามหลักศีล ๕ กับการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ ของบุคลากรเทศบาลตําบลสันกําแพง เพ่ือกําหนดเปน
แนวทางในการแกปญหาในครั้งตอไป

๕) ผูบริหารเทศบาลตําบลสันกําแพง ควรติดตามผลการทางการบูรณาการคุณภาพชีวิตตามหลักศีล
๕ กับการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ ของบุคลากรเทศบาลตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัด
เชียงใหม อยางใกลชิด

๘.๓ ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
๑) ควรทําการวิจัยเก่ียวกับความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กับคุณภาพชีวิต

ตามหลักศีล ๕ ในระดับชาติ
๒) ควรประยุกตใชหลักธรรมอ่ืนเพ่ือนํามาใชในการวิจัยคุณภาพชีวิต ของบุคลากรของเทศบาลตําบล

สันกําแพง เชน หลัก พรหมวิหารธรรม สังคหวัตถุธรรม เปนตน
๓) ควรศึกษาถึงผลการทางการบูรณาการคุณภาพชีวิตตามหลักศีล ๕ กับการปฏิบัติงาน ใหมี

ประสิทธิภาพ ของบุคลากรเทศบาลตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม หลังจากศึกษาและใชใน
การบูรณาการตามงานวิจัยนี้แลว

บรรณานุกรม
๑. ภาษาไทย

ก. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Sources)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.พระไตรปฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
ข. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources)

(๑) หนังสือ :
ปธาน สุวรรณมงคล. สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย. นนทบุรี : สํานักพิมพมหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมา

ธิราช,๒๕๕๕.
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วิเคราะหพัฒนาการคณะธรรมยุตในจังหวัดเชียงใหม
AN ANALYTICAL STUDY OF THE DEVELOPMENT OF THE DHAMMAYUTIKA IN CHIANG MAI PROVINCE

พระอชิรพรรธน ชยธมฺโม(อินทรประสิทธิ์)
PhraAchiraphatJayadhammo(Iindraprasith)*

บทคัดยอ
บทความเรื่อง “วิเคราะหพัฒนาการคณะธรรมยุตในจังหวัดเชียงใหม” มีวัตถุประสงค ๓

ประการ คือ ๑) เพ่ือศึกษาพัฒนาการของพระพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงใหม ๒) เพ่ือศึกษาพัฒนาการ
ของคณะธรรมยุตในจังหวัดเชียงใหม และ ๓) เพ่ือวิเคราะหพัฒนาการคณะธรรมยุตในจังหวัดเชียงใหม
จากการศึกษาสรุปผลได วาพระพุทธศาสนาในเชียงใหมเปนดินแดนท่ีมีความเจริญรุงเรืองมากจากการ
แผขยายเขามาของอาณาจักรหริภุญชัย เม่ือศาสนาพุทธเขามามีอิทธิพลกับชาวลานนา เจาผูครองนคร
ในดินแดนแหงนี้ลวนเอาใจใสทํานุบํารุงศาสนาจึงทําใหดินแดนลานนามีศาสนวัตถุและศาสนสถานท่ี
สําคัญสําหรับเชียงใหมมีพระเถระ ๒ รูป คือ พระนพีสีพิศาลคุณ (คําปง) และพระอุบาลีคุณูปมาจารย
(จันทร  สิริจนฺโท) เปนผูมีบทบาทสําคัญในการเผยแผของคณะธรรมยุต จนเปนท่ียอมรับจากประชาชน
ดวยการเปนพระท่ีมีเหตุมีผลและเปนพระท่ีสามารถนําหลักธรรมมาอธิบายใหกับประชาชนอีกท้ังมี
คณะสงฆในหมูพระกรรมฐานรักษาขอวัตรปฏิบัติ ธรรมเนียมประเพณีอยางเครงครัดเปนท่ีเลื่อมใสแกผู
พบเห็นและยังไมมีการแผขยายอยางแพรหลายแตจะแผขยายในกลุมคนทีละกลุมอยางตอเนื่อง
โดยเฉพาะพระสายวัดปาเปนอัตลักษณของคณะธรรมยุตในจังหวัดเชียงใหม.
คําสําคัญ : พัฒนาการ, คณะธรรมยุต

ABSTRACT
The Research entitled “An Analytical Study of the Development  of the

Dhammayutika in Chiang Mai  Province” consists of three aims : 1) to study the
development of Buddhism in Chiang Mai, 2) to stud the development of
Dhammayutika in Chiang Mai, and 3) to analyze the development of Dhammayutika in
Chiang Mai.could be concluded as follows;The development of Buddhism in Chiang
Mai can be found that Buddhism in Chiang Mai is prosperous since Hariphunchai realm
has expanded. When the influence of Buddhism covered LanNa,the rulers of Lan Na
had fully supported Buddhism. Many significant kinds of religious materials and places
occurred,In the case of Chiang Mai, there are two pioneer venerable monks
;PhraNapisipisalkun (Kamping) and PhraUpalikunupamajarn (Chan Siricando). They
played the important roles in propagation of Dhammayutika in Chiang Mai which most

*นิสิตปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาพระพุทธศาสนา) บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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levels of people acknowledged and Dhammayutika in Chiang Mai  can be assigned
that the spread of Dhammautika is in limited places but is going on, especially in the
ways of forest monasteries. In case of the Dhammayutika identity.
Keyword : development , dhammayutikaya

๑.บทนํา
ตามภูมิหลังประวัติศาสตร อาณาจักรลานนาเปนชื่อเรียกดินแดนทางภาคเหนือของไทยใน

อดีต ประกอบดวยเมืองตางๆ มีนครเชียงใหมเปนศูนยกลาง มีกษัตริยในราชวงศมังรายปกครอง
เรื่อยมาถึง ๒๐ พระองค ฝายอาณาจักรและฝายศาสนจักรไดเจริญคูขนานกับไปตามลําดับเปนเวลา
ติดตอกันนานถึง ๓๐๖ ป กอนจะเสียเอกราชใหแกพมา ในชวงเวลาอันยาวนาน ดานการ
พระพุทธศาสนา มีพิธีกรรมและความเชือ่ทางศาสนา ซึ่งมีอิทธิพลตอสังคมชาวเชียงใหม และเปนแหลง
อารายธรรมท่ีเกาแกของประเทศไทย มีความเจริญรุงเรืองตามยุคสมัย โดยเมืองเชียงใหมมีประวัติ
ความเปนมาท่ียาวนานนั้น สืบเนื่องดวยดินแดนบริเวณนี้มีวัฒนธรรมเจริญรุงเรืองหลายดาน และเม่ือ
พระยามังรายสรางเมืองเชียงใหม สันนิษฐานวามีการแลกเปลี่ยนถายทอดและรับเอาวัฒนธรรมของ
ชุมชนท่ีมีอยูและความเจริญรุงเรืองแลวมาเปนของตนเอง๑

คณะธรรมยุตเกิดข้ึนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ในรัชกาลท่ี ๓ ซึ่ง
พระพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองมากโดยถือกําเนิดธรรมยุติกนิกาย ผูกอตั้งคือ พระวชิรญาณภิกขุ พระราช
โอรสองคหนึ่งในรัชกาลท่ี ๒ คือเจาฟามงกุฏ ออกผนวชเม่ือ พ.ศ. ๒๓๖๗ ไดรับพระฉายาวา “วชิรญา
โณ” ทรงศึกษาพระไตรปฎกจนแตกฉาน และศึกษาการปฎิบัติ โดยการเสด็จออกธุดงคไปตามเมือง
ตางๆ วชิรญาณภิกษุองคผูกอตั้งคณะธรรมยุต ทรงเห็นวาคณะสงฆในตอนนั้นประพฤติยอหยอน
ทางการปฏิบัติ และทรงเห็นวาพระมอญปฏิบัติเครงจึงเสด็จไปศึกษากับพระมอญ ชื่อพระสุเมธมุนี วัด
บวรมงคล ฉายา พุทฺธวํโส เดิมนั้นบวชมาจากเมืองมอญ เม่ือรัชกาลท่ี ๓ สวรรคตแลว ตอมาไดทรงลา
ผนวชแลวข้ึนครองราชยเปนพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ในรัชกาลท่ี ๔ในชวงเริ่มตนนั้น
การแผขยายของ คณะธรรมยุต ในสยามกอนเปนหลัก ตอมาไดขยายตัวออกสูภูมิภาคตาง ๆ ปรากฏวา
ไดสรางความเลื่อมใสศรัทธาเปนอยางมากในหมูของพระสงฆในสวนภูมิภาคจํานวนหนึ่ง และหันมารับ
คติของ คณะธรรมยุต ดังนั้น คณะธรรมยุต ก็ไดแผรูปแบบใหม โดยเขามามีสวนในเมืองเชียงใหม

ในปพุทธศักราช ๒๔๗๑ ในยุคกองทัพธรรมกรรมฐาน พระอาจารยม่ัน ภูริทัตตมหาเถระ
พระกรรมฐานนักปฏิบัติธรรมผูยึดม่ันในการถือธุดงควัตร มักนอย สันโดษ เจริญรอยตามปฏิปทาของ
พระมหากัสสปเถรเจา ผูเอตทัตคะทางธุดงควัตร ไดรับอาราธนาจากพระเดชพระคุณพระอุบาลีคุณูป
มาจารย( จันทร สิริจันฺโท ) ใหมาเผยแผพระพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงใหม โดยเริ่มแรกท่ีวัดเจดีย
หลวง ซึ่งในขณะนั้นยังไมพลุกพลานดวยผูคน บรรยากาศภายในวัดเงียบสงบ พอออกพรรษาทานก็
ออกจาริกธุดงค ไปแสวงหาความสงบสงัด วัดท่ีเปนหลักของคณะสงฆธรรมยุตเชียงใหม คือ วัดเจดีย
หลวงวรวิหารเพราะเปนศูนยกลางการศึกษา การปกครอง มาแตโบราณตราบจนถึงปจจุบัน การท่ีคณะ
ธรรมยุตเขามาสูลานนานั้น มีการพัฒนาอยางรวดเร็ว และมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย

๑อรุณรัตน วิเชียรเขียว, ประวัติมหาดไทยสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม, พิมพครั้งท่ี๑, (เชียงใหม: ทิพย
เนตรการพิมพ, ๒๕๒๙), หนา๑๑-๑๓.



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

๒๐๑

พระพุทธศาสนาในเชียงใหมซึ่งเคยเปนศูนยกลางของลานนาจึงถูกปรับเปลี่ยนไปตามระเบียบปฏิบัติ
ท่ีมาจากขอบังคับตาง ๆ ลวนถูกกําหนดมาจากสวนกลาง

ผศ. เนื้อออน ขรัวทองเขียว๒ได ศึกษางานวิจัยและขอมูลสัมภาษณไดกลาววา
ธรรมยุติกนิกายเปนนิกายท่ีไดรับการสนับสนุนจากบรรดาเจานายเมืองเชียงใหมมาโดยตลอดไมวาจะ
เปนครั้งพระนพีสีพิศาลคุณ (พระมหาคําปง) ในสมัยเจาอินทวโรรส หรือพระอุบาลีคุณูปมาจารยใน
สมัยเจาแกวนวรัฐ นั่นอาจเปนเพราะธรรมยุติกนิกายเปนนิกายท่ีไดรับการยอมรับจากกรุงเทพฯ
เจานายเมืองเชียงใหมท่ีถูกดึงเขาสูระบบราชการของกรุงเทพฯ อาจเห็นวาเปนประโยชนในการ
สนับสนุนแนวทางท่ีกรุงเทพฯ ตองการ อีกท้ังวัตรปฏิบัติท่ีนาเลื่อมใสและความแตกฉานทางพระ
ศาสนาของพระสงฆธรรมยุติกนิกายเองทําใหผูพบเห็นเกิดความเลื่อมใสศรัทธาก็เปนได

บทความการวิเคราะหพัฒนาการของคณะธรรมยุตนี้ ใหเห็นถึงการพัฒนาการขยายตัว
ของคณะธรรมยุตในเชียงใหม ความเปนมาในชวงอดีตท่ีผานมา ในเชิงประวัติศาสตร ในภาพลักษณ
และอิทธิพลท่ีสงผลตอสังคมภูมิภาคในความเปนคณะธรรมยุต ในเรื่องของอัตลักษณของคณะธรรมยุต
ในเรื่องบทบาทของคณะธรรมยุต ตลอดถึงจุดออนจุดแข็งของคณะธรรมยุตโดยจะหาคําตอบท่ีจะ
อธิบายความเปนมาในขอมูลตางๆ ตามความเปนจริงท่ีระบุในเอกสาร และหลักฐานตางๆ ผูเก่ียวของ
เพ่ือเปนแนวทางท่ีเปนประโยชนท่ีจะไดเขาใจในบริบทของคณะธรรมยุตในจังหวัดเชียงใหมตอไป.

๒.วัตถุประสงคของการวิจัย
๑.เพ่ือศึกษาพัฒนาการของพระพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงใหม
๒.เพ่ือศึกษาพัฒนาการของคณะธรรมยุตในจังหวัดเชียงใหม
๓. เพ่ือวิเคราะหพัฒนาการคณะธรรมยุตในจังหวัดเชียงใหม

๓.วิธีการดําเนินการวิจัย
๑. การรวบรวมขอมูลโดยการศึกษาจากเอกสารตางๆไดแกหนังสือตําราทางวิชาการงาน

วิทยานิพนธสารนิพนธและงานวิจัยอ่ืนๆเพ่ือศึกษาพัฒนาการทางพระพุทธศาสนาประวัติความเปนมา
ของคณะธรรมยุตในจังหวัดเชียงใหม

๒. การวิเคราะหขอมูลโดยผูศึกษาจะดําเนินการวิเคราะหขอมูลตางๆท่ีไดจากการศึกษา
เอกสารโดยจัดเปนหมวดหมูตามวัตถุประสงคท่ีวางไว

๓. การสรุปผลการศึกษาและการเสนอแนะโดยจะสรุปผลวิเคราะหตางๆตามแนวทางท่ี
เสนอแนะในขอบเขตของปญหา

๔.ผลการศึกษา
๑.พัฒนาการของพระพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงใหม
ตามราชประเพณีของพระมหากษัตริยทุกรัชกาลตางทรงทํานุบํารุงศาสนาโดยเฉพาะ

พระพุทธศาสนาซึ่งเปนสถาบันหลักท่ีสําคัญของชาวไทยทรงปฏิบัติธรรมบําเพ็ญพระราชกุศลทรงทํานุ

๒เน้ือออน ขรัวทองเขียว, “รัฐสยามกับลานนา พ.ศ. ๒๔๑๗-๒๔๗๖”, วิทยานิพนธอักษรศาสตรดุษฎี
บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, ๒๕๕๒), หนา๒๔-๕๖.
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๒๐๒

บํารุงพระศาสนาในทุกดานท้ังศาสนพิธีและสังคหวัตถุทรงอุปถัมภและคุมครองใหสถิตดํารงสืบถาวร
พระพุทธศาสนาเกิดข้ึนในลานนา ไดเติบโตตั้งม่ันและสืบตอในสังคมแบบอาศัยพ่ึงพาซึ้งกันและกันเปน
ชุมชน เปนวิถีวัฒนธรรมท่ีหลากหลายเปนเวลาหลายศตวรรษ กอนท่ีจะมาดํารงอยูในสังคมสมัยใหม
สิ่งหนึ่งท่ีตกทอดมาถึงปจจุบันก็คือ วัฒนธรรมท่ีเนนความสัมพันธระหวางบุคคลกับบุคคล  ในสังคม
แบบชุมชนท่ีทุกคนลวนรูจักกันและมีปฏิสัมพันธแบบตัวตอตัว วัฒนธรรมดังกลาวยอมเพียงพอท่ีจะ
รักษาชุมชนใหผาสุกได  อยางไรก็ตามเม่ือสังคมมีความซับซอน  ผูคนมิไดละท้ิงวิถีแบบเดิมยังคงรักษา
วัฒนธรรมโดยมีความสัมพันธกันผานกลไกตาง ๆ ของสังคม  การท่ีสังคมรวมกันมากข้ึนจึงตองอาศัย
จริยธรรมท่ีเนนความสัมพันธระหวางบุคคลกับสังคม  พัฒนาการท่ียาวนานและการเปนอาณาจักรท่ี
เปนอิสระปกครองโดยราชวงศมังรายมีความเจริญรุงเรืองและเสื่อม จนตอมาตองตกอยูภายใตการ
ปกครองของพมาและสยามนั้น อาณาจักรลานนาก็ยังคงมีวิถีชีวิตท่ีเรียบงาย มีเอกลักษณเฉพาะกลุม
ชน ภายใตระบบความเชื่อแบบผสมผสานท้ังศาสนาพุทธ และการนับถือผี โดยสะทอนใหเห็นจากมรดก
วัฒนธรรม อาทิ ศาสนสถาน โบราณสถาน โบราณวัตถุ และเอกสารโบราณตางๆ เชน คัมภีรใบลาน
พับสา สมุดไทย และจารึกลานนาท่ีมีเปนจํานวนมากกลาวโดยสรุปชาวลานนามีความเชื่อในคําสอน
ของพระพุทธศาสนาเปนหลักสําคัญ และใชเปนแนวทางการดําเนินชีวิต อีกท้ังใชเปนเครื่องยึดเหนี่ยว
จิตใจ จึงสงผลใหชาวลานนามุงเนนท่ีจะประกอบการบุญการกุศล นอกจากนี้ก็ยังมีความเชื่อในสิ่งเหนือ
ธรรมชาติ เชน เรือนยันต ท่ีเปนเวทยมนตคาถาท่ีคอยปดเปาสิ่งชั่วรายใหออกไป และยังมีความเคารพ
ตอเสื้อบาน เสื้อเมือง ซึ่งก็คือวิญญาณของบรรพบุรุษหรือวีรบุรุษ ท่ีเชื่อวายังคงอยูและคอยคุมครองให
ความชวยเหลือแกลูกหลานโดยจะมีพิธีกรรมท่ีแสดงออกถึงความเชื่อดวยการเซนไหวเปนประจําทุกป
นอกเหนือจากนี้ชาวลานนายังเชื่อเรื่องการดูฤกษงามยามดีอันเปนเวลามงคลในการประกอบกุศลกรรม
ตางๆดวย

๒.พัฒนาการของคณะธรรมยุตในจังหวัดเชียงใหม
คณะธรรมยุตมีผลจากการฟนฟูพระพุทธศาสนาทําใหเกิดความนิยมในทางวิปสสนาในหมู

พระภิกษุสงฆสามเณรอยางกวางขวางทําใหมีพระอาจารยฝายวิปสสนาธุระ ท่ีมีชื่อเสียงเกิดข้ึนเปน
จํานวนมากโดยท่ีพระสงฆจากคณะธรรมยุต เกิดข้ึนจากผลของการแสวงหาความถูกตองตามพระธรรม
วินัย เริ่มแตการทรงศึกษาสอบสวนของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวตลอดมาจนถึง
การศึกษาสอบสวนของพระเถรานุเถระผูเปนบูรพาจารยแหงคณะธรรมยุตเปนลําดับมา ดังนั้น ธรรม
เนียมปฏิบัติของคณะธรรมยุตในดานตางๆ จึงเกิดข้ึนเปนลําดับมาตามลําดับกาล พระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัว ทรงรับเอาวินัยวงศ คือ ธรรมเนียมประพฤติปฏิบัติทางพระวินัยแบบรามัญมาเปน
ขอปฏิบัติเปนครั้งแรก เม่ือ ค.ศ. ๑๑๘๗ ตรงกับ พ.ศ.๒๓๖๘ อันเปนปท่ี ๒ แหงการทรงผนวชของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงรับเอาวินัยวงศแบบรามัญนิกายมาเปนแบบปฏิบัตินั้นเปน
การเริ่มตนแกไขการประพฤติปฏิบัติตามวินัยของพระองคซึ่งยังผลใหมีผูประพฤติปฏิบัติตามจนเกิดเปน
พระสงฆคณะหนึ่งในเวลาตอมาทําใหทรงมีพระวิจารญาณเก่ียวกับความเปนมาของพระพุทธศาสนา
และความประพฤติปฏิบัติของพระสงฆไดอยางละเอียดถ่ีถวน เปนเหตุใหทรงมีพระราชดําริในอันท่ีจะ
ฟนฟูการสั่งสอนพระพุทธศาสนาและการประพฤติปฏิบัติของพระสงฆใหถูกตองตามพระธรรมวินัย
ตามท่ีไดทรงศึกษาและทรงพิจารณาสอบสวนจนเปนท่ีแนแกพระราชหฤทัยวาถูกตองเปนจริงอยาง
แลวพระองคไดทรงนําประพฤติปฏิบัติข้ึนกอน หรือกลาวอีกอยางหนึ่งก็คือ ทรงเริ่มแกไขท่ีพระองคเอง
เปนอันดับแรกตอมาเม่ือมีบุคคลอ่ืนเห็นชอบและนิยมตาม จึงไดมีผูประพฤติปฏิบัติตามอยางพระองค
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๒๐๓

ข้ึน และมีจํานวนมากข้ึนเปนลําดับ จนเกิดเปนพระสงฆหมูหนึ่ง หรือนิกายหนึ่งท่ีไดชื่อในภายหลังวา
“ธรรมยุติกนิกาย” หรือท่ีเรียกสั้นๆ วา “ธรรมยุต” อันมีความวา ผูประกอบดวยธรรม หรือชอบดวย
ธรรม หรือยุติตามธรรม ท้ังนี้ก็เพราะวา พระสงฆนี้เกิดข้ึนดวยมุงแสวงหาวาขอใดเปนธรรมเปนวินัย
เปนสัตถุสาสน (คือคําสั่งสอนของพระศาสดา) แลวปฏิบัติขอนั้น เวนขอท่ีไมเปนธรรมไมเปนวินัยไมเปน
สัตถุสาสนแมจะเปนอาจิณปฏิบัติ(ขอปฏิบัติท่ีประพฤติตามกันมาแตผิดพระธรรมวินัย) เนื่องจากคณะ
ธรรมยุตนิกายเปนนิกายทางพุทธศาสนาแบบใหมท่ีไมเคยมีมากอนในหัวเมืองลานนาแมวาจะหมดสมัย
ของพระนพีสีพิศาลคุณและคณะธรรมยุตนิกายไดลดบทบาทลง แตมีพระมหาเถระอีกทานหนึ่งซึ่งเปน
กําลังสําคัญในการเผยแผคณะธรรมยุตนิกาย คือ พระอุบาลีคุณูปมาจารย (จันทร สิริจันฺโท) เจาอาวาส
วัดบรมนิวาส เม่ือครั้งดํารงสมณศักดิ์เปนพระราชกวีระหวาง พ.ศ. ๒๔๕๒-๒๔๕๗ ไดข้ึนมาท่ีเมือง
เชียงใหมโดยทางเรือและคงเขาพักท่ีวัดหอธรรม ในขณะนั้นเจาอินทวโรรสถึงแกพิราลัยแลว พระราช
กวีไดเทศนโปรดเจาทิพเนตรท่ีคุม ใน พ.ศ.๒๔๖๕ ทานไดข้ึนมาเชียงใหมอีกครั้งหนึ่ง สาเหตุท่ีทาน
ข้ึนมาในครั้งนี้เนื่องจากทานไดแตงหนังสือชื่อ "ธรรมวิจยานุศาสน" โดยขอความในหนังสือขัดตอรัฐ
ประศาสโนบายของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว จึงถูกถอดออกจากสมณศักดิ์ตําแหนง
พระเทพโมลี ทานจึงถือโอกาสออกธุดงคในภาคเหนือเม่ือพระอุบาลีคุณูปมาจารยจําพรรษาอยูท่ีคณะ
หอธรรม วัดเจดียหลวงตั้งแต พ.ศ.๒๔๗๑ ไดรื้อฟนคณะธรรมยุตนิกายใหเปนท่ีแพรหลายอีกครั้ง โดย
เปดโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรม ท้ังแผนกนักธรรมและแผนกบาลี จัดใหมีการแสดงธรรมประจําวัน
ธรรมสวนะเชา-บาย ท้ังในพรรษาและนอกพรรษา โดยทานเปนผูนําในการเทศนาธรรมดวยปฏิภาณ
โวหารและเปนท่ีเลื่อมใสของประชาชน นอกจากกิจกรรมการเผยแผพระธรรมแลวทานยังได
บูรณปฏิสังขรณกุฏิและศาสนสถานโดยพระวิหาร วัดเจดียหลวงท่ีปรากฏในปจจุบัน

๓.วิเคราะหพัฒนาการคณะธรรมยุตในจังหวัดเชียงใหม
ในสวนของจังหวัดเชียงใหมในปจจุบัน เปนจังหวัดท่ีเปดกวางทางดานการศึกษา และมี

แหลงใหความรูเก่ียวกับศาสนา จึงมีโอกาสท่ีศึกษาเก่ียวกับประวัติความเปนมาของศาสนาพุทธ ดาน
คณะธรรมยุตนั้น ในวงกวางยังไมมีการแผขยายอยางแพรหลาย แตจะแผขยายในกลุมคนทีละกลุม โดย
การแผขยายอยางตอเนื่องนั้น จะทําใหคณะธรรมยุตเปนท่ีรูจักในชาวบานรวมถึงพระสงฆหรือมาอาศัย
เรียนรูในจังหวัดเชียงใหมอยางชาๆรวมถึงการใหความรูทางพระพุทธศาสนาท่ีเหมือนกันไมตางกัน
เพียงแตวาสืบสายมาตางกัน มหานิกายคือดั้งเดิมในเมืองไทย และคณะธรรมยุตตนวงคคือพระมอญ ท่ี
ไดชื่อวาวินัยงดงาม พระมอญเนนวินัยมาก พระเถระชาวมอญท่ีธุดงคมาองคนี้นามวา ซาย พุทธวังโส
เปนท่ีศรัทธาของพระมหากษัตริย ผูทรงผนวชอยู พระองคเห็นวามีความสมบูรณเครงครัดดีมาก เลย
ทรงไปถวายตัวเปนศิษย แลวอุปสมบทดวย นานไปก็มีผูศรัทธามากข้ึนๆ เพราะปรับการเทศนจากแหล
เสียง เปนเทศนปากเปลา แสดงธรรมใหเขาใจชัดเจน ใหมีการสวดมนตทําวัตร การครองผา วินัยกรรม
ตางๆมากมาย จนมีการขยายเปนท่ีศรัทธากวางยิ่งข้ึน เรียกคณะนี้วาคณะธรรมยุต คณะสงฆธรรมยุต
ในยุคพระกรรมฐานซึ่งมีอิทธิพลในสังคมและเปนผูสงเคราะหชวยเหลือชาวบานตามความเหมาะสมกับ
เพศบรรพชิต อัตลักษณนี้ปรากฏชัดเจนในสังคมชนบทมากกวาสังคมเมืองอัตลักษณท่ีสัมพันธกับสังคม
ประกอบดวยผูนําทางจิตวิญญาณมาจากพฤติกรรมการสั่งสอนและเผยแผธรรมะอัตลักษณนี้พระสงฆใช
ธรรมะชวยใหชาวบานคลายความทุกขใจอีกท้ังยังสรางขวัญและกําลังใจใหชาวบานใหกลาเผชิญกับป
ญหาและใช สติป ญญาในการเอาชนะอุปสรรคตางๆกลาวไดว าพระสงฆธรรมยุตเป นคณะท่ีมี
ความสําคัญในสังคมไทย ปจจุบันพระสงฆไดลดบทบาทของตนเองลงเม่ือยุคสมัยเปลี่ยนไป สังคมจึงเริ่ม
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เสื่อมศรัทธาตอศาสนาเปลี่ยนระหวางบุญซึ่งชาวบานหวังจะไดรับกับปจจัยท่ีชาวบานจะตองเสียไป
สวนทางกับปฏิปทา ทานพระอาจารยม่ัน ภูริทตฺโตท่ีไดแนะวา การฉันหนเดียว การฉันในบาตร การ
บิณฑบาต การปดกวาดลานวัด การปฏิบัติอุปชฌายอาจารย การอยูปาวิเวก เปนศีลวัตรอันควรแกผู
ฝกฝนข้ันอุกฤษฏจะพึงปฏิบัติ สําหรับพระเถระผูมีบทบาท ในการสรางหลักคณะธรรมยุตในเชียงใหม
คือ ทานเจาคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย (จันทร สิริจันฺโท) วัดบรมนิวาส กรุงเทพฯ ไดนําแบบแผนการ
ปฏิบัติพระธรรมวินัย ตามแบบคณะธรรมยุตข้ึนมาเผยแพร ไดตั้งการศึกษาอบรมท้ังทางคันถธุระ ท้ัง
ทางวิปสสนาธุระ ณ วัดเจดียหลวง และขยายไปยังท่ัวจังหวัดเชียงใหม พระพุทธศาสนามีธุระสําคัญ ๒
ประการ คือ ๑. คันถธุระ ไดแกการศึกษาเลาเรียนพระคัมภีร ใหมีความรูพระธรรมพระวินัย เพ่ือดํารง
รักษาตําราไวมิให เสื่อมสูญ จะไดเปนแบบแกผูตองการปฏิบัติ ๒. วิปสสนาธุระ ไดแกการศึกษาอบรม
จิตใจตามหลักสมถะและวิปสสนา เพ่ือใหรูแจงธรรมและกําจัดกิเลส ออกจากจิตใจคณะสงฆในคณะ
ธรรมยุต ไดแบงงานออกเปนสองฝาย คือ ฝายคันถธุระ เรียกวา คามวาสี เอาธุระทางศึกษาเลาเรียน
พระคัมภีรเชนวัดเจดียหลวงสวนฝายวิปสสนาธุระ เรียกวา อรัญญวาสี เอาธุระศึกษาอบรมทางสมถะ
และวิปสสนา เชนวัดปาหมูใหมเม่ือความเปลี่ยนแปลงทางเวลาและทางสังคมเจริญข้ึน จุดแข็งในดาน
ความเครงครัดรักษาวินัย ในเรื่องของพระพุทธศาสนาของประเทศไทยท่ีไดมีการบันทึกเอาไว ไดมีพระ
อริยะสงฆเจาผูปฏิบัติดีปฎิบัติชอบอยูหลายรูป ทานเหลานี้มิตองการลาภยศสรรเสริญและสละแลวซึ้ง
ความเจริญทางดานวัตถุพยามท่ีจะหนีพันธะพูกผันตางๆไมเอาเรื่องทางโลกมาเก่ียวของ ไมใฝหาความ
โลภโกรธหลงมุงแสวงหาความหลุดพนจากโลกมนุษยและเจริญรอยตามพระพุทธองคอยางแทจริงการ
อยูปามีความสงบอยูปาไมมีภารกิจอยางอ่ืน แตข้ึนอยูกับศีลบริสุทธดวยเพราะเม่ือศีลบริสุทธจิตใจไม
ฟุงซาน นิวรณไมครอบงําก็ปฎิบัติผลไดงาย สถานท่ีท่ีพระพุทธเจาทรงยกยองธุระในพระพุทธศาสนา
ระบุไวสองประการคือคันถธุระและวิปสสนาธุระ ในสวนของธรรมยุตท่ีเปนจุดออนอีกมุมมองก็คือ
ธรรมยุตรุนหลังคอนขางจะละเลยไมนําพาเจตนาเดิมหรืออุดมคติเดิมของคณะสงฆธรรมยุตรุน
บุรพาจารย และบงบอกถึงความเครงครัดถึงความประพฤติปฏิบัติในธรรม ซึ่งสอดคลองกับคําวาธรรม
ยุติกะประพฤติธรรม การไหลบาของวัฒนธรรมตางชาติโดยอาศัยความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีอัน
ทันสมัย ทําใหคานิยมของสังคมไทยเปลี่ยนไปดวย โดยอดีตคนนับถือคุณคาทางจริยธรรมไวสูง แต
ปจจุบันคุณคาทางจริยธรรมถูกมองวาเปนท่ีสองรองจากวัตถุ หากศาสนาไมสอดแทรกคุณคาทาง
จริยธรรมใหกับคนในยุคนี้โดยใชเครื่องมือคือเทคโนโลยีท่ีสื่อกับคนรวมสมัยไดงายกวาคุณคาทาง
จริยธรรมของคนก็จะลดลงเรื่อยๆ

๕.บทสรุป
จากการศึกษาพบวาขอแตกตางทางการเมืองและสังคมนั้นเปนเรื่องท่ีปรากฏอยูโดยท่ัวไป

ในสังคมเชียงใหมโดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมชนชั้นปกครองท่ีตองเผชิญกับการรักษาเสถียรภาพ
การเมืองภายในของตนเองอยางไรก็ตามบทบาทของคณะธรรมยุตก็มีสวนท่ีทําใหสังคมในระดับ
ประชาชนของเมืองเชียงใหมเปดใจตอบรับกับความเปลี่ยนแปลงนี้งายข้ึนดวย โดยผูวิจัยเห็นวา
สามารถสรางความศรัทธาในตัวพระสงฆท่ีออกมาใหประชาชนไดรับรูซึ่งไมเพียงแตในยุคสมัยท่ีเทานั้น
แตการรับรูของประชาชนในเรื่องราวไดสืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน
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การศึกษาในครั้งนี้ทําใหเห็นวาการเปลี่ยนแปลงท้ังการเมืองและสังคมในชวงเวลาดังกลาว
กลาวคือ เม่ือมีการถายทอดองคความรูของราชสํานักสยามมาสูเชียงใหมแลวยังมีการเลือกรับ
วัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุตางๆมาปรับใชรวมดวยคือเปนรูปแบบการผสมผสานกันอยางหลากหลาย
ซึ่งท้ังหมดนี้ทําใหเห็นวาสภาพสังคมเมือง

เชียงใหมแมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วแตยังคงมีเอกลักษณเปนของตนเองมา
จนปจจุบันท้ังนี้มิไดปฏิเสธวาอิทธิพลตะวันตกเปนแรงผลักดันสําคัญตอพัฒนาการทางคณะธรรมยุตใน
สมัยของไทยแตการเปลี่ยนแปลงใดๆทางสังคมซึ่งหมายรวมไปถึงลานนาดวยนั้นคงมิไดเกิดข้ึนอยางงาย

อีกท้ังประวัติศาสตรเชียงใหมมาแบบหนึ่งอยูในสภาพแวดลอมทางภูมิศาสตรการเมือง
และสังคมแบบหนึ่งอยูในบริบททางวัฒนธรรมแบบหนึ่งดังนั้นสิ่งท่ีเกิดข้ึน ยอมจะมีความแตกตางกันไม
มากก็นอยซึ่งจะตองมีการอธิบายความสัมพันธของปรากฏการณท่ีมีความเฉพาะคณะธรรมยุตกับกรอบ
ความคิดดั้งเดิมสิ่งท่ีรับเขามาจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองตองสอดคลองกับรากฐานทางอุดมคติภายในของ
การเปลี่ยนแปลงในชวงดังกลาวเต็มไปดวยกระแสธารแหงความขัดแยงและการเปลี่ยนแปลงในระดับ
โครงสรางสําคัญของสังคมเกิดความเปลี่ยนแปลงทางกรอบโครงความคิดความเชื่อคานิยมข้ึนมากมาย
ความเชื่อทางสังคมแบบรัฐจารีตของสิ่งตางๆในสังคมถูกนิยามข้ึนใหมศาสนาพุทธท่ีแทมีหลักอยางไร
ความเปนสมัยใหมและความศิวิไลซเปนเชนไรสถาบันพระมหากษัตริยควรมีบทบาทแคไหนในสังคม
หรือความเสมอภาคสําคัญอยางไรเปนตนซึ่งภายใตสถานการณท่ีสับสนและคลุมเครือในการคนหา
คุณคาและความหมายของสังคมแบบใหมในทุกดานนับตั้งแตสมัยรัชกาลท่ี๔สืบเนื่องมาจนกระท่ังหลัง
เปลี่ยนแปลงการปกครองนี้สังคมไมมากก็นอยท้ังนี้การศึกษาจะไมเนนอธิบายตามแบบเดิมท่ีมองอยาง
แบงแยกโดยจะใชการมองอยางหาความสัมพันธวามีการผสมผสานและเปนปจจัยสืบเนื่องกัน ใน
ลักษณะใดบางมีสวนใดปรับเปลี่ยนและมีสวนใดยังคงอยูสวนใดท่ีรับเขามาและสวนใดท่ีตัดท้ิงไป

ภายใตบริบทภายในทางสังคมและวัฒนธรรมในชวงดังกลาวซึ่งถาเราเขาใจประเด็นเหลานี้
อยางลึกซึ้งและชัดเจนมากเพียงพอก็นาเชื่อวาจะนําไปสูการสรางความเขาใจในอีกมุมหนึ่งท่ีมีในยุค
แหงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวอีกท้ังยังเปนการสรางความเขาใจตอในมิติท่ีหลากหลายมากข้ึนกวาท่ี
เปนอยูในปจจุบัน แนวทางสวนหนึ่งของ “คณะธรรมยุต” คือการตีความศาสนาโดยเลือกสรรและตี
กรอบพระพุทธศาสนาใหมีแตลักษณะท่ีเปนเหตุเปนผลเทานั้นจุดเปลี่ยนนี้สงผลทําใหแนวคิดหลักใน
การกลับไปสูพุทธศาสนาเดิมแทตาม “พุทธบัญญัติ” นี้เปนคําตอบหนึ่งท่ีสามารถนํามาอธิบายสิ่งท่ี
กลาวมาทําใหมองเห็นถึงมิติอันเปนรูปธรรมในพุทธศาสนานิยามใหมแตนั้นก็เพียงพอท่ีจะสะทอนให
เห็นถึงภาพพจนแบบใหมของตะวันตกท่ีเปลี่ยนไปจากอดีต

ขอเสนอแนะ
๑. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
สําหรับผูท่ีตองการศึกษาในประเด็นในทางพัฒนาการพระพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงใหม

สามารถทําการศึกษาไดในลักษณะเชนเดียวกันกับการศึกษาในครั้งนี้ เพียงแตเปลี่ยนกรณีศึกษาตาม
จังหวัดหรือภูมิภาคโดยเฉพาะเจาะจงของมหาเถรสมาคมหรือรัฐบาลมีสวนผลักดันหรือไม ซึ่งจะทําให
เห็นรูปแบบพัฒนาการท่ีแตกตางกันในแตละกรณีศึกษา หรือสามารถทําการศึกษาในรูปแบบของ
การศึกษาเปรียบเทียบสองแหง ซึ่งจะไดเห็นความเหมือนและความแตกตางในรายละเอียด หรือจะ
ทําการศึกษาในแงใชหลักเกณฑทางดานนิกายทางพระพุทธศาสนามาเปรียบก็ได สวนประเด็นอ่ืนท่ี
เก่ียวของ สามารถเลือกทําการศึกษาโดยการเจาะจงในรายละเอียดบางเรื่องได หรือแมแตบริบทอ่ืนท่ี



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

๒๐๖

เก่ียวของ จึงควรท่ีจะทําการศึกษา โดยการใชแบบสอบถาม รวมท้ัง การสัมภาษณ ในจังหวัดตางๆ
เพ่ือใหเห็นรูปแบบในอดีตถึงปจจุบัน ตามสภาพความเปนจริง และ เพ่ือท่ีจะสังเคราะหหา โอกาส และ
อุปสรรค ในปจจุบัน เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนารูปแบบในเชิงสรางสรรคตอไป

๒.ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
๑)ควรศึกษาเปรียบเทียบบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆฝายมหานิกาย

กับคณะธรรมยุต ในจังหวัดเชียงใหม
๒) ควรศึกษาเปรียบเทียบการศึกษาและการปกครองของคณะสงฆคณะธรรมยุตในอดีต

ถึงปจจุบันของภาคเหนือ
๓)ควรศึกษาบทบาทของสํานักปฏิบัติธรรมของฝายคณะธรรมยุต ในจังหวัดเชียงใหม
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๒๐๗

การประยุกตใชหลักอิทธบิาท ๔ ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
เทศบาลตําบลสายน้ําคํา อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย

AN APPLICATION OF IV IDDHIPĀDA FOR PERFORMANCE OF
HUMAN RESOURCE AT SAINAMKHAM MUNICIPAL DISTRICT

MAECHAN DISTRICT, CHIANGRAI PROVINCE

พระเอกชัย  วิชโย (ศรีวิชัย)*

Phra Aekachai Wichayo (Seewichai)
พระมหาศุภกิจ สุภกิจฺโจ, ดร., ดร.ธาดา เจริญกุศล**

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค คือ ๑) เพ่ือศึกษาการใชหลักอิทธิบาท ๔ ในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรเทศบาลตําบลสายน้ําคํา อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย ๒) เพ่ือเปรียบเทียบการใชหลักอิทธิ
บาท ๔ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบลสายน้ําคํา อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย โดย
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ๓) เพ่ือศึกษาปญหา และขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาการใช
หลักอิทธิบาท ๔ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบลสายน้ําคํา อําเภอแมจัน จังหวัด
เชียงราย ตามความคิดเห็นของประชาชน และ ๔) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการตามหลักอิทธิ
บาท ๔ ไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบลสายน้ําคํา อําเภอแมจัน จังหวัด
เชียงราย

การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ประชากรและกลุม
ตัวอยาง คือ ประชากรในเขตเทศบาลตําบลสายน้ําคํา จํานวน ๕,๕๗๘ คน ทําการสุมตัวอยางโดยใช
สูตรคํานวณขนาดกลุมตัวอยางของ ทาโร ยามาเน ไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน ๓๗๓ คน เก็บขอมูล
โดยใชแบบสอบถาม และทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตรเพ่ือหาคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ในการอธิบายลักษณะของขอมูลท่ัวไป และทําการทดสอบสมมติฐานดวยการทดสอบคาที
(t-test) และคาเอฟ (F-test) ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) เม่ือ
พบวามีความแตกตางจึงทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธีตางนัยสําคัญท่ีนอยท่ีสุด (Least
Significant Difference : LSD) ในสวนของคําถามปลายเปดท่ีแสดงปญหาอุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ ผูวิจัยทําการจัดกลุมตามประเด็นท่ีกําหนดไวในแบบสอบถามปลายเปด จากนั้นทําการ

* นิสิตปริญญาโท รหัสนิสติ ๕๗๐๘๔๐๕๐๓๙ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร, (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘).

** อาจารยควบคุมวิทยานพินธ
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๒๐๘

วิเคราะห โดยใชการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และขอมูลมูลจากการสัมภาษณ จําวนวน ๗ รูป/
คน ผูวิจัยทําการจัดกลุมขอมูลตามสาระสําคัญของประเด็นการสัมภาษณ จากนั้นทําการวิเคราะห
ขอมูลเชิงเนื้อหาดวยวิธีพรรณนาเปนความเรียง

ผลการวิจัยพบวา
๑. ระดับการประยุกตใชหลักอิทธิบาท ๔ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบลสาย

น้ําคํา อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย พบวา บุคลากรเทศบาลตําบลสายน้ําคํา มีระดับการประยุกตใช
หลักอิทธิบาท ๔ ในการปฏิบัติงาน คาเฉลี่ยรวมอยูในระดับ มาก ( x = ๓.๘๗)

๒. ผลการเปรียบเทียบระดับการประยุกตใชหลักอิทธิบาท ๔ ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
เทศบาลตําบลสายน้ําคํา อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย ดวยการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห
ความแตกตาง จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, รายไดตอเดือน และ
อาชีพ พบวา บุคลากรเทศบาลตําบลสายน้ําคํา ท่ีมีเพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, และรายไดตอเดือน มี
ระดับการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว และบุคลากร
เทศบาลตําบลสายน้ําคํา ท่ีมีอาชีพตางกัน มีระดับการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔ แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว

๓. ผลการศึกษาปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะเก่ียวกับการประยุกตใชหลักอิทธิบาท ๔
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบลสายน้ําคํา อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย พบวา
ประชาชนมีสวนรวม หาแนวทางการแกไข ปญหาจากการดําเนินงานท่ีผานมา เปนสวนนอย
ขอเสนอแนะ เทศบาลตําบลสายน้ําคํา ควรเปดโอกาส ใหประชาชนมีสวนรวม หาแนวทางการแกไข
ปญหาจากการดําเนินงานท่ีผานมา

๔. ผลจากการสัมภาษณ แนวทางการพัฒนาการประยุกตใชหลักอิทธิบาท ๔ ในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบลสายน้ําคํา อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย พบวา ตองมีการ
วางแผน ทําประชาพิจารณ ลงมือทํา และตรวจสอบงานโดยมีประชาชนมีสวนรวมทุกข้ันตอน จึงจะ
เกิดความสบายใจกับประชาชนแลวความพึงพอใจในการปฏิบัติงานก็จะตามมา, การทํางานท่ีปฏิบัติ
อยูนั้นใหมีความรวดเร็วในการทํางาน ดวยความขยันหม่ันเพียร, การทํางานทุกอยางดวยความเอาใจ
ใส ตองทําดวยความตั้งใจ และปรารถนาดีตอประชาชน, มีการชวยกันคิดในแตละฝายท้ังเทศบาล
ประชาชนหาเหตุผล และเม่ือลงมือปฏิบัติอาจมีปญหาเกิดข้ึนบาง ตองมารวมดวยชวยกันตรวจสอบใน
สิ่งท่ีทําวาเปนไปตามจุดมุงหมายท่ีแทจริงของเทศบาลท่ีจะมอบใหประชาชนไดใชประโยชนตอไป

คําสําคัญ: การประยุกต, หลักอิทธิบาท ๔

ABSTRACT
The objectives of this study were 1) to study an application of IV  Iddhipada

for performance of human resource at Sainamkham Municipal District  Maechan
District, Chiangrai Province. 2) to compare an application of IV Iddhipada for
performance of human resource at Sainamkham Municipal District Maechan District,
Chiangrai Province by personal factor. 3) to study the problem, obstacle, and the
suggestion IV Iddhipada for performance of human resource at Sainamkham
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Municipal District  Maechan District, Chiangrai Province by personal factor. 4) to study
the development guidelines IV Iddhipada for performance of human resource at
Sainamkham Municipal District Maechan District, Chiangrai Province by personal
factor.

The methodology was Mixed Methods Research. The population were 5,578
people who live in Sainamkham Municipality area, by using sample group hypothesis
of Taro Yamane, 373 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 manage the group according to issue of open –
end. Then, they were analyzed by frequency and in-depth-interview collecting data
from 7 people 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 was Found ;
1) The application level of IV Iddhipada for performance of human resource

at Sainamkham Municipal District Maechan District, Chiangrai Province. Found that
subjects human resources at Sainamkham Municipality, Maechan District, Chiangrai
Province, had application of the IV Iddhipada for performance average were high
level. (x =3.87)

2) The Comparison of results for an application of IV Iddhipada for
performance of human resource at Sainamkham Municipal District Maechan District,
Chiangrai 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 Sainamkham Municipality people were sex, age, educational background,
and monthly income no significant different. While difference occupation,
performance efficiency were statistically positive related at  0.01 level of significance.
which is accepted the hypothesis.

3) The problem, obstacle, and suggestion IV Iddhipada for performance of
human resource at Sainamkham Municipal District Maechan District, Chiangrai
Province. Found that few people have public participated to find solutions in the
past. Suggestion, should give chance in public participation.

4) The development guidelines IV Iddhipada for performance of human
resource at Sainamkham Municipal District Maechan District, Chiangrai Province,
Found that should be plann, public hearing, doing and investigation all step by the
public participation, for contentment  with the public. should be quickly work  with
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perseverance, should attend with job, desire with people, Each party in the
municipality and people  have to find reasons, doing  for helping ,determine what to
do as the true purpose of a municipality to grant benefits of people.

Keywords: Application, Iddhipāda IV For

๑. บทนํา
การปฏิบัติงานของเทศบาลสายน้ําคําตามท่ี นายสุขคํา เดชอูป นายกเทศมนตรีตําบลสาย

น้ําคํา ไดแถลงนโยบายตอสภาเทศบาลตําบลสายน้ําคํา เม่ือวันท่ี ๔ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ วาจะ
ปฏิบัติหนาท่ีรวมกับทุกภาคสวนอยางเต็มกําลังความสามารถ ประหยัด คุมคา ซื่อสัตย โปรงใส และ
ตรวจสอบได เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตองเปนไป
เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี และใหคํานึงถึงการมีสวน
รวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ท้ังนี้ใหเปนไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น และหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด๑ การมีสวน
รวมของประชาชน โดยท่ัวไปมักจะพบวา การมีสวนรวมของประชาชนและคณะกรรมการชุมชน
มักจะออกมาในรูปของการถูกชักชวนใหรวมมือกับทางราชการในการชวยทํา ชวยออกแรง ชวย
มารวมประชุมและใหขอมูลตางๆ แตพอถึงข้ันจะตัดสินใจดําเนินการโครงการและใชงบประมาณเพ่ือ
กระทําการในกิจกรรม โดยสวนมากมักจะตกอยูในอํานาจของขาราชการเปนสวนใหญ๒ และเทศบาล
เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบงบประมาณในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เปน
สวนนอย ทําใหประชาชนไมรูการเคลื่อนไหวทางการเงินเพ่ือรองของบประมาณพัฒนาชุมชน

ในหลักคําสอนของพระพุทธศาสนากลาวไววาผูหวังความสําเร็จในสิ่งใด ตองทําตนใหสมบูรณ
ดวยสิ่งท่ีเรียกวา “อิทธิบาท” ซึ่งหลักอิทธิบาท ๔ ประกอบดวยหลักธรรม ๔ ประการ ถือเปนคําสอน
ท่ีมุงเนนใหการปฏิบัติงานอยูบนรากฐานแหงความสําเร็จตามประสงค เปนหลักคําสอนท่ีเนน
ความสําเร็จของงานเปนท่ีตั้ง ท่ีจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทํางานงาน
ความหมายอีกนัยหนึ่งของหลักอิทธิบาท ๔ คือ คุณเครื่องใหถึงความสําเร็จ คุณธรรมท่ีนําไปสู
ความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย ประกอบดวย ๑) ฉันทะ ความพอใจ คือตองการท่ีจะทํา ใฝใจรักท่ีจะ
ทําสิ่งนั้นอยูเสมอและปรารถนาจะทําใหไดผลดียิ่งๆข้ึนไป ๒) วิริยะ ความเพียร คือขยันหม่ันประกอบ
สิ่งนั้นดวยความพยายาม เขมแข็ง อดทน เอาธุระ ไมทอถอย ๓) จิตตะ ความคิดมุงม่ัน คือตั้งจิตรับรู
ในสิ่งท่ีทําและทําสิ่งนั้นดวยความคิดเอาจิตฝกใฝไมปลอยใจใหฟุงซานเลื่อนลอย อุทิศตัวอุทิศใจใหแก
สิ่งท่ีทํา ๔) วิมังสา ความไตรตรอง หรือทดลอง คือหม่ันใชปญญาพิจารณาใครครวญ ตรวจตรา หา
เหตุผล และตรวจสอบขอยิ่งหยอนในสิ่งท่ีทํานั้น มีการวางแผน วัดผล คิดคน วิธีแกไขปรับปรุง หาก

๑ เทศบาลตําบลสายนํ้าคํา, [ออนไลน]. แหลงท่ีมา: http://www.sainamkham.com/index.php [๑๔
กันยายน ๒๕๕๘].

๒ โกวิทย พวงงาม, “ความออนแอขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน”, วารสารพัฒนาชุมชน, ปท่ี ๓๗
(ตุลาคม ๒๕๔๑) : ๖๒.
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นําคําสอนของหลักอิทธิบาท ๔ มาประยุกตใชในชีวิตประจําวันและชีวิตการทํางานก็จะทําใหการ
ดําเนินงานมีประสิทธิภาพอยางยั่งยืน๓

ดังนั้นจากกรณีดังกลาวการนําหลักอิทธิบาท ๔ ไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานของบุคลากร
เทศบาลตําบลสายน้ําคํา อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย คือแรงจูงใจใหผูวิจัยทําการศึกษาการ
ประยุกตใชหลักอิทธิบาท ๔ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบลสายน้ําคํา อําเภอแมจัน
จังหวัดเชียงราย ซึ่งเปนหลักธรรมท่ีสงเสริมใหการปฏิบัติงานของบุคลากรและการพัฒนางานของ
เทศบาลตําบลสายน้ําคํา ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนอันจะนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืนตอไป

๒. วัตถุประสงคของการวิจัย
๒.๑ เพ่ือศึกษาการใชหลักอิทธิบาท ๔ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบลสาย

น้ําคํา อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย
๒.๒ เพ่ือเปรียบเทียบการใชหลักอิทธิบาท ๔ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล

ตําบลสายน้ําคํา อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
๒.๓ เพ่ือศึกษาปญหา และขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาการใชหลักอิทธิบาท ๔

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบลสายน้ําคํา อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย ตามความ
คิดเห็นของประชาชน

๒.๔ เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการตามหลักอิทธิบาท ๔ ไปประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบลสายน้ําคํา อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย

๓. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “การประยุกตใชหลักอิทธิบาท ๔ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล

ตําบลสายน้ําคํา อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย” ผูวิจัยไดใชการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods
Research) โดยใชระเบียบวิธีเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการรวบรวมขอมูลดวยวิธี
แจกแบบสอบถาม (Questionnaire) กับกลุมประชากรท่ีไดกําหนดไว และการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) โดยการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In - Depth
Interview) กับผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants)

ก. เชิงปริมาณ
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลตามข้ันตอน ดังนี้
๑) การรวบรวมเอกสาร ผูวิจัยรวบรวมขอมูลจากหนังสือ บทความ งานวิจัย และ

เอกสารสิ่งพิมพตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการประยุกตใชหลักอิทธิบาท ๔ ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
เทศบาลตําบลสายน้ําคํา อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย

๒) ผูวิจัยไดขอหนังสืออนุญาตจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
แพร เพ่ือเก็บขอมูลจากเทศบาลตําบลสายน้ําคํา อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย

๓ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตรฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งท่ี ๑๓,
(กรุงเทพมหานคร: บริษัท เอส.อารพริ้นติ้งแมสโปรดักส จํากัด, ๒๕๔๘), หนา ๑๖๐.
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๒๑๒

๓) ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยแจกแบบสอบถามกับกลุมเปาหมาย คือ
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลสายน้ํา อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย จํานวน ๓๗๓ คน ซึ่งในการแจก
แบบสอบถาม ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปแจกและเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง

ข. เชิงคุณภาพ
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลมีข้ันตอน ดังนี้
๑) ขอหนังสือจากผูอํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน

ศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร ถึงผูใหขอมูลสําคัญ (Key
Informants) เพ่ือขอความอนุเคราะหในการใหสัมภาษณ

๒) ทําการนัดวัน เวลา และสถานท่ีกับผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) เพ่ือ
สัมภาษณตามท่ีกําหนดไว

๓) ดําเนินการสัมภาษณตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนดนัดไว จนครบทุกประเด็น
ครบทุกประเด็น โดยขออนุญาตใชวิธีการจดบันทึกและการบันทึกเสียงประกอบการสัมภาษณ

๔) นําขอมูลดิบท่ีไดมารวบรวมเพ่ือวิเคราะหโดยวิธีการท่ีเหมาะสมและนําเสนอตอไป

๕) ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยขอสัมภาษณกลุมผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน ๗
รูป/คน

๔. สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง "การประยุกตใชหลักอิทธิบาท ๔ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล

ตําบลสายน้ําคํา อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย"

๑ ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
พบวา ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้สวนใหญเปนเพศหญิง มีจํานวน ๒๕๗ คน คิด

เปนรอยละ ๖๘.๙ มีอายุมากกวา ๕๑ ป ข้ึนไป จํานวน ๑๓๘ คน คิดเปนรอยละ ๓๗.๐ มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรีข้ึนไป จํานวน ๑๓๓ คน คิดเปนรอยละ ๓๕.๗ มีรายไดระหวาง ๕,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐
บาท จํานวน ๑๖๕ คน คิดเปนรอยละ ๔๔.๒ และมีอาชีพเกษตรกรรม จํานวน ๑๕๕ คน คิดเปนรอย
ละ ๔๑.๖

๒ ผลการวิเคราะหขอมูลระดับการประยุกตใชหลักอิทธิบาท ๔ ในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรเทศบาลตําบลสายน้ําคํา อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวม

จากการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับการประยุกตใชหลักอิทธิบาท ๔ ในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบลสายน้ําคํา พบวา ประชากรผูตอบแบบสอบถามมีระดับความ
คิดเห็นเก่ียวกับการประยุกตใชอิทธิบาท ๔ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบลสายน้ําคํา ใน
ภาพรวมอยูในระดับ มาก ( x = ๓.๘๗) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานฉันทะ ดานวิริยะ ดาน
จิตตะ และดานวิมังสา อยูในระดับมากทุกดาน
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๒๑๓

๓ แนวทางการประยุกตใชหลักอิทธิบาท ๔ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล
ตําบลสายน้ําคํา อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย

จากการวิจัยเชิงคุณภาพ เก่ียวกับแนวทางในการประยุกตใชหลักอิทธิบาท ๔ ในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบลสายน้ําคํา จากการสัมภาษณผูใหขอมูลท่ีสําคัญ ผูวิจัยสามารถ
สรุปไดดังนี้

๑. ดานฉันทะ พบวา ในการปฏิบัติงานของบุคลากรดานฉันทะของเทศบาลตําบลสาย
น้ําคํา ประชาชนมีความคาดหวังในการปฏิบัติงานไวสูงในการทํางานของเทศบาล เพราะฉะนั้นแลว
บางอยางท่ีทําอาจจะกระทบจิตใจของประชาชนได ซึ่งตองมีการวางแผน ทําประชาพิจารณ ลงมือทํา
และตรวจสอบงานโดยมีประชาชนมีสวนรวมทุกข้ันตอน จึงจะเกิดความสบายใจกับประชาชนแลว
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานก็จะตามมา

๒. ดานวิริยะ พบวา แนวทางการประยุกตใช หลักอิทธิบาท ๔ ดานวิริยะ ของ
บุคลากรเทศบาลตําบลสายน้ําคํา คือ การทํางานท่ีปฏิบัติอยูนั้นใหมีความรวดเร็วในการทํางานแตละ
ครั้ง ไมสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตประจําวันของประชาชน และถาบุคลากรเทศบาลตําบลสาย
น้ําคําไดมีจิตใจเปนสาธารณะ ประกอบกับการทํางานในหนาท่ีของตนเองไดรวมเร็วข้ึน ประชาชนจะ
รูสึกถึงความมีวิริยะ ความขยันหม่ันเพียรของเทศบาลตําบลสายน้ําคํา

๓. ดานจิตตะ พบวา การทํางานทุกอยางถาทําดวยใจ หรือดวยความเอาใจใสในการ
ทํางาน งานท่ีกระทํานั้นใชวางจะไดแคความสําเร็จเทานั้น เม่ือเราทํางานดวยใจแลวบุคลากร
ผูปฏิบัติงานนั้นก็จะไดใจของประชาชนไปดวย เพราะฉะนั้นแลวการทํางานตองทําดวยความตั้งใจและ
ปรารถนาดีตอประชาชน เม่ือทําอยางนี้แลวก็จะทําใหประชาชนรักและเชื่อใจเทศบาลในการทํางาน
ทุกอยางท่ีเทศบาลไดกระทํา

๔. ดานวิมังสา พบวา ดานวิมังสาของเทศบาลตําบลสายน้ําคํา เกิดข้ึนไดจากการ
วางแผนกอนการทํางาน มีการชวยกันคิดในแตละฝายท้ังเทศบาลและประชาชนหาเหตุผลและเม่ือลง
มือปฏิบัติแลวอาจจะมีปญหาอะไรเกิดข้ึนไดบาง แลวรวมดวยชวยกันตรวจสอบในสิ่งท่ีกระทําวา
เปนไปตามจุดมุงหมายท่ีแทจริงของเทศบาลท่ีจะมอบใหประชาชนไดใชประโยชน

๕. ขอเสนอแนะจากการวิจัย
๑.ควรศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบล

สายน้ําคํา เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตาง หรือความสอดคลองกันในระดับการบริหาร
๒.ควรนําหลักธรรมทางพุทธศาสนาในหัวขอธรรมอ่ืนๆ มาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน

ของเทศบาลตําบลสายน้ําคํา
๓.ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ในการปฏิบัติงานของ

เทศบาลตําบลสายน้ําคํา เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ
๔.ควรมีการเพ่ิมเครื่องมือในการวิจัยใหกวางมากข้ึน เชน การสนทนากลุม เพ่ือนํา

ขอมูลท่ีได มาวิเคราะหใหไดผลตรงกับความเปนจริงท่ีสุด
๕.ควรนําผลของงานวิทยานิพนธเลมนี้ไปบรรจุไวในแผนยุทธศาสตรของเทศบาลตําบล

สายน้ําคํา อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย เพ่ือพัฒนางานของเทศบาลใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการพัฒนาตอไป
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๖. บรรณานุกรม
(๑) หนังสือ :
โกวิทย พวงงาม. “ความออนแอขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน”. วารสารพัฒนาชุมชน, ปท่ี ๓๗

ตุลาคม ๒๕๔๑
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตรฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งท่ี ๑๓,

กรุงเทพมหานคร: บริษัท เอส.อารพริ้นติ้งแมสโปรดักส จํากัด, ๒๕๔๘
(๒) วิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ/รายงานวิจัย :

กัญกวฬาภรณ กลิ่นนิ่มนวล. “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลัก
อิทธิบาท ๔”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓.

ชาตรี แนวจําปา. “การประยุกตใชอิทธิบาท ๔ ในการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากรสานักปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒.

พัชรี ชํานาญศิลป. “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรคตามหลัก อิทธิบาท
๔”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔.

วิชญาภา เมธีวรฉัตร. “การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักอิทธิบาท ๔ : กรณีศึกษาโรงเรียนคีรีวงศ
วิทยา จังหวัดนครสวรรค”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔.

(๓) สื่ออิเล็กทรอนิกส:
เทศบาลตําบลสายน้ําคํา, [ออนไลน]. แหลงท่ีมา: http://www.sainamkham.com/index.php

[๑๔ กันยายน ๒๕๕๘].
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การปฏิบัติงานตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของขาราชการตํารวจ
สังกัดสถานีตํารวจภูธรวังช้ิน อําเภอวังช้ิน  จังหวัดแพร

THE PERFORMANCE IN ACCORDING TO VII SAPPURISDHAMMA
OF POLICE AT OFFICERS WANG CHIN POLICE STATION,

WANG CHIN, DISTRICT PHRAE PROVINCE

ดาบตํารวจชาติ ผาทอง*

ดร. ดําเนิน หมายดี,
พระครูสังฆรักษบุญเสริม กิตฺติวณฺโณ, ดร. **

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค คือ การศึกษาวิจัยเรื่อง การปฏิบัติงานตามหลักสัปปุริสธรรม ๗

ของขาราชการตํารวจสังกัดสถานีตํารวจภูธรวังชิ้น อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพรมีวัตถุประสงคในการวิจัย
คือ ๑) เพ่ือศึกษาระดับการปฏิบัติงานตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของขาราชการตํารวจสังกัดสถานี
ตํารวจภูธรวังชิ้น อําเภอวังชิ้น  จังหวัดแพร ๒) เพ่ือเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติงานตามหลักสัปปุริส
ธรรมของขาราชการตํารวจ สังกัดสถานีตํารวจภูธรวังชิ้น อําเภอวังชิ้น  จังหวัดแพร จําแนกตามขอมูล
สวนบุคคล ๓) เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะตอการปฏิบัติงานตามหลักสัปปุริสธรรม
ของขาราชการตํารวจ สังกัดสถานีตํารวจภูธรวังชิ้น อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร ๔) เพ่ือศึกษาแนว
ทางการพัฒนาตามหลักสัปปุริสธรรมของขาราชการตํารวจ สังกัดสถานีตํารวจภูธรวังชิ้น อําเภอวังชิ้น
จังหวัดแพร

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) โดยใชระเบียบวิธีเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีกลุม
ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ ประชาชนท่ีอยูในเขตเทศบาลตําบลวังชิ้น อําเภอวังชิ้น  จังหวัดแพร มี
จํานวนท้ังสิ้น จํานวน ๕,๖๔๒ คน ไดมาจากการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling)
โดยใชสูตรคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยาง  ของทาโร ยามาเน (Taro, Yamane) จํานวนตัวอยางท่ีใช
เก็บรวบรวบรวมขอมูลจํานวน ๓๕๕ คน เก็บขอมูลใชแบบสอบถาม และทําการวิเคราะหขอมูลโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร เพ่ือหา คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานในการอธิบายลักษณะขอมูลท่ัวไป และทําการทดสอบสมมติฐานดวยการทดสอบคา (t-test)
และคาเอฟ (F-test) ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Anova) และขอมูล
จากการสัมภาษณ ผูวิจัยจะทําการจัดกลุมขอมูลตามสาระสําคัญของประเด็นการสัมภาษณ จากนั้นทํา
การวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา

* นิสิตปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบณัฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ,๒๕๕๘)/Chat_Phathonh@hotmail.com

** อาจารยท่ีปรึกษา วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร
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ผลการวิจัย พบวา
๑. ระดับการปฏิบัติงานตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของขาราชการตํารวจสังกัดสถานีตํารวจภูธร

วังชิ้น มีระดับการบริหารตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ คาเฉลี่ยโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = ๓.๙๖,
S.D. = ๐.๗๔๘) เม่ือจําแนกเปนรายดาน พบวา การปฏิบัติงานตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของขาราชการ
ตํารวจสังกัดสถานีตํารวจภูธรวังชิ้น ดานกาลัญุตา อยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมา คือดานธัมมัญุ
ตา, ดานอัตถัญุตา, ปุคคลัญุตา, ดานมัตตัญุตา, ดานอัตตัญุตา ตามลําดับ

๒. การเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติงานตามหลักสัปปุริสธรรม๗ ของขาราชการตํารวจ สังกัด
สถานีตํารวจภูธรวังชิ้น ดวยการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหความแตกตางตามการจําแนก
ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดรวมตอเดือน และสถานภาพไมแตกตางกัน
จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว

๓. การปฏิบัติงานตามหลักสัปปุริสธรรม๗ ของขาราชการตํารวจ สังกัดสถานีตํารวจภูธรวังชิ้น
มีปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ คือ ขาราชการตํารวจบางคนยังขาดรับผิดชอบตอหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมาย ควรตองเสนอแนะตอผูบังคับบัญชาใหเครงครัดในระเบียบวินัยของขาราชการตํารวจใหรูจัก
รับผิดชอบหนาท่ีอยางแทจริง มีการใชเวลาไมเหมาะสมเอาเวลางานไปทําเรื่องสวนตัวซึ่ง มีผลกระทบ
ตอเนืองไปถึงหนวยงานอ่ืน จัดการใหผูปฏิบัติงานเห็นถึงความสําคัญของงานมากกวาเรื่องสวนตัว (ใน
เวลาทํางาน) และเรียงลําดับความสําคัญของงานดวย ประชาชนผูมาติดตอขาดความเชื่อมันในการ
ใหบริการ ใหความสําคัญกับประชาชนผูมาติดตอ ใหเกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทําให
ประชาชนเกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด การเขารวมกิจกรรมระหวางตํารวจกับชุมชนยังไมมากเทาท่ีควร
ควรออกพบปะคลุกคลีกับประชาชนใหมากกวานี้ เชนการรวมกิจกรรมตางๆ เพ่ือเรียนรูและเขาถึงชีวิต
ความเปนอยูของคนในชุมชน มีการแลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็นเพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกัน

๔. จากการสัมภาษณแนวทางการบริหารงานตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของขาราชการตํารวจ
สังกัดสถานีตํารวจภูธรวังชิ้น พบวา ผูใหขอมูลสําคัญสวนใหญเนนในเรื่องการใหบริการประชาชน การ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยของตํารวจ การปฏิบัติงานตามเวลา  การปรับตัวเขากับชุมชนและ
ประชาชน และเรื่องการรูจักความพอเพียง โดยผูใหสัมภาษณอยากใหขาราชการตํารวจนําหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของในหลวง มาใชท้ังในการปฏิบัติงานและการดํารงชีวิต
ประจําวัน เพ่ือชวยใหขาราชการตํารวจรูจักใชชีวิตอยางพอเพียงคุมคา
คําสําคัญ: การปฏิบัติงาน, หลักสัปปุริสธรรม

Abstract
The purposes of this research were 1) to study the performance accordance

with Sappurisdhamma of police officers at Wong chin police station, Wangchin district
,Phrae province 2) to compare opinions the performance accordance with
Sappurisdhamma of police officers at Wong chin police station, Wangchin district
,Phrae province of it divided by individual factor, 3) to examine the problems and
suggestions the performance accordance with Sappurisdhamma of police officers at
Wong chin police station, Wangchin district ,Phrae province 4) to study guideline of
the performance accordance with Sappurisdhamma of police officers at Wong chin
police station, Wongchin district ,Phrae province.
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The methodology was Mixed Methods Research. The population were 5,642
people, they were people who live in Wangchin district by using sample group
hypothesis of Taro Yamane, 355 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, the researcher will gather data on the essence of the in-depth interview and
then by content analyzed by descriptive interpretation.

The result of this research was found that:
1. The level of the performance accordance with Sappurisdhamma of police

officers at Wong chin police station, Wangchin district ,Phrae province performance
overall average level ( X = 3.96, SD = 0.748) when considering from high to low
average  found that Kalanyuta side was highest level than next mean: Thammanyuta
Atthanyuta, Puggalannuta, Mutthanyuta and Atthanyuta .

2. A comparison of the performance accordance with Sappurisdhamma of
police officers at Wong chin police station, Wangchin district ,Phrae province
hypothesis was tested by analyzing the differences identified by personal factors,
including sex, age, education background, monthly income , status were not different
than rejected the hypothesis.

3. the performance accordance with Sappurisdhamma of police officers at
Wong chin police station, Wangchin district, Phrae province has problem and
suggestion found that police officer didn’t have responsibility for their duty. They
should present to commander for making discipline of police officers to recognize
truly responsible. It is not appropriate to take time to do private work, it will effect
due to other office. Let them to see their work than private work. People didn’t have
confidence service. Police should service people come to contact with quickly and
friendly, it could make people most satisfy, the participation between police and
community didn’t have more activity, they should go to meet people more and
more ex. Any activity for learning and reach people’s life and change opinion for
understand each other.

4. From the interview about the performance  accordance with
Sappurisdhamma of police officers at Wangchin police station, Wangchin district
,Phrae province found that the most interviewers focused on service people ,police’s
regulation, working time, adapting of people, sufficiency economy. Interviewer would
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like to police officers bring His Majesty King’s o sufficiency economy for working and
daily life for help police officers to know value of sufficiency economy.
Keyword: performance, Sappurisdhamma

๑. บทนํา
ปจจุบันปญหาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เปนปญหาสําคัญท่ีกอใหเกิดอาชญากรรมและ

ความรุนแรงในสังคมท่ีสงผลกระทบตอความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ตํารวจซึ่งมี
หนาท่ีโดยตรงในการรักษาความสงบของสังคมจึงตองปฏิบัติหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ โดยตองมี
แนวทางในการทํางานท่ีชัดเจน เพ่ือใหขาราชการตํารวจทุกระดับของสํานักงานตํารวจแหงชาติและ
ผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีความเขาใจตรงกันรวมท้ังทราบจุดเนนในการปฏิบัติหนาท่ี เพ่ือรักษาความ
สงบเรียบรอยภายในประเทศใหมีประสิทธิภาพสูงสุด

สํานักงานตํารวจแหงชาติ๑ กําหนดนโยบายหลักใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลไว ๖ ประการ
คือ ๑) ดํารงไวซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข ๒) ดานการปองกันปราบปรามอาชญากรรม ๓) ดานอํานวยความ
ยุติธรรม ๔) ดานการบริการประชาชน ๕)ดานการรักษาความม่ันคงของชาติและกิจการพิเศษ ๖)
ดานการบริหารและการจัดการท่ีดี  และยังรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
และการรักษาความม่ันคงภายใน  ปฏิบัติหนาท่ีบริการและรักษาความสงบเรียบรอยในสังคม การ
อํานวยความสะดวกดานการจราจรของประชาชนท่ัวราชอาณาจักร และยังเปนหนวยงานท่ีมีลักษณะ
พิเศษ คือเปนหนวยงานท่ีตองปฏิบัติงานใกลชิดประชาชนมากท่ีสุด เพราะเปนหนวยงานท่ีตองคอย
คุมครองดูแลประชาชนใหปลอดภัยจากอาชญากรรมทุกประเภท จึงไดแบงเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบใหกับ
ขาราชการตํารวจในสังกัดตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ีนั้นๆ  สถานีตํารวจภูธรวังชิ้นเปนหนวยงานใน
สังกัด กองบังคับการตํารวจภูธรภาค ๕ มีอํานาจหนาท่ีและภารกิจในการรักษาความสงบเรียบรอย
ตามท่ีไดรับมอบหมาย โดยมีพ้ืนท่ีการรับผิดชอบคือเขตอําเภอวังชิ้น การท่ีขาราชการตํารวจสังกัด
สถานีตํารวจภูธรวังชิ้น จะสามารถปฏิบัติหนาท่ีตามนโยบายและยุทธศาสตรนั้น จะตองอาศัยความรู
ความสามารถ ทักษะ ความมานะ ความพยายาม ความสุขุมรอบคอบ ความหนักแนนและอดทน
อุตสาหะตอสถานการณท่ีเกิดข้ึนในการแกไขปญหาอุปสรรคหรือเหตุการณการตาง ๆ ในขอบเขตของ
อํานาจหนาท่ี ภายใตระเบียบกฎหมายเปนสําคัญ โดยปราศจากอคติใดๆท้ังสิ้น ซึ่งตองมีความละเอียด
รอบคอบในการวินิจฉัยเหตุการณท่ีตองตัดสินใจในการปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดความเท่ียงธรรมและ
ยุติธรรม พึงระลึกอยูเสมอวาในการบังคับใชกฎหมายนั้นยอมจะมีผลกระทบกระเทือนตอสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนไมมาก  ก็นอย ในบางกรณีอาจตองเสี่ยงตอชีวิตและทรัพยสินของตนเองในการบังคับใช
กฎหมายหรือถูกเรงรัดปริมาณงานและผลงานมากเกินกําลังท่ีจะสามารถปฏิบัติงานได จึงทําใหเกิด
ความเครียดและความกดดัน กอใหเกิดปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหนาท่ีและมีผลกระทบตอการ
ปฏิบัติงานในภาพรวมขององคกรได เพ่ือใหการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจในหนวยงานสามารถ
ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพตรงตามนโยบายและยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว เพ่ือเปนการลดปญหาท่ี
เกิดจากการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ ผูวิจัยเห็นวาควรนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเปน
แนวทางประยุกตใชในการปฏิบัติงานซึ่งหลักธรรมท่ีกลาวถึงการปฏิบัติงานมีอยูมากมาย เปนคําสอน

๑ กองสารนิเทศ สํานักงานตํารวจแหงชาติ, นโยบายของสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๑- ๒๕๕๒,
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพตํารวจ, ๒๕๕๑), หนา ๑๕ – ๑๗.



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

๒๑๙

ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาท่ียังทันสมัยอยูจนถึงปจจุบันและในอนาคต แตในท่ีนี้จะไดนํา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาบางประการมาแสดงเพ่ือใหเห็นวาสามารถนํามาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานสมัยใหมได ซึ่งเปนหลักธรรมท่ีครอบคลุมและเหมาะสมสําหรับการนํามาประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันและสามารถสงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานไดหลายประการ หลักธรรมนั้นไดแก
หลักสัปปุริสธรรม ประกอบดวย (๑) ธัมมัญุตา (ผูรูจักเหตุ) (๒) อัตถัญุตา (ผูรูจักผล) (๓) อัตตัญุ
ตา (ผูรูจักตน) (๔) มัตตัญุตา (ผูรูจักประมาณ) (๕) กาลัญุตา (ผูรูจักกาล) (๖) ปริสัญุตา (ผูรูจัก
บริษัท) และ (๗) ปุคคลัญู (ผูรูจักบุคคล) เพ่ือประกอบการพิจารณาวา การปฏิบัติงานท่ีนําหลักธรรม
มาใชโดยมิไดมุงหวังกําไรหรือการแขงขันเพียงอยางเดียว แตไดบรรจุหลักการท่ีสรางความยั่งยืน การ
ไมเบียดเบียน การอยูรวมกันอยางสงบสันติ  มีความเมตตาตอกัน และรูเทาทันโลกโดยมิไดปฏิเสธ
กระแสโลกาภิวัฒนหรือระบบทุนนิยมในปจจุบัน แตใหยึดหลักการอยูรวมกันอยางรูเทาทันโลก ดังนั้น
จากสภาพปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาวิจัยเรื่องการปฏิบัติงานตามหลักสัปปุริสธรรม ๗
ของขาราชการตํารวจสังกัดสถานีตํารวจภูธรวังชิ้น เพ่ือทราบถึงการปฏิบัติงานของตํารวจตามหลักสัป
ปุริสธรรมวามีการปฏิบัติมากนอยเพียงไร และเปนแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพมีศักยภาพท่ีดีข้ึน และใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน

๒. วัตถุประสงคของการวิจัย
๑. เพ่ือศึกษาระดับการปฏิบัติงานตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของขาราชการตํารวจสังกัดสถานี

ตํารวจภูธรวังชิ้น อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร เปนอยางไร
๒. เพ่ือเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติงานตามหลักสัปปุริสธรรมของขาราชการตํารวจ สังกัด

สถานีตํารวจภูธรวังชิ้น อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล
๓. เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะตอการปฏิบัติงานตามหลักสัปุริสธรรมของ

ขาราชการตํารวจ สังกัดสถานตีํารวจภูธรวังชิ้น อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร
๔. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาตามหลักสัปปุริสธรรมของขาราชการตํารวจ สังกัดสถานี

ตํารวจภูธรวังชิ้น อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร

๓. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) โดยใช

ระเบียบวิธีเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการแจก
แบบสอบถาม (Questionnaire) กับกลุมประชาชนท่ีไดกําหนดไวและการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) โดยการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-depths
Interview) กับผูใหขอมูลเปนสําคัญ (Key Informants) ประชากรท่ีไดจากการวิจัย ไดแก ประชาชน
ในเขตเทศบาลวังชิ้น ซึ่งมีจํานวนท้ังหมด ๓,๑๘๙ คน โดยใชสูตรคํานวณขนาดกลุมตัวอยางของทาโร
ยามาเน (Taro, Yamane) ซึ่งกลุมตัวอยางมีจํานวนท้ังสิ้น ๓๕๕ คน ซึ่งไดมาจากการสุมตัวอยางตาม
ระดับชั้นอยางเปนสัดสวน (Proportional Multi-Stage Random Sampling)

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depths
Interview) กับผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) จํานวน ๗ คน โดยใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา
ประกอบบริบท
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๔. สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหขอมูลระดับการปฏิบัติงานตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของขาราชการตํารวจ

สังกัดสถานีตํารวจภูธรวังชิ้น อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร จากการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับการ
ปฏิบัติงานตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของขาราชการตํารวจสังกัดสถานีตํารวจภูธรวังชิ้นอําเภอวังชิ้น
จังหวัดแพร พบวา ประชากรท่ีอยูในเขตเทศบาลตําบลวังชิ้น อําเภอวังชิ้น   จังหวัดแพรมีความคิดเห็น
ตอการปฏิบัติงานตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของขาราชการตํารวจสังกัดสถานีตํารวจภูธรวังชิ้นอําเภอวัง
ชิ้น จังหวัดแพร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =๔.๓๑, S.D.= ๐.๔๕๔) และเม่ือพิจารณารายดาน
พบวาดานกาลัญุตา อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ดานธัมมัญุตา, ดานอัตถัญุตา, ดานปุคคลัญุ
ตา, ดานปริสัญุตา, ดานอัตตัญุตา และดานมัตตัญุตา ตามลําดับ ดังรายละเอียดดังนี้

๑) ดานธัมมัญุตา พบวา พบวาประชากรในเขตเทศบาลตําบลวังชิ้น อําเภอวังชิ้น จังหวัด
แพร มีระดับความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ของขาราชการตํารวจสถานี
ตํารวจภูธร วังชิ้น อําเภอวังชิ้น ดานธัมมัญุตา โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X = ๔.๔๑,
S.D.=๐.๓๗๐) เม่ือพิจารณาในแตละขอพบวาระดับการปฏิบัติงานตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของ
ขาราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธรวังชิ้น อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร คาเฉลี่ยสูงสุด ( X =๔.๘๒, S.D.=
๐.๔๓๗) ในขอท่ีวา ขาราชการตํารวจมีความรับผิดชอบตอหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมาย (รูภารกิจ)
ตําแหนงหนาท่ี รองลงมาคือ ขาราชการตํารวจมีหลักการปฏิบัติงานอยางถูกตองและบริการประชาชน
ไดถูกตองตามข้ันตอน( X =๔.๔๓, S.D. = ๐.๖๘๗) สวนคาเฉลี่ยต่ําสุด ( X =๔.๒๐,S.D. = ๐.๖๙๐)
ในขอท่ีวา ขาราชการตํารวจมีความตั้งม่ันอยูในหลักแหงกฎหมายและใหบริการประชาชนโดยยึดหลัก
ความถูกตอง

๒) ดานอัตถัญุตา พบวา ประชากรท่ีอยูในเขตเทศบาลตําบลวังชิ้น อําเภอวังชิ้น  จังหวัด
แพร มีระดับความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ดานอัตถัญุตา ความเปนผูรูจัก
ผล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =๓.๔๔, S.D. = ๑.๗๐๑) เมื่อพิจารณาในแตละขอพบวาระดับ
การปฏิบัติงานตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของขาราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธรวังชิ้น อําเภอวัง
ชิ้น จังหวัดแพร คาเฉลี่ยสูงสุด ( X =๔.๕๔, S.D.= ๐.๗๖๖) ในขอขาราชการตํารวจไมถือสาและใช
อารมณตอประชาชนเม่ือประชาชนสอบถามในขอท่ีสงสัยและไมเขาใจตอข้ันตอนการใหปฏิบัติ
รองลงมาคือ ขาราชการตํารวจมีการใหบริการประชาชนดวยความเต็มใจเม่ือมีผูมาติดตอราชการ( X =
๔.๔๑, S.D. = ๓.๗๑๘) สวนคาเฉลี่ยต่ําสุด ( X =๔.๒๐, S.D. = ๐.๖๐๔) ในขอท่ีวา ขาราชการ
ตํารวจมีความมุงม่ันปฏิบัติหนาท่ีใหถึงจุดหมายท่ีวางไว

๓) ดานอัตตัญุตา พบวา ประชากรท่ีอยูในเขตเทศบาลตําบลวังชิ้น อําเภอวังชิ้น จังหวัด
แพร  มีระดับความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ดานอัตตัญุตา โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก ( X =๔.๒๓,S.D.=๐.๖๗๗) เม่ือพิจารณาในแตละขอพบวาระดับการปฏิบัติงานตาม
หลักสัปปุริสธรรม ๗ ของขาราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธรวังชิ้น อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร คาเฉลี่ย
สูงสุด ( X =๔.๓๑, S.D.= ๐.๖๘๙) ในขอท่ีวาขาราชการตํารวจมีความสามารถในการวางตัวไดอยาง
เหมาะสม รองลงมาคือ ขาราชการตํารวจรูสถานภาพของตนเองเปนอยางดี ( X =๔.๒๗, S.D. =
๐.๖๖๑) สวนคาเฉลี่ยต่ําสุด ( X =๔.๑๖, S.D. = ๐.๖๘๕) ในขอที่วา ขาราชการตํารวจสามารถปรับตัว
เขาหาผูอ่ืนไดเปนอยางดี

๔) ดานมัตตัญุตา พบวา ประชากรท่ีอยูในเขตเทศบาลตําบลวังชิ้น อําเภอวังชิ้น จังหวัด
แพร มีระดับความคิดเห็น ตอการปฏิบัติงานตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ดานมัตตัญุตา โดยภาพรวม
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อยูในระดับมาก ( X =๔.๔๓, S.D.= ๑.๐๗๐) เม่ือพิจารณาในแตละขอพบวาระดับการปฏิบัติงานตาม
หลักสัปปุริสธรรม ๗ ของขาราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธรวังชิ้น อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร คาเฉลี่ย
สูงสุด ( X = ๔.๙๗, S.D.= ๐.๖๕๐) ขาราชการตํารวจจัดสรรคาใชจายอยางพอเหมาะพอดี รองลงมา
คือ ขาราชการตํารวจมีการวางตัวเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ี ( X =๔.๕๒, S.D. = ๒.๗๑๕) สวน
คาเฉลี่ยต่ําสุด ( X =๔.๑๗, S.D. = ๐.๖๗๐) ในขอท่ีวา ขาราชการตํารวจไดรับความดีความชอบอยาง
สมเหตุสมผล

๕) ดานกาลัญุตา พบวา ประชากรท่ีอยูในเขตเทศบาลตําบลวังชิ้น อําเภอวังชิ้น จังหวัด
แพร มีระดับความคิดเห็น ตอการปฏิบัติงานตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ดานกาลัญุตา การเปนผูรูจัก
กาล เวลาท่ีเหมาะสม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =๔.๔๔, S.D. = ๑.๕๕๓) เม่ือพิจารณาในแตละ
ขอพบวาระดับการปฏิบัติงานตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของขาราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธรวังชิ้น
อําเภอวังชิ้นจังหวัดแพร คาเฉลี่ยสูงสุด ( X =๔.๗๑, S.D.= ๕.๐๔๘) ในขอท่ีวาผูบังคับบัญชาปฏิบัติ
หนาท่ีเปนแบบอยางท่ีดีในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ รองลงมาคือ ขาราชการตํารวจสามารถ
ปฏิบัติงานไดตามกําหนดเวลา ( X =๔.๔๓, S.D. = ๐.๖๐๘) สวนคาเฉลี่ยต่ําสุด ( X =๔.๓๔, S.D. =
๐.๗๐๔) ในขอท่ีวา ขาราชการตํารวจแกไขสถานการณตางๆ ไดทันทวงที

๖) ดานปริสัญุตา พบวา ประชากรท่ีอยูในเขตเทศบาลตําบลวังชิ้น อําเภอวังชิ้น จังหวัด
แพร มีระดับความคิดเห็น ตอการปฏิบัติงานตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ดานปริสัญุตา การเปนผูรูจัก
ชุมชน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก( X =๔.๒๕, S.D. = ๐.๗๔๖) เม่ือพิจารณาในแตละ ขอพบวาระดับการ
ปฏิบัติงานตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของขาราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธรวังชิ้น อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร
คาเฉลี่ยสูงสุด( X =๔.๒๙, S.D.= ๐.๗๐๘) ในขอท่ีวา ขาราชการตํารวจมีความจริงใจในการใหบริการ
กับประชาชนรองลงมาคือ ขาราชการตํารวจสามารถเปนท่ีพ่ึง ใหแกประชาชนในชุมชนได ( X =๔.๒๖,
S.D. = ๐.๗๖๗) สวนคาเฉลี่ยต่ําสุด ( X =๔.๑๙, S.D. = ๐.๗๒๗) ในขอท่ีวาขาราชการตํารวจมีการ
ใหบริการชุมชนไดตรงตามเปาหมาย

๗) ดานปุคคลัญุตา พบวา ประชากรท่ีอยูในเขตเทศบาลตําบลวังชิ้น อําเภอวังชิ้น จังหวัด
แพร มีระดับความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ดานปุคคลัญุตาการเปนผูรูจัก
บุคคล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =๔.๓๐, S.D. = ๑.๓๖๕) เม่ือพิจารณาในแตละขอพบวาระดับการ
ปฏิบัติงานตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของขาราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธรวังชิ้น อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร
คาเฉลี่ยสูงสุด ( X =๔.๔๕, S.D.= ๒.๙๘๔) ในขอท่ีวา ขาราชการตํารวจมีความเห็นอกเห็นใจตอ
ประชาชนผูมาใชบริการ รองลงมาคือสถานีตํารวจภูธรวังชิ้นสามารถใชคนไดตรงกับงาน ( X =
๔.๔๑,S.D. = ๐.๖๐๐) สวนคาเฉลี่ยต่ําสุด ( X =๔.๑๑, S.D. = ๐.๘๓๘) ในขอท่ีวาขาราชการตํารวจรู
วาควรปฏิบัติตอผูท่ีมาติดตองานแตละคนหรือชุมชนใหดีได

๕. ขอเสนอแนะจากการวิจัย
๑. ควรเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการบริหารงานใหบุคคลากรมากยิ่งข้ึนอาจเปนใน

รูปแบบของการประชาสัมพันธ  เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจใหกับบุคคลากรมากยิ่งข้ึนและเพ่ือให
บุคคลากรไดเรียนรูเพ่ือใหเกิดความเขาใจในเรื่องการบริหารงานไดอยางถูกตอง

๒. ควรเสริมสรางการยอมรับความแตกตางทางความคิดและการวิพากษวิจารณความเห็น
เพ่ือใหเกิดการยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืนไดอยางเต็มท่ีและไมกอใหเกิดความขัดแยงทางความคิด
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๓. ควรทําการวิจัยเก่ียวกับรูปแบบหรือวิธีการปฏิบัติงานแบบมีสวนรวม เพ่ือนําผลท่ีได
จากการวิจัยไปเปนแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานองคกรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตอไป

๔. ควรทําการวิจัยเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงาน โดยจําแนกตามปจจัยสวน
บุคคลท่ีแตกตางกัน เพ่ือหาสาเหตุวามีปจจัยใดบางท่ีสงผลใหความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติงานมี
ความแตกตางกัน เม่ือจําแนกปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน

๕. ควรประยุกตใชหลักธรรมอ่ืนเพ่ือนํามาใชในการวิจัย เชน หลักพรหมวิหาร ๔ หลักสังคห
วัตถุ ๔ เพ่ือใหทราบถึงแนวทางการปฏิบัติงานตามหลักธรรมอ่ืนตอไป
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ศึกษาวิเคราะหความทุกขและวิธีการดับทุกขจากความรักในพระพุทธศาสนา
: กรณีศึกษาปฏาจาราเถรี

ANALYTICAL STUDY OF SUFFERING AND CESSATION OF SUFFERING BY LOVE
IN BUDDHISM : A CASE STUDY OF PATĀCĀRĀTHERĪ

กมลวรรณ  ปุระสิริ*

บทคัดยอ
บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค ดังนี้ ๑) เพ่ือศึกษาความทุกขในพระพุทธศาสนาเถรวาท

๒) เพ่ือศึกษาความทุกขและวิธีการดับทุกขอันเกิดจากความรักในพระพุทธศาสนา ๓) เพ่ือวิเคราะห
ความทุกขและวิธีดับทุกขอันเกิดจากความรักของปฏาจาราเถรี

ผลจากการศึกษาวิจัย มีดังนี้
ทุกขในพระพุทธศาสนาเถรวาท ผลการศึกษาพบวา ทุกข คือ ทุกขคือสภาพท่ีทนไดยาก

ทุกขมี ๔ ลักษณะ คือ ทุกขในไตรลักษณ ทุกขในอริยสัจ ทุกขในปญจขันธ และทุกขในปฏิจจสมุปบาท
ทุกขมี ๒ ประเภท คือ ทุกขทายกายและทุกขทางใจ สวนสาเหตุของทุกข มี ๓ ประการ คือกามตัณหา
ภวตัณหา วิภวตัณหา

ความทุกขอันเกิดจากความรักและวิธีการดับทุกขอันเกิดจากความรักในพระพุทธศาสนา
ของปฏาจาราเถรี ผลการศึกษาพบวา ความทุกขอันเกิดจากความรักในทางพระพุทธศาสนามี ๒
ประการ คือ ความทุกขอันเกิดจากความรักตนเอง เปนความทุกขท่ีเกิดจากการหลงในขันธหา มีรูป
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ และความทุกขอันเกิดจากความรักผูอ่ืน เปนความรักระหวาง บิดา
มารดา บุตร ธิดา สามี ภรรยา เปนตน เม่ือเกิดความสูญเสียหรือความพลัดพรากจากกัน ก็เปนทุกข
สวนวิธีการดับทุกขอันเกิดจากความรักในพระพุทธศาสนา คือวิธีการดับดวยปฏิบัติตามหลัก
สมถกัมมัฏฐาน และตามหลักวิปสสนากัมมัฏฐาน

วิ เคราะหความทุกข อันเกิดจากความรักและวิธีดับทุกข อันเ กิดจากความรักใน
พระพุทธศาสนาของปฏาจาราเถรี ผลการศึกษาพบวา ความทุกขอันเกิดจากความรัก ประกอบดวย
ทุกขอันเกิดจากความรัก บิดา มารดา สามี บุตร และตนเอง สวนวิธีดับทุกขอันเกิดจากความรัก
ของปฏาจาราเถรี มี ๒ ประการ คือ ดับทุกขไดเพราะกัลยาณมิตร คืออาศัยพระพุทธเจาท่ีพระองค
ทรงมีความเมตตาจึงทําใหพนจากทุกข สวนการดับทุกขดวยหลักพุทธธรรม คือดับดวยหลักสมถ
กัมมัฏฐาน และหลักวิปสสนากัมมัฏฐาน

คําสําคัญ : ความทุกข, วิธีการดับทุกข, ปฏาจาราเถรี
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Abstract
The research consists of three objectives as 1) to study the essence of

suffering that found in Theravada Buddhism, 2) to study the suffering that occurred
by love and its cessation in Buddhism and 3) to analyze the suffering that occurred
by love and its cessation of Paṭàcàrà Therī.

The results revealed that the term ‘dukkha’ in Theravada Buddhism
referred to ‘pain’ ‘suffering’ and ‘discomfort’. The dukkha or suffering is divided into
4 categories as the suffering in the Three Characteristics or dukkha of conditioned
states, the suffering in the Four Noble Truths, the suffering in the Five Aggregates and
the suffering in the Dependent Origination. In addition, the sufferings can be
categorized into 2 types as the physical suffering and mental suffering. There are
three causes of suffering; they are called Taṇhà or craving viz. Kàma-taṇhà: craving for
sensual pleasures, Bhava-taṇhà: craving for existence and Vibhava-taṇhà: craving for
non-existence.

Regarding to the suffering caused by love and its cessation in Buddhism,
the case study was focused on Paṭàcàrà Therī. The results revealed that the suffering
caused by love was divided into 2 reason i.e. the suffering caused by the five
aggregates of existence subject to clinging as corporeality, feeling, perception, mental
formations and consciousness. The second reason is the suffering that caused by
love of members in family between parents, children, husband and wife etc.
Whenever the decay and death is arisen then the sorrow, lamentation, pain, grief and
despair are occurred. The path to eliminate the suffering caused by love, it can be
resolved by developing the tranquility and insight meditation.

When the case of Paṭàcàrà Therī’s love was analyzed, it showed that the
suffering caused by love consisted of many kinds of love as the love of parents,
husband, children and oneself. The path to eliminate of Paṭàcàrà Therī’s love
sufferings were consists of 2 kinds such as to associate with good friend–the Buddha
and to develop the tranquility and insight meditation.
Keywords: The suffering , the end of suffering, Paṭàcàrà Therī

บทนํา
พระพุทธศาสนา เปนศาสนาแหงเหตุผล มีหลักธรรมคําสอนอยางหลากหลาย เพ่ือให

พุทธบริษัท ๔ ไดเลือกใหเหมาะแกสภาพสภาวะจิต แตละระดับของแตละบุคคล ดังเปนท่ีทราบโดย
ท่ัวกัน ซึ่งในความหลากหลายแหงคําสอนเหลานั้น ก็กลาวถึงความรักไวหลาย ๆ ท่ีวาสาเหตุแหงรักนั้น
มีสองสถาน คือ เปนบุพเพมีวาสนามาแตกาลกอนหรือเรียกวา บุพเพสันนิวาส และเอ้ือเฟอกันใน
ปจจุบัน ดังมีพระบาลีรองรับวา

ปุพฺเพว สนฺนิวาเสน ปจฺจุปฺปนฺนหิเตน วา
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เอวนฺตํ ชายเต เปมํ อุปฺปลํว  ยโถทเก
ความรักนั้นเม่ือเกิด ยอมเกิดเพราะอาศัยเหตุ ๒ อยาง คือ บุพเพสันนิวาส และความ

เก้ือกูลใกลชิดกันในปจจุบัน เปรียบเหมือน ดอกอุบลเม่ือจะเกิดในน้ํา ยอมเกิดเพราะอาศัย
เหตุ ๒ อยาง คือ น้ําและเปอกตม (ธมฺปทฏกถา ปฺจโม ภาโค, ๒๕๓๔ : ๑๗๙)

ความรักในความหมายท่ีแทจริง หมายถึง อยากเห็นเขามีความสุข เชน พอแมรักลูกก็
อยากเห็นลูกมีความสุข แตก็มีความรักอีกแบบหนึ่งคือความรักท่ีอยากไดเขามาทําใหตัวเปนสุข เปนสิ่ง
ท่ีมนุษยทุกคนสวนใหญ มักจะควบคูมากับความหลง ทําใหเขาใจคลาดเคลื่อนผิดไปจากความจริง
หรือท่ีเรียกวา โมหะ ในทางพระพุทธศาสนา คือ “หลงคิด” หรือ เขาใจผิด เขาไปยึดถือวาสิ่งนั้นสิ่งนี้
เปนตัวเรา เปนของเรา เพราะความรักมีอีกชื่อหนึ่งวา “กามตัณหา” ซึ่งคือกิเลสอันเจือดวยราคะ เฝา
แตเรียกรองตาง ๆ นานา ใหตอบสนองกันและกันอยางไมสิ้นสุด ความทุกขเปนสวนหนึ่งของชีวิต
มนุษย ไมสามารถหลีกหนีพนได ความจริงแลวปญหาในชีวิตของมนุษยลวนแตเกิดข้ึนมาจากการไม
เขาใจความทุกข และการแสวงหาความสุขเกินพอดีของมนุษยท้ังสิ้น มีอมตวาจาท่ีเปนพระพุทธพจน
บทหนึ่ง ซึ่งพระพุทธองคตรัสไวเก่ียวกับเหตุแหงทุกขวา

ปยโต  ชายเต โสโก ปยโต  ชายเต  ภยํ
ปยโต  วิปฺปมุตฺตสฺส นตฺถิ  โสโก  กุโต  ภยํ

ความโศกเกิดจากสิ่งเปนท่ีรัก ภัยเกิดจากสิ่งเปนท่ีรัก ผูพนจากสิ่งเปนท่ีรักไดโดยเด็ดขาด
ยอมไมมีความโศกและภัยจากท่ีไหนเลย (ธมฺปทฏกถา ฉฏโ ภาโค, ๒๕๓๔ : ๑๔๓)

เหตุเพราะวาความรัก ก็อยูในกฎไตรลักษณ คือ อนิจจัง ความไมเท่ียงแทแนนอน ทุกขัง
ความทุกข ไมสามารถทนได อนัตตา ความไมใชตัวตน ไมเปนตามความปรารถนา เหตุเพราะบุคคลผูท่ี
มีความรัก มักมองไมเห็น หรือไมก็มองขาม ไมใสใจ อยากใหความรักเปนนิจจัง เท่ียงแทถาวร ยึดม่ัน
ถือม่ัน ฝนกฎธรรมชาติขอนี้ไป ครั้นเม่ือความจริงปรากฏ จึงมีความทุกขตาง ๆ นานา เปนเพราะไม
ยอมรับความจริง ยึดติด หลง อยากใหสิ่งตาง ๆ ท่ีเรารักอยูกับเราตลอดไป ท้ัง ๆ ท่ีไมอาจฝนกฎของ
ความจริง ท่ีวาทุกสิ่งทุกอยางในโลกลวนไมเท่ียงแทแนนอน ไมควรไปยึดติด เปนอนิจจัง ทุกสิ่งท่ีเรา
ยึดติดตามหลักพระพุทธศาสนา ลวนเปนสิ่งท่ีใหความทุกขท้ังสิ้น และมีอีกหลากหลายคําสอน ท่ี
กลาวถึงความทุกขท่ีเกิดจากความรักเปนอาทิ

พระพุทธเจาตรัสรูอริยสัจ ๔ คือทุกข (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), ๒๕๕๕ : ๒๔)
ความไมสบายกาย ความไมสบายใจ สมุทัย เหตุท่ีทําใหเกิดทุกข นิโรธ ความดับทุกข มรรค วิธีดับทุกข
ความทุกขยอมมีแกบุคคลทุกคนไมมีขอยกเวน ทุกคนท่ีเกิดมาตองเปนไปตามกฎธรรมชาติ ไดแก เกิด
แก เจ็บ ตาย คือการเสื่อมสลายไปของสังขารหรือรางกายท่ีไดเกิดมาเปนมนุษยนั้น และความทุกขยัง
เกิดจากการท่ีไดประสบกับสิ่งอันไมเปนท่ีรัก พลัดพรากจากสิ่งอันเปนท่ีรัก ไมไดสิ่งปรารถนาก็เปน
ทุกข โดยสรุป ก็คือ ความยึดม่ันในขันธ ๕ เปนเหตุใหเกิดทุกข (ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๐๐/๑๔๕) ซึ่ง
พระพุทธศาสนามองวา กระบวนการของชีวิต คือ การเกิดแกเจ็บตายนั้นเปนความทุกข คือเปน
สถานท่ีทนไดยาก หรือคงทนตอสภาวะการเกิดการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ไมไดท้ังในสวนของความทุกข
ท่ีเปนไปในทางเวทนา คือทุกขทางกายและจิต รวมถึงทุกขท่ีเปนไปในรูปแบบของกระบวนการอัน
เปนไปตามกฎธรรมชาติ โดยพระพุทธองคไดตรัสวา เหตุท่ีทําใหเกิดทุกข ก็เพราะมีการเกิดเปน
สมุฎฐาน เพราะมีการเกิดเปนเบื้องตน ทุกขจึงมี นอกจากนั้น จะพบวา เม่ือพิจารณาจากกระบวน
ธรรมของพระพุทธศาสนาแลว ความทุกขนั้นมีบอเกิดจากรากเหงาของกิเลส คือ โลภะ โทสะ และ
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โมหะ เพราะกิเลสท้ัง ๓ ประการนี้ เปนเสมือนหนึ่งเครื่องดองในสันดาน หรือเปนฐานของพฤติกรรมท่ี
กอใหเกิดทุกขท้ังมวล

ความจริง ทุกชีวิตท่ีเกิดมา สัตวทุกประเภทรวมถึงเทวดาท้ังหลาย ก็มีความทุกขดวยกัน
ท้ังนั้น เนื่องจากยังไมสามารถกําจัดกิเลสได และหากจะกลาวเปนการเฉพาะลงไป ในบรรดาสัตว
ตาง ๆ เหลานั้นแตละประเภทแตละชนิด ก็มีทุกขท่ีแตกตางกันไป เชน มนุษยก็ทุกขอยางหนึ่ง สัตว
ดิรัจฉานก็ทุกขอยางหนึ่ง เทวดา มาร พรหม ก็ทุกขไปอีกอยางหนึ่ง หรือจะกลาวเฉพาะมนุษยในสังคม
มนุษยท่ีอยูรวมกันนั้น ก็ลวนมีทุกขท่ีแตกตางกัน ไมวายากดีมีจน เชน พระราชา มหากษัตริย ก็มีทุกข
อยางหนึ่ง เศรษฐี ยาจก วณิพก สมณพราหมณ ก็มีความทุกขกันคนละอยาง ไมเวนกระท่ังเด็ก ผูใหญ
ก็มีความทุกขท่ีแตกตางกัน สตรีกับบุรุษก็มีความทุกขท่ีแตกตางกัน ท้ังนี้ ก็เพราะพระพุทธศาสนา
กําหนดวา ทุกชีวิตมีกรรมท่ีแตกตางกันและกรรมนั้นเอง เปนตัวกําหนดใหแตละชีวิตมีทุกขท่ีแตกตาง
กันออกไป

นอกจากประเด็นทางดานครอบครัวแลว พระพุทธศาสนายังไดอธิบายถึงทุกขในดาน
อ่ืน ๆ อีกหลายดาน เชน ดานรางกาย สังคม เปนตน ซึ่งทุกขตาง ๆ ท่ีกลาวมานั้น ลวนมาจากสาเหตุ
หลายประการ แตเม่ือกลาวโดยรวมแลว ก็คือกิเลสนั่นเอง หากจะกลาวโดยสรุปแลว ในคัมภีร
พระพุทธศาสนา ไดกลาวถึงความทุกขไวดังนี้ คือ (๑) ความทุกขดานสังคม (๒) ความทุกขดาน
ครอบครัว (๓) ความทุกขดานรางกาย (๔) ความทุกขดานสติปญญาหรือดานการศึกษา ซึ่งความทุกข
ท้ังหมดนี้ ลวนเปนความทุกขท่ีมีสาเหตุหรือท่ีมาแตกตางกัน

พระพุทธศาสนานั้น นอกจากจะกลาวถึงทุกขแลว ยังไดเสนอแนวทางในการแกไขปญหา
ความทุกขไวอีกดวย ท้ังนี้ ก็เพราะพระพุทธศาสนานั้น เห็นวามนุษยเปนสัตวท่ีสามารถฝกไดและ
สามารถทําตนใหเปนท่ีพ่ึงแหงตนเองได และถือวาเปนมนุษยมีสติปญญาสามารถฝกไดหรือพัฒนาการ
เพ่ือการกาวไปสูความเปนบัณฑิตได

ดังท่ีกลาวมา พอสรุปไดวา คนเราเกิดความทุกขข้ึนเม่ือ ๑) ไมไดในสิ่งท่ีตองการ
๒) ไดรับในสิ่งท่ีไมตองการ ๓) สิ่งท่ีรัก สิ่งท่ีตองการ หายไปจากชีวิต ความทุกขในระดับปจเจกชนนั้น
จะดําเนินอยูบนมูลเหตุของอกุศลธรรมท้ัง ๓ คือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ตามคําอธิบายของ
พระพุทธศาสนา ในชีวิตประจําวันของปจเจกชน (ที.ม.(ไทย) ๔/๑๔/๒๑)

ตองการและแสวงหาความรักจากคนรอบขางหรือสิ่งตาง ๆ ในระดับโลกียวิสัย (ตามวิสัย
โลก) ความรักนั้น ถือวาเปนสิ่งจรรโลงใจ และดีงามมากกวาท่ีจะเปนสิ่งท่ีชั่วรายและเลวทราม หรือ
นํามาสูความสุขมากกวาความทุกข

อยางไรก็ตาม ในบางครั้งความรักก็อาจนําความทุกขมาสูปจเจกชนมากกวาความสุขได
เชน กรณีของปฏาจาราเถรี ท่ีปรากฏเปนเรื่องเลาในพระไตรปฎก (เถรี.อ.(ไทย) ๒/๔/๑๘๔-๑๙๗,
องฺ.อ. (ไทย) ๑/๒/๒๔-๒๘ , ขุ.ธ.อ.(ไทย) ๑/๒/๒/๔๘๙-๔๙๘,ขุ.อป.(ไทย) ๙/๕๙๒-๕๙๗)

นางเปนมนุษยยังมีกิเลส ทุกคนยอมมีความผิดพลาดในชีวิต ขณะเดียวกันนางตองเผชิญ
กับการสูญเสียบุคคลอันเปนท่ีรัก และความทุกขเหลานั้นก็หนักหนาเกินกวามนุษยผูหนึ่งจะแบกรับ
เอาไวได แมในปจจุบันคนจํานวนไมนอยก็ตกอยูในสถานการณเชนเดียวกับปฏาจาราเถรี ซ้ํารายกวา
นั้นผูคนจํานวนมากยังไมอาจนําพาตัวเองออกมาจากหวงของความทุกขเหลานั้นได มองกันในแงนี้
ปฏาจาราเถรี ยังถือวาโชคดี ท่ีนางก็ยังไดรับธรรมโอสถจากพระพุทธเจา เพ่ือใหบรรเทาความทุกขลง
ไดและทายท่ีสุดนางก็ไดพบกับหนทางแหงความหลุดพน คือพระนิพพานนั่นเอง
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ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับความทุกข ความรักในพระพุทธศาสนา
และศึกษาวิเคราะหความทุกขและวิธีดับทุกข อันเนื่องมาจากความรักกรณีศึกษาปฏาจาราเถรี เพ่ือ
วิเคราะหแงมุมตาง ๆ สรุปผลใหเห็นวิธีการคิด วิธีการดับความทุกข อันเนื่องมาจากความรักตาม
หลักการแหงพระพุทธศาสนา จึงเปนอีกแรงจูงใจหนึ่งท่ีนาจะใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเขาไป
ชวยแกไขไดบาง ซึ่งมองเห็นจุดนี้วา สามารถนําความรูท่ีไดไปใชใหเปนประโยชนท้ังตอตนเองและ
สังคม ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว จึงเปนท่ีมาของการศึกษาวิจัยเรื่องนี้

๒. วัตถุประสงคของการวิจัย
๑. เพ่ือศึกษาความทุกขในพระพุทธศาสนาเถรวาท
๒. เพ่ือศึกษาความทุกขและวิธีการดับทุกขอันเกิดจากความรักในพระพุทธศาสนา
๓. เพ่ือวิเคราะหความทุกขและวิธีดับทุกขอันเกิดจากความรักของปฏาจาราเถรี

๓. ปญหาท่ีตองการทราบ
๑. ความทุกขในพระพุทธศาสนาเถรวาทเปนอยางไร
๒. ความทุกขและวิธีการดับทุกขอันเกิดจากความรักในพระพุทธศาสนาเปนอยางไร
๓. ผลการวิเคราะหความทุกขและวิธีดับทุกขอันเกิดจากความรักของปฏาจาราเถรีเปน

อยางไร
๔. ขอบเขตการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยมีขอบเขตการวิจัย
ดังตอไปนี้

๔.๑ ขอบเขตดานเอกสาร
การทําการวิจัย ในครั้งนี้ ผูทําการวิจัยศึกษาจากเอกสารคัมภีรพระไตรปฎกภาษาไทย

ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๓๙ อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา ตําราวิชาการดาน
พระพุทธศาสนา ตําราวิชาการจากคณาจารยตาง ๆ พรอมท้ังหนังสือ บทความ นิตยสารเอกสาร และ
งานวิจัยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับงานวิจยันี้

๔.๒ ขอบเขตดานเนื้อหา
ผูวิจัย ศึกษาความทุกขและวิธีการดับทุกขอันเกิดจากความรักตามหลักการแหง

พระพุทธศาสนา ตลอดถึงความทุกขและวิธีการดับทุกขจากความรักของปฏาจาราเถรี

๕. ความหมายของทุกขในพระพุทธศาสนาเถรวาท
ทุกข คือ สภาพท่ีทนไดยาก ความรูสึกไมสบาย ได แก ทุกขเวทนา ถามาคูกันกับโทมนัสใน

เวทนา ๕ ทุกข หมายถึง ความไมสบายกายคือทุกขกาย โทมนัส คือ ไมสบายใจ แตถามาลําพัง ใน
เวทนา ๓ ทุกข หมายถึง ความไมสบายกายไมสบายใจ คือท้ังทุกขกายและทุกขใจ (พระเทพเวที
(ประยุทธ ปยุตฺโต), ๒๕๓๓ : ๙๙)

๖. ลักษณะของทุกข
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ลักษณะของทุกข มี ๔ ลักษณะดวยกัน ไดแก ทุกขในไตรลักษณ คือ ความไมเท่ียง
เปนทุกขความไมมีตัวตน ทุกขในอริยสัจ คือ  ความจริงของพระอริยะ ความจริงอันประเสริฐ มี ๔ ขอ
ไดแก ๑) ทุกข  คือ สภาพท่ีทนไดยาก ภาวะท่ีทนอยูในสภาพเดิมไมได สภาพท่ีบีบค้ัน ๒) ทุกขสมุทัย
คือ เหตุท่ีทําใหเกิดทุกข ๓) ทุกขนิโรธ คือ ความดับทุกข ๔) ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา หรือ มรรค คือ
ทางแหงความดับทุกข (ราชบัณฑิตยสถาน,พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, ๒๕๔๖:
๑๓๓๗) ทุกขในปญจขันธ คือ ขันธ ๕ หมายถึง หมวด หมู หรือ กอง ประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
ไดแก รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ (พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙ ราชบัณฑิต),
๒๕๔๘ : ๙๙) และทุกขในปฏิจจสมุปบาท คือ สภาวะท่ีอาศัยกันและกันเกิดข้ึน สภาวะท่ีอาศัยปจจัย
เกิดข้ึน สภาวะท่ีกองทุกขเกิดข้ึนเพราะอาศัยปจจัยตอเนื่องกันมา ชีวิตทุกชีวิตมีสวนท่ีเปนเหตุเปนผล
อาศัยกันเกิดข้ึนเนื่องกันไปไมขาดสาย เม่ือสิ่งหนึ่งเกิดข้ึน ก็เปนเหตุใหอีกสิ่งหนึ่งเกิดข้ึนสืบตอกันไป
เปนลูกโซ ไมรูจักจบสิ้น ไมรูจักเบื้องตนเบื้องปลาย ดังท่ีพระพุทธองคตรัสสอนภิกษุสงฆวา “ภิกษุ
ท้ังหลายสงสารคือการเวียนวายตายเกิดแหงชีวิตนี้ ไมรูจักเบื้องตนเบื้องปลาย (สํ.นิทาน. (ไทย) ๑๖/
๒๑๒)

๗. ประเภทของความทุกข
ความทุกขในพระพุทธศาสนาแบงออกเปนสองประเภทไดแก ความทุกขทางกาย ความไม

สําราญทางกาย ความเสวยอารมณท่ีไมสําราญ เปนทุกข อันเกิดแตกายสัมผัส (ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๒๖/
๑๑๙, ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๙๓/๓๒๖) และความทุกขทางใจ คือ ความไมสําราญทางใจ ความเสวย
อารมณท่ีไมสําราญ เปนทุกข อันเกิดแตมโนสัมผัส (ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๙๔/๓๒๖, ม.มู. (ไทย) ๑๒/
๑๒๗/๑๑๙)

๘. สาเหตุของความทุกข
สาเหตุท่ีทําใหเกิดทุกข เกิดมาจากความตองการภายในตัวของมนุษย ซึ่งไดแก ตัณหา คือ

ความทะยานอยาก ท่ีทําใหวางใจ ปฏิบัติตน แสดงออก สัมพันธ และกระทําตอชีวิตและโลก อยางไม
ถูกตอง อยางไมเปนไปดวยความรูตามเปนจริง แตเปนไปดวยความยินดียินราย ตลอดจนกิเลสปกปอง
ตัวตนท้ังหลาย เชน ความกลัว ความริษยา ความหวาดระแวง เปนตน ท่ีสืบเนื่องมาจากตัณหาคือท่ีมา
แหงความทุกขของมนุษย กามตัณหา อยากกาม ไดแก อยากได อยากเอา อยากเสพ อยากเสวยอยาง
หนึ่ง ภวตัณหา อยากภพ ไดแก อยากเปนอยากคงอยูตลอดไป อยากมีชีวิตนิรันดรอยางหนึ่ง
วิภวตัณหา อยากสิ้นภพ ไดแก ปรารถนาภาวะสิ้นสูญ

๙. ความทุกขและวิธีการดับทุกขอันเกิดจากความรักในพระพุทธศาสนา
ในทางพระพุทธศาสนานั้น “ความทุกขอันเกิดจากความรัก” ท่ีปรากฏในคัมภีร

พระพุทธศาสนาเปนไปตามอุปปตติเหตุ เชน ภิกษุท่ีหลงรักนางสิริมา เพราะเปนไปตามอํานาจของ
ตัณหา เรียกวา “เสนหา” ก็นํามาซึ่งความทุกข และความรักท่ีอาศัยเรือน เรียกวา “เคหสิตเปมะ” คือ
เปนความรักท่ีเก่ียวเนื่องกัน เชน บิดา มารดา รักบุตร สามีรักภรรยา พ่ีชายรักนองชาย เพ่ือนรักเพ่ือน
ก็นํามาซึ่งความทุกข ทุกขเกิดจากความพลัดพราก ดังคําท่ีวา ท่ีใดมีรักท่ีนั่นมีทุกข ดังนั้น การจะดับ
ทุกขอันเกิดจากความรักตองอาศัยหลักสมถกัมมัฏฐานและวิปสสนากัมมัฏฐานชวยดับ



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

๒๒๙

๑๐. ความทุกขอันเกิดจากความรักของปฏาจาราเถรี
ความทุกขอันเกิดจากความรักของปฏาจาราเถรี มี ๔ ประการไดแก ๑. ความทุกขอันเกิดจาก

ความรักบิดามารดา ๒. ความทุกขอันเกิดจากความรักสามี ๓. ความทุกขอันเกิดจากความรักบุตร
และ ๔. ความทุกขอันเกิดจากความรักตนเอง มีดังนี้

๑) ความทุกขอันเกิดจากความรักบิดามารดา บุตรธิดาเปนผูมีความผูกพันกับบิดามารดามา
ตั้งแตถือปฏิสนธิ ดังนั้น เม่ือมีวาสนาไดเกิดเปนบิดามารดาบุตรธิดากันแลว ก็จะตองประพฤติปฏิบัติ
ตามธรรมะ ถาไมปฏิบัติตาม บุตรธิดาเองก็ยอมไดชื่อวาเปนคนอกตัญู ถาบิดามารดาไมปฏิบัติก็ยอม
ไดชื่อวาเปนบิดามารดาท่ีไมดี ไมรูจักหนาท่ีของตนท่ีพึงมีตอบุตรธิดา แตถาหากท้ังสองฝายประพฤติ
ปฏิบัติตอกันโดยเอ้ือเฟอก็จะทําใหกลายเปนพอแกวแมแกวและลูกแกว อยูรวมกันโดยปกติสุขภายใน
บานเกิดความรักความกลมเกลียวกันข้ึน เปรียบประดุจดังท่ีอยูรวมกันของเทพบุตรเทพธิดาท่ีอาศัยอยู
ในวิมานเดียวกัน สงผลใหบานนั้นกลายเปนสวรรควิมาน

ดวยเหตุแหงความผูกพันระหวางบิดามารดากับบุตรธิดาและคุณธรรมของบิดามารดาตอบุตร
ธิดาทําใหนางปฏาจารารักบิดามารดาท่ีสุด เม่ือเกิดเหตุท่ีไมคาดฝนทําใหบิดามารดาไดลมตายเพราะ
ภัยธรรมชาติ จึงทําใหนางปฏาจาราประสบความทุกขอันเกิดจากความรักบิดามารดา ดวยการพลัด
พรากจากกัน

๒) ความทุกขอันเกิดจากความรักสามี คนรับใชกับนางปฏาจารา มีคุณสมบัติท่ีจะเปนสามี
ภรรยากันได เนื่องจากมีศรัทธากันเสมอ มีศีลเสมอกัน มีจาคะเสมอกัน และมีปญญาเสมอกัน ดังนั้น
การท่ีนางปฏาจารารักสามีมากเพราะมีคุณสมบัติความเปนสามีท่ีมีความสอดคลองกับหลักทิศ ๖ คือ
หนาท่ีของสามีภรรยา ซึ่งสามีไดบํารุงภรรยาผูเปนทิศเบื้องหลัง ตามหนาท่ี ๕ ประการ ไดแก ๑. ให
เกียรติยกยอง ๒. ไมดูหม่ิน ๓. ไมประพฤตินอกใจ ๔. มอบความเปนใหญให ๕. ใหเครื่องแตงตัว
ดวยคุณสมบัติดังกลาวทําใหท้ังสองไดอยูรวมกันฉันสามีภรรยามาโดยตลอด และดวยความคิดถึงบิดา
มารดามาโดยตลอด นางจึงหนีจากสามีไป แตถูกสามีหามไวเสมอ การท่ีนางอยากไปหาบิดามารดา
เพราะวาอยูกับสามีมีความลําบาก ไมสะดวกสบายเหมือนกับอยูกับบิดามารดา สุดทายนางไดหนีจาก
สามี ไปอีกครั้งพรอมกับบุตรนอยและสามีก็ตามไปจนพบและนางกําลังจะคลอดบุตรนอยอีกคน นาง
จึงไดใหสามีไปตัดไมไผเพ่ือทําเพิงก้ัน ขณะท่ีตัดไมสามีของนางไดเหยียบงูเหาท่ีขางจอมปลวก งูจึงได
ฉกสามีของนางปฏาจารา ดวยฤทธิ์ของพิษงูแลนเขาสูหัวใจทําใหเสียชีวิตทันที หลังจากท่ีนางไดคลอด
บุตรและฝนไดหยุดตก นางก็ไดออกติดตามหาสามีสุดท่ีรักของนาง เม่ือนางไดพบรางอันไรวิญญาณ
ของสามี นางทําใจไมไดรองไห คร่ําครวญถึงสามีอยูตลอดเวลา ดังนั้น การพลัดพรากจากสิ่งท่ีตนเอง
รัก ยอมเปนทุกขเสมอ

๓) ความทุกขอันเกิดจากความรักบุตร ความรักของบิดามารดาตอบุตร ในประเด็นนี้จะ
เห็นไดวา นางปฏาจารามีความรักความผูกพันกับบุตรนอยของตนเอง นางคิดอยูเสมอวา ถึงแมวาสามี
ของนางไดตายไปแลว แตยังมีบุตรนอยเปนตัวแทนของสามี นางจึงจะพาบุตรไปหาตายายท่ีเมือง
สาวัตถี เม่ือมาถึงแมน้ําอจิรวดี ดวยเหตุท่ีฝนตกหนักเม่ือคืนทําใหน้ําทวมอยางหนัก น้ําไหลอยางเชี่ยว
กราก นางจึงไดนําบุตรนอยท่ีเกิดใหมขามไปกอน โดยเอาบุตรคนโตใหนั่งรออยูฝงนี้ แลวนางก็ขาม
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แมน้ําไปอีกฝงหนึ่ง แลวนําบุตรนอยนอนบนฝง ในระหวางทางมีเหยี่ยวตัวหนึ่งเห็นเด็กนอยนอนอยู
คิดวาเปนชิ้นเนื้อจึงโผลงโฉบเอาบุตรนอยไป เปนเหตุใหนางเกิดความโศกเศราเสียใจอยางมาก เพราะ
ความท่ีนางรักบุตรมาก ยอมเปนสาเหตุทําใหนางมีความทุกขท่ีเกิดจากความรักบุตร

๔) ความทุกขอันเกิดจากความรักตนเอง วา นางปฏาจารามีความรักในตนเองคืออยากให
ตนเองมีความสุขจึงไดรับการบํารุงดวยอาหารอยางดีท่ีไปหลอเลี้ยงขันธ ๕ ทําใหนางมีผิวพรรณ
วรรณะผองใสและมีรูปรางท่ีสวยงาม เปนท่ีหมายปองของชายท่ัวเมืองสาวัตถี ดวยท่ีนางมีจิตปฏิพัทธ
ตอคนรับใชและเพ่ือใหตนเองไดมีความสุข ไมไดนึกถึงผลท่ีจะตามมาในภายหลัง จึงไดตัดสินใจหนีไป
กับคนท่ีนางรัก จึงกลาวไดวา นางปฏาจารามีความทุกขอันเกิดจากความรักตนเอง เพราะตามปกติ
มนุษยทุกคนเกิดมาในโลกนี้ ทุกคนก็ยอมท่ีจะรักตนเองเสมอ ไมมีใครท่ีจะไมรักตัวเอง แมแตนางปฏา
จาราเองก็ยอมรักตนเองเหมือนคนอ่ืน ๆ แตถึงอยางไร ถาข้ึนตนดวยความรักท่ีประกอบดวยตัณหา
ยอมนํามาซึ่งความทุกขอยางแนนอน ไมวาจะรักตนเอง หรือรักผูอ่ืนก็ตาม ยอมไดรับผลเชนเดียวกัน ก็
คือความทุกขท่ีเกิดจากความรัก

๑๑. วิธีการดับทุกขอันเกิดจากความรักของปฏาจาราเถรี
วิธีการดับทุกขอันเกิดจากความรักของปฏาจาราเถรี มี ๔ วิธี ไดแก วิธีดับทุกขเพราะ

กัลยาณมิตร วิธีดับทุกขดวยหลักพุทธธรรม วิธีดับทุกขดวยสมถกัมมัฏฐาน และวิปสสนากัมมัฏฐาน มี
ดังนี้

๑) ดับทุกขเพราะกัลยาณมิตร นางปฏาจาราไดมาพบพระพุทธเจา ซึ่งพระองคทรงเปน
กัลยาณมิตรอยางแทจริง พระองคมีความเมตตาตอนางปฏาจาราโดยการเรียกสติของนางกลับคืนมา
จากความเปนบา ท่ีนางไดพบกับความทุกขแสนสาหัส หลังจากนางมีสติสมบูรณพรอมท่ีจะรับฟงธรรม
จากพระองค พระองคก็ทรงสอนหลักธรรมตามความเปนจริงท่ีนางประสบกับปญหาชีวิตเก่ียวกับ
ความตายของบุตร สามี บิดา มารดา พระองคทรงเตือนสตินางเสมอวา “ประโยชนอะไร ท่ีนางจะตอง
เศราโศกเสียใจถึงบุตรท่ีตายไปแลว น้ําตาท่ีไหลออกของนางผูรองไหอยูในสงสารนี้ ในเวลาท่ีปยชนมี
บุตรเปนตนตาย ยังมากกวาน้ําในมหาสมุทรท้ัง ๔ ก็เปนเชนนั้นเหมือนกัน ทําไมจึงยังประมาทอยู”
นางคิดถึงคําสอนของพระองคกลับไดสตินึกถึงคุณของพระพุทธเจาและเอาอาโปกสิณเปนอารมณใน
การพิจารณา จึงทําใหนางหลุดพนจากอาสวะกิเลสท้ังหลาย เพราะเหตุแหงการท่ีนางไดพบกับ
กัลยาณมิตร จึงทําใหนางไดพบทางสวางหรือแสงสวางแหงปญญา และบรรลุจุดมุงหมายอันสูงสุดของ
ชีวิตคือพระนิพพาน

๒) ดับทุกขดวยหลักพุทธธรรม วา นางปฏาจาราใชไตรลักษณพิจารณาความเปนจริง
ของชีวิตดวยการกําหนดวัยท้ัง ๓ โดยกําหนดวา สัตวท้ังหลายตายในปฐมวัยก็มี เปรียบเหมือนน้ําท่ีรด
ครั้งแรก ตายในมัชฌิมวัยก็มี เปรียบเหมือนน้ําท่ีรดครั้งท่ี ๒ และท่ีไปไกลกวาครั้งแรก ตายในวัยปจฉิม
วัยก็มี เปรียบเหมือนน้ําท่ีรดครั้งท่ี ๓ ซึ่งไปไดไกลกวาครั้งท่ี ๒ ตามท่ีนางปฏาจาราไดกําหนดเรื่องวัย
ซึ่งลักษณะนี้ก็เปนไปตามกฎไตรลักษณ คือ เม่ือมนุษยเกิดข้ึนมาไมวาจะอยูในปฐมวัย มัชฌิมวัย
ปจฉิมวัย ก็ตาม จะตกอยูในลักษณะความไมเท่ียงแทแนนอนของชีวิต (อนิจจัง) ทนอยูในสภาพเดิม
ไมได (ทุกขัง) และแตกดับไปตามเหตุ (อนัตตา) นางไดพิจารณาตามนี้ จึงทําใหเกิดปญญารูแจงเห็น
จริงของชีวิต และมีการปลอยวาง จิตไมตกอยูในกองทุกข ทําใหพนทุกขจากกิเลสท้ังปวง เพราะยึด
หลักความเปนจริงของชีวิต จึงทําใหชีวิตมีความสุข และไดบรรลุธรรมสูงสุดคือพระนิพพาน
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๓) ดับทุกขดวยสมถกัมมัฏฐาน สมถกัมมัฏฐานเปนวิธีปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา หมายถึง
การฝกหัดจิตใจหรือการอบรมจิตใจใหสงบสงัด และอารมณของสมถกัมมัฏฐาน มี ๔๐ ประการ ไดแก
กสิณ ๑๐ อสุภะ ๑๐ อนุสสติ ๑๐ อัปปมัญญา ๔ อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑ จตุธาตุววัฏฐาน ๑ อรูป ๔
ซึ่งนางปฏาจาราใชอารมณของสมถกัมมัฏฐานเพียง ๓ อยาง คือ อาโปกสิณ พุทธานุสสติ และ
มรณัสสติ เปนอารมณ ก็สามารถดับทุกขอันเกิดจากความรักได ไมจําเปนท่ีจะตองใชอารมณ
กัมมัฏฐานท้ังหมดมากําหนด แลวแตจริตของแตละคนไมเหมือนกัน

๔) วิปสสนากัมมัฏฐาน คือ กัมมัฏฐานเปนอุบายเรืองปญญา กัมมัฏฐานท่ีทําใหเห็นเปน
ตาง ๆ มีการเห็นขันธ โดยความเปนของไมเท่ียง อารมณของวิปสสนากัมมัฏฐานมี ๖ หมวด ไดแก
ขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ อินทรีย ๒๒ อริยสัจ ๔ และปฏิจจสมุปบาท

จึงกลาวไดวา อารมณของวิปสสนากัมมัฏฐานยอใหสั้นก็คือ มีรูปนามท่ีเปนปจจุบันเทานั้น
เปนอารมณ การพิจารณาจึงจะไดผลสามารถเห็นแจงรูทันได เพราะการเจริญวิปสสนากัมมัฏฐานมี
วัตถุประสงคอยูท่ีตองการใหเกิดปญญา เพ่ือพิจารณาทุกสิ่งทุกอยางใหเห็นตามสภาพท่ีเปนจริง
กลาวคือ สรรพสิ่งมีการเกิดข้ึนตั้งอยูชั่วขณะแลวดับไป หรือมีสภาพไมแนนอนแปรปรวนอยูตลอดเวลา
(อนิจจัง) ทนอยูอยางนั้นตลอดไปไมได (ทุกขัง) และไมอยูในอํานาจบังคับของใคร เพราะเปนสิ่งไมมี
ตัวตนท่ีแทจริง (อนัตตา) ดังนั้น อารมณของวิปสสนากัมมัฏฐานจึงครอบคลุมทุกเรื่อง ท่ีมนุษยเขาไป
เก่ียวของ แมแตอารมณของสมถะก็นํามากําหนดพิจารณาใหเปนอารมณของวิปสสนาได เชน การ
พิจารณาเห็นถึงความไมเท่ียง ไมคงทนอยูในสภาพเดิม และความหาตัวตนท่ีแทจริงไมไดในอสุภะท้ัง
๑๐ และในกสิณ ๑๐ เปนตน ดังนั้น เม่ือปฏิบัติตามหลักของวิปสสนากัมมัฏฐานยอมทําใหมนุษยทุก
คนดับทุกขหลุดพนจากวัฏฏสงสาร ไมตองเวียนวายตายเกิดอีกตอไป

๑๒. ขอเสนอแนะ
๑๒.๑ ขอเสนอแนะท่ัวไป
๑) ควรนําหลักธรรมเก่ียวกับความทุกขและวิธีการดับทุกขจากความรักไปใชกับบุคคลโดย

ปฏิบัติอยางจริงจัง และสามารถปรับใชไดทุกสถานการณในชีวิตจริงเพ่ือความสุขของตนเอง
ครอบครัว และสังคม

๒) ควรนําหลักธรรมไปใชกับสังคมโดยเนนในเรื่องการแกปญหาความทุกขอันเกิดจากความ
รักท่ีมีตอกันในสังคม

๑๒.๒ ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป
๑) ศึกษาวิเคราะหความทุกขและวิธีการดับทุกขจากความรักในพระพุทธศาสนา : กรณีศึกษา

นางกีสาโคตมี
๒) ศึกษาเปรียบเทียบความทุกขอันเกิดจากความรักระหวางปฏาจาราเถรีกับกีสาโคตมี

เพ่ือใหเห็นความเหมือนและความตางกัน

บรรณานุกรม
๑. ภาษาบาลี – ภาษาไทย

ก. ขอมูลปฐมภูมิ
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มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาบาลี. ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.

________. พระไตรปฎกภาษาไทย. ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.

คณะกรรมการแผนกตํารากองวิชาการ สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย. พระธัมมปทัฎฐกถา
แปล ภาค ๑. กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔.

________. พระธัมมปทัฎฐกถา แปลภาค ๒. กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒.
________. พระธัมมปทัฎฐกถา แปลภาค ๔. กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔.
________. พระธัมมปทัฎฐกถา แปลภาค ๖. กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒.

ข.  ขอมูลทุติยภูมิ
(๑) หนังสือ
พระเทพเวที (ประยุทธ  ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม. พิมพครั้งท่ี ๗.

๒๕๓๓. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕.
พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเชโต). คําวัด. พิมพครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๑.
________.พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสตร ชุดคําวัด. กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพเลี่ยงเซียง,

๒๕๔๘.
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต). พุทธธรรม (ฉบับปรับปรุงและขยายความ). กรุงเทพมหานคร :

สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๕๒.
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมศัพทวรรณคดีไทยสมัยสุโขทัย ไตรภูมิกถา. กรุงเทพมหานคร:

หางหุนสวนจํากัด อรุณการพิมพ, ๒๕๔๔.
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๒๓๓

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักภาวนา ๔ ของสถานีตํารวจภูธรเมืองแพร
THE HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT IN ACCORDANCE WITH

BHĀVANĀ IV OF MUANG  PHRAE  POLICE  STATION

เบญจภรณ ขันทอง๑

ผศ.ดร.สมจิต ขอนวงค, ดร.สายัณห อินนันใจ๒

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคคือ (๑) เพ่ือศึกษาระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลัก

ภาวนา ๔ ของสถานีตํารวจภูธรเมืองแพร (๒) เพ่ือเปรียบเทียบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลัก
ภาวนา ๔ ของสถานีตํารวจภูธรเมืองแพร จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล (๓) เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค
ขอเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักภาวนา ๔ ของสถานีตํารวจภูธรเมืองแพร
(๔) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักภาวนา ๔ ของสถานีตํารวจภูธรเมืองแพร
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสานวิธี โดยทําการวิจัยจากประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย
คือ ขาราชการตํารวจของสถานีตํารวจภูธรเมืองแพร จํานวน ๓๑๙ คน ซึ่งกลุมตัวอยางไดมาจากการ
สุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอนโดยเทียบสัดสวน ตามข้ันตอนคือ ทําการหากลุมตัวอยางโดยใชสูตร
คํานวณขนาดกลุมตัวอยางของทาโรยามาเน ไดขนาดกลุมตัวอยาง คือ จํานวน ๑๗๗ คน เก็บขอมูล
โดยใชแบบสอบถาม และทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร เพ่ือหาคาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการอธิบายลักษณะ
ขอมูลท่ัวไป และทําการทดสอบสมมติฐานดวยการทดสอบคาที (t-test) และ คาเอฟ (F-test) ดวย
การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว เม่ือพบวามีความแตกตางจึงทดสอบความแตกตางรายคู
โดยวิธีหาผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุด (LSD) ในสวนของคําถามปลายเปดท่ีแสดงปญหา อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ ผูวิจัยทําการจัดกลุมตามประเด็นท่ีกําหนดไวในแบบสอบถามปลายเปด จากนั้นจะทํา
การวิเคราะหโดยใชการแจกแจงความถ่ี และขอมูลจากการสัมภาษณ ผูวิจัยจะทําการจัดกลุมขอมูล
ตามสาระสําคัญของประเด็นการสัมภาษณ จากนั้นทําการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา
ผลการวิจัยพบวา

๑. ระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักภาวนา ๔ ของสถานีตํารวจภูธรเมืองแพร
ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( ̅=๔.๕๙, S.D=๐.๕๕) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาแตละดาน
อยูระดับมากท่ีสุดทุกดานไดแก ดานกายภาวนา ( ̅=๔.๖๔, S.D=๐.๕๔) ดานศีลภาวนา ( ̅=๔.๕๘,
S.D=๐.๕๔) ดานจิตตภาวนา ( ̅=๔.๕๗, S.D=๐.๕๔) และดานปญญาภาวนา ( ̅=๔.๕๖,S.D=๐.๕๖)
ตามลําดับ

๑นิสิตปรญิญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัญฑติ สาขารัฐประศาสนศาสตร, (บัญฑิตวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ,๒๕๕๘)/benchaphorn0130@gmail.com

๒อาจารยท่ีปรึกษา วิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาเขตแพร
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๒. ผลการเปรียบเทียบของขาราชการตํารวจท่ีมีตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลัก
ภาวนา ๔ ของสถานีตํารวจภูธรเมืองแพร จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได
ประสบการณทํางาน และตําแหนง พบวา ตัวแปรท่ีทําใหความคิดเห็นของขาราชการตํารวจท่ีมีตอการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักภาวนา ๔ ของสถานีตํารวจภูธรเมืองแพร ไมแตกตางกัน คือ เพศ
อายุ ระดับการศึกษา รายได ประสบการณทํางาน และตําแหนง

๓. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ เก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลัก
ภาวนา ๔ ของสถานีตํารวจภูธรเมืองแพร คือ ขาราชการตํารวจยังขาดความรอบคอบในการปฏิบัติ
หนาท่ี ขาดสมาธิในการปฏิบัติงาน ยังขาดความรับผิดชอบตอหนาท่ีและความซื่อสัตยในการปฏิบัติ
หนาท่ีใหตรงตามเปาหมายขององคกร และตองทํางานใหยึดหลักความถูกตองและเปนธรรม ซึ่ง
กระบวนการ ในการทํางานอยางเปนระบบ ควรสรรหาวิทยากรท่ีจะมาฝกอบรมตองเปนผู มี
ประสบการณ มีความรู มีความสามารถเปนวิทยากรในการฝกอบรม การจัดหาบุคลากรและ
งบประมาณท่ีพอเพียงใหการสงเสริมการเรียนรูสิ่งใหมๆใหทันตอสถานการณ ซึ่งเปนสิ่งจําเปนเพ่ือให
การทํางานของบุคลากรในองคกรมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค

๔. แนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยผูใหขอมูลสวนใหญเนนเรื่องการเสริมสรางให
ขาราชการตํารวจมีศักยภาพในการทํางานท้ังทางกาย ทางวาจา และทางจิตใจ โดยการใหไดรับการ
ฝกอบรมอยางเปนรูปธรรม เชน การออกกําลังกาย, การรักษาศีล ๕, การปฏิบัติธรรม เพ่ือจะไดมี
สุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง มีสติในการทํางานและจิตสํานึกรับผิดชอบตอตนเองและองคกร คํานึงถึง
ประโยชนสวนรวมเปนหลัก เพ่ือจะไดนําไปพัฒนาขาราชการตํารวจใหมีประสิทธิภาพตอไป
คําสําคัญ: การพัฒนา, ทรัพยากรมนุษย, หลักภาวนา ๔

Abstract
The objectives of this research were (1) to study the human resource

development of police officers accordance with Bhāvanā IV of Muang Phrae police
station, (2) to compare the human resource development accordance with Bhāvanā
IV of Muang Phrae police station separate by personal factor, (3) to study problems,
obstacle, and suggestion of human resource development in accordance with
Bhāvanā IV of Muang Phrae police station and (4) to study the human resource
development in accordance with Bhāvanā IV of Muang Phrae police station. This
research was mixed methods research. Population and sample was 319 person. The
sample group was 177 person by using the formula of Taro Yamane. The data was
collected by using questionnaire and analyze by using computer program in Social
Sciences research for finding frequency, percentage, mean and standard deviation to
describe general information. Testing the hypothesis by t-test and F-test with One
Way ANOVA found that was difference then test by least significant difference. In the
part of open-end showed the problems, obstacle, and suggestions, the researcher
arranged the group according to the issues of open-end. Then, there was to analyze
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by frequency and data from interviews, the researcher will gather data on the
essence of the interview, and then content analyzed.
The finding of this research was found as follows :

1. The level of human resource development of police officer have
opinion about the human resource development in accordance with Bhāvanā IV of
Muang Phrae police station. Overview on the highest level ( ̅=4.59, S.D=0.55).
Highest overview is Kaya-Bhāvanā ( ̅=4.64,S.D=0.54), Sila-Bhāvanā ( ̅=4.58, S.D=0.54),
Citta- Bhāvanā ( ̅=4.57, S.D=0.54) and Panya-Bhāvānā ( ̅=4.56, S.D=0.56).

2. The comparison of police officer have continued to the human
resource development in accordance with Bhāvanā IV of Muang Phrae police station,
by sex, age, education, income, work experience and position. A variables make
comment on the police officer not different is sex, age, education, income, work
experience and position.

3. Result of problem and suggestion of the human resource development
in accordance with Bhāvanā IV of Muang Phrae police station. Police didn’t have
responsibility, meditation and royalty for their duty, police must responsible for their
duty and work by correct and morality. Researcher concluded people in the
organization missed process to work systematically have to search for trainer. Trainer
have to be an experience person with knowledge as a lecture in training personnel
and budget sufficient to promote learning something new. Abreast of situation is
necessary to work of personnel in the agency and efficiency.

4. The guideline in development a found most of data giver focus on
strengthening personnel at organizations that the potential to work through to get
training body, words and mind by getting trained concrete such as exercise, five
precepts and meditation. Conscious work and consciousness and self-responsibility
and organization to improve police efficiency further.
Keyword: Development, human resource, Bhāvanā IV

๑. บทนํา
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนการพัฒนามนุษยใหมีคุณภาพดีข้ึน ตองพัฒนาในดาน

รางกายและจิตใจพรอมๆกัน นอกจากนั้นจะตองใหมนุษยมีความรูคูคุณธรรมดวย จึงจะเปนคนท่ี
สมบูรณหรือความเปนมนุษยออกไปสูสังคมได และเม่ือมนุษยมีความรูแลวตองนําไปปฏิบัติ ฝกฝน
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ใหเกิดผลดีคือ มีประสบการณดี ความรูดี และมีความสามารถสูง มีความสําคัญอยางยิ่งท่ีควรใชเปน
หลักในการจัดการทรัพยากรมนุษย๓

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development) จึงเปนกระบวนการ
ดําเนินงานท่ีสงเสริมใหบุคลากรเพ่ิมความรู ความสามารถ ทักษะ มีพฤติกรรมการทํางานท่ีเหมาะสม
กับงานท่ีรับผดิชอบ ซึ่งเปนศักยภาพของบุคลากรท่ีสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งการ
พัฒนาถือไดวาเปนการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน หรือเปลี่ยนแปลงไปสูความเจริญกาวหนา
เปนวิธีการสําคัญอยางหนึ่งท่ีทําใหมนุษยมีการดํารงชีวิตไดอยางมีชีวิตท่ีดีมีความสะดวกสบายข้ึน
การพัฒนาจึงเปนท้ังเปาหมาย และกระบวนการท่ีครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนและ
การทํางาน

สํานักงานตํารวจแหงชาติ มีภารกิจหลักในการรักษาความม่ันคงของประเทศชาติและ
ราชบัลลังก  ความสงบเรียบรอยของสังคมและบานเมืองการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน  การอํานวยความยุติธรรมและการจราจร ดังนั้นสํานักงานตํารวจแหงชาติจึงไดกําหนด
นโยบายในการท่ีจะมุงม่ันรักษาความม่ันคงของประเทศชาติ โดยการเรงพัฒนาบุคลากรของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติทุกระดับ โดยเฉพาะการใหความสําคัญตอการผลิตการฝกอบรม เพ่ือให
ขาราชการตํารวจมีความพรอมท้ังความรู ความสามารถ ความประพฤติ ระเบียบวินัย คุณธรรม
จริยธรรม ความสามัคคีและจิตสํานึกท่ีรับผิดชอบตอตนเองและสังคมสวนรวม ตลอดจนจัดหาและ
สงเสริมใหขาราชการตํารวจไดรับสวัสดิการและสิทธิประโยชนตางๆอยางถูกตองเหมาะสมและ
เพียงพอตอการปฏิบัติภารกิจในหนาท่ีของผูพิทักษสันติราษฎรไดอยางม่ันคงและมีศักดิ์ศรี รวมท้ัง
พัฒนาสถานีตํารวจ พัฒนาบุคลากรและหนวยปฏิบัติงานหลักใหมีความพรอมในการบริการ
ประชาชน๔

สํานักงานตํารวจแหงชาติจึงตระหนักในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีจะทําให
ขาราชการตํารวจเปนขาราชการตํารวจท่ีมีความรู ความสามารถ ความรอบรู รูลึก รูจริงในการทํางาน
และตองเปนคนดีท่ีมีความซื่อสัตย ซื่อตรง อดทน เสียสละ ตองขยัน และมีการพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง สิ่งสําคัญท่ีสุดตองตระหนักเสมอวา นายท่ีแทจริงของขาราชการตํารวจ คือประชาชนท้ัง
ประเทศ๕

ปญหาท่ีนําไปสูการทําวิจัยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักภาวนา ๔ ของสถานี
ตํารวจภูธรเมืองแพรท่ีจะนําไปสูความสําเร็จในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพและสมรรถนะ
ท่ีเหมาะสมกับภารกิจขององคกร และหากสามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีประสิทธิภาพ
ทรัพยากรมนุษยเหลานี้ยอมสามารถเพ่ิมผลผลิตและผลลัพธขององคกรไดมากกวาทรัพยสิน หรือทุน
ประเภทอ่ืนๆ ทรัพยากรมนุษยถือเปนทุนอยางหนึ่งท่ีมีคุณคาอยางยิ่งในการพัฒนา สิ่งท่ีจะทําใหเกิด
การพัฒนานั้นมีอยูในตัวมนุษยหรือบุคคล หากเรานําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชให

๓อํานาจ เจริญศิลป(*), การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, (กรุงเทพมหานคร: โอ.เอส.พริ้น
ติ้งเฮาส, ๒๕๔๓), หนา ๒๐๖.

๔คูมือประชาชน, งานชุมชนสัมพันธ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพตํารวจ, ๒๕๕๔), หนา ๑.
๕แผนปฏิบัตริาชการสํานักงานตํารวจแหงชาติประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (ปรบัเมื่อ ๒๑ กรกฎาคม

๒๕๕๘), (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพตํารวจ, ๒๕๕๘), หนา ๓.
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เกิดผลก็จะสงผลตอการพัฒนาท่ียั่งยืนได โดยการนําหลักภาวนามาปรับประยุกตใช เพ่ือใหเกิดการ
พัฒนาท้ังทางกาย ศีลธรรม จิตใจ ปญญา รวมไปถึงการพัฒนาความประพฤติของคนในองคการและ
ตัวเราเอง

ดังนั้นผูวิจัยเห็นวาจากนโยบายดังกลาวขางตน ในการปรับปรุงกิจการตํารวจใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนมีระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีคลองตัวตองมีการนําหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาประยุกตใชเปนสิ่งสําคัญและเหมาะสมท่ีจะนํามาใชโดยเฉพาะหลักธรรม
ในพระพุทธศาสนา  ซึ่งเปนศาสนาท่ีคนไทยสวนใหญยอบรับนับถือมีหลักธรรมท่ีครอบคลุม และ
เหมาะสมสําหรับการนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการพัฒนาบุคลากรนั้น
ในทางพระพุทธศาสนามีหลักธรรมท่ีสามารถสงเสริมดานการพัฒนาโดยเฉพาะหลักภาวนา ๔ คือ

กายภาวนา หรือการพัฒนากาย คือการทําใหรางกายเติบโตแข็งแรง การกินอาหารใหได
คุณคากินพอดี ดวยความรูจักประมาณใหรางกายอยูผาสุก มีสุขภาพดี

ศีลภาวนา หรือการพัฒนาศีล คือการพัฒนาสังคม การอยูรวมสังคมโดยไมเบียดเบียนกัน
แตมีชีวิตท่ีเก้ือกูลตอกัน และมีวินัย

จิตตภาวนา หรือการพัฒนาจิตใจ คือการพัฒนาทางอารมณ เปนเรื่องของจิตใจนั่นเอง
ปญญาภาวนา หรือการพัฒนาปญญา คือพัฒนาการทางปญญาแกไขขอติดขัดขจัดปญหา

ตางๆได ตลอดจนรูเทาทันเหตุปจจัย มีอะไรเกิดข้ึนก็รูจักมองตามเหตุปจจัย๖

ดังนั้นดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีแนวความคิดท่ีจะทําการวิจัยเพ่ือศึกษาถึงการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพตามหลักภาวนา ๔ ของสถานีตํารวจภูธรเมืองแพร วามีการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยมากนอยเพียงใดและมีปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในดานตางๆ
ของสถานีตํารวจภูธรเมืองแพรอะไรบางท่ีมีความเก่ียวของกับทรัพยากรมนุษย ผลกาวิจัยครั้งนี้จะเปน
ประโยชนตอผูบังคับบัญชาของสถานีตํารวจภูธรเมืองแพรและผูท่ีเก่ียวของจะไดนําไปพิจารณาใหมี
ประสิทธิภาพตอไป
๒. วัตถุประสงคของการวิจัย

๑. เพ่ือศึกษาระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักภาวนา ๔ ของสถานีตํารวจภูธร
เมืองแพร

๒. เพ่ือเปรียบเทียบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักภาวนา ๔ ของสถานีตํารวจภูธร
เมืองแพร จําแนกตามตามปจจัยสวนบุคคล

๓. เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตาม
หลักภาวนา ๔ ของสถานีตํารวจภูธรเมืองแพร

๔. เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักภาวนา ๔ ของสถานี
ตํารวจภูธรเมืองแพร

๖พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต)(*), “พุทธธรรม (ฉบับเดิม)”, พิมพครั้งท่ี ๑๐, (กรุงเทพมหานคร:
บริษัท เอส. อาร พริ้นเตอร แมส โปรดักส จํากัด, ๒๕๕๖), หนา ๑๗๒.
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๓. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) โดยใช

ระเบียบวิธีเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการแจก
แบบสอบถาม (Questionnaire) กับกลุมประชาชนท่ีไดกําหนดไวและการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) โดยการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-depths
Interview) กับผูใหขอมูลเปนสําคัญ (Key Informants) ประชากรท่ีไดจากการวิจัย ไดแก ขาราชการ
ตํารวจของสถานีตํารวจภูธรเมืองแพร ซึ่งมีจํานวนท้ังหมด ๓๑๙ คน โดยใชสูตรคํานวณขนาดกลุม
ตัวอยางของทาโร ยามาเน (Taro, Yamane) ซึ่งกลุมตัวอยางมีจํานวนท้ังสิ้น ๑๗๗ คน ซึ่งไดมาจาก
การสุมตัวอยางตามระดับชั้นอยางเปนสัดสวน (Proportional Multi-Stage Random Sampling)

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depths
Interview) กับผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) จํานวน ๗ รูป/คน โดยใชเทคนิคการวิเคราะห
เนื้อหาประกอบบริบท

๔. สรุปผลการวิจัย
๑. ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลขาราชการตํารวจในสถานีตํารวจภูธรเมือง

แพรสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน ๑๖๗ คน คิดเปนรอยละ ๙๔.๔ มีอายุระหวาง ๔๐-๕๐ ป จํานวน
๑๒๒ คน คิดเปนรอยละ ๖๘.๙ มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี จํานวน ๑๖๕ คน คิดเปนรอยละ
๙๓.๒ รายได ๒๕,๐๐๑-๓๕,๐๐๐ บาท จํานวน ๑๔๐ คน คิดเปนรอยละ ๗๙.๑ ประสบการณทํางาน
๑๕ ปข้ึนไป จํานวน ๑๐๕ คน คิดเปนรอยละ ๕๙.๔ และตําแหนง ชั้นประทวน จํานวน ๑๔๒ คิดเปน
รอยละ ๘๐.๒

๒. ผลการวิเคราะหขอมูลระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักภาวนา ๔ ของสถานี
ตํารวจภูธรเมืองแพร จากการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย พบวา
ขาราชการตํารวจผูตอบแบบสอบถามมีระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักภาวนา ๔ ของ
สถานีตํารวจภูธรเมืองแพร ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( ̅=๔.๕๙, S.D=๐.๕๕) เม่ือพิจารณา
เปนรายดาน พบวา ดานกายภาวนา ดานศีลภาวนา ดานจิตตภาวนา และดานปญญาภาวนา อยูใน
ระดับมากท่ีสุด ดังรายละเอียดดังนี้

๑) ดานกายภาวนา พบวา ระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานกายภาวนาภาพรวมอยู
ในระดับมากท่ีสุด ( ̅=๔.๖๔, S.D=๐.๕๔) เม่ือพิจารณาในแตละขอพบวา คาเฉลี่ยสูงสุด ( ̅=๔.๗๗,
S.D=๐.๔๒๓) ในขอท่ีวา ในสถานีตํารวจของทานเนนใหขาราชการตํารวจออกกําลังกายอยาง
สมํ่าเสมออยางนอยสัปดาหละ ๑ วัน รองลงมา ( ̅=๔.๗๕, S.D=๐.๔๓๗) ในขอท่ีวา ในสถานีตํารวจ
ของทาน ทานมีสวนรวม ในกิจกรรมตางๆของหนวยงานทุกครั้ง สวนคาเฉลี่ยต่ําสุด ( ̅=๔.๕๖,
S.D=๐.๕๘๑) ในขอท่ีวา ในสถานีตํารวจของทานปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงเปาหมายขององคกรเปนหลัก

๒) ดานศีลภาวนา พบวา ระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานศีลภาวนาภาพรวมอยูใน
ระดับมากท่ีสุด ( ̅=๔.๕๘, S.D=๐.๕๔) เม่ือพิจารณาในแตละขอพบวา คาเฉลี่ยสูงสุด ( ̅=๔.๖๓,
S.D=๐.๕๓๐) ในขอท่ีวา ในสถานีตํารวจของทาน ทานยึดม่ันในศีลธรรมจริยธรรมอันดีเสมอ
รองลงมา ( ̅=๔.๕๙, S.D=๐.๕๓๘) ในขอท่ีวา ในสถานีตํารวจของทานปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ
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และขอบังคับอยางเครงครัด สวนคาเฉลี่ยต่ําสุด ( ̅=๔.๕๕, S.D=๐.๕๓๒) ในขอท่ีวา ในสถานีตํารวจ
ของทานมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีการงานอยางเต็มท่ีและเต็มความสามารถ และในสถานีตํารวจของ
ทานทํางานดวยความซื่อสัตยในอาชีพ และยึดม่ันในหลักธรรม จริยธรรม

๓) ดานจิตตภาวนา พบวา ระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานจิตตภาวนา ภาพรวม
อยูในระดับมากท่ีสุด ( ̅=๔.๕๗, S.D=๐.๕๔) เม่ือพิจารณาในแตละขอพบวาคาเฉลี่ยสูงสุด( ̅=๔.๖๐,
S.D=๐.๕๓๘) ในขอท่ีวา ในสถานีตํารวจของทาน ทานมีใจจดจอในการปฏิบัติงานอยางเต็มท่ี
รองลงมา ( ̅=๔.๕๙, S.D=๐.๕๐๔) ในขอท่ีวา ในสถานีตํารวจของทานปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงการ
ประเมินและการตรวจสอบจากการตั้งใจทํางานอยูเสมอ สวนคาเฉลี่ยต่ําสุด ( ̅=๔.๕๒, S.D=๐.๕๙๔)
ในขอท่ีวา ทานมีสมาธิในการปฏิบัติงานเปนประจํา

๔) ดานปญญาภาวนา พบวา ระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานปญญาภาวนา
ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุดท่ีสุด ( ̅=๔.๕๖, S.D=๐.๕๖) เม่ือพิจารณาในแตละขอพบวา คาเฉลี่ย
สูงสุด ( ̅=๔.๖๒, S.D=๐.๕๓๒) ในขอท่ีวา ในสถานีของทาน ทานใหความชวยเหลือกับผูท่ีเกิดปญหา
ในการทํางานได รองลงมา ( ̅=๔.๖๐, S.D=๐.๕๒๔) ในขอท่ีวา ในสถานีตํารวจของทาน ทานไดให
รางวัลแกผู ท่ี ทําคุณประโยชน และลงโทษผู ท่ีปฏิบัติผิดวินัย สวนคาเฉลี่ยต่ําสุด ( ̅=๔.๕๑,
S.D=๐.๕๕๕) ในขอท่ีวา ในสถานีตํารวจของทานไดปฏิบัติหนาท่ีโดยความละเอียดรอบคอบ

๓. ผลการเปรียบเทียบระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักภาวนา ๔ ของสถานี
ตํารวจภูธรเมืองแพร จากการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับของขาราชการในสถานีตํารวจภูธรเมือง
แพร โดยเปรียบเทียบระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักภาวนา ๔ ของสถานีตํารวจภูธรเมือง
แพร การทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะหความแตกตางการจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก
เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได ประสบการณทํางาน และตําแหนง ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้

สมมติฐานท่ี ๑ ขาราชการตํารวจท่ีมีเพศตางกันมีระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตาม
หลักภาวนา ๔ ของสถานีตํารวจภูธรเมืองแพรแตกตางกัน จากการวิจัยพบวา ขาราชการตํารวจท่ีมี
เพศตางกัน มีระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักภาวนา ๔ ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว

สมมติฐานท่ี ๒ ขาราชการตํารวจท่ีมีอายุตางกันมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลัก
ภาวนา ๔ ของสถานีตํารวจภูธรเมืองแพรแตกตางกัน จากการวิจัยพบวา ขาราชการตํารวจท่ีมีอายุ
ตางกัน มีระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักภาวนา ๔ ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้ง
ไว

สมมติฐานท่ี ๓ ขาราชการตํารวจท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ตามหลักภาวนา ๔ ของสถานีตํารวจภูธรเมืองแพรแตกตางกัน จากการวิจัยพบวา ขาราชการตํารวจท่ี
มีระดับการศึกษาตางกัน มีระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักภาวนา ๔ ไมแตกตางกัน จึง
ปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว

สมมติฐานท่ี ๔ ขาราชการตํารวจท่ีมีรายไดตางกันมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลัก
ภาวนา ๔ ของสถานีตํารวจภูธรเมืองแพรแตกตางกัน จากการวิจัยพบวา ขาราชการตํารวจท่ีมีรายได
ตางกัน มีระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักภาวนา ๔ ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้ง
ไว
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สมมติฐานท่ี ๕ ขาราชการตํารวจท่ีมีประสบการณทํางานตางกันมีการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยตามหลักภาวนา ๔ ของสถานีตํารวจภูธรเมืองแพรแตกตางกัน จากการวิจัยพบวา ขาราชการ
ตํารวจท่ีมีประสบการณทํางานตางกัน มีระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักภาวนา ๔
ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว

สมมติฐานท่ี ๖ ขาราชการตํารวจท่ีมีตําแหนงตางกันมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตาม
หลักภาวนา ๔ ของสถานีตํารวจภูธรเมืองแพรแตกตางกัน จากการวิจัยพบวา ขาราชการตํารวจท่ีมี
ตําแหนงตางกัน มีระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักภาวนา ๔ ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานท่ีตั้งไว

๓. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักภาวนา ๔
ของสถานีตํารวจภูธรเมืองแพร จากการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
เก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักภาวนา ๔ ของสถานีตํารวจภูธรเมืองแพร ผูวิจัยสรุปได
ดังนี้

๑) ดานกายภาวนา
ปญหา อุปสรรค ขาราชการตํารวจมีในดานกายภาวนาเก่ียวกับสภาพแวดลอมพ้ืนท่ีไม

เอ้ืออํานวยตอการพัฒนาทางดานรางกายมีงบประมาณสนับสนุนไมเพียงพอ ไมมีการแบงเวลาดูแล
สุขภาพในเรื่องการออกกําลังกาย การดูแลเรื่องโภชนาการทาง การไมรักษาวินัยทําใหการพัฒนา
ทางดานรางกายดอยลง อายุ เพศ ทําใหการออกกําลังกายนั้นลดนอยลง กําลังพลของขาราชการ
ตํารวจท่ีมีรางกายอวน ลงพุง เกิดความไมคลองตัวในการปฏิบัติงาน เกิดความลาชา

ขอเสนอแนะ ของขาราชการตํารวจในดานกายภาวนา เก่ียวกับ ควรมีการใหรางวัลเพ่ือ
เปนขวัญและกําลังใจ เชน การประกวด การแขงขันกีฬาตางๆ เพ่ือสงเสริมสุขภาพของขาราชการ
ตํารวจ เปนการกระตุนรางกายอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง ควรใหมีการตรวจสุขภาพประจําทุกป
หนวยงานตนสังกัดตํารวจจะตองมีนโยบาย กําหนดหลักเกณฑ จัดทําแผนยุทธศาสตรในเรื่องของการ
เพ่ิมสมรรถภาพกําลังพลใหปฏิบัติ (ฝก) และมีผลบังคับเปนรูปธรรม และควรจัดสรรงบประมาณให
เพียงพอ ปรับปรุงภูมิทัศนใหเหมาะสม

๒) ดานศีลภาวนา
ปญหา อุปสรรค ของขาราชการตํารวจในดานศีลภาวนาเก่ียวกับการขาดการฝกอบรม

การเจริญศีล ขาดความเอาใจใสตองานท่ี ขาดศีล ๕ การรักษาศีลในการดํารงชีวิตประจําวัน มีการ
สรางความเดือดรอนใหกับผูอ่ืน ขาดขวัญและกําลังใจท่ีจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางท่ีดีข้ึน
สังคมมองในทางลบไมเกิดความศรัทธาในเจาหนาท่ีตํารวจ

ขอเสนอแนะ ของขาราชการตํารวจในดานศีลภาวนาเก่ียวกับจัดอบรม การฝกสมาธิ
และสงเสริมดานจริยธรรมและคุณธรรม รักษาศีลเขาวัด มีผลตอบแทนเพ่ือเปนขวัญกําลังใจแก
ขาราชการตํารวจ

๓) ดานจิตตภาวนา
ปญหา อุปสรรค ของขาราชการตํารวจในดานจิตตภาวนาเก่ียวกับ ขาดวิทยากรในการให

ความรูในการพัฒนาจิต การทําสมาธิ ขาราชการตํารวจเวลาวางในการทํากิจกรรมไมตรงกัน และมีสิ่ง
เราภายนอกทําใหการพัฒนาทางดานอารมณของตํารวจไมนิ่ง



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

๒๔๑

ขอเสนอแนะ ของขาราชการตํารวจในดานจิตตภาวนาเก่ียวกับ การทําจิตใจใหจดจอกับ
กับการปฏิบัติงาน  จัดกิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม การฝกพัฒนาจิตในวันหยุด ควรจัดหา
วิทยากรท่ีมีความรูความสามารถ

๔) ดานปญญาภาวนา
ปญหา อุปสรรค ของขาราชการตํารวจในดานปญญาภาวนาเก่ียวกับ ขาดการพัฒนา

ความรูและความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ี มีการฝกอบรมนอย การแกไขปญหาและอุปสรรคยังมีไม
เทาท่ีควร

ขอเสนอแนะ ของขาราชการตํารวจในดานปญญาภาวนาเก่ียวกับสงเสริมใหไดรับการ
พัฒนาโดยใหขาราชการตํารวจไดรับการศึกษาท่ีสูงข้ึน รูจักใชเหตุและผลคิดพิจารณาใหรอบคอบ ควร
จัดหาทุนการศึกษาสําหรับเจาหนาท่ีตํารวจท่ีมีอุปสรรคและเรียนดีใหมีโอกาสไดพัฒนาตนเอง และมี
การจัดฝกอบรมอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ

๔. แนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักภาวนา ๔ ของสถานีตํารวจภูธรเมือง
แพร จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ

จากการวิจัยเชิงคุณภาพเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักภาวนา ๔
ของสถานีตํารวจภูธรเมืองแพร จากการสัมภาษณผูใหขอมูลท่ีสําคัญ ผูวิจัยสามารถสรุปไดดังนี้

๑) ดานกายภาวนา พบวาสถานีตํารวจภูธรเมืองแพรควรจัดใหมีการออกกําลังกายแก
ขาราชการตํารวจเปนประจําทุกสัปดาหอยางสมํ่าเสมอ โดยท่ีอาจจะจัดฝกอบรมจัดหาบุคคลท่ีมี
ความรูความสามารถผูเชี่ยวชาญมาใหความรูการฝกปฏิบัติอยางถูกวิธี เชน การออกกําลังกายควรมี
ผูนําในการออกกําลังกาย ควรจะมีนโยบายท่ีเปนรูปธรรม สรางกฎเกณฑ และรณรงคใหทราบถึงผลดี
ของการออกกําลังกายเปนประจําสมํ่าเสมอและเปนตัวอยางแกขาราชการตํารวจและประชาชน ควรมี
การฝกอบรมใหความรูแกขาราชการตํารวจ เพ่ือเปนการฝกพัฒนาศักยภาพทางดานรางกายให
แข็งแรงและเตรียมพรอมตอทุกสถานการณ พรอมท่ีจะปฏิบัติงานและรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง
และสามารถท่ีจะนําการฝกกายไปพัฒนารางกายใหสมบูรณ ปฏิบัติภารกิจใหสําเร็จลุลวงตรงตาม
เปาหมายขององคกรและสรางจิตสํานึกรับผดิชอบตอบานเมืองตอไป

๒) ดานศีลภาวนา พบวาการรักษาศีล ๕ นั้นเปนกุศล เปนการพัฒนาความประพฤติท้ัง
ทางกาย วาจา ใจ ของมนุษยเราไมใหเกิดกิเลสตอสิ่งเราท้ังหลาย เปนการสรางวินัยภายในจิตใจและ
เปนการยึดหลักศีลธรรมอันดีของพระพุทธศาสนาท่ีเราสามารถนํามาปฏิบัติและประยุกตใหเกิดผลดี
ตอองคกรของเราได การรักษาศีลกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตออาชีพตํารวจ ขาราชการตํารวจทุกนาย
ตองใหความสําคัญตอการพัฒนาศีล การรักษาศีลจะประคองการประพฤติปฏิบัติใหถูกตอง ซื่อตรง
ซื่อสัตย ไมทําใหเกิดการทุจริต และยังเปนคุณประโยชนแตตนเองและสังคม เปนการไมทําราย
เบียดเบียนผูอ่ืน ไมสรางความแตกแยกใหเกิดข้ึนในหมูคณะ ถือเปนการฝกวินัยใหกับตนเอง เปนการ
พัฒนาดานศีลไปในตัวดวย การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมมอบผลตอบแทนเปนคุณคาทางดานจิตใจ
เชน เกียรติบัตร โลรางวัล เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจตอผูปฏิบัติงาน การอบรมใหความรูในการรักษา
ศีล การเขาวัดทําบุญ ฟงธรรมเทศนาในโอกาสตางๆ และการสงเสริมดานจริยธรรมคุณธรรม เปนสิ่งท่ี
มีประโยชนท้ังทางตรงและทางออม เม่ือมีสมาธิแลวการกระทําการใดๆก็จะสามารถบรรลุสําเร็จได
ดวยดี
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๓) ดานจิตตภาวนา พบวาการพัฒนาทางดานจิตเปนการชวยสงเสริมสุขภาพจิตให
มีความเขมแข็งและอดทนตอความยากลําบากตางๆ การฝกอบรมทางจิตจะทําใหชีวิตเบิกบานเปนสุข
มองโลกในแงบวก ปองกันไมใหเกิดความทุกขในจิตใจคลายโดยอัตโนมัติ จึงเปนเรื่องงายท่ีจะสามารถ
ฝกปฏิบัติและฝกควบคุมความคิดและการกระทําตางๆโดยการตั้งเจตนา ตั้งใจ มีสติ อยูตลอดเวลา
และมีความเพียรท่ีจะฝกปฏิบัติจึงจะเห็นผลเปนรูปธรรม ดังนั้นจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการฝกพัฒนา
ทางดานจิตใจใหแกขาราชการตํารวจใหมีความรักในงานบริการ การมีจิตอาสาในการปฏิบัติงานโดย
ยึดผลประโยชนขององคกรและประเทศชาติเปนหลัก เม่ือมีใจรักในงานท่ีรับผิดชอบจะกระทําการใด
ยอมประสบผลสําเร็จลุลวงไปดวยดีเกิดประสิทธิภาพและประโยชนแกองคกร จิตของคนเรานั้นเปน
ผูสั่งการ เม่ือคนเรามีสุขภาพจิตท่ีดี สุขภาพกายก็จะดีตามไปดวย คนท่ีมีสุขภาพจิตดีเปนคนท่ีเขาใจ
ตนเองและผูอ่ืน สามารถปรับตัวปรับใจไดอยางเหมาะสมกับสังคมและสภาพความเปนจริง เม่ือมี
ปญหาตางเกิดข้ึนสามารถคิดแกไขไดอยางถูกวิธี  และควรมีนโยบายจัดฝกอบรมการพัฒนาดานจิตใจ
ใหแกขาราชการตํารวจ และจัดสรรงบประมาณเพ่ือทํากิจกรรมการกุศล บําเพ็ญประโยชนแกสังคม
ถือเปนการสรางความสัมพันธท่ีดีตอประชาชนดวย

๔) ดานปญญาภาวนา พบวาการพัฒนาปญญามีความสําคัญอยางมากในการดํารงชีวิต
ประจําวัน เพราะปญญาเปนตัวนําทางใหเกิดความรอบรู ความรูชัดรูจริงท่ีจะนํามาแกไขปญหา เพราะ
การมีปญญานั้นจะตองมีสติควบคูไปดวยกันมีอยางใดอยางหนึ่งจึงไมเกิดปญญา และ การพัฒนา
ปญญาเปนบอเกิดองคความรูใหมๆตามมา การพัฒนาความรูทําใหเกิดปญญากาวทันตอยุคสมัย
ท่ีเปลี่ยนแปลงไป จึงจําเปนตองมีการพัฒนาสงเสริมใหขาราชการตํารวจไดรับการศึกษาท่ีสูงข้ึน
โดยการจัดหาทุนการพัฒนาสําหรับการศึกษาเพ่ือเตรียมพรอมสู AEC การใชปญญาในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยนั้นเปนสิ่งท่ีจําเปนและมีความสําคัญมากในการพัฒนาความคิดท่ีนําไปสูการปฏิบัติ
หนาท่ีใหมีประสิทธิภาพ ปญญาท่ีไดรับการฝกฝนและพัฒนาแลวนั้นสามารถแกไขปญหาตางๆได
สําเร็จ การใชปญญานอกจากจะเปนการพัฒนาตนเองแลวยังเปนการชวยพัฒนาองคกรใหมีความ
เจริญกาวหนา ทันตอเหตุการณยุคปจจุบัน สามารถแกไขปญหา และพิจารณาไตรตรองโดยการใช
ปญญาไดอยางถูกตอง
๕. ขอเสนอแนะ

๑. ผูบังคับบัญชาควรทําแผนพัฒนาบุคลากรของตนเองใหสอดคลองกับนโยบายและ
ยุทธศาสตรขององคกร และตองดําเนินการใหครอบคลุมทุกตําแหนง ทุกสายงาน ทุกระดับอยางท่ัวถึง

๒. ผูบังคับบัญชาระดับสูงตองเปนแบบอยางท่ีดีท้ังในการปฏิบัติ และการดําเนินชีวิต
เนื่องจากการพัฒนามนุษยท่ีดีนั้นตองใชกระบวนการอบรมเกลาเกลาทางสังคมในการหลอหลอม
พฤติกรรม ซึ่งรวมถึงสิ่งแวดลอมในองคกร

๓. ควรมีการฝกอบรมใหเปนแนวทางในการพัฒนาขาราชการตามนโยบายของรัฐ การ
ฝกอบรมหรือทํากิจกรรมตางๆเพ่ือชวยสงเสริมใหขาราชการมีการปฏิบัติงานรวมกัน

๔. ถายทอดความรู เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ ความสามารถ ความชํานาญใหแกขาราชการ
ตํารวจในการปฏิบัติหนาท่ี และเปนการเพ่ิมขีดความสามารถใหแกขาราชการอยางมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน



รายงานสบืเน่ือง (Proceeding) จากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ "พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคมวัฒนธรรม"
มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย วทิยาลยัสงฆลําพูน วันอาทติยที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙
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๕. จัดสรรงบประมาณไวเพ่ือพัฒนาศักยภาพของตํารวจ โดยการจัดกิจกรรมฝกอบรม
กิจกรรมการกุศล  จัดอบรมฝกจิตอยางสมํ่าเสมอตามโครงการของรัฐเพ่ือใหสอดคลองกับหลัก
พระพุทธศาสนา เชน โครงการรักษาศีล ๕ กิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เปนตน

๖. บรรณานุกรม
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จในการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานแม
อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม

FACTORS AFFECTING THE SUCCESS IN ADMINISTRATION OF COMMUNITY
WELFARE FUND OF BANMAE SUB-DISTRICT, SANPATONG DISTRICT,

CHIANGMAI PROVINCE

พิมพาภรณ ฟองศรี๑
*

ดร.บุศรา  โพธิสุข **
ดร.ศรีธน  นันตาลิต**

บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ ๑)เพ่ือศึกษาความสําเร็จในการบริหาร

กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานแม อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ๒)เพ่ือระดับความสําเร็จใน
การบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานแม ๓)เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงพุทธ
ของผูบริหารกับความสําเร็จในการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานแม ๔)เพ่ือศึกษาแนว
ทางการประยุกตใชหลักทุติยปาปณิกสูตรในการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานแมการวิจัย
นี้เปนการวิจัยแบบผสมผสาน ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ สมาชิกกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบลบานแม อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม จํานวน ๒,๒๖๒ คน ซึ่งผูวิจัยไดหากลุม
ตัวอยางโดยใชสูตรการคํานวณของ Taro Yamane ไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน ๓๔๐ คน จากนั้น
ใชการสุมตัวอยางโดยการสุมตัวอยางงาย และเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ทําการวิเคราะหขอมูล
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตรเพ่ือหาคาความถ่ี  คารอยละ คาเฉลี่ย  คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และทําการทดสอบสมมติฐานดวยสถิติทดสอบไคแสควรและทดสอบสมมติฐาน
วิเคราะหโดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน ในสวนของขอคําถามปลายเปดท่ีแสดงถึง
แนวทางทางการประยุกตใชหลักธรรมทุติยปาปณิกสูตรในการบริหารกองทุน ผูวิจัยทําการจัดกลุม
ตามประเด็นท่ีกําหนดไวในแบบสอบถามปลายเปด จากนั้นทําการวิเคราะหโดยใชการแจกแจงความถ่ี
และขอมูลจากการสัมภาษณ ผูวิจัยทําการจัดกลุมขอมูลสาระสําคัญของประเด็นการสัมภาษณ
จากนั้นทําการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหาความเรียง

ผลการวิจัยพบวา
๑. ระดับความคิดเห็นผูนําเชิงพุทธของผูบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานแม

อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นภาวะผูนําเชิงพุทธ
ของผูบริหารตามหลักธรรมทุติยปาปณิกสูตรตอความสําเร็จในการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชน

*นิสิตปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร) มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
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ตําบลบานแม อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย(X ̅ = ๓.๙๑)
เม่ือพิจารณารายดานพบวาดานวิธูโรมีคาเฉลี่ยสูงสุด (X̅ = 3.9๒) และดานจักขุมามีคาเฉลี่ยต่ําสุด (X̅ = 3.9๐)

๒. ระดับระดับความคิดเห็นความสําเร็จในการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล
บานแม พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
(X ̅ = 3.๖9) เม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานการพ่ึงพาตนเองมีคาเฉลี่ย (X ̅ = 3.๗๐) และดานความ
ม่ันคงเขมแข็งของกองทุนมีคาเฉลี่ย (X ̅ = 3.๖๘)

๓. การศึกษาความสัมพันธปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธตอความสําเร็จในการบริหาร
กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานแม พบวา ปจจัยดานอาชีพมีความสัมพันธความสัมพันธ
ตอความสําเร็จในการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานแม สวนปจจัยสวนบุคคลดาน เพศ
อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน ไมมีความสัมพันธกับความสําเร็จในการบริหารกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบลบานแม

๔. ขอเสนอแนะแนวทางการประยุกตใชหลักธรรมทุติยปาปณิกสูตร ในการบริหาร
กองทุน พบวา ดานจักขุมา การมีวิสัยทัศน ผูบริหารควรรวมกันกําหนดนโยบายและแผนการ
ดําเนินงานใหชัดเจน ดานวิธูโร การบริหารจัดการท่ีดี ควรกําหนดโครงสราง จัดสรรคัดเลือกคนให
เหมาะสมกับงาน ดานนิสสยสัมปนโน การมีมนุษยสัมพันธท่ีดี ควรมีความสัมพันธท่ีดีตอกันมีการ
ชวยเหลือเก้ือกูลกันและกัน ท้ังสามดานนี้มีสวนสําคัญในการบริหารกองทุนใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว

๕. แนวทางการประยุกตใชหลักทุติยปาปณิกสูตรในการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชน
ตําบลบานแม โดยมุงเนนการบริหารดานการมีวิสัยทัศน การบริหารจัดการท่ีดี และการมีมนุษย
สัมพันธท่ีดีของผูบริหารกองทุนอันจะนําไปสูความเขมแข็งของกองทุนโดยผนึกพลังสรางความรัก
ความสามัคคี ชวยเหลือเก้ือกูลกัน สามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน

คําสําคัญ : ปจจัย, การบริหาร, กองทุนสวัสดิการ
Abstract

The purposes of this study were 1) to examine the success in
administration of community welfare fund of Banmae sub-district, Sanpatong district,
Chiang Mai province, 2) to find out the success level in administration of community
welfare fund of Banmae sub-district, 3) to investigate the relation between Buddhist
leadership of administrator and the success in administration of community welfare
fund of Banmae sub-district, and 4) to explore the application of Dutiyapapanika
Sutta principle in administration of community welfare fund of Banmae sub-district.
The research used mixed method research. The population and sample were 2,262
people selected from the members of the community welfare fund of Banmae sub-
district, Sanpatong district, Chiang Mai province. The samples were 340 people by
using the formula of Taro Yamane with simple random sampling. The data was
collected by using the questionnaire and the data analysis performed by a computer
program for social science research and following by the statistics such as :
frequency, percentage, mean and standard deviation: SD, hypothesis test with(Chi –
Square Test) and he Pearson Product Moment Correlation. An open-ended question



๒๔๖

that shows the application of Dutiyapapanika Sutta principle in administrating fund,
the researcher arranged the group according to the issues of open – end. Then, there
was to analyze by frequency and data from interviews, the researcher will gather
data on the essence of the interview, then content analysis and essay form.

The findings of the research were as follows:
1. The opinion level of Buddhist leader in administration of community welfare

fund of Banmae sub-district, Sanpatong district, Chiang Mai province, it found that the
respondents of opinion level of Buddhist leadership in administration according
Dutiyapapanika Sutta principle towards the success in administration of community welfare
fund of Banmae sub-district, Sanpatong district, Chiang Mai province was overall at the high
(X̅ = 3.91) When considering in each aspect, it was found that Vidhũro (Management)
(X̅ = 3.92) Chakkhumã (Vision) was at the lowest level (X̅ = 3.90)

2. The opinion level of the success in administration of community
welfare fund of Banmae sub-district found that the respondents of opinion level was
overall at the high (X ̅ = 3.69) When considering in each aspect, it was found that self-
reliance was (X ̅ = 3.70) and the strength of fund was (X ̅ = 3.68)

3. The relationship study of personal factors towards the success in
administration of community welfare fund of Banmae sub-district found that the
occupation factor related to the success in administration of community welfare fund
of Banmae sub-district classified by personal factors such as gender, age, education, and
income per month were unrelated with the success in administration of community
welfare fund of Banmae sub-distric.

4. The suggestion of the application guideline of Dutiyapapanika Sutta
principle in administration of welfare fund found that Chakkhumã (Vision), the administrator
should help together in policy and action plan clearly.Vidhũro (Management) should place
the structure and select the person who appropriate to work. Nissayasampanno (Human
Relationship) should have a good relationship together, helping together.All three
aspects were importance in administration of fund for objectives.

5. The application guideline of Dutiyapapanika Sutta in administration of
community welfare fund of Banmae sub-district focused on vision administration,
the good management and the good relationship of fund administrator that will lead
to the strength of fund by cooperation, harmony, help each other and sustainable
self- reliance.
Keywords : Factors , Administration , Welfare fund
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บทนํา
กองทุนสวัสดิการชุมชนเปนเครื่องมือท่ีเชื่อมโยงในการสรางจิตสํานึกและคุณธรรมให

เกิดข้ึนในชุมชนทองถ่ินเทศบาลตําบลบานแมจึงไดจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานแมมีการจัด
สวัสดิการดานตาง ๆ ใหแกสมาชิกครอบคลุมดานการเกิด แก เจ็บ ตาย ปจจุบันมีปจจัยบางประการ
ในการปฎิบัติงานของคณะกรรมการบริหารกองทุนเนื่องจากไมมีประสบการณในการบริหารจัดการ
กองทุน ซึ่งสงผลตอการถายโอนภารกิจของเทศบาลตําบลบานแม

สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งท่ีผูบริหารตองมีอยูในตัวตนของแตละบุคคลนั่นคือคุณธรรม
หรือการมีหลักธรรมท่ีจําเปนสําหรับการบริหารกองทุนท่ีจะนําพาองคกรไปสูความสําเร็จควรนํา
หลักธรรมทุติยปาปณิกสูตรพระสูตรท่ีวาดวย คุณสมบัติท่ีดีของพอคา๒ ซึ่งเปนพระสูตรท่ีปรากฏอยูใน
คัมภีรทางพระพุทธศาสนาคือพระไตรปฎกไดกลาวถึงคุณลักษณะของผูบริหารท่ีดีไววาขอท่ี ๑ ตองมี
จักขุหมายถึงมีวิสัยทัศนกวางไกล ขอท่ี ๒ วิธูโรหมายถึงมีการจัดการท่ีดี และขอท่ี ๓ นิสสยสัมปนโน
หมายถึงการมีมนุษยสัมพันธ  ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะทําการวิจัยเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
ความสําเร็จในการบริหารกองทุน และไดนําหลักทุติยปาปณิกสูตร มาประยุกตใชในการบริหาร
กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานแม อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม โดยมุงเนนในการสงเสริม
ผูนํามีวิสัยทัศน  การบริหารจัดการท่ีดี และการมีมนุษยสัมพันธ สรางความสามัคคี เพ่ือเปนประโยชน
ในการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานแม ใหเกิดความความม่ันคงเขมแข็ง และสามารถ
พ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืนตอไป

๑. วัตถุประสงคของการวิจัย
๑.๑ เพ่ือศึกษาภาวะผูนําเชิงพุทธของผูบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานแม

อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
๑.๒ เพ่ือศึกษาระดับความสําเร็จในการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานแม

อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
๑.๓ เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงพุทธของผูบริหารกับความสําเร็จใน

การบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานแม อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
๑.๔ เพ่ือศึกษาแนวทางประยุกตใชหลักทุติยปาปณิกสูตรในการบริหารกองทุน

สวัสดิการชุมชนตําบลบานแม อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม

๒. ขอบเขตการวิจัย
๒.๑ ขอบเขตดานเนื้อหา ผูวิจัยกําหนดขอบเขตเนื้อหาโดยประยุกตใชหลักธรรมทุติย

ปาปณิกสูตร ไดแก ๑. ดานจักขุมา ๒. ดานวิธูโร ๓. ดานนิสสยสัมปนโน และศึกษาความสําเร็จในการ
บริหารกองทุน ไดแก ดานการพ่ึงพาตนเอง และดานความม่ันคงเขมแข็งของกองทุน

๒.๒ ขอบเขตดานตัวแปร ไดแก ตัวแปรตน (Independent Variables) คือ ภาวะผูนํา
เชิงพุทธของผูบริหาร หลักธรรมทุติยปาปณิกสูตร ไดแก ๑) ดานจักขุมา คือ การมีวิสัยทัศน ๒) ดาน
วิธูโรคือ มีการจัดการท่ีดี ๓) ดานนิสสยสัมปนโนคือ การมีมนุษยสัมพันธท่ีดี และตัวแปรตามคือ

๒อง.ติก. (ไทย) ๒๐/๑๐/๙๒.
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ความสําเร็จของการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานแม คือ ดานการพ่ึงพาตนเอง
และดานความม่ันคงเขมแข็ง

๒.๓ ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยางไดแกคณะกรรมการกองทุนและสมาชิก
กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานแม อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ตําบลบานแม ๑๓ หมูบาน
จํานวน ๒,๒๖๒ คน ผูใหขอมูลหลักคือ ผูนําชุมชนและคณะกรรมการกองทุน กองทุนสวัสดิการชุมชน
ตําบลบานแม อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม จํานวน ๙ รูป/คน

๒.๔ ขอบเขตดานพื้นท่ี ไดแก หมูท่ี ๑ บานเหมืองฟู หมูท่ี ๒ บานเดน หมูท่ี ๓ บาน
ทาโปง หมูท่ี ๔ บานฉิมพลี หมูท่ี ๕ บานรองธาร หมูท่ี ๖ บานสัน หมูท่ี ๗ บานรองขุม หมูท่ี ๘ บานแม
หมูท่ี ๙ บานเจดียเนิ้ง หมูท่ี ๑๐ บานก่ิวแลนอย หมูท่ี ๑๑ บานดงหมูท่ี ๑๒ บานทาเดื่อ หมูท่ี ๑๓ บานเปยง

๒.๕ ขอบเขตดานระยะเวลาการทําวิจัยตั้งแต เดือน กันยายน ๒๕๕๘ ถึงเดือน
กุมภาพันธ ๒๕๕๙ รวมระยะเวลา ๖ เดือน
๓. สมมติฐานการวิจัย

สมาชิกกองทุนท่ีมีเพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, อาชีพ,รายไดตอเดือน มีความสัมพันธตอ
ความสําเร็จในการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานแม อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม

ภาวะผูนําเชิงพุทธของผูบริหารมีความสัมพันธตอความสําเร็จในการบริหารกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบลบานแม อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
๔. กรอบแนวคิดในการวิจัย

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง "ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความสําเร็จในการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชน
ตําบลบานแม อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม" จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ
ผูวิจัยกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้

แผนภาพท่ี ๑ แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย

ปจจัยสวนบุคคล
1.  เพศ
2.  อายุ
3.  ระดบัการศึกษา
4.  อาชีพ
5.  รายไดตอเดือน ผลสํ า เ ร็ จ ในการบริ ห าร ง านกอง ทุน

สวัสดิการชุมชนตําบลบานแม
อําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม
๑. การพ่ึงพาตนเองได
๒. ความมั่งคงเข็มแข็งของกองทุน

สัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ
จํานวน ๙ รูป/คน

ภาวะผูนําเชิงพุทธ
1.  จักขุมา การมีวิสยัทัศน
2.  วิธูโร การจดัการท่ีดี
3.  นิสสยสมัปนโน
การมีมนุษยสัมพันธท่ีดี
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๕. วิธีการดําเนินการวิจัย
๕.๑ รูปแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสม (Mixed Medthod)โดยเปนการวิจัยเชิงปริมาณซึ่งเปน

การสํารวจ และการวิจัยเชิง ใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview)กับผูใหขอมูลสําคัญ
๕.๒ ประชากรและกลุมตัวอยาง

๕.๒.๑ ประชากร ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน
ตําบลบานแม อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม มีจํานวน ๒,๒๖๒ คน

๕.๒.๒ กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางท่ีใชในหารวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขนาดของ
กลุมตัวอยางกลุมประชากรของ Taro Yamane๓จะไดขนาดของกลุมตัวอยางจํานวน ๓๔๐ คน
การสุมตัวอยาง  โดยการสุมตัวอยางงาย

๕.๒.๓ ผูใหขอมูลหลักการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูใหขอมูล
สําคัญ จํานวน ๙ รูป/คน

๕.๓ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย"ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความสําเร็จในการบริหารกองทุน

สวัสดิการชุมชนตําบลบานแม อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม"สรางแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง
๑. การวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จทางสถิติเพ่ือการ

วิจัยทางสังคมศาสตร ดังนี้
สถิติพรรณา อธิบายลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยางและพรรณาคาความถ่ี คารอยละ

คาเฉลี่ย(Mean)และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)
เ ชิงอนุมาน การทดสอบสมมติ ฐานความสัมพันธ ระหว า งปจจัยส วนบุคคล

กับความสําเร็จในการบริหารกองทุนใชสถิติทดสอบไคสแควร(Chi-Square Test) ( χ2 )และทดสอบ
สมมติฐานความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชิงพุทธกับความสําเร็จในการบริหารกองทุนใชสถิติ
วิเคราะหการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน

๒. การวิเคราะหขอคําถามปลายเปด ผูวิจัยทําการเก็บขอมูลตามกรอบการวิจัยจากนั้น
นําขอมูลมาจัดกลุมขอมูลแลวทําการวิเคราะหโดยการแจกแจงความถ่ี

๓. การวิเคราะหขอมูลแบบสัมภาษณเชิงลึก ประเด็นการสัมภาษณท่ีกําหนดไววิเคราะห
โดยใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหาความเรียงเชิงพรรณา
๖. ผลการวิจัย

๖.๑ ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ผูตอบแบบสอบถามซึ่งเปนเพศหญิง  จํานวน ๑๙๙ คน คิดเปนรอยละ ๕๘.๕

เพศชาย  จํานวน ๑๔๑ คน คิดเปนรอยละ ๔๑.๕ มีอายุมากกวา ๕๑ ปข้ึนไป  จํานวน ๑๔๒ คน
คิดเปนรอยละ ๔๑.๘ มีการศึกษาระดับประถมศึกษา  จํานวน ๑๒๙ คน คิดเปนรอยละ ๓๗.๙
ประกอบอาชีพรับจาง จํานวน ๑๒๖ คน คิดเปนรอยละ ๓๗.๑ มีรายไดตอเดือนตั้งแต ๕,๐๐๐ ถึง
๑๐,๐๐๐ บาท/เดือน จํานวน ๑๒๖ คน คิดเปนรอยละ ๓๗.๑

๖.๒ ภาวะผูนําเชิงพุทธของผูบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานแม

๓อภินันต  จันตะนี, การใชสถิติวิเคราะหขอมูล สําหรับวิจัยทางธุรกิจ, (คณะวิทยาการจัดการ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา, ๒๕๔๙), หนา ๓๕.
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สมาชิกกองทุนมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําเชิงพุทธของผูบริหารตามหลักธรรมทุติย
ปากณิกสูตรกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานแม โดยรวมอยูในระดับมาก ภาพรวมอยูในระดับมาก
(X̅ = 3.91, S.D = 0.62) จําแนกรายดาน ดานวิธูโรมีคาเฉลี่ยสูงสุด (X̅ = 3.92, S.D = 0.59)
รองลงมาคือ ดานนิสสยสัมปนโน มีคาเฉลี่ยเทากับ(X̅ = 3.91, S.D= 0.62)นอยท่ีสุดคือดานจักขุมา
(X̅ = 3.90, S.D=0.55)

๖.๓ ความสําเร็จกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานแม สมาชิกกองทุนมีความคิดเห็น
ตอความสําเร็จในการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานแม ภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย
(X̅ = 3.69, S.D = ๐.๒๖) ดานการพ่ึงพาตนเอง มีคาเฉลี่ย (X̅ = 3.70, S.D = 0.33)และดาน
ความม่ันคงเขมแข็งของกองทุน มีคาเฉลี่ย (X̅= 3.6๘, S.D = 0.36)

๖.๔ ผลการทดสอบสมมติฐาน ปจจัยดานอาชีพมีความสัมพันธความสัมพันธตอ
ความสําเร็จในการบริหารกองทุน ปจจัยสวนบุคคลดาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน ไม
มีความสัมพันธกับความสําเร็จในการบริหารกองทุน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย และภาวะผูนําเชิง
พุทธดานจักขุมา ดานวิธูโรและดานนิสสยสัมปนโนมีความสัมพันธเชิงบวกเต็มท่ีตอความสําเร็จในการ
บริหารกองทุน จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว

๖.๕ ผลการสัมภาษณเชิงลึก ดานจักขุมา (วิสัยทัศน) ผูบริหารกองทุนควรมีการ
กําหนดวิสัยทัศน  การวางแผนงานการจัดสวัสดิการใหกับสมาชิกเพ่ือตอบสนองความตองการใหแก
สมาชิกกองทุนและเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคของกองทุนใหประสบความสําเร็จ กองทุนไดให
ความสําคัญกับวิสัยทัศน  เพ่ือใหดําเนินตามแผนไปสูความสําเร็จ ดานวิธูโร(การจัดการ) เปนการ
กําหนดโครงสรางความสัมพันธของสมาชิกภายในกองทุนมีการแบงงานกันทําและการพัฒนาบุคลากร
และการใชคนใหเหมาะสมกับงาน การกํากับดูแลเปนการควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานภายใน ก็จะ
สามารถทําใหงานของกองทุนออกมาอยางมีประสิทธิภาพ ดานนิสสยสัมปนโน (มนุษยสัมพันธ)
ผูบริหารตองมีมนุษยสัมพันธท่ีดีและตองการประสานงานดานตาง ๆ เพ่ือใหเกิดความรวมมือ การ
เสริมสรางการพัฒนาคนในองคกร

ประยุกตใชหลักทุติยปาปณิกสูตรในการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล
บานแม กองทุนไดใหความสําคัญดานจักขุมา วิสัยทัศน เปนภาพกวางท่ีสื่อไดถึงรายละเอียดของการ
พัฒนากองทุน ดานวิธูโร เปนภารกิจท่ีสําคัญดานการบริหารจัดการการกําหนดโครงสรางจัดคัดเลือก
คนใหเหมาะสมกับงานท่ีไดรับ และยังสงผลสําคัญตอการบริหารจัดการในยุคปจจุบัน เรียกวา “Put
The Right Man On The Right job”ดานนิสสยสัมปนโน การมีมนุษยสัมพันธดีเปนการสงเสริมแรง
สัมพันธท่ีดี ใหเกิดการเรียนรูซึ่งกันและกัน เพ่ือชวยใหกองทุนบรรลุเปาหมายท่ีวางไว
๗. สรุปองคความรูท่ีไดรับจากการวิจัย

จากการศึกษา ผูวิจัยไดองคความรูท่ีไดจากการวิจัยครั้งนี้ คือทําใหทราบถึงการปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอความสําเร็จในการบริหารกองทุน ซึ่งนําไปสูแนวทางการพัฒนาปรับปรุงใหกองทุนมีความ
ม่ันคง  และ เ กิ ด การ พ่ึ งพาตน เอ ง ได  ส าม ารถส รุ ป เ ป นแผนภาพองค ค ว ามรู ไ ด  ดั ง นี้
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๒๕๑
แผนภาพท่ี ๒ สรุปองคความรูท่ีไดรับจากการวิจัย

แนวทางประยุกตใชหลักทุติยปาปณิกสูตรในการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานแม อําเภอสันปาตอง   จังหวัดเชียงใหม

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความสําเร็จในการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานแม อําเภอสันปาตอง
จังหวัดเชียงใหม

ดานจักขุมา

1 .  ก า ร กํ า ห น ด แ ผ น
ระยะเวลาการรับสมาชิก
2. การมองการณไกลใน
กา รบริ ห า ร เ งิ นทุ นของ
กองทุน
3. พัฒนากองทุนใหมีความ
พรอมในการปรับตัว

ดานวิธูโร ดานนิสสยสัมปนโน

1. การมีวิสัยทัศนกวางไกล
ในการรับสมัครสมาชิก
2 .  ก า ร ว า ง แ ผน ง า น ที่
ชัดเจน
3. การมองการณไกลเพ่ือ
บริหารทุนใหเกิดประโยชน
สูงสุด

1 .  ค ว ร มี ก า ร ติ ด ต า ม
ประเมินผลการดําเนินงาน
2 .  ค ว ร มี ก า ร นํ า เ อ า
เทคโนโลยีสมัยใหมมาใชใน
งานของกองทุน
3. แตงต้ังคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน

1. จัดใหมีการตรวจสอบ
ก อ ง ทุ น อ ย า ง โ ป ร ง ใ ส
ตรวจสอบได
2. ปรับเปลี่ยนระเบียบของ
กองทุนใหสอดคลอง กับ
ความตองการของสมาชิก
3 .  จั ด ส วั ส ดิ ก า ร ใ ห
ค ร อ บ ค ลุ ม ทุ ก ด า น แ ก
สมาชิก

1. อํานวยความสะดวก
ให แ ก สมาชิ กอย า ง เป น
กันเอง มีอัธยาศัยไมตรี
2. รับฟงความคิดเห็นของ
สมาชิกอยางสม่ําเสมอ
3. เปนผูมีความสัมพันธอัน
ดีกับชุมชน คอยติดตาม
แกไขปญหาอยางตอเน่ือง

1. ผูบริหารตองมีมนุษย
สัมพันธที่ดี สามารถในการ
ประสานงาน
2. จัดการอบรมเพ่ือเสริม
แรงสัมพันธที่ดีใหเกิดการ
เรียนรูซ่ึงกันและกัน
๓ . ส ง เ ส ริ ม กิ จ ก ร ร ม
ชวยเหลือสังคม

๑.มีการทํา บัญชีรายรับ
รายจาย เปนเปนระบบ
๒. มีการแลกเปลี่ยนการ
เ รี ย น รู  ป รั บป รุ ง แ ก ไ ข
ปญหาอยางตอเน่ือง
๓. มีการใหสมาชิกกองทุน
เขามาตรวจสอบการบริหาร
งบประมาณของกองทุน
เพ่ือสรางความโปรงใส ๔.
เ มื่ อ เ กิ ด ป ญ ห า ใ น ก า ร
ดําเนินงานบริหารกองทุน
สมาชิกกองทุนไดมีบทบาท
เขามาชวยเหลือกันแกไข
ปญหา
๕ . ก อ ง ทุ น ยิ น ย อ ม ใ ห
บุ ค ค ล ภ า ย นอ ก เ ข า ม า
ติ ด ต า ม ต ร วจ ส อบ ก า ร
บริหารงบประมาณของ
กองทุน

1. สงเสริมการเรียนรู
ใหสมาชิกเกิดการคิดเอง
ทําเอง พ่ึงพาตนเอง
2. มีความรวมมือในการ
แ ก ไ ข ป ญ ห า ต า ง  ๆ
ข อ ง ชุ ม ช น อ ย า ง เ ป น
ระบบ
๓. มีการกระตุนใหสมาชิก
มี ส วนร วม ในการแก ไ ข
ปญหาพัฒนาทองถ่ิน
๔. มีการสงเสริมการเรียนรู
ภู มิ ป ญ ญ า ท อ ง ถ่ิ น
รวมกันระหวางชุมชน
๕. มีการสงเสริมการพัฒนา
ชุมชนใหมีขีดความสามารถ
ใ น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
เงินทุนของตนเอง

ดานการพึ่งพา
ตนเอง

ดานความม่ันคง
เขมแข็ง
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๒๕๒

สรุปองคความรูท่ีไดจากการวิจัย ผูวิจัยไดรับองคความรูท่ีไดจากการศึกษา ดังนี้
ดานจักขุมา คือ ไดมีการวางแผนนั้นจําเปนตองอาศัยความรูความสามารถประสบการณ

เปนตัวชวยใหการแกไขปญหาแนวทางท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึนวางแผนงานตาง ๆ ในการบริหาร
กองทุนเพราะแผนงานนั้นจะเปนหนทางนําไปสูการประสบความสําเร็จ

ดานวิธูโร คือ การบริหารจัดการ เปนสิ่งท่ีสําคัญอยางยิ่ง ความซื่อสัตย สุจริต ความ
โปรงใสและการมีสวนรวมเขาไปบริหารจัดการ รวมท้ังนําหลัก ความรูความสามารถเขาไปบริหาร
จัดการบริหารจัดการกองทุนเพ่ือใหความยั่งยืนของกลุม

ดานนิสยสัมปนโน การมีมนุษยสัมพันธท่ีดี ชวยสงเสริมความสามัคคีในองคกรใหสันติ
วิธีการ รวมท้ังการชวยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน การสรางเสริมใหทุกคนมีความรักความสามัคคีกัน
โดยเฉพาะการทํางานเปนหมูคณะ

ดังนั้น การบริหารกองทุนนั้นควรตองมีหลักทุติยปาปณิสูตรมาประยุกตใชในการบริหาร
กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานแม อันจะนํามาซึ่งความชวยเหลือเก้ือกูลกัน ประสานคนใหอยู
รวมกัน เพ่ือใหกองทุนเกิดความม่ันคงเขมแข็ง เพ่ือใหชุมชนตําบลบานแมสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยาง
ยั่งยืนตอไป
๘. ขอเสนอแนะ

๘.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑)ภาครัฐควรใหความสําคัญกับเรื่องสวัสดิการชุมชนเปนกรณีพิเศษเพราะเปนเรื่อง

ของคนสวนใหญควรไดรับการสนับสนุนงบประมาณสมทบกอทุนอยางตอเนื่องทุกป
๒)ภาครัฐควรผลักดันใหกระทรวงท่ีเก่ียวของใหการสนับสนุนความรวมมือในการดําเนิน

กิจกรรมของกองทุน
๓)รัฐบาลควรใหกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยและหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของกับสวัสดิการในดานตาง ๆ มีการจัดโครงการวิจัยรวมกับชุมชนหรือกับกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนในพ้ืนท่ี ท่ี เ ก่ียวของกับสวัสดิการตาง ๆ เ พ่ือใช เปนฐานขอมูลในการบริหารจัดการ
และขับเคลื่อนตอไปในอนาคต

๔)ภาครัฐควรสงเสริมประชาสัมพันธนําเปนนโยบายสาธารณะใหประชาชนตระหนัก
ดานการออมมากยิ่งข้ึน

๕)กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยควรมีแนวทางในการกําหนด
นโยบายระยะยาวเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการสรางเครือขายท่ีเนนเรื่องการสรางความเขมแข็ง
ของกองทุน

๖)องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรสงเสริมสนับสนุนและผลักดันใหมีการจัดสรร
งบประมาณสมทบเขากองทุนสวัสดิการชุมชนในสัดสวนท่ีเหมาะสมเพ่ือกระตุนศักยภาพของชุมชน
และคอย ๆ ลดลงเม่ือมีความพรอมมากข้ึนเพ่ือใหเกิดการพ่ึงพาตนเองในการจัดสวัสดิการชุมชน

๘.๒ ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
๑)กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานแมควรสงเสริมใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการ

เรียนรู รับรู รวมกันเพ่ือกําหนดแผนพัฒนากองทุนอยางตอเนื่อง
๒)การจัดสวัสดิการชุมชนของกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานแมรวมกับการพัฒนา

และงานสวัสดิการอ่ืน ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือไมใหเกิดความซ้ําซอนและแบงเบาภาระ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
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๒๕๓

๓)กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานแมควรเปดโอกาสใหคนทุกกลุม ทุกสาขาอาชีพ
ในทองถ่ินสามารถเขารวมเปนสมาชิกของกองทุนได สรางเครือขาย เชื่อมโยงกับกลุมองคกรอ่ืนใน
พ้ืนท่ี

๔)กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานแมควรเสริมสรางจิตสํานึกให กับสมาชิก
และคณะกรรมการกองทุน ประชาชนท่ีอาศัยในชุมชนตําบลบานแมใหมีความรักความหวงแหน
กองทุน โดยไมใชเปนเครื่องหรือหาผลประโยชนจากกองทุนอันจะเปนการสรางเสริมความเขมแข็ง
และความยั่งยืนของกองทุนตอไป

๘.๓ ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
๑)การนําหลักธรรมอ่ืนเขามาประยุกตใช กับการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชน

เชน สังคหวัตถุ ๔ อิทธิบาท ๔ ภาวนา ๔ พรหมวิหาร ๔ เปนตน เพ่ือท่ีจะไดมีแนวทางในการบริหาร
กองทุนใหเกิดความยั่งยืนตอไป

๒)ควรมีการศึกษาการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมของประชาชนในการพัฒนา
กองทุนสวัสดิการชุมชนอยางยั่นยืนและม่ันคง

๓)ควรมีการศึกษาถึงความพึงพอใจของประชาชนในการสงเสริมการมีสวนรวม
ดําเนินการการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนขององคการบริหารสวนปกครองทองถ่ิน

๔) ควรมีการศึกษาแนวทางการสรางการเรียนรูรวมกันของกองทุนสวัสดิการชุมชน
ในตัวแบบตาง ๆ ดวยลักษณะเครือขายรวมกัน เพ่ือใหเกิดยกระดับการเรียนรู

บรรณานุกรม

๑. ภาษาไทย
ก.ขอมูลปฐมภูมิ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฏกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.

ข. ขอมูลทุติยภูมิ
อภินันต  จินตะนี. การใชสถิติวิเคราะหขอมูล สําหรับวิจัยทางธุรกิจ. คณะวิทยาการจัดการ :

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา, ๒๕๔๙.
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ศึกษาบทบาทการสงเสริมการศึกษาของพระราชธรรมาลังการ
(จันทร  กตปฺุโ)

The Study of Phrarajdharmmalangkan’sRoles in the Education Supporting
(Jun Katapuñño)

วาสนา นุชนิยม*

บทคัดยอ
บทความวิจัยเรื่อง “ศึกษาบทบาทการสงเสริมการศึกษาของพระราชธรรมาลังการ(จันทร

กตปฺุโ)” มีวัตถุประสงค ๓ ประการ คือ๑). เพ่ือศึกษาบทบาทการสงเสริมการศึกษาของคณะสงฆ
ไทย๒).เพ่ือศึกษาภูมิหลังชีวิตและแนวคิดดานการศึกษาของพระราชธรรมาลังการ (จันทร  กตปฺุโ)
๓).เพ่ือศึกษาบทบาทการสงเสริมการศึกษาของพระราชธรรมาลังการ (จันทร  กตปฺุโ)

ผลการวิจัย พบวา
การสงเสริมการศึกษาของคณะสงฆไทย คือการมีสวนรวมของสถาบันพระพุทธศาสนา

ในการดําเนินการสนับสนุน การสงเสริม และอุปถัมภ ในการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาของคณะ
สงฆไทย ท้ังทางตรงและทางออมมีขอบเขตแนวคิดในการจัดระบบการศึกษา เพ่ือพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ท่ีไมเปนเพียงแตทรัพยากรเทานั้น แตเปนการพัฒนาโดยองครวม ใหถึงชีวิตจิตใจของมนุษย มี
ชีวิตท่ีดีงาม รวมถึงการดําเนินชีวิตของตนเองและสามารถอยูรวมกับสังคมไดอยางมีความสุข โดยการ
นําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนามาเปนหลักในการจัดการศึกษาของคณะสงฆไทยสอนใหผูท่ี
ศึกษาเขาใจถึงเปาหมาย มุงพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มนุษยนั้นมีเหตุผล มีสติปญญา
ความสําคัญของการศึกษาเพ่ือนําหลักธรรมไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนแกสังคม ประเทศชาติ
ภูมิหลังชีวิตและแนวคิดดานการศึกษาของพระราชธรรมาลังการ (จันทร กตปฺุโ) ทานมีความวิริยะ
อุตสาหะ ขยันหม่ันเพียร และมีความมุงม่ันสนใจใฝในการศึกษาไดปฏิบัติตามระเบียบมหาเถรสมาคม
โดยทุมเท เสียสละทํางานเพ่ือพระพุทธศาสนาสนับสนุนสงเสริมการศึกษาของคณะสงฆ ตั้งแตอดีตถึง
ปจจุบัน

บทบาทการสงเสริมการศึกษาของพระราชธรรมาลังการ (จันทร กตปฺุโ) ทานให
ความสําคัญกับการสงเสริมการศึกษาคณะสงฆ ดานพระปริยัติธรรม และการศึกษาดานอ่ืนๆ ท่ี
เหมาะสมอันควร แกพระภิกษุ สามเณร และคฤหัสถ ถือเปนหนาท่ี ท่ีสําคัญอยางหนึ่งทานมองเห็น
ประโยชนของการศึกษาไดมีนโยบายในการสงเสริมการศึกษา ในทุกระดับ ทานไดคิดกอตั้ง วิทยาลัย
สงฆนครลําปาง จนเปนผลสําเร็จเพ่ือนําความรูและประสบการณท่ีไดศึกษานั้นมาปฏิบัติสนองงาน
กิจการคณะสงฆสงผลใหพระภกิษุ สามเณรมีความรูความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอยาง
แทจริง
คําสําคัญ:บทบาท, การสงเสริม, การศึกษา.

*นิสิตปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาพระพุทธศาสนา) บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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Abstract
The thesis entitled ‘The Study of Phrarajdharmmalangkan’s Roles in the

Education Supporting (Jun Katapuñño)’ consists of three objectives as 1) to study the
role of promoting education for the Thai Sangha Council, 2) to investigate the
background and educational concept of Venerable Phrarajdhammalangan and 3) to
explore Venerable Phrarajdhammalangan’s role of promoting education.

The results revealed that the promotion of education for the Thai Sangha
Council is the cooperation both direct and indirect among the Buddhist institutions in
developing the human resources. It is not only for developing human resources, but
also the holistic approach to human life that focus on mental development. In
addition, it also includes the lifestyle of welled living in society. The Buddhist
Doctrines are applied as the core of Thai Buddhist education that encourages all
learners to develop themselves in order to achieve the good life. Man is considered
as a rational animal; therefore the knowledge of man should lead to the benefit of
the country.

Regarding to the biography and educational background of Venerable
Phrarajdhammalangan, he was an industrious man and persisted in education. From
past to present, he followed the rules of the Thai Sangha Council and offers
sacrifices to the Buddhist education.

According to Venerable Phrarajdhammalangkam’s role in education
supporting, he focuses on the Sangha’s education in various aspects viz., the
PariyattiDhamma - the text to be studied and other educational fields that proper for
Buddhist monks and laymen. He realizedfor the educational benefit, therefore the
LampangSangha College was found for the sake of the true understanding of the
Buddhist Doctrines.
Key word :Roles, Supporting, Education

๑.บทนํา
พระพุทธศาสนาถือวาเปนศาสนาเพ่ือการศึกษา เพราะการศึกษาเปนสาระสําคัญ ท่ีมนุษยทุกคน
สามารถฝกฝน เรียนรูและพัฒนาตนเองได เพ่ือการดํารงในการดําเนินชีวิต พระพุทธเจาทรงอุบัติ
ข้ึนมา เพ่ือประโยชนสุขแกชาวโลกอยางแทจริง เปรียบเสมือนผูนําทาง ชี้ทางเดินท่ีถูกตอง คือ พระ
ธรรมคําสอนของพระองค เปรียบดังไฟสองสวางใหชาวโลกไดมองเห็นทางเดินอันถูกตอง สูจุดหมายท่ี
ตองการอันแทจริงในชีวิตเม่ือพระพุทธเจาทรงตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาแลวไดทรงประกาศ
พระพุทธศาสนาข้ึนมาในโลกเปนครั้งแรก มีผูตามเขามาบวชเปนพระสาวกจํานวนมาก พระองคได
ทรงมอบหมายใหพระอัครสาวกและพระผูอาวุโสชวยปกครองดูแลแทนพระองค แตก็ทรงใหเคารพ
และปฏิบัติตามมติของคณะสงฆทุกประการ ใหเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกันโดยยึดพระธรรมวินัย
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เปนหลัก ดังปจฉิมโอวาทท่ีไดตรัสไววา “อานนท เม่ือเราลวงลับไปแลว พระธรรมและพระวินัยนั้น
แหละ จักเปนศาสนาของเธอท้ังหลาย ฯลฯ”๑

พระพุทธศาสนาเปนแหลงเรียนรู ท่ี ทันสมัยท่ีสุด สามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
พฤติกรรมของผูเรียนใหเปนคนดี เปนคนเกง และสามารถอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข ดังพุทธ
พจนท่ีประกาศรับรองไววา“ธรรมท่ีเราแสดงแลวเพ่ือความรูยิ่ง เธอท้ังหลายพึงเรียน เสพ เจริญ ทําให
มากดวยดีโดยวิธีท่ีพรหมจรรยนี้ จะพึงตั้งไดนาน ดํารงอยูไดนาน ขอนั้นพึงเปนไปเพ่ือเก้ือกูลแกคนหมู
มาก เพ่ือสุขแกคนหมูมาก เพ่ืออนุเคราะหชาวโลก เพ่ือประโยชน เพ่ือสุขแกเทวดาและมนุษย
ท้ังหลาย”๑พระพุทธเจาทรงมีแนวคิดในดานการศึกษาเพ่ือแกปญหา ความทุกข หลุดพนจากกิเลส
ตัณหา ดวยวิธีการเขามาศึกษาพัฒนา ตนตามรูปแบบพระพุทธศาสนา องคธรรมในรูปแบบเหลานั้น
คือ ไตรสิกขา จุดเริ่มตนในการดําเนินการสงเสริมพระสงฆดานการศึกษา จึงตองมีความสอดคลองกับ
รูปแบบท่ีวางเอาไว ( ไตรสิกขา ) คือดําเนินการไปตามหลัก ศีล สมาธิ ปญญา๒

พระราชธรรมาลังการ (จันทร กตปฺุโ ) เจาอาวาสวัดบุญวาทยวิหาร พระอารามหลวง
ท่ีปรึกษาเจาคณะจังหวัดลําปาง ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆนครลําปาง ไดดําเนินตามพุทธดํารัสท่ี
พระพุทธเจาไดทรงตรัสแกพระสาวกรุนแรก ไดปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอยางเครงครัดทานมีบทบาท
ของภาวะผูนําในดานการปกครองคณะสงฆ การศึกษาสงเคราะห การเผยแผพระพุทธศาสนา การ
สาธารณูปการ การสาธารณสงเคราะห ไดปฏิบัติหนาท่ีสําคัญอีกบทบาทหนึ่งคือการสงเสริมการศึกษา
ท้ังพระภิกษุ สามเณรและคฤหัสถดานการศึกษาแผนกธรรม-บาลี การศึกษาสงเคราะห ไดแก
โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร และระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ
นครลําปาง

ผูวิจัยไดศึกษาภูมิหลังชึวิตและแนวคิดดานการศึกษาของพระราชธรรมาลังการ (จันทร
กตปฺุโ ) โดยละเอียด เพ่ือจักเปนประโยชนตอวงการศึกษาทางดานพระพุทธศาสนาแกผูศึกษา
ท้ังหลายและเพ่ือเปนการประกาศเผยแพรผลงานท่ีทานไดทุมเทกําลังกาย กําลังใจ กําลังสติปญญา
และกําลังทรัพยอุทิศตนในบทบาทการสงเสริมการศึกษา
๒.วัตถุประสงคการวิจัย

๑. เพ่ือศึกษาบทบาทการสงเสริมการศึกษาของคณะสงฆไทย
๒. เพ่ือศึกษาภูมิหลังชีวิตและแนวคิดดานการศึกษาของพระราชธรรมาลังการ
(จันทร  กตปฺุโ)
๓. เพ่ือศึกษาบทบาทการสงเสริมการศึกษาของพระราชธรรมาลังการ

(จันทร  กตปฺุโ)
๓. วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาคนควาทางเอกสารซึ่งมีลําดับดงนี้
๑. ขอมูลชั้นปฐมภูมิศึกษาคนควาและเก็บรวบรวมขอมูล จากคัมภีรพระไตรปฎกภาษาไทยฉบับมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙

๑ที.ม. (ไทย)๑๐/๑๘๔/๑๓๐-๑๓๑.
๒ดร.สิน งามประโคม, กระบวนการพัฒนาพระสงฆตามพระธรรมวินัย.(ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัย จาก

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.๒๕๕๕.
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๒๕๗

๒. ขอมูลชั้นทุติยภูมิอรรถกถา และคัมภีรตางๆ ในพระพุทธศาสนา ท่ีเก่ียวของกับการ
สงเสริมการศึกษาของคณะสงฆไทย ไดศึกษาคนควาขอมูลจาก ตํารา เอกสาร บทความหนังสือ ขอมูล
ทางออนไลน วิทยานิพนธ และงานวิจัยตางๆ ของนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาท่ีไดเขียนไว

๓.รวบรวมขอมูลแลวนํามาเรียบเรียงยอความ จากขอมูลท่ีนาเชื่อถือได คือ ขอมูลปฐมภูมิ
และขอมูลทุติยภูมิ โดยนํามาวิจัยเอกสารเก่ียวกับ บทบาทการสงเสริมการศึกษาของคณะสงฆไทยใน
สมัยพุทธกาล สมัยหลังพุทธกาล และในสมัยปจจุบัน เพ่ือใหเกิดประโยชนตอวงการศึกษา ทางดาน
พระพุทธศาสนา

๔. นําเสนอผลงานวิจัย และขอเสนอแนะท่ีไดจากการศึกษาวิจัย
๔. ผลการศึกษา

ความหมายของการสงเสริมการศึกษา
การสงเสริมการศึกษาคือกระบวนการเรียนรูในสิ่งท่ีเปนความจริง ความถูกตอง เพ่ือผูท่ีไดรับ

การศึกษา สงเสริมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถนําไปฝกฝนพัฒนาตนเพ่ือใหเกิดปญญา และสามารถ
แกไขปญหาตางๆ เพ่ือสามารถดํารงชีวิตตนเอง ใหอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุขวัตถุประสงคท่ี
จะใหบุคคลมีความเจริญงอกงามทางปญญามีความรูความสามารถท่ีเหมาะสมสําหรับการประกอบ
อาชีพสามารถดํารงชีวิตไดอยางเหมาะสมมีคานิยมท่ีดีและอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุขการศึกษา
ของคณะสงฆไทย เพ่ือรักษาพระไตรปฎกภาษาบาลีไว และไดเลาเรียนภาษาบาลี เพ่ือศึกษาใหเขาใจ
พระธรรมวินัย ในพระไตรปฎกจึงสามารถรักษาศาสนาตามหลักธรรมวินัย ไดยั่งยืนซึ่งการศึกษาเลา
เรียนพระปริยัติธรรม ท้ังแผนกธรรมและบาลี นอกจากจะเปนการศึกษาหลักธรรมคําสั่งสอนแลวยังได
ชื่อวา เปนการสืบตออายุพระพุทธศาสนา

การศึกษาพระพุทธศาสนา มีขอบเขตแนวคิดในการจัดระบบการศึกษา เพ่ือพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ท่ีไมเปนเพียงแตทรัพยากรเทานั้น แตเปนการพัฒนาโดยองครวม ใหถึงชีวิตจิตใจ
ของมนุษย มีชีวิตท่ีดีงาม มีสันติและมีความสุข โดยการนําหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนามาเปน
หลักในการจัดระบบการศึกษาและขอบเขตการศึกษาพระพุทธศาสนาถือวา ในการเปนอยูของมนุษย
นั้น ชีวิตท่ีดี คือ ชีวิตแหงการศึกษา มนุษยจะตองศึกษาพัฒนาตัวเองไปจนกวาจะมีชีวิตท่ีดีงามโดย
สมบูรณ จนเปนชีวิตท่ีอยูดวยปญญา

พระมหากษัตริยผูทรงเปนองคอัครศาสนูปถัมภกในอดีต จึงทรงทํานุบํารุงเอาพระราช
หฤทัยใสและทรงสนับสนุน สงเสริมการศึกษา พระปริยัติธรรมและทรงยกยองพระภิกษุสามเณรท่ี
เรียนรูพระพุทธพจน และนําความรู ความสามารถ ท่ีไดศึกษา เปนครูอาจารยผูสั่งสอนพระปริยัติ
ธรรม สืบตอมาจนถึงในปจจุบันนี้

๔.๒ภูมิหลังชีวิตและแนวคิดดานการศึกษาของพระราชธรรมาลังการ (จันทร กต
ปฺุโ)

พระราชธรรมาลังการ (จันทร  กตปฺุโ) ไดสนองงาน พระพุทธศาสนาอยางเต็มท่ีดวย
ความเรียบรอยทุกประการ ควบคูกับงานของคณะสงฆ ดานอ่ืนๆ ถือเปนแบบอยางท่ีดีของ พระสงฆ
ในการปฎิบัติตาม บทบาทการสงเสริมการศึกษา ท่ีมีคุณประโยชน ตอพระภิกษุ สามเณร และ
ประชาชนท่ัวไป ในจังหวัดลําปาง และจังหวัดใกลเคียง ทานเปนพระเถระท่ีนาเลื่อมใส ทานมีความ
กตัญูกตเวทีตอมารดาเปนยอด มีความรัก เชิดชูตอ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ดวยความ
เปนเยี่ยม เปยมดวยคุณธรรม เปนพระนักการศึกษาถือไดวาเปนนักปราชญ แหงวงการศึกษาของคณะ
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๒๕๘

สงฆ จังหวัดลําปาง ตั้งแตวัยเยาว ทานมีความวิริยะ อุสาหะ ขยันหม่ันเพียร และมีความมุงม่ัน สนใจ
ใฝในการศึกษาตลอดเวลา ไดปฏิบัติหนาท่ีงานดานการศึกษามาเปนเวลานาน ตั้งแตดํารงตําแหนงเปน
เจาคณะผูปกครองชั้นใตปกครองจนถึงระดับสูงสุดของคณะสงฆลําปาง คือ เปนเจาคณะจังหวัด
ลําปาง ปจจุบันไดปฏิบัติหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาเจาคณะจังหวัดลําปาง เปนผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆนคร
ลําปาง ทานมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล ท่ีสงเสริมและสนับสนุนในดานการศึกษา เพ่ือพระภิกษุ สามเณร
ตลอดถึงประชาชนท่ัวไป จะไดเขาใจในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา นําไปประพฤติ ปฏิบัติ
เปนแบบอยาง และเผยแพรพระศาสนาใหธํารงคงอยูอยางถาวร

๔.๓ บทบาทการสงเสริมการศึกษาของพระราชธรรมาลังการ (จันทร กตปฺุโ)
พระราชธรรมาลังการ (จันทร กตปฺุโ) ใชบทบาทในฐานะเจาคณะปกครองมาเปนฐานใน

การสงเสริมการศึกษาของจังหวัดลําปาง ควบคูกับงานของคณะสงฆใหดําเนินการศึกษาตามหลัก
ไตรสิกขาคือศีลสมาธิปญญาการท่ีทานใหความสําคัญกับการศึกษาตามแนวไตรสิกขานี้ยอมเปนผลดี
ตอพระภิกษุสามเณรในจังหวัดลําปางท้ังการศึกษาแบบจารีตคือการศึกษานักธรรมบาลีและการศึกษา
สมัยใหมคือพระปริยัติธรรมแผนกสามัญและการศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆผลงานดานการศึกษาของ
ทานโดดเดนมาจากทานสําเร็จการศึกษาท้ังทางโลกและทางธรรมมีวิสัยทัศนกวางไกลมองเห็น
แนวทางท่ีจะพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆลําปาง จึงไดสงเสริม สนับสนุนใหวัดท่ีมีความพรอม
รับภาระจัดการศึกษาในแบบตางๆตามความสามารถสงผลดีตอวงการศึกษาของคณะสงฆจังหวัด
ลําปาง ดวยเหตุนี้ พระราชธรรมาลังการ (จันทร กตปฺุโ) ใหความสําคัญกับการศึกษาเปนกรณี
พิเศษ เพราะถือวา การศึกษาเปนพ้ืนฐานสําหรับการพัฒนาดานอ่ืนๆ พรอมกันไปดวย ทานไดสงเสริม
สนับสนุน พระภิกษุ สามเณร ประชาชนท่ัวไปใหไดรับการศึกษา ท้ังในระบบ และนอกระบบ ในระดับ
มหาวิทยาลัย ไดใหจัดตั้งหองเรียนข้ึนท่ี วัดบุญวาทยวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดลําปาง เพ่ือเปน
สถานท่ีใหการศึกษา พระภิกษุ สามเณร และคฤหัสถ ผูสนใจการศึกษาระดับสูง ปจจุบันไดยก
วิทยะฐานะเปน วิทยาลัยสงฆนครลําปางทานดํารงตําแหนงผูอํานวยการ มีนโยบาย การศึกษา
ตอเนื่องใน “หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ” หลังจากเรียนจบแลว จะไดรับวุฒิ
การศึกษาเทียบเทา มัธยมศึกษาปท่ี ๖ สามารถนําไปสมัครเรียนตอในระดับปริญญาตรีเปนการจัด
การศึกษาเพ่ือใหประชาชนจังหวัดลําปาง และจังหวัดใกลเคียงไดมีโอกาสในการพัฒนาตนเองและผูท่ี
ไมมีโอกาสศึกษาในระบบปกติมีปญหาเรื่องความยากคนจนและขาดแคลนทุนทรัพยในการศึกษาซึ่ง
เปนการสงเคราะหผูท่ีขาดโอกาสหรอืดอยโอกาสใหมีโอกาสในการศึกษา

สรุปการสงเสริมการศึกษา
การสงเสริมการศึกษา หมายถึง การสนับสนุน และสงเสริมใหสถานศึกษา สามารถจัด

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดอยางมีประสิทธิภาพ  เพ่ือเปนการพัฒนาคุณภาพ ของผูเรียนท้ังดาน รางกาย
จิตใจ และสติปญญา เปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการ พัฒนาความรู ความคิด ใหเกิดคุณธรรมและ
จริยธรรม จนสามารถพัฒนาตน ใหเปนคนดีท่ีมีคุณภาพ สามารถอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข

๕.บทสรุป
การศึกษางานวิจัยรื่อง ศึกษาบทบาทการสงเสริมการศึกษาของพระราชธรรมาลังการ

(จันทร  กตปฺุโ) ทําใหทราบวาทานใหความสําคัญกับการสงเสริมการศึกษาเพราะถือวา
พระพุทธศาสนา จะสถิตม่ันคง ดํารงอยูไดอยางยั่งยืน ก็ดวยพุทธบริษัท ท่ีไดศึกษาพระปริยัติสัทธรรม
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๒๕๙

จัดใหมีการศึกษาพระปริยัติธรรม และการศึกษาดานอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมอันควร แกพระภิกษุ สามเณร
และคฤหัสถ ถือเปนหนาท่ี ท่ีสําคัญอยางหนึ่งของคณะสงฆ ท่ีจัดใหมีการดําเนินการดัง ท่ีไดกําหนดไว
ใน กฎมหาเถรสมาคม ตามแนวพุทธศาสนาเรียกวา “ไตรสิกขา”๓เปนกระบวนการมุงศึกษาฝกอบรม
และพัฒนามนุษยทุกระดับทุกชนชั้น โดยพิจารณาสวนประกอบท้ัง ๓ สวนในตัวของมนุษย คือท้ังกาย
จิต และปญญา เพ่ือใหรูจักดําเนินชีวิต และกระทํากิจตางๆ เพ่ือประโยชน ท้ังปจจุบันและอนาคต ท้ัง
ตอบุคคลอ่ืนๆ ตลอดจนสรรพสิ่งตางๆ เพ่ือชวยเหลือ เก้ือกูลซึ่งกันและกัน๔คือ อธิศีลสิกขา ไดแกการ
ฝกฝนอบรมตนทางดานรางกายและวาจา หมายถึง ระเบียบวินัย และความประพฤติ อันเปนความ
สุจริตทางกาย ทางวาจา ตลอดถึงการประกอบอาชีพ สาระของอธิศีล คือ การดํารงตนอยูดวยดี มี
ชีวิตท่ีเก้ือกูล ทามกลางสภาพแวดลอมท่ีตนมีสวนชวย สรางสรรครักษาใหเอ้ืออํานวยแกการมีชีวิตท่ีดี
งามรวมกัน เปนพ้ืนฐานท่ีดีสําหรับการพัฒนาคุณภาพจิตและการเจริญปญญา เปนการพัฒนา
พฤติกรรมทางกาย และวาจา ใหมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมอยางถูกตองมีผลดี
ขอเสนอแนะ

ผลจากการศึกษาทําใหเห็นความสําคัญการสงเสริมการศึกษาดังกลาว มีขอเสนอแนะในการ
นําผลการวิจัยไปใชดังตอไปนี้

๑. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปปฏิบัติ
๑)ในสวนของภาครัฐ ควรเรงดําเนินดานนโยบายใหมีแผนการสงเสริมสนับสนุนชวยเหลือและ

ดูแลการจัดการศึกษาแบบจารีตคือการศึกษานักธรรมบาลีและการศึกษาสมัยใหมคือพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญและการศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆอยางเปนรูปธรรมใหเหมาะสมเพ่ือสนองตอบสนอง
เปาหมายการศึกษาแหงชาติ และเพ่ือสรางศาสนทาญาตทางพระพุทธศาสนา

๒)ในดานของคณะสงฆผูรับผิดชอบการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม บาลีโดยตรง
ถือเปนวาระเรงดวนในกําหนดนโยบายประสานงานและการดําเนินการเพ่ือใหเกิดการพัฒนาในการจัด
การศึกษาโดยการสนับสนุนสงเสริมดูแลและการประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือการพัฒนาอยางเปน
รูปธรรมตามหลักพระธรรมวินัย

๓)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยควรมีบทบาทและมีสวนรวมในการจัดฝกอบรม
การศึกษาวิจัยการวิเคราะหนําเสนอขอมูลในฐานะมหาวิทยาลัยแหงคณะสงฆไทยตลอด
ถึงใหขอเสนอแนะแกรัฐและคณะสงฆเพ่ือหาแนวทางพัฒนาใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึน

๔) ในสวนของคณะสงฆตองรวมแรงรวมใจในการสงเสริมการศึกษาและใหโอกาสใน
การศึกษาตอ พระภิกษุ สามเณร เพ่ือพัฒนาศักยภาพของพระภิกษุสามเณรเหลานั้นในการแสดง
ความสามารถท่ีไดรับจากการศึกษาใหพุทธศาสนิกชนไดเขาใจอยางถูกตองตามหลักพระธรรมวินัย

๕)ในสวนของผูท่ีปฏิบัติสนองงานคณะสงฆตองมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องในปจจุบันมี
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว พระภิกษุสงฆตองเก่ียวของกับประชาชนจึงจําเปนตองมีการพัฒนา

๓พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หนา ๑๒๗.

๔พระราเชนทร วิสารโท (ไชยเจริญ), “การศึกษาเชิงวิเคราะหหลักพุทธธรรมกับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยในพระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย), ๒๕๔๖, หนา ๘.
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ศักยภาพตนเองในดานการศึกษาจะเปนสวนผลักดันใหการเผยแผพระพุทธศาสนา ประสบผลสําเร็จได
อยางดี

๒. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป
การศึกษาบทบาทการสงเสริมการศึกษาของพระราชธรรมาลังการ(จันทร กตปฺุโ) ผูวิจัยยัง

ไดพบวามีหัวขอท่ีนาสนใจดังนี้
๑) ศึกษาแนวคิดของพระราชธรรมาลังการ(จันทร กตปฺุโ) ท่ีมีตอวรรณกรรมพ้ืนบาน

(ลานนา)
๒) ศึกษาบทบาทของพระราชธรรมาลังการ (จันทร กตปฺุโ)ในดานความกตัญกูตเวทิตา

บรรณานุกรม

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๕๓๙.

สิน งามประโคม, กระบวนการพัฒนาพระสงฆตามพระธรรมวินัย, (ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
สถาบันวิจัย พุทธศาสตรมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕).

แถลงการณคณะสงฆ เลม ๘๖ ( ฉบับพิเศษ : ๓ ตุลาคม ๒๕๔๑).
พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพมหานคร :โรง

พิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หนา ๑๒๗.
พระราเชนทร วิสารโท (ไชยเจริญ), “การศึกษาเชิงวิเคราะหหลักพุทธธรรมกับการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยในพระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๔๖, หนา ๘.
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ศึกษาวิเคราะหการบริหารจัดการเชิงพุทธของบริษัทนิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
AN ANALYTICAL STUDY OF THE BUDDHIST MANAGEMENT OF

NIMSESENG LEASING PUBLIC LIMITED COMPANY

วณฤณีย ศรีสุข*

บทคัดยอ
บริษัทนิ่มซี่ เส็งลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) กอตั้งข้ึนเม่ือวันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๒๘

โดยตระกูลสุวิทยศักดานนท ปจจุบันสํานักงานใหญตั้งอยูท่ี จังหวัดเชียงใหม มีสาขาใหบริการ ๓๖๖
สาขา ครอบคลุม ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ไดแก เชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน พะเยา ลําพูน
ลําปาง แพร และนาน ดําเนินธุรกิจเก่ียวกับการเงิน โดยเปดใหบริการทางดานการเงิน รับจัดไฟแนนซ
และปลอยเงินกู มีวิสัยทัศนท่ีตองการเปนผูนําดานธุรกิจการเงินระดับรากหญา เปนองคกรท่ีมี
คุณธรรมคํ้าจุนพระพุทธศาสนา ปลอดอบายมุข โดยสงเสริมและสนับสนุนใหพนักงานลด ละ เลิก
อบายมุข มีการบริหารจัดการองคกรแบบวิถีพุทธ โดยนําหลัก BWBS (Buddhist Weight Balance
Scorecard) มาใชบริหารจัดการองคกรเพ่ือถวงดุลในการจัดการองคกรวิถีพุทธ ประกอบดวยมิติ
องคกร ๕ ดาน ไดแก (๑) ดานการเงิน : ไดนําหลักกรุณามาใช (๒) ดานการตลาดลูกคา : ไดนําหลัก
เมตตามาใช (๓) ดานการปฏิบัติงาน : ไดนําหลักสมานัตตตามาใช (๔) ดานนวัตกรรมการเรียนรู
: ไดนําหลักวิมังสามาใช และ (๕) ดานวัฒนธรรมองคกร : ไดนําหลักการเปนบัณฑิต การมี
กัลยาณมิตร และใชหลักมงคลชีวิต ๓๘ ประการในการดําเนินการในองคกร

ผูบริหารและพนักงานในบริษัทนิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ไดนอมนําหลัก พุทธธรรม
มาใชในการครองตน ครองคน และครองงาน ไดแก ฆราวาสธรรม ๔ พรหมวิหาร ๔ อิทธิบาท ๔
เบญจศีล เบญจธรรม กัลยาณมิตตา โยนิโสมนสิการ สุจริต ๓ มรรคมีองค ๘ ธรรมคุมครองโลก ๒
ธรรมทําใหงาม ๒ สัปปุริสธรรม ๗ อปริหานิยธรรม ๗ และทศพิธราชธรรม ท้ังนี้เพ่ือกอใหเกิด
คุณประโยชนอันดีงามและกอใหเกิดความสุขตอตนเอง ตอองคกร ตอเพ่ือนรวมงาน ตอลูกคา ตอ
ชุมชนและสังคม ดังจะเห็นไดจากการท่ีผูบริหารและพนักงานมีความสุขในการทํางาน มีความสุขกับ
การท่ีไดดูแลใหความชวยเหลือสังคม มีความสุขท่ีไดเห็นองคกรเติบโตไปพรอมกับสังคม และมี
ความสุขท่ีไดสรางคนดีมีศีลธรรมกลับคืนสูสังคมอีกดวย

คําสําคัญ: การบริหารจัดการเชิงพุทธ, บริษัทนิ่มซีเ่ส็งลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน), หลักพุทธธรรม

* นิสิตปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาพระพุทธศาสนา) บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม ปการศึกษา ๒๕๕๘
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Abstract
Nimseseng Leasing Public Limited Company has been constructed in April

19, 1985 by Suwithsukdanon family. The company is now located in Chiang Mai
province with 366 branches in 8 upper northern provinces namely Chiang Mai, Chiang
Rai, Maehongson, Payao, Lampang, Phrae and Nan. The company runs commercial
affairs such as financial services and money loan. The company’s vision is to be the
leader of financial business for grassroots, to be an organization supporting
Buddhism, avoiding all vices, promoting the decrease, leave, and quit all vices
campaign for all employees by adapting Buddhist organization management in
accordance with Buddhist weight balance scorecard for managing their organization in
order to counterpoise in Buddhist organization management which consists of 5
aspects; (1) finance: compassion is adopted, (2) customer marketing: loving kindness
is adopted, (3) work performance: even and equal treatment (Samànattatà) is
adopted, (4) learning innovation: investigation (Vimansa) is adopted, and
(5) organization culture: to be scholars , true friends and the 38 blessings (Mangala
Sutta) are adopted for managing their organization.

The executives and employees of Nimseseng Leasing Public Limited
Company has adopted the Buddha’s teachings in their normal and working lives and
the research results are revealed as follows: Four Gharavasa-dhamma, Four Holy
Abidings, Four lddhipadas, Four Sangahavatthus, The Buddhist PAÑCASILA and
PAÑCADHAMMA, Kalayanamittatà, Yonisomanasikàra, Three Sucarita, Eight Atthangika-
magga, Two Lokapàla-dhamma, Two Sobhanakarana-dhamma, Seven Sappurisa-
dhamma, Seven Aparihaniyadhamma, and Dasarajadhamma. In order to providing the
benefits and happiness to yourself, organization, colleagues, customers and society,
the executives and staff should be happy and welling to help and take care their
society, be happy to see the organization and society grow up together, and be
happy to provide the good people back to the society.

Keywords: The Buddhist management, Nimseseng Leasing Public Limited Company,
Buddhist teachings

๑. บทนํา
ในโลกยุคโลกาภิวัตนมีปญหามากมายตั้งแตปญหาพ้ืนฐานไปจนถึงปญหาระดับโครงสราง

หลายประเทศประสบปญหาเพราะไมสามารถสรางสันติภาพในประเทศของตนได ปญหาดังกลากําลัง
รอแนวทางการแกไข ในแวดวงวิชาการปจจุบันไดมีความพยายามท่ีจะนําพระพุทธศาสนาเขาไปผูกพัน
เปนอันหนึ่งอันเดียวกับสังคม มีความพยายามท่ีจะตีความพุทธธรรมใหครอบคลุมปญหาใหม ๆ
เนื่องจากพระพุทธศาสนาแบบจารีตท่ีเนนการแกปญหาแบบปจเจกบุคคล ไมเพียงพอตอการตอบ
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ปญหาของสงัคมยุคใหมท่ีเต็มไปดวยความสลับซับซอนได๑ ในทางพระพุทธศาสนามีหลักธรรมท่ีเปน
ขอปฏิบัติสําหรับนักบริหารหรือนักปกครองท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการปกครองหมูคณะ บริหารกิจการ
ของหมูคระหรือประเทศชาติไวอยางมากมาย เพ่ือใหผูปกครองหรือผูบริหารนั้นไดใชอํานาจหนาท่ี
เพ่ือประโยชนสุขแกประชาชนและประเทศชาติอยางแทจริง พระพุทธเจาทรงเนนถึงความสําคัญของ
ผูปกครองหรือผูบริหารตามแนวพระพุทธศาสนา สรุปลงได ๓ ประการ คือ การบริหารตน บริหารคน
และบริหารงาน ผูบริหารควรจะพัฒนาท้ัง ๓ ดาน คือ พัฒนาตน พัฒนาคน และพัฒนางาน เพราะ
การพัฒนาท้ัง ๓ ดานนั้น จะสรางความสุขใหแกตนเองและสังคม๒

เนื่องจากหลักธรรมในพระพุทธศาสนาท่ีมีความสอดคลองกับการบริหารจัดการนั้นมีอยู
มาก มีหลายองคกรท่ีนอมนําเอาหลักพุทธรมมไปประยุกตใชในการบริหารจัดการ สําหรับการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยสนใจศึกษาบริษัทนิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจ
เก่ียวกับการเงิน โดยเปดใหบริการทางดานการเงิน รับจัดไฟแนนซและปลอยเงินกู มีวิสัยทัศน
คือตองการเปนผูนําดานธุรกิจการเงินระดับรากหญา เปนองคกรท่ีมีคุณธรรมคํ้าจุนพระพุทธศาสนา
ปลอดอบายมุข โดยสงเสริมใหพนักงาน ละ ละ เลิก อบายมุข

บริษัทดังกลาวไดนอมนําหลักพุทธธรรมมาประยุกตใชในการบริหารจัดการ คือไดจัดใหมี
การบริหารงานองคกรแบบวิธีพุทธโดยใชหลัก BWBS (Buddhist Weight Balance Scorecard)
ซึ่งเปนหลักการถวงดุลในการจัดองคกรวิถีพุทธ มี ๕ ดาน ไดแก (๑) ดานการเงิน : กรุณา (ไมโลภใน
การแสวงหาผลกําไร มีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืนอยากชวยเหลือผูอ่ืน) (๒) ดานการตลาด : เมตตา
(มีความรักตอผูอ่ืนเสมอกัน) (๓) ดานการปฏิบัติงาน: สมานัตตตา (มีความสมัครสมานสามัคคี
สุข ทุกข เสมอกัน) (๔) ดานนวัตกรรมการเรียนรู : วิมังสา (การพัฒนาตน การวิเคราะหหนทางในการ
แกปญหาเพ่ือพัฒนาตน) และ (๕) ดานวัฒนธรรมองคกร : การเปนบัณฑิต หรือ การมีกัลยาณมิตร
(ใชหลักมงคลชีวิต ๓๘ ประการ ในการดําเนินการในองคกร)

ดวยเหตุผลท่ีไดกลาวมาขางตนนี้ ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการ
บริหารจัดการในตะวันตกและพระพุทธศาสนา ท้ังยังสนใจศึกษาสภาพการบริหารจัดการเชิงพุทธของ
บริษัทนิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ตลอดจนถึงการศึกษาวิเคราะหผลท่ีไดรับจากการนําหลักพุทธ
ธรรมมาประยุกตใชในการบริหารจัดการองคกรเชิงพุทธ เพ่ือเปนประโยชนแกผูท่ีสนใจศึกษาและ
สามารถนําไปประยุกตใชในการบริหารจัดการองคกรภายใตสถานการณปจจุบันตอไป

๒. วัตถุประสงคของการวิจัย
๑. เพ่ือศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการบริหารจัดการในตะวันตกและพระพุทธศาสนา
๒. เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจัดการองคกรเชิงพุทธของบริษัทนิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง จํากัด

(มหาชน)
๓. เพ่ือศึกษาวิเคราะหการบริหารจัดการองคกรเชิงพุทธตามหลักพุทธธรรมของบริษัท

นิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)

๑ พระมหาสมบูรณ วุฑฺฒิกโร (พรรณนา), “ประเด็นโตแยงวาดวยพระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม”,
บัณฑิตศึกษาปริทรรศน, ปท่ี ๒ ฉบับท่ี ๔, (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๔๙) : ๕๒.

๒ ไชย ณ พล, การปกครองของพระพุทธเจาระบอบธรรมาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร : พิมพลักษณ,
๒๕๓๗).



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

๒๖๔

๓. ขอบเขตการวิจัย
๓.๑ ขอบเขตดานเนื้อหา
๑. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการบริการจัดการในตะวันตกและพระพุทธศาสนา ศึกษา

หลักพุทธธรรมสําหรับการครองตน ครองคน ครองงาน โดยอาศัยขอมูลจากคัมภีรพระไตรปฎก
หนังสือ วารสาร บทความ และเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ

๒. ศึกษาสภาพการบริหารจัดการเชิงพุทธของบริษัทนิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
๓. ศึกษาวิเคราะหการบริหารจัดการเชิงพุทธของบริษัทนิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)

๓.๒ ขอบเขตดานเอกสาร
เอกสารปฐมภูมิ ศึกษาจากพระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พ.ศ.๒๕๓๙
เอกสารทุติยภูมิ ศึกษาจากอรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา หนังสือ งานวิจัย และเอกสารอ่ืน ๆ

ท่ีเก่ียวของ
๓.๓ ขอบเขตดานพื้นท่ี ประชากร และกลุมตัวแทนหรือผูใหขอมูลสําคัญ
พื้นท่ี คือ บริษัทนิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ๙ สาขา ไดแก สาขาเชียงใหม สาขา

รัตนโกสินทร สาขานิมมานเหมินทร สาขาดอนจั่น สาขาสันปาขอย สาขาชางคลาน สาขาปาพราวน
อก สาขาสันติธรรม และสาขาบานเดน

กลุมตัวแทน หรือผูใหขอมูลสําคัญ
ผูวิจัยไดสุมเลือกสัมภาษณเชิงลึกกลุมตัวแทนหรือผูใหขอมูลสําคัญ คือ ผูบริหารและ

พนักงานบริษัทนิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) จํานวน ๒๑ คน ดังนี้ (๑) คุณชัยวัฒน สุวิทยศักดานนท
(กรรมการผูจัดการใหญบริษัทนิ่มซี่เส็ง) (๒) นางสาวเปรมภมร กันทา (ผูชวยเลขานุการกรรมการ
ผูจัดการใหญ) (๓) นางสาวชุติกาญจน มณีราม (ทดลองหัวหนาปฏิบัติการ สาขาปาพราวนอก)
(๔) นายอํานาจ ตรีอินทอง (ผูจัดการสาขาชางคลาน) (๕) นายมานิตย จะมง (สินเชื่อ สาขาชางคลาน)
(๖) นายศักดิ์สิทธิ์ ปดดาว (ผูจัดการสาขาดอนจั่น) (๗) นายสุริยเทพ สังรวม (ผูจัดการสาขาบานเดน)
(๘) นางสาวสุชาดา อภิรักษ (พนักงานปฏิบัติงานหญิง สาขาบานเดน) (๙) นายรุงโรจน วิโรจนศิริวงศ
(พนักงานปฏิบัติการชาย สาขาบานเดน) (๑๐) นายเอกลักษณ แยมปลี (ผูจัดการสาขาสันปาขอย)
(๑๑) นางสาวเพชรัตน แกววิเวก (พนักงานปฏิบัติการหญิง สาขาสันปาขอย) (๑๒) นายชนะกานต
ดวงตา (ผูจัดการ สาขาสันติธรรม) (๑๓) นายปราโมทย เปยงตา (พนักงานปฏิบัติการชาย สาขาสันติ
ธรรม) (๑๔) นางสาวกัลยา พรหมชัยยะ (สมุหบัญชี สาขาสันติธรรม) (๑๕) นายภาสกร พลายกลาง
(ผูจัดการสาขานิมมานเหมินท) (๑๖) นางอารีนย ตันเจริญ (สมุหบัญชี สาขารัตนโกสินทร)
(๑๗) นายเฉลิมพงษ ฟูคําเมือง (พนักงานปฏิบัติการชาย สาขาเชียงใหม) (๑๘) นายวัลลภ ปฐิมาวรรณ
(พนักงานปฏิบัติการชาย สาขาเชียงใหม) (๑๙) นางจุฑามาศ พลหาญ (พนักงานปฏิบัติการหญิง สาขา
เชียงใหม) (๒๐) นางสาวจินตนา แกวกันธา (สมุหบัญชี สาขาเชียงใหม) และ (๒๑) นายทศพล ปญญา
สุข (พนักงานปฏิบัติการชาย สาขาเชียงใหม) นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดสัมภาษณนักวิชาการทางดาน
พระพุทธศาสนาจํานวน ๓ รูป/คน เปนพระภิกษุจํานวน ๑ รูป และเปนอาจารยมหาวิทยาลัยจํานวน
๒ ทาน มีรายชื่อดังนี้ (๑) พระครูธีรสุตพนจ (พระมหาสงา ธีรสํวโร) (๒) รศ.ดร.บุณย นิลเกษ (เปรียญ)
และ (๓) อ.ดร.สงเสริม แสงทอง

๓.๔ ขอบเขตดานระยะเวลา



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

๒๖๕

เริ่มตั้งแตเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงเดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมเปน
ระยะเวลา ๘ เดือน

๔. วิธีดําเนินการวิจัย
รูปแบบการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมสาน (Mixed Method)

ประกอบดวยการวิจัยเชิงเอกสาร (Document Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) ซึ่งเปนการวิจัยภาคสนาม (Field Research) โดยผูวิจัยไดทําการลงพ้ืนท่ีภาคสนามเพ่ือ
ไปสัมภาษณเจาะลึก (In-depth Interview) และสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion)
ท้ังยังมีการสังเกตอยางไมเปนทางการ (Non-participants observation) สวนเครื่องมือท่ีใชในการ
วิจัยครั้งนีน้ั้น มี ๒ อยาง ไดแก แบบสัมภาษณและแบบสังเกต ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามลําดับ ดังนี้

๑. ขอมูลชั้นปฐมภูมิ คนควาขอมูลจากคัมภีรพระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๓๙

๒. ขอมูลชั้นทุติยภูมิ อรรถกถา และคัมภีรตาง ๆ ในพระพุทธศาสนาเถรวาทท่ีเก่ียวของ
กับการบริหารจัดการเชิงพุทธ และไดศึกษาคนควาขอมูลจาก ตํารา เอกสาร บทความ หนังสือพิมพ
ขอมูลออนไลน วิทยานิพนธ และงานวิจัยตาง ๆ ของนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาท่ีไดเขียนไว

๓. จัดทําแบบสัมภาษณและแบบสังเกตเพ่ือใหผู เชี่ยวชาญทําการตรวจสอบความ
สอดคลองของเครื่องมือกับวัตถุประสงค

๔. นําเครื่องมือ คือ แบบสัมภาษณและแบบสังเกตไปเก็บขอมูลภาคสนาม โดยการ
สัมภาษณเชิงลึกและสนทนากลุมเฉพาะกลุมตัวแทนหรือผูใหขอมูลสําคัญ ไดแก ผูบริหารและ
พนักงานบริษัทนิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) จํานวน ๒๑ คน ท้ังยังไดสัมภาษณนักวิชาการดาน
พระพุทธศาสนาจํานวน ๓ รูป/คน

๕. รวบรวมขอมูลเชิงเอกสารและขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุม
เฉพาะและการสังเกตแบบไมมีสวนรวม นํามาเรียบเรียงยอความ มีการวิเคราะหขอมูล โดยใชวิธีการ
วิเคราะหแบบพรรณนา (Content Analysis)

๕. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่อง “ศึกษาวิเคราะหการบริหารจัดการเชิงพุทธของบริษัทนิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง

จํากัด (มหาชน)” สรุปไดดังตอไปนี้
๕.๑ แนวคิดและทฤษฎีการบริหารจัดการในตะวันตกและพระพุทธศาสนา
จากการศึกษานิยามความหมายของการบริหารจัดการในตะวันตก พบวา คําวา

“การบริหาร” (Administration) มีรากศัพทมาจากภาษาลาติน “administrate” หมายถึง
การชวยเหลือ หรือการอํานวยการ การบริหารมีความสัมพันธหรือมีความหมายใกลเคียงกับคําวา
“minister” ซึ่งหมายถึง การรับใชหรือผูรับใช หรือผูรับใชรัฐ คือ รัฐมนตรี สําหรับความหมายดั้งเดิม
ของคําวา “administer” หมายถึง การติดตามดูแลสิ่งตาง ๆ

สวนคําวา “การจัดการ” (Management) นิยมใชกับภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจซึ่งมี
วัตถุประสงคในการจัดตั้งเพ่ือมุงแสวงหากําไร หรือกําไรสูงสุด สําหรับผลประโยชนท่ีจะตกแก
สาธารณะ ถือเปนวัตถุประสงครองหรือเปนผลพลอยได เม่ือเปนเชนนี้จึงแตกตางจากวัตถุประสงคใน
การจัดตั้งหนวยงานภาครัฐ ท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือใหบริการสาธารณะท้ังหลายแกประชาชน การบริหาร
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๒๖๖

ภาครัฐทุกวันนี้อาจเรียนวา การบริหารจัดการ (Management Administration) เก่ียวของกับภาค
ธุรกิจมากข้ึน เชน การนําแนวคิดผูบริหารสูงสุด หรือซีอีโอ (CEO) มาปรับใชในวงราชการ เพ่ือใหการ
บริหารราชการบริการไดสะดวกรวดเร็ว เพ่ือเปนการลดพิธีการท่ีไมจําเปน ลดข้ันตอนการปฏิบัติ
ราชการ และการจูงใจดวยการใหรางวัลตอบแทน เปนตน

คําวา “การบริหารจัดการ” ในภาษาอังกฤษใชรวมกันอยู ๒ คํา คือ Administration กับ
Management ซึ่งคําวา Administration มักนิยมใชทางการบริหารในความราชการ สวนคําวา
Management มักนิยมใชในการบริหารธุรกิจ แตก็เปนคําท่ีใชแทนกันได เพราะมีความหมายไปใน
ทางการบริการจัดการเชนกัน

สรุปไดวา การบริหารจัดการ เปนศิลปะแหงการทํางานใหสําเร็จตามวัตถุประสงค
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สวนการบริหารจัดการเชิงพุทธ เปนการนอมนําเอาหลักพุทธ
ธรรมมาใชในการครองตน ครองคน และครองงาน ผูบริหารหรือผูนําท่ีดี ตองมีคุณลักษณะ ๓
ประการ คือ (๑) จักขุมา : มีปญญามองไกล ตองมีความชํานาญในการใชความคิด (๒) วิธุโร : มีการ
จัดการธุระไดดี มีความชํานาญดานเทคนิค (๓) นิสสยสัมปนโน : มีการพ่ึงพาอาศัยคนอ่ืนได ตองมี
มนุษยสัมพันธท่ีดี

๕.๒ สภาพการบริหารจัดการเชิงพุทธของบริษัทนิ่มซ่ีเส็งลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน)
บริษัทนิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) กอตั้งข้ึนเม่ือวันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๒๘ โดยตระกูล

สุวิทยศักดานนท ปจจุบันสํานักงานใหญตั้งอยูท่ี จังหวัดเชียงใหม ดําเนินธุรกิจเก่ียวกับการเงิน โดย
เปดใหบริการทางดานการเงิน รับจัดไฟแนนซและปลอยเงินกู มีวิสัยทัศนท่ีตองการเปนผูนําดานธุรกิจ
การเงินระดับรากหญา เปนองคกรท่ีมีคุณธรรมคํ้าจุนพระพุทธศาสนา ปลอดอบายมุข โดยสงเสริม
และสนับสนุนใหพนักงานลด ละ เลิก อบายมุข มีการบริหารจัดการองคกรแบบวิถีพุทธ โดยนําหลัก
BWBS (Buddhist Weight Balance Scorecard) มาใชบริหารจัดการองคกรเพ่ือถวงดุลในการ
จัดการองคกรวิถีพุทธ

พื้นท่ีและสาขาท่ีเปดใหบริการ
บริษัทนิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจเก่ียวกับการใหบริการดานการปลอย

เงินกูในระบบไฟแนนซ หรือเชาซื้อ รับจัดไฟแนนซรถยนต รถจักรยานยนต ในเขตจังหวัดเชียงใหม
และจังหวัดใกลเคียงในภาคเหนือตอนบน มีสํานักงานใหญตั้งอยูท่ี จังหวัดเชียงใหม บริการรับจัด
สินเชื่อ รถยนตและรถจักรยานยนต มีสาขาใหบริการมากกวา ๓๖๖ สาขา ครอบคลุม ๘ จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ไดแก เชียงราย เชียงใหม นาน พะเยา แพร แมฮองสอน ลําปาง และลําพูน

จากการศึกษาพบวา ในจังหวัดเชียงใหม แบงพ้ืนท่ีการใหบริการออกเปน ๔ เขต ดังนี้
(๑) เขตเชียงใหม มี ๑๖ สาขา (๒) เขตสันกําแพง มี ๑๔ สาขา (๓) เขตดอยสะเก็ต มี ๑๖ สาขา และ
(๔) เขตแมขะจาน มี ๑๕ สาขา

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดเลือกศึกษาเฉพาะเขตเชียงใหม พบวา มี ๑๖ สาขา ไดแก
(๑) สาขาเชียงใหม (๒) สาขารัตนโกสินทร (๓) สาขานิมมานเหมินทร (๔) สาขาขวงสิงห (๕) สาขา
ศิริธร (๖) สาขาดอนจั่น (๗) สาขาสันปาขอย (๘) สาขาชางคลาน (๙) สาขาปาพราวนอก (๑๐) สาขา
หายยา (๑๑) สาขาสันติธรรม (๑๒) สาขาบานเดน (๑๓) สาขาแยกนิ่มซี่เส็งขนสง (๑๔) สาขาทา
กระดาษ (๑๕) สาขาทาเดื่อ และ (๑๖) สาขาบานทอ
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๒๖๗

ผูวิจัยไดการเลือกกลุมตัวอยางเพ่ือเขาไปศึกษาโดยการสัมภาษณเชิงลึกและสนทนากลุม
เฉพาะ โดยเลือกสุมมา ๙ สาขา ไดแก สาขาเชียงใหม สาขารัตนโกสินทร สาขานิมมานเหมินทร สาขา
ดอนจั่น สาขาสันปาขอย สาขาชางคลาน สาขาปาพราวนอก สาขาสันติธรรม และสาขาบานเดน ท้ังนี้
การพิจารณาเลือกพ้ืนท่ีกลุมตัวอยางเพ่ือลงไปเก็บขอมูลภาคสนาม ผูวิจัยไดพิจารณาเลือกจากสาขาท่ี
มีผลประกอบการดีท่ีสดุ ปานกลาง และสาขาท่ีมีผลประกอบการนอยท่ีสุดประจําเดือนกันยายน พ.ศ.
๒๕๕๘ พบวา สาขาท่ีมีผูประกอบการดีท่ีสุด ไดแก สาขาเชียงใหม สาขารัตนโกสินทร สาขาท่ีมีผล
ประกอบการระดับปานกลาง ไดแก สาขาดอนจั่น สาขาสันปาขอย สาขาชางคลาน สวนสาขาท่ีมีผล
ประกอบการนอยท่ีสุดไดแก สาขาปาพราวนอก สาขาสันติธรรม และสาขาบานเดน

ตําแหนงและหนาท่ีรับผิดชอบของพนักงานแตละสาขา
จากการศึกษาวิจัยพบวา บริษัทนิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) แตละสาขานั้นจะมี

พนักงานตําแหนงตาง ๆ ไดแก
๑) ผูจัดการสาขา : มีหนาท่ีทําทุกอยางไมวาจะเปนดานสินเชื่อ ดานการเงิน การดูแล

สาขาเหมือนกับวาสาขาแหงนี้เปนบริษัทของตัวเอง ตองดูแลทุกอยางไมวาจะเปนเรื่องรายรับ รายจาย
คาน้ํา คาไฟ การติดตอประสานงานกับภายนอกทุกอยาง ตองดูเหมือนเปนพอบาน

๒) สมุหบัญชี : ทําหนาท่ีเซ็นสัญญา รบัคางวดลูกคา ตรวจสัญญา (เช็คความถูกตองของ
สัญญาท่ีลูกคาเอามาจัดวาเอกสารตาง ๆ ถูกตองครบถวนไหม) แลวก็อนุมัติตั้งเบิก จายเงินใหลูกคา
ทําหนาท่ีลงบัญชีแยกประเภทของแตละวันแลวลงบัญชีแยกประเภทของสาขาเก็บไว

๓) สินเช่ือ : ฝายสินเชื่อจะทําหนาท่ีเก่ียวกับการตอนรบัลูกคา การรับจัดสินเชื่อใหลูกคา
การตรวจสอบขอมูลลูกคา การทําสัญญา การตรวจดูหลักประกันเก่ียวกับสภาพรถ การประเมินราคา
รถ การใหสินเชื่อ การบริการหลังการใหสินเชื่อ การติดตามลูกคาหลังการใหสินเชื่อ การติดตามทวง
ถามหนี้ การแจงเตือนหนี้ การออกจดหมาย เปนตน

๔) พนักงานปฏิบัติการ : ในอดีตนั้นจะมีฝายสินเชื่อ สมุหบัญชี การเงิน แตปจจุบันจะ
เรียกวา พนักงานปฏิบัติการ มีท้ังพนักงานปฏิบัติการชายและพนักงานปฏิบัติการหญิง ทางบริษัท
นิ่มซี่ เส็งลิสซิ่ง มีนโยบายใหพนักงาน ๑ คน สามารถทําหนาท่ีไดทุกอยางได ท้ังเรื่องสินเชื่อ
เรื่องการเงิน ฯลฯ ถาคนใดคนหนึ่งไมอยู อีกคนตองทํางานแทนกันได

กิจกรรมตาง ๆ ภายในองคกร
จากการศึกษาวิจัยพบวา บริษัทนิ่มซี่เส็งลิสซิ่งจํากัด (มหาชน) ไดจัดกิจกรรมท่ีดีและ

สรางสรรคมากมายใหกับพนักงาน เพ่ือพัฒนาทางดานรายกาย จิตใจ อารมณ และสังคม อาทิเชน
กิจกรรมสวดมนตไหวพระ ทําสมาธิ แผเมตตาทุกเชา, กิจกรรมทอดผาปา ทอดกฐิน, กิจกรรมเขาวัด
ประจําเดือน, กิจกรรมปฏิบัติธรรมและฟงธรรมทุก ๆ วันอาทิตย, กิจกรรมรดน้ําดําหัว, กิจกรรม
อุปสมบทบรรพชาภาคฤดูรอน, กิจกรรมงดเหลาเขาพรรษา, กิจกรรมอบรมธรรมะ, กิจกรรมทําบุญ
ตักบาตร, กิจกรรมลด ละ เลิก อบายมุข, กิจกรรมโครงการเบี้ยคุณธรรม, กิจกรรมแจกน้ําดื่มงานบุญ,
กิจกรรมนิ่มซี่เส็งหวงใย รวมใจใหโลหิต, กิจกรรมรวมใจตานภัยหนาว, กิจกรรมมอบโลประกาศเกียรติ
คุณใหกับพนักงานดีเดนและพนักงานท่ีมาอายงุานครบ ๑๐ ๑๕ และ ๒๐ ป, กิจกรรมแขงขันจักรยาน
, กิจกรรมมอบทุนการศึกษาใหกับบุตรของพนักงาน, กิจกรรมกาวแรกนิ่มซี่เส็ง โครงการ NEW
BLOOD, กิจกรรมโครงการรักการอาน, กิจกรรมสัมมนาและอบรมใหความรูแกพนักงาน, กิจกรรม
อาสาพัฒนาชุมชน เหลานี้เปนตน
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๒๖๘

การถวงดุลในการจัดองคกรวิถีพุทธ
แนวคิดการถวงดุลในการจัดการองคกรวิถีพุทธ BWBS (Buddhist Weight Balance

Scorecard) ของบริษัทนิ่มซี่ เส็งลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) มีพัฒนาการมาจากแนวคิด Balance
Scorecard (BSC) ในทางตะวันตก แนวคิดท้ังสองนี้มีความแตกตางกันตรงท่ี Balance Scorecard
(BSC) ทฤษฎีแนวคิดตั้งเดิม เปนเครื่องมือท่ีเชื่อมโยงกับกลยุทธขององคกรกับการประเมินซึ่งจะมีการ
ประเมิน ๔ ดานอยางสมดุล ไดแก ดานการเงิน ดานลูกคา ดานกระบวนการบริหารภายใน ดานการ
เรียนรูและการดําเนินการ สวนแนวคิดการถวงดุลในการจัดการองคกรวิถีพุทธ BWBS (Buddhist
Weight Balance Scorecard) ท่ีคุณชัยวัฒน นํามาใชในการบริหารจัดการภายในองคกรของเขา
มี ๕ ดาน ไดแก ดานการเงิน ดานการตลาดลูกคา ดานการปฏิบัติงาน ดานนวัตกรรมการเรียนรูและ
ดานวัฒนธรรมองคกร ผูบริหารเห็นวาแนวคิดทฤษฎีดั้งเดิมมีบางสวนท่ีขาดหายไปคือ เรื่องของ
วัฒนธรรมองคกร๓ เขาจึงเพ่ิมเรื่องของวัฒนธรรมองคกรเขาไปและไดมีการนําแนวคิดดังกลาวไป
ประยุกตใชในการบริหารจัดการองคกร ในชวงท่ีเขาเขามาบริหารงานในบริษัทนิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง จํากัด
(มหาชน)

บริษัทนิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ไดนํามิติองคกรวิถีพุทธท่ีเรียกวา “การถวงดุลใน
การจัดองคกรวิถีพุทธ” (BWBS : Buddhist  Weight Balance Scorecard) มาประยุกตใชในการ
บริหารจัดการองคกร ซึ่งมิติองคกรวิถีพุทธท่ีทางบริษัทนํามาใช มี ๕ ดาน ดังนี้

(๑) ดานการเงิน : บริษัทนิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ไดนําหลักกรุณามาใชในดาน
การเงิน โดยมีนโยบายวาไมโลภ ไมแสวงหาผลกไร มีความเห็นออกเห็นใจอยากชวยเหลือผูอ่ืน ผูวิจัย
ไดสรุปรูปแบบและวิธีการบริหารจัดการดานการเงินเปนขอ ๆ ดังตอไปนี้

๑) ทางบริษัทจะนําหลักกรุณาเปนท่ีตั้งในการปลอยสินเชื่อ ตองมีการสอบถามลูกคาวามี
ความจําเปนมากนอยเพียงใด เดือดรอนอะไร ถาพบวาลูกคามีปญหาทางดานการเงิน ตองการใชเงิน
จริง ๆ โดยท่ีไมนําไปใชในทางท่ีเสื่อมหรือไมมีความจําเปน ทางบริษัทก็จะอนุมัติปลอยกูใหกับลูกคา

๒) เม่ือลูกคาไดกูเงินไปแลว สมมติวาลูกคาติดคางวด ๓ – ๔ งวด ถาเปนไฟแนนซท่ีอ่ืน
จะดําเนินการยึดรถทันที แตท่ีบริษัทนิ่มซี่เส็งลิสซิ่งจะมีความเมตตากรุณาตอลูกคา โดยจะดําเนินการ
โทรศัพทติดตามลูกคาใหมาพูดคุยเจรจาตกลงกันท่ีบริษัท พรอมท้ังสอบถามปญหาท่ีลูกคาเผชิญ
ถาหากพบวาลูกคามีปญหา ทางบริษัทจะชวยปรับโครงสรางหนี้ใหกับลูกคา ใหลูกคาสามารถผอน
ชําระหนี้ได เชน ถาลูกคาขอจายคางวดท่ีไดคางไวสัก ๑ – ๒ งวด ทางบริษัทก็จะไมยึดรถของลูกคา

๓) ถาเปนลูกคาเกาหรือเปนนิสิตนักศึกษาท่ีมีปญหาดานการเงินทางบริษัทจะลดอัตรา
ดอกเบี้ยใหเปนกรณีพิเศษ

๔) ทางบริษัทจะไมคิดคาติดตามทวงหนี้ แตถาเปนท่ีอ่ืนจะมีคิดคาติดตามทวงหนี้ครั้งละ
ประมาณ ๒๐๐ – ๓๐๐ บาท

(๒) ดานการตลาดและลูกคา : การถวงดุลในการจัดการองคกรวิถีพุทธของบริษัทนิ่มซี่
เส็งลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ดานการตลาดและลูกคา ไดมีการนําหลักเมตตามาใช โดยทางบริษัทจะ
ปลูกฝงใหพนักงานทุกคนมีจิตเมตตาตอผู อ่ืน มีความรักตอผูอ่ืนอยางเสมอกัน ในการตลาดนั้น

๓ สัมภาษณ ชัยวัฒน สุวิทยศักดานนท, กรรมการผูจัดการใหญบริษัทน่ิมซี่เส็งลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
, ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘.
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๒๖๙

ทางบริษัทจะมีนโยบายงานบุญ เชน การแจกน้ําโรงทาน การเขาไปรวมกิจกรรมชวยเหลือและพัฒนา
สังคม กิจกรรมตาง ๆ ท่ีทางบริษัทสงพนักงานเขาไปรวม ถือเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับบริษัท
และเปนการโฆษณาองคกรของตนใหเปนท่ีรูจักอยางกวางขวาง สวนการนําหลักเมตตามาใชตอลูกคา
นั้น ทางบริษัทจะรักและเมตตาลูกคาทุกคนอยางเสมอกัน ไมเลือกปฏิบัติ คอยใหการตอนรับลูกคา
ดวยบริการท่ีดี คอยใหคําปรึกษาชี้แนะและใหคําแนะนําแกลูกคาทางดานการเงิน ถาลูกคาติดขัดคา
งวดก็จะพูดคุยเจรจาตกลงกับลูกคาดวยเมตตา ใหลูกคาผอนผันชําระบางสวนกอนไดโดยยังไมยึดรถ
แตถาลูกคาไมยอมจายคางวดท่ีติดคางเกิน ๕ งวด และไมยอมเขามาผอนชําระ ทางบริษัทก็ถึงจะ
ดําเนินการข้ันสุดทายดวยการยึดรถ แตกอนจะถึงข้ันนั้นทางบริษัทจะเมตตากรุณาเจรจาตกลงกับ
ลูกคาดี ๆ เสียกอน

(๓) ดานการปฏิบัติงาน : การถวงดุลในการจัดการองคกรวิถีพุทธของบริษัทนิ่มซี่เส็ง
ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ดานการปฏิบัติงานนั้น ไดนําหลักสมานัตตามาประยุกตใช โดยทางบริษัทจะ
สอนใหพนักงานมีความสมัครสมานสามัคคีกัน ทํางานรวมกันเหมือนพ่ีเหมือนนอง เหมือนคนใน
ครอบครัว สุข ทุกข เสมอกัน มีความรับผิดชอบในหนาท่ีการงานรวมกัน มีปญหาก็ตองชวยกันแกไข
ท้ังนี้พนักงานทุกคนจะตองเรียนรูระบบการทํางานแบบมัลติเปล คือ สามารถทํางานทดแทนกันไดท้ัง
ดานบัญชีและดานสินเชื่อนั่นเอง

(๔) ดานนวัตกรรมการเรียนรู : ทางบริษัทนิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ไดนําหลัก
วิมังสา ใชปญญาตรวจสอบ คือ หม่ันใชปญญาพิจารณาใครครวญ ตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบ
ขอยิ่งหยอนเกินเลย บกพรอง ขัดของ ในสิ่งท่ีทํา โดยรูจักทดลอง วางแผน วัดผล คิดคนวิธีแกไข
ปรับปรุง ดวยการจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะความรูและศักยภาพทางดานรางกาย จิตใจ อารมณและ
สังคม โดยมีการจัดกิจกรรมอันเปนประโยชนเก้ือกูลแกการพัฒนาตนแกพนักงานในองคกรท้ังทางโลก
และทางธรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคกร ใหรูจักพัฒนาตนเอง ใหเปนผูมีสติปญญา
มีความสามารถวิเคราะหหนทางในการแกไขปญหาตาง ๆ ได ท้ังยังปลูกฝงใหพนักงานรูจักใชหลัก
วิมังสาเพ่ือตรึกตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้น สงเสริมใหพนักงานในบริษัทมีความรูความเขาใจ ใช
ปญญาพิจารณาตรวจสอบขอดี ขอเสีย ขอบกพรอง ตลอดจนปญหาอุปสรรคและวิธีการแกไขตาง ๆ
อยางมีเหตุผล

(๕) ดานวัฒนธรรมองคกร : การถวงดุลในการจัดการองคกรวิถีพุทธของบริษัทนิ่มซี่เส็ง
ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ดานวัฒนธรรมองคกร คือ ยิ้ม ไหว ทักทาย เบิกบาน นอกจากนี้ผูบริหารยังได
สงเสริมและสนับสนุนใหพนักงานมีโอกาสไดศึกษาเรียนรูมงคลชีวิต ๓๘ ประการ ดวยการแจกหนังสือ
แจกซีดี และออกกฎใหทุกสาขาตั้งหนาพักจอคอมพิวเตอรใหเปนหลักธรรมมงคลชีวิต ๓๘ ประการ
เพ่ือใหพนักงานไดเรียนรู จดจํา และนอมนําไปปฏิบัติ จากการสัมภาษณพบวา ทางบริษัทปลูกฝงให
พนักงานเปนคนดี เปนบัณฑิต ไมคบคนพาล มีความเปนกัลยาณมิตรหรือเพ่ือนท่ีดีตอกัน ชักชวนกัน
ลด ละ เลิก อบายมุข ชักชวนกันเขาวัด ทําบุญ ฟงเทศน ฟงธรรม ปฏิบัติธรรม ชักชวนกันออกกําลัง
กาย ชักชวนการทําแตสิ่งท่ีดีและเปนประโยชนท้ังแกตนเอง แกผูอ่ืน และแกสังคมอีกดวย

๕.๓ การบริหารจัดการองคเชิงพุทธตามหลักพุทธธรรม
การบริหารจัดการเชิงพุทธ หมายถึง การนําเอาหลักธรรมของพระพุทธศาสนามา

บูรณาการกับวิชาสมัยใหม เพ่ือนํามาประยุกตใชในการบริหารตน บริหารคน และบริหารงานใหสําเร็จ



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

๒๗๐

ตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหเกิดความยั่งยืน จากการวิเคราะหบันทึกคํา
สัมภาษณของผูบริหารและพนักงานบริษัทนิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) พบวา หลักพุทธธรรมท่ี
สอดคลองกับการบริหารจัดการองคกรเชิงพุทธ ดานการครองตน ครองคน และครองงาน สรุปไดวา
ผูบริหารและพนักงานในบริษัทนิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ไดนอมนําหลักพุทธธรรมมาใชในการ
ครองตน ครองคน และครองงาน ไดแก ฆราวาสธรรม ๔ พรหมวิหาร ๔ อิทธิบาท ๔ เบญจศีล
เบญจธรรม กัลยาณมิตตา โยนิโสมนสิการ สุจริต ๓ มรรคมีองค ๘ ธรรมคุมครองโลก ๒ ธรรมทําให
งาม ๒ สัปปุริสธรรม ๗ อปริหานิยธรรม ๗ และทศพิธราชธรรม การนําหลักพุทธธรรมดังกลาวมา
ประยุกตใชในการบริหารจัดการดานการครองตน ครองคน และครองงานนั้น กอใหเกิดคุณประโยชน
อันดีงามและกอใหเกิดความสุขตอตนเอง ตอองคกร ตอเพ่ือนรวมงาน ตอลูกคา ตอชุมชนและสังคม
ดังจะเห็นไดจากการท่ีผูบริหารและพนักงานมีความสุขในการทํางาน มีความสุขกับการท่ีไดดูแลให
ความชวยเหลือสังคม มีความสุขท่ีไดเห็นองคกรเติบโตไปพรอมกับสังคม และมีความสุขท่ีไดสรางคนดี
มีศีลธรรมกลับคืนสูสังคมอีกดวย

๖. สรุปองคความรูท่ีไดจากการวิจัย
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาวิเคราะหการบริหารจัดการเชิงพุทธของบริษัทนิ่มซี่เส็ง

ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)” ผูวิจัยไดสรุปองคความรูท่ีไดจากการวิจัยตามวัตถุประสงค ซึ่งมีประเด็น
การศึกษาภาพรวม ๓ ประเด็น ดังนี้คือ ประเด็นแรก คือ องคความรูเก่ียวกับแนวคิดและทฤษฎีการ
บริหารจัดการในตะวันตกและพระพุทธศาสนาวา การบริหารจัดการ เปนศิลปะแหงการทํางานให
สําเร็จตามวัตถุประสงค อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สวนการบริหารจัดการเชิงพุทธ เปนการ
นอมนําเอาหลักพุทธธรรมมาใชในการครองตน ครองคน และครองงาน ผูบริหารหรือผูนําท่ีดี ตองมี
คุณลักษณะ ๓ ประการ คือ (๑) จักขุมา : มีปญญามองไกล ตองมีความชํานาญในการใชความคิด
(๒) วิธุโร : มีการจัดการธุระไดดี มีความชํานาญดานเทคนิค (๓) นิสสยสัมปนโน : มีการพ่ึงพาอาศัย
คนอ่ืนได ตองมีมนุษยสัมพันธท่ีดี

ประเด็นท่ีสอง คือ องคความรูเก่ียวกับการบริหารจัดการองคกรเชิงพุทธของบริษัท
นิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) แบงออกเปน ๓ หัวขอใหญ ไดแก (๑) แนวคิดเก่ียวกับการใหเชา
ทรัพยสินแบบลิสซิ่ง อาทิเชน ลักษณะท่ัวไปของธุรกิจเชาซื้อในประเทศไทย ประเภทของการทํา
ธุรกิจเชาซื้อ ข้ันตอนการเชาซื้อ เปนตน (๒) ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับบริษัทนิ่มซี่เส็ง อาทิเชน ประวัติ
ความเปนมา วิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธธุรกิจ เปาหมายองคกร พ้ืนท่ีและสาขาท่ีเปดใหบริการ
ตําแหนงหนาท่ีรับผิดชอบของพนักงานแตละสาขา ข้ันตอนการดําเนินสินเชื่อใหกับลูกคา เปนตน และ
(๓) องคความรูเก่ียวกับกิจกรรมเชิงพุทธภายในองคกรและการถวงดุลในการจัดการองคกรวิถีพุทธ

ประเด็นท่ีสาม คือ องคความรูเก่ียวกับการบริหารจัดการเชิงพุทธตามหลักพุทธธรรม
ดานการครองตน ครองคน และครองงาน นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดรับองคความรูเก่ียวกับแนวคิดในการ
จัดการองคกรเชิงพุทธ รูปแบบและวิธีการบริหารจัดการเชิงพุทธ การจัดกิจกรรมเชิงพุทธ
การใหบริการลูกคาเชิงพุทธอีกดวย

องคความรูท่ีไดรับจากการวิจัยครั้งนี้มีประโยชนอยางมาก กลาวคือ สามารถนํารูปแบบ
การบริหารจัดการองคกรเชิงพุทธดานการครองตน ครองคน และครองงาน ไปประยุกตใชเปน
แนวทางในการแกไข ปรับปรุง และพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบริหารและพนักงานภายใน
องคกรนิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง และองคกรอ่ืน ๆ อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป
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๗. ขอเสนอแนะ
๖.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑) องคกรและผูบริหารธุรกิจนิ่มซี่เส็งอ่ืน ๆ นอกเหลือจากธุรกิจนิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง เชน

นิ่มซี่เส็งขนสง นิ่มซี่เส็งรถยก นิ่มซี่เส็งอสังหาริมทรัพย ควรบริหารงานโดยนําหลักพุทธธรรมมา
ประยุกตใชและบูรณาการกับนโยบายของบริษัทในเครือเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

๒) ควรเปดโอกาสใหครอบครัวและบุตรหลานของพนักงานในองคกร มีโอกาสไดเขา
รวมกิจกรรมเชิงพุทธตาง ๆ ท่ีองคกรไดจัดข้ึนดวย

๓) บริษัทนิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) ควรรักษาและสืบทอดวัฒนธรรมองคกรวิถี
พุทธ ตลอดถึงแนวคิดการถวงดุลในการจัดการองคกรวิถีพุทธนี้เอาไว และควรนอมนําเอาหลักพุทธ
ธรรมอ่ืน ๆ มาประยุกตใชในการบริหารจัดการองคกรใหดียิ่ง ๆ ข้ึนไป

๔) ควรจัดอบรมใหความรูแกพนักงานในองคกร รวมไปถึงเปดโอกาสใหองคกรอ่ืน ๆ
มีโอกาสไดมาศึกษาทําความเขาใจเก่ียวกับมิติองคกรวิถีพุทธ และการจัดกิจกรรมเชิงพุทธตาง ๆ
ภายในองคกร

๕) องคกรทางพระพุทธศาสนาควรใหการยกยอง และใหรางวัลแกบริษัทนิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง
จํากัด (มหาชน) ในฐานะองคกรวิถีพุทธตนแบบท่ีไดนอมนําเอาหลักพุทธธรรมมาประยุกตใชในการ
บริหารจัดการองคกร สําเร็จเปนมรรคเปนผลไดเปนอยางดี

๖.๒ ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
๑) ควรนําผลการศึกษานี้ไปเปนขอมูลในการวางแผนการบริหารจัดการองคกรเชิงพุทธให

มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน
๒) ควรสรางความรูและความเขาใจเก่ียวกับการถวงดุลในการจัดการองคกรวิถีพุทธใหกับ

พนักงานอยางถูกตองและชัดเจนยิ่งข้ึน เพ่ือใหการปฏิบัติงานตามหลักมิติองคกรวิ ถีพุทธ สามารถ
ดําเนินการไปไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดีกวานี้มากยิ่งข้ึนไป

๓) องคกรและผูบริหารควรใหความสําคัญและนอมนําเอาหลักพุทธธรรมอ่ืน ๆ ไปใชใน
การครองตน ครองคน ครองงาน ท้ังนี้ควรมีการสงเสริมใหพนักงานในองคกรไดศึกษาเรียนรูหลักพุทธ
ธรรมอ่ืน ๆ นอกเหนือจากมงคลชีวิต ๓๘ ประการ เพ่ือนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยาง
ถูกตองและดีงาม กอใหเกิดประโยชนตอตนเอง ตอบุคคลอ่ืน ตอองคกร และตอสังคมตอไป

๖.๓ ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
๑) การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญจํานวนไมมาก

ผลการวิจัยแสดงถึงกลุมเปาหมายในบริบทของเขตพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหมเทานั้น ถาหากนําประเด็น
วิจัยเดียวกันไปศึกษาในบริบทของเขตอ่ืน ๆ จังหวัดอ่ืน ๆ สาขาอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีผูวิจัยไดลง
พ้ืนท่ีภาคสนามเก็บขอมูล อาจไดขอมูลท่ีแตกตางหลากหลายมากกวานี้ จึงเปนอีกประเด็นท่ีนาสนใจ
ในการนําไปศึกษาตอไป นอกจากนี้ควรศึกษาท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพควบคูกันไป เพ่ือใหได
ขอมูลท่ีมีความหลากหลาย และมีความนาเชื่อถือทางสถิติมากยิ่งข้ึน

๒) หลักพุทธธรรมท่ีสอดคลองกับการครองตน ครองคน และครองงานนั้นมีหลากหลาย
ในการวิจัยครั้งตอไปสามารถวิเคราะหและศึกษาเชื่อมโยงกับหลักธรรมอ่ืน ๆ ไดอีก เชน สังคหวัตถุ ๔
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เบญจศีล เบญจธรรม มรรคมีองค ๘ ธรรมคุมครองโลก ๒ ธรรมทําใหงาม ๒ สัปปุริสธรรม ๔
อปริหารนิยธรรม ๗ ทศพิธราชธรรรม ๑๐ เปนตน

๓) ศึกษาทัศนคติของผูบริหารและพนักงานเก่ียวกับการนําหลักพุทธธรรมมาประยุกตใช
ในการบริหารจัดการองคกรของบริษัทนิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)

๔) ศึกษาวิจัยบทบาทของบริษัทนิ่มซี่ เส็งลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) กับการเผยแพร
พระพุทธศาสนาใหกับพนักงาน ลูกคา และประชาชนท่ัวไป

๕) ศึกษาการประยุกตใชหลักมงคลชีวิต ๓๘ ประการ ในการดําเนินงานภายในองคกร
ของบริษัทนิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)

๖) ศึกษาความรูและความเขาใจเก่ียวกับการถวงดุลในการจัดการองคกรวิถีพุทธของ
ผูบริหารและพนักงานบริษัทนิ่มซี่เส็งสิงซิ่ง จํากัด (มหาชน)

๗) ศึกษาความพึงพอใจในการบริหารจัดการเชิงพุทธ ของบริษัทนิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง จํากัด
(มหาชน)

๘) ศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการองคกรระหวางบริษัทนิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง จํากัด
(มหาชน) และบริษัทลิสซิ่งอ่ืน ๆ

ผูวิจัยหวังวาขอเสนอแนะในการวิจัยท้ัง ๘ ขอ ท่ีกลาวมาขางตนนี้ จะมีผูสนใจนําไป
ศึกษาวิจัยเพ่ิมเติม ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาขอมูลตาง ๆ ในงานวิจัยนี้ จะเปนประโยชนแกผูท่ีสนใจ
ศึกษา ตลอดถึงผูอานทุก ๆ ทาน ท้ังยังเปนพ้ืนฐานสําคัญท่ีจะนําไปตอยอดสําหรับการทํางานวิจัยใน
หัวขออ่ืน ๆ ตอไป
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค คือ การศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลักสัป

ปุริสธรรม ๗ ของสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๓ สาขาแพร มีวัตถุประสงคในการวิจัย คือ
๑) เพ่ือศึกษาการบริหารงานตามหลักสัปปุริสธรรม ของสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๓ สาขาแพร
๒) เปรียบเทียบความคิดเห็นการบริหารงานตามหลักสัปปุริสธรรม ของสํานักจัดการทรัพยากรปาไม
ท่ี ๓ สาขาแพร โดยจําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล ๓) เพ่ือศึกษาปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ
ตอการบริหารงานบุคคลโดยการใชหลักสัปปุริสธรรม ของสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๓ สาขาแพร
๔) เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารงานตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๓
สาขาแพร

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) โดยใช
ระเบียบวิธีเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) โดยมีกลุมประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ
ลูกจาง จํานวน ๓๘๑ คน ไดมาจากการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) โดยใช
สูตรคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยาง ของทาโร ยามาเน (Taro, Yamane) จํานวนตัวอยางท่ีใชเก็บรวบ
รวบรวมขอมูลจํานวน ๑๙๕ คน เก็บขอมูลใชแบบสอบถาม และทําการวิเคราะหขอมูลโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร เพ่ือหา คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานในการอธิบายลักษณะขอมูลท่ัวไป และทําการทดสอบสมมติฐานดวยการทดสอบคา (t-test)
และคาเอฟ (F-test) ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA) เม่ือพบวา
มีความแตกตางจึงทดสอบความแตกตางรายคูโดยวิธีการหาผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุด (Least
Significant Difference : LSD) และขอมูลจากการสัมภาษณ ผูวิจัยจะทําการจัดกลุมขอมูลตาม
สาระสําคัญของประเด็นการสัมภาษณ จากนั้นทําการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา ดวยวิธีพรรณาเปน
ความเรียง

* นิสิตปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ,๒๕๕๘)/thanawan_96@hotmail.com

**อาจารยท่ีปรึกษา วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร
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ผลการวิจัย พบวา
๑. การบริหารงานตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๓

สาขาแพร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = ๓.๙๖, S.D. = ๐.๗๔๘) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน
เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย พบวา ดานปริสัญู อยู ในระดับมากท่ีสุด รองลงมา
คือ ดานอัตถัญูดานอัตตัญู ดานปุคคลัญู ดานธัมมัญูดานมัตตัญู และดานกาลัญู
ตามลําดับ

๒. การเปรียบเทียบระดับการบริหารงานตามหลักตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของสํานัก
จัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๓ สาขาแพร ดวยการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหความแตกตางตาม
การจําแนกปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดรวมตอเดือน และประสบการณ
การทํางาน ดานเพศ ระดับการศึกษา รายไดรวมตอเดือน ประสบการณการทํางาน ไมแตกตางกัน
จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว สวนดานอายุ แตกตางกัน จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว

๓. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ เก่ียวกับการบริหารงานตามหลักสัปปุริสธรรม
๗ ของสํานกจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๓ สาขาแพร คือ การบริหารงานไมสอดคลองกับวัตถุประสงค
และแผนการดําเนินงาน ควรจัดใหมีการประชุมวางแผนรวมกันเพ่ือใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน
ในการทํางานบุคลากรทํางานไดไมทันตามกําหนดระยะเวลาของแผน และขาดแรงจูงใจในการทํางาน
ควรกําหนดระยะเวลาของแผนงานใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของงาน ควรมีการสรางแรงจูงใจในการ
ทํางานใหบุคลากร  มีการประสานงานกับองคกรท่ีมีความเชื่อมโยงกันกับองคกรเพ่ือประโยชนของ
องคกร และในดานบุคลากรมีความรูความสามารถไมตรงกับตําแหนงท่ีบรรจุแตงตั้ง ในการสรรหา
บุคลากรเขาทํางานควรมีการทดสอบความรูความสามารถในการทํางาน เพ่ือท่ีจะไดคนท่ีมีความรู
ความสามารถในแตละดานมาปฏิบัติงานเพ่ือเปนประโยชนตอองคกร

๔. แนวทางในการบริหารงานตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของสํานักจัดการทรัพยากร ปา
ไมท่ี ๓ สาขาแพร พบวา ผูใหขอมูลสําคัญสวนใหญเนนในเรื่องการนําหลักการในการบริหารงานใน
องคกร รวมถึง หลักเกณฑ ระเบียบในการบริหารมาใชในการดําเนินการตามแผนนโยบายการจัดการ
บริหารท่ีไดวางไว มุงม่ันการทํางานเพ่ือขับเคลื่อน องคกรไปสูจุดหมายและเปาหมายท่ีวางไว
ปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานอ่ืนและกับทุกคนในองคกรดวยความเปนมิตร ควรมีการบริหารงานให
สอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ีขององคกร ควรมีการบริหารงานตามกรอบระยะเวลาใหเหมาะสมและตาม
กําหนด ซึ่งจะมีผลทําใหเกิดการบริหารงานอยางเปนระบบ ระเบียบ ถูกตองตามกระบวนการ ในดาน
การรูจักชุมชน องคกรสรางมนุษยสัมพันธท่ีดีกับบุคคลากรผูปฏิบัติงานและกับหนวยงานภายนอก
ใหความสําคัญกับบุคลากรผูปฏิบัติงานและเปดโอกาสใหบุคคลากรมีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นเพ่ือพัฒนาองคกรใหมีการบริหารงานท่ีดีข้ึน สงเสริมใหบุคลากรมีการพัฒนาทักษะเฉพาะดาน
ท่ีปฏิบัติงาน เพ่ือใหเกิดความเชี่ยวชาญและทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม มีการนําเอาหลักธรรม
มาประยุกตใชกับองคกรเพ่ือเปนประโยชนตอองคกรและบุคลากร

คําสําคัญ: การบริหารงาน, สัปปุริสธรรม ๗
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Abstract
The objectives of this research were to 1. Study the administration

according to Sappurisadhamma VII of department of forest resource management
office 3 Phrae branch 2) to compare opinions for the administration according to
Sappurisadhamma VII of department of forest resource management office 3 Phrae
branchr 3) to study the problems and suggestions on the administration according to
VII Sappurisadhamma of department of forest resource management office 3 Phrae
branch 4) tostudyprocess of the administration according to Sappurisadhamma VII of
department of forest resource management office 3 Phrae branch.

The finding of this research was found as follows :
1. Administered by the Bureau of 7 Sappuris fair management of forest

resources at the three branches spread overall level (= 3.96, SD = 0.748) when
considering the sort of average. to find that the little Prisayyo in the highest rate of
coverage is the most important stat adoration and self adoration. The keypad on the
clutch problem adoration. The Grantham Mattayyo the ordinary adoration. And
Kalayyo respectively

2. A comparison of the level of administration according to the
principles of fair 7 Sappuris Bureau of Forest Resource Management at the three
branches spread by testing the hypothesis by analyzing the differences based on the
classification of personal factors, including gender, age, education. Total revenue per
month And experience in sex education. Total revenue per month Experience not
different We reject the hypothesis of the age difference, she accepts the hypothesis.

3. Administration of the Department of Forest Resource Management at
the three branches are widespread problems, and suggested the administration was
not consistent with the objectives and implementation plans. Should arrange a
meeting in order to plan together in the same direction. Operating personnel working
behind the period of the plan. And lack of motivation to work. Should the period of
the Plan in accordance with the objectives of the task. There should be incentives
for people to work. Coordination with organizations that are associated with the
organization for the benefit of the organization. The staff is knowledgeable and does
not meet the appointment. The recruitment office should have tested the efficacy of
work. In order to have people who are competent in the field of operations to
benefit the organization.

4. From the interview administered by the Bureau of 7 Sappuris fair
management of forest resources at the three branches spread find the information
most important to focus on the principles in the management of the organization,
including the rules and regulations for the administration. used in the
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implementation of policies and management plans were put on hold. Committed to
work to drive and organizations towards the goal. Working with other agencies and
with everyone in the organization with an ethos. Should be administered in
accordance with the conditions of the enterprise. It should be administered within a
reasonable period of time and on schedule. This will result in the administration
systematically organized according to the process. Known in the community The
organization Mundi human relationships with staff workers and with outside agencies.
The focus is on personnel and to allow employees to participate in the review in
order to develop a better administration. Encourage employees to develop
specialized skills to operate. To provide expertise and keep pace with social change.
Utilizing the principles applied to the organization to benefit the organization and it's
people.
Keyword: Administration, Sappurisadhamma

๑. บทนํา
การบริหารนับวาเปนกิจกรรมอันหนึ่งท่ีมีความสําคัญอยางมาก ในการท่ีจะสรรคสราง

กิจกรรมใหประสบความสําเร็จไดตามวัตถุประสงคท่ีตองการขององคการ ซึงอันท่ีจริงหลักของการ
บริหารนั้น เปนกิจกรรมท่ีเกาแกคูประวัติศาสตรของมนุษยชาติมาชานาน แตการบริหารในยุคโบราณ
มีลักษณะเปนศิลปคอนขางมากกวา หรืออาจเรียกไดวาเปนเรื่องของฝมือและพรสวรรคของผูบริหาร๑

ซึ่งหากศึกษายอนหลังไปหลายพันปกอนจะพบรองรอยการบริหารจากผลงานท่ีปรากฏใหเห็นจาก
สิ่งกอสรางตาง ๆ เชน ปรามิด หรือระบบชลประทานของชาวอียิปตโบราณ๒ ซึ่งสิ่งเหลานี้ก็เปน
รูปแบบการบริหาร แตอาจมีลักษณะเปนศิลปมากกวาท่ีจะเปนรูปแบบเปนวิทยาศาสตร

ปจจุบันนี้แตละองคกรเล็งเห็นความสําคัญของมนุษยวาเปนทรัพยากรท่ีมีคาสูงสุด
องคกรจะประสบความสําเร็จไดเพียงใดข้ึนอยูกับบุคคลในการดําเนินการ การบริหารงานบุคคลเปน
หนาท่ีท่ีสําคัญในองคกร ท้ังองคกรของรัฐหรือหนวยงานเอกชนลวนอาศัยแนวคิดสมัยใหมเพ่ือการ
บริหารงานบุคคล เพราะเปนเรื่องการแสวงหาบุคคล รักษาไว และใชทรัพยากรท่ีเปนคนใหบริหาร
ทรัพยากรอ่ืนๆ ใหไดประโยชนตอหนวยสูงสุด๓ มนุษยเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดในการบริหารจึงควร
มีกระบวนการบริหาร โดยมีนโยบายเรื่องบุคคลขององคกรเปนเงื่อนไขกํากับ๔ กลาวไดวามนุษยใน
องคกรจะเปนท่ีมาของความสําเร็จหรือความลมเหลวขององคกรเลยทีเดียว การศึกษาเก่ียวกับคนใน
ลักษณะท่ีเปนการใชคนใหเหมาะกับงาน (Put the right man in the right job) โดยพิจารณาถึง
ความรูความสามารถและความเหมาะสมของบุคคล๕ ดังนั้นจําเปนตองมีการพัฒนาบุคคลเพ่ือการ

๑ นิตย  สัมมาพันธ, การบริหารเชิงพุทธ,(กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮาส, ๒๕๒๙), หนา ๓๓
๒ วิโรจน สารรัตน, การบริหารหลักการทฤษฎีและประเด็นทางการศึกษา,(กรุงเทพมหานคร : ทิพยวิสุทธิ,

๒๕๔๒), หนา ๑๔.
๓ เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง, การบริหารรัฐกิจ, (ขอนแกน : หจก.ขอนแกนการพิมพ), หนา ๑.
๔ ศุภชัย ยาวะประภาษ, การบริหารงานบุคคลภาครัฐไทยกระแสใหมและสิ่งทาทาย, (กรุงเทพมหานคร :

บริษัทจุดทองจากัด, ๒๕๕๘), หนา ๑๑ .
๕ อุทัย หิรัญโต, หลักการบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮาส, ๒๕๕๑),หนา ๑.
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บริหารงานบุคคล โดยเสริมสรางและเปลี่ยนแปลงผูปฏิบัติงานในดานตางๆ เชน ความรู ความสามารถ
ทักษะ อุปนิสัย ทัศนคติ และวิธีการในการทํางาน อันจะนําไปสูประสิทธิภาพในการทํางาน

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๓ สาขาแพร เปนหนวยงานสวนภูมิภาค สังกัดกรมปา
ไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนหนวยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพยากร
ปาไมเพ่ือประโยชนสูงสุดของประเทศชาติเพ่ือใหมีการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องและเปนประโยชนแก
ทางราชการ โดยยึดหลักจัดการทรัพยากรปาไมแบบอเนกประโยชน ท้ังนี้ เพ่ือความยั่งยืนของ
ทรัพยากรปาไม และเพ่ือใหสอดคลองกับยุทธศาสตรกลุมจังหวัดและการอํานวยความสะดวกในการ
บริการประชาชน กรมปาไมจึงไดมีคําสั่งใหมีการจัดตั้งสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๑ – ๑๙ ข้ึนมา
ใหเปนหนวยงานสวนกลางของกรมปาไมท่ีมีสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาคข้ึนตรงกับกรมปาไม
เรียกวา สํานักจัดการทรัพยากรปาไม กระจายอยู ท่ัวประเทศ โดยมีภารกิจและอํานาจหนาท่ี
รับผิดชอบการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับการปาไม  หลังจากหนวยงานเดิมซึ่งเปนท่ีรูจักโดยท่ัวไป คือ
สํานักงานปาไมเขต สํานักงานปาไมจังหวัด สํานักงานปาไมอําเภอ สํานักงานปาไมสาขา(จังหวัด) ได
ถูกยกเลิกไป  ภารกิจของหนวยงานดังกลาวจึงเปนภารกิจหนาท่ีของสํานักจัดการทรัพยากรปาไม
ตามท่ีกรมปาไม กําหนด ต อมา ได ม ีกฎกระทรวงแบ งส วนรา ชการกรมป า ไม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๑ กรมปาไมจึงไดมีคําสั่ง เรื่องการจัดโครงสราง
หนวยงานและกําหนดอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบของสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๑ –๑๓ และ
สํานักจัดการทรัพยากรปาไม(สาขา) สังกัดกรมปาไม และจัดใหมีศูนยประสานงานปาไมในสังกัดสํานัก
ท้ังนี้เพ่ือประโยชนแกทางราชการ และความคลองตัวในการบริหารจัดการพ้ืนท่ี ตามอํานาจหนาท่ี
ความรับผิดชอบของกรมปาไม  กรมปาไมไดมีคําสั่ง ท่ี ๒๐๒๑/๒๕๕๕ ลงวันท่ี ๒๕ เมษายน พ.ศ.
๒๕๕๕ เรื่อง ใหจัดตั้งสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๓ สาขาแพร และคําสั่ง ท่ี ๒๐๒๒/๒๕๕๕
ลงวันท่ี ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง ใหขาราชการไปปฏิบัติราชการ โดยกําหนดพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
จํานวน ๒ จังหวัด ไดแก จังหวัดแพร และจังหวัดนาน และหลังจากท่ีไดมีการกําหนดโครงสราง
หนวยงานและกําหนดอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบใหม ทําใหเกิดปญหาในดานการบริหารงานของ
องคการ ท้ังในดานการวางแผนการทํางาน การจัดองคการ การติดตอประสานงาน การสั่งการการ
บังคับบัญชา และการควบคุมการทํางาน ดังนั้นเพ่ือใหการบริหารงานของสํานักจัดการทรัพยากรปาไม
ท่ี ๓ สาขาแพร บรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว จึงตองมีการบริหารงานท่ีดีในทุกๆ
ดาน เพ่ือตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาล

จากประเด็นปญหาขางตน ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารงานตามหลักสัปปุริส
ธรรม ๗ ของสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๓ สาขาแพร เพ่ือนําไปใชการบริหารงานของสํานักจัดการ
ทรัพยากรปาไมท่ี ๓ สาขาแพร ซึ่งเปนองคกรท่ีประสานงานสนับสนุนการดําเนินงานและตอบสนอง
นโยบายของภาครัฐใหบรรลุเปาหมายมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนและเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติ
สืบไป

ผูวิจัยเห็นพระพุทธศาสนามีหลักธรรมท่ีชวยทําใหการบริหารงานดําเนินไปดวยความ
เรียบรอยและสําเร็จไดตามวัตถุประสงค ซึ่งเปนหลักธรรมท่ีครอบคลุมและเหมาะสมสําหรับการนํามา
ประยุกตใชในการบริหารงานขององคกรไดและสามารถสงเสริมสนับสนุนการบริหารไดหลายประการ
มีหลักธรรมท่ีใชในการบริหารงานอันหนึ่งไดแก สัปปุริสธรรม ๗ ซึ่งหมายถึง หลักธรรมของผูรูหรือคน
ดีอันประกอบดวย (หนึ่ง) ธัมมัญู (ผูรูจักเหตุ) (สอง) อัตถัญู (ผูรูจักผล) (สาม) อัตตัญู (ผูรูจักตน)
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(สี่) มัตตัญู (ผูรูจักประมาณ) (หา) กาลัญู  (ผูรูจักกาล) (หก) ปริสัญู (ผูรูจักบริษัท) และ (เจ็ด)
ปุคคลัญู (ผูรูจักบุคคล) ซึ่งสามารถนํามาปรับใชใหเขากับยุคสมัยอยางเชนปจจุบันไดอยางสอดคลอง
การบริหารยุคใหมจึงควรตองมีความสมดุลในสองดาน คือ ดานความรู ความสามารถ และดาน
คุณธรรมจริยธรรม โดยนําหลักพุทธธรรมมาเปนแนวทางในการบริหารผสมผสานกับแนวคิดตะวันตก
อันจะเปนสวนสงเสริมการใชความรู ความสามารถของบุคลากรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ขณะเดียวกัน ก็เปนเครื่องควบคุมยึดเหนี่ยวจิตใจ ไมใหบุคคลใชความรูความสามารถไปในทางท่ีผิด
หรือใชแบบสุดโตงเกินความพอดี ซึ่งจะสงผลเสียตอตนเองและองคกรตลอดจนสังคมโดยรวมใน
อนาคตได

ดังนั้นดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีแนวความคิดท่ีจะทําการวิจัยเพ่ือศึกษาถึง
การบริหารงานตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๓ สาขาแพร วามีการ
บริหารงานเปนอยางไรและมีปญหาและอุปสรรคในการบริหารงานในดานตางๆของสํานักจัดการ
ทรัพยากรปาไมท่ี ๓ สาขาแพร ผลการวิจัยครั้งนี้จะเปนประโยชนตอผูบริหาร และบุคลากรของสํานัก
จัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๓ สาขาแพร

๒. วัตถุประสงคของการวิจัย
๑. เพ่ือศึกษาการบริหารงานตามหลักสัปปุริสธรรม ของสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี

๓ สาขาแพร
๒. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นการบริหารงานตามหลักสัปปุริสธรรม ของสํานัก

จัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๓ สาขาแพร โดยจําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล
๓. เพ่ือศึกษาปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะตอการบริหารงานโดยการใชหลักสัปปุ

ริสธรรม ของสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๓ สาขาแพร
๔. เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารงานตามหลักสัปปุริสธรรมของสํานักจัดการ

ทรัพยากรปาไมท่ี ๓ สาขาแพร

๓. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) โดยใช

ระเบียบวิธีเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการแจก
แบบสอบถาม (Questionnaire) กับกลุมประชาชนท่ีไดกําหนดไวและการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) โดยการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-depths
Interview) กับผูใหขอมูลเปนสําคัญ (Key Informants) ประชากรท่ีไดจากการวิจัย ไดแก ขาราชการ
ลูกจางประจํา พนักงานราชการ ลูกจาง ซึ่งมีจํานวนท้ังหมด ๓๘๑ คน โดยใชสูตรคํานวณขนาดกลุม
ตัวอยางของทาโร ยามาเน (Taro, Yamane) ซึ่งกลุมตัวอยางมีจํานวนท้ังสิ้น ๑๙๕ คน ซึ่งไดมาจาก
การสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling)การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depths Interview) กับผูใหขอมูลสําคัญ (Key
Informants) จํานวน ๗ รูป/คน โดยใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหาประกอบบริบท
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๔. สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับการบริหารงานตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของ

สํานักจัดการทรัพยากรปาไม ท่ี ๓ สาขาแพร  พบวา บุคคลากรผูตอบแบบสอบถามมีระดับ
การบริหารงานตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๓ สาขาแพร ในภาพรวม
อยู ในระดับมาก ( X =๓.๙๖, S.D.=๐.๗๔๘) และเมื ่อพิจารณารายดานพบวาด านปริส ัญู
อยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดานอัตถัญู ดานอัตตัญู ปุคคลัญู ดานธัมมัญู ดานมัตตัญู
และดานกาลัญู ดังรายละเอียดดังนี้

๑) ดานปริสัญู พบวา บุคลากรของสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๓ สาขาแพร
มีระดับความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ โดยภาพรวมอยูในระดับมากมากท่ีสุด
( X = ๔.๖๘ , S.D. =๐.๗๓๘) เม่ือพิจารณาในแตละขอพบวา คาเฉลี่ยสูงสุด ( =๔.๗๗, S.D=๐.๔๒๓)
ของสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๓ สาขาแพร ในขอท่ีวา สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๓ สาขา
แพร มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับคนท้ังภายในองคกรและภายนอกองคกร รองลงมาคือ สํานักจัดการ
ทรัพยากรปาไมท่ี ๓ สาขาแพร  ใหความสําคัญตอองคกรเปนแบบอยางท่ีดีของสังคม ( X =๓.๗๖,
S.D.=๐.๗๐๐) สวนคาเฉลี่ยต่ําสุด ( X =๓.๖๙, S.D. = ๐.๗๓๒) ในขอท่ีวา สํานักจัดการทรัพยากรปา
ไมท่ี ๓ สาขาแพร  เปดโอกาสใหทุกคนไดมี สวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเพ่ือพัฒนาองคกร

๒) ดานอัตถัญู พบวา บุคลากรของสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๓ สาขาแพร
มีระดับความคิด เห็นตอการบริหารงานตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ โดยภาพรวมอยู ในระดับมาก
( X =๔.๐๔, S.D. = ๐.๗๒๒) เม่ือพิจารณาในแตละขอพบวาระดับการบริหารงานตามหลักสัปปุริส
ธรรม ๗ ของสําน ักจ ัดการทร ัพยากรป า ไม ที ่ ๓ สาขาแพร  คาเฉลี่ยสูงสุด ( X =๔.๙๒,
S.D.= ๐.๖๘๑) ในขอท่ีวาสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๓ สาขาแพรมุงม่ันทุมเทกําลังเพ่ือการ
บริหารงานองคกรใหเกิดการพัฒนา รองลงมาคือ สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๓ สาขาแพร
รูจุดมุงหมายหรือเปาหมายในการบริหารงานตามแผนท่ีวางไว ( X =๓.๘๖, S.D. = ๐.๗๖๗)
สวนคาเฉลี ่ยต่ําส ุด ( X =๓.๗๘, S.D.=๐.๗๔๓) ในขอท่ีวา สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๓
สาขาแพร มุงม่ันในการพัฒนาองคกรใหมีการขับเคลื่อนไปสูจุดหมายท่ีตั้งไว

๓) ดานจิตตภาวนา พบวา ระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานจิตตภาวนา
ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( =๔.๕๗, S.D=๐.๕๔) เม่ือพิจารณาในแตละขอพบวาคาเฉลี่ยสูงสุด
( =๔.๖๐, S.D=๐.๕๓๘) ในขอท่ีวา ในสถานีตํารวจของทาน ทานมีใจจดจอในการปฏิบัติงานอยาง
เต็มท่ี รองลงมา ( =๔.๕๙, S.D=๐.๕๐๔) ในขอท่ีวา ในสถานีตํารวจของทานปฏิบัติงานโดยคํานึงถึง
การประเมินและการตรวจสอบจากการตั้งใจทํางานอยูเสมอ สวนคาเฉลี่ยต่ําสุด ( =๔.๕๒, S.D=
๐.๕๙๔) ในขอท่ีวา ทานมีสมาธิในการปฏิบัติงานเปนประจํา

๔) ดานปุคคลัญู พบวา บุคลากรของสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๓ สาขาแพร
มีระดับความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
( X =๓.๘๖ , S.D. =๐.๗๕๔) เม่ือพิจารณาในแตละขอพบวาระดับการบริหารงานตามหลัก สัปปุริสธรรม
๗ ของสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๓ สาขา คาเฉลี่ยสูงสุด( X =๔.๐๔, S.D.= ๐.๖๗๖) ในขอท่ีวา
สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๓ สาขาแพรใหความสําคัญกับคนหรือทรัพยากรบุคคลและเปน
แบบอยางท่ีดีตอบุคคลากรท้ังภายในและภายนอกองคกร รองลงมาคือ สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี
๓ สาขาแพร ยกยองคนท่ี ทํางานดี ท่ีควรยกยอง ตํ าหนิคน ท่ี ทํางานไมดี ท่ีสมควรตํ าหนิ
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( X =๓.๙๓, S.D.= ๐.๗๓๓) สวนคาเฉลี่ยต่ําสุด ( X =๓.๖๑, S.D. = ๐.๘๓๓) ในขอท่ีวา สํานักจัดการ
ทรัพยากรปาไมท่ี ๓ สาขาแพร  สามารถบรรจุแตงตั้งหรือจัดวางบุคคลไดเหมาะสมกับงานท่ีไดรับ
มอบหมาย

๕) ดานอัตถัญู บุคลากรของสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๓ สาขาแพร
มีระดับความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
( X =๔.๐๔, S.D. = ๐.๗๒๒) เมื่อพิจารณาในแตละขอพบวาระดับการบริหารงานตามหลัก
สัปปุริสธรรม ๗ ของสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที ่ ๓ สาขาแพร คาเฉลี่ยสูงสุด ( X =๔.๙๒,
S.D.= ๐.๖๘๑) ในขอท่ีวาสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๓ สาขาแพรมุงม่ันทุมเทกําลังเพ่ือการ
บริหารงานองคกรใหเกิดการพัฒนา รองลงมาคือ สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๓ สาขาแพร
รูจุดมุงหมายหรือเปาหมายในการบริหารงานตามแผนท่ีวางไว ( X =๓.๘๖, S.D.=๐.๗๖๗)
สวนคาเฉลี่ยต่ําสุด ( X =๓.๗๘, S.D. = ๐.๗๔๓) ในขอท่ีวา สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๓
สาขาแพร มุงม่ันในการพัฒนาองคกรใหมีการขับเคลื่อนไปสูจุดหมายท่ีตั้งไว

๖) ดานมัตตัญู บุคลากรของสํานักจัดการทรัพยากรปาไม ท่ี ๓ สาขาแพร
มีระดับความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
( X = ๓.๗๖, S.D. = ๐.๗๐๔) เม่ือพิจารณาในแตละขอพบวาระดับการบริหารงานตามหลักสัปปุริสธรรม
๗ ของสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๓ สาขาแพร คาเฉลี่ยสูงสุด( X =๓.๘๓, S.D.= ๐.๗๒๕) ในขอท่ีวา
สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๓ สาขาแพร มีการวางแผนจัดการและกําหนดนโยบายไวอยาง
เหมาะสม รองลงมาคือ สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๓ สาขาแพรเปนตัวอยางท่ีดีในการกําหนด
ขอบเขตการบริหารงานตามหลักการท่ีเหมาะสม และจัดองคกรดวยการรักษาสมดุลขององคกร
( X =๓.๗๙, S.D. = ๐.๗๑๗) สวนคาเฉลี่ยต่ําสุด ( X =๓.๖๙, S.D. = ๐.๗๔๖) ในขอท่ีวา สํานักจัดการ
ทรัพยากรปาไมท่ี ๓ สาขาแพร เปนตัวอยางท่ีดีกับหนวยงานอ่ืนในการปฏิบัติงานและบริหารงานดวย
ความพอเพียง

๗) ดานกาลัญู พบวา บุคลากรของสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๓ สาขาแพร
มีระดับความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ โดยภาพรวมอยู ในระดับมาก
( X =๓.๖๗, S.D. = ๐.๗๑๓) เม่ือพิจารณาในแตละขอพบวาระดับการบริหารงานตามหลักสัปปุริสธรรม
๗ ของสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๓ สาขาแพร คาเฉลี่ยสูงสุด ( X =๓.๗๔, S.D.= ๐.๖๕๕)
ในขอท่ีวาสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๓ สาขาแพร รูระยะเวลาในการจัดการนโยบายตามความ
เหมาะสม รองลงมาสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๓ สาขาแพร เปนแบบอยางท่ีดีกับหนวยงาน
ราชการในเรื่องการจัดการกับเวลา ( X =๓.๖๑, S.D. = ๐.๗๐๕) สวนคาเฉลี่ยต่ําสุด ( X = ๓.๖๕,
S.D. = ๐.๘๔๖) ในขอท่ีวา สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๓ สาขาแพร สามารถลําดับจัดการ
กิจกรรมตาง ๆ ขององคกร โดยเรียงลําดับตามความสําคัญอยางเหมาะสม

๕. ขอเสนอแนะจากการวิจัย
๑. ควรเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการบริหารงานใหบุคคลากรมากยิ่งข้ึน

อาจเปนในรูปแบบของการประชาสัมพันธ เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจใหกับบุคคลากรมาก
ยิ่งข้ึนและเพ่ือใหบุคคลากรไดเรียนรูเพ่ือใหเกิดความเขาใจในเรื่องการบริหารงานไดอยางถูกตอง

๒.ควรเสริมสรางการยอมรับความแตกตางทางความคิดและการวิพากษวิจารณ
ความเห็น เพ่ือใหเกิดการยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืนไดอยางเต็มท่ีและไมกอใหเกิดความขัดแยงทาง
ความคิด
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๓. ควรสรางทัศนคติท่ีดีใหเกิดข้ึนกับบุคลากรในภาพรวม โดยการสรางจิตสํานึกท่ีดีไม
จําเปนตองใชการฝกอบรม แตอาจเปนการใชกิจกรรมชวย เชนการจัดกิจกรรมเพ่ือใหบุคลากรทุกคน
รวมกันแสดงออก เพ่ือเปนการเสริมสรางทัศนคติท่ีดีใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
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ABSTRACT
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Lamphun Buddhist College is

good social capital to provide the education opportunity to the Buddhist monks,
novices and lay people in order to academic study in Buddhism subject coupled
with secular academic and aimed to create graduates who have the knowledge and
morality. There was collaboration Network in working, and personnel had a strong
working, harmonious and the unity. It was located in community area, there were
enough buildings, equipment teaching, Network operation and learning source,
administrators have potential and leadership that reached scholarship sources, the
alumni and current students who live throughout in all community areas. Education
has the promoting multicultural society, network and a good relationship each other;
there were workings together and supporting social enterprises such as Sanghas, a
network of civil society, local governments in driving the development of education,
raising awareness of public mind to students, the ability to solve social problems,
strengthen local communities and social acceptance of quality education. Graduates
who was graduated there was better quality of life and social assistance, the ability
to solve social problems and strengthen local communities. Meanwhile, Lamphun
Buddhist College has to learn to adapt and drive the organization development in
accordance with the circumstances and society needs such as to create graduates
with knowledge along standard of education science. There is characterized by social
expectations, must be an academic organization in Buddhism, art and culture both
learning source and individual. Researching must be focused on the social dimension,
the education, the religion and the culture remarkably.

Keywords : Communication, Image, University and Lamphun Buddhist College.

๑. บทนํา
ภาพลักษณ เปนความประทับใจท่ีบุคคลมีตอองคกรหรือสถาบัน โดยมีการสั่งสมและ

พัฒนาปรับเปลี่ยนตามประสบการณท่ีไดพบเห็น ภาพลักษณเปนไดท้ังบวกและลบ ซึ่งสะทอนใหเห็น
จุดดี และจุดดอยขององคกรหรือสถาบันนั้นๆ ภาพลักษณท่ีสะทอนออกมาในดานดีแสดงวาองคกร
หรือสถาบันนั้นมีความแข็งแกรงและเปนท่ียอมรับของสาธารณชน ในขณะท่ีภาพลักษณสะทอน
ออกมาในดานลบก็จําเปนตองมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงใหองคกรหรือสถาบันนั้นมีคุณภาพและ
พัฒนาภาพลักษณใหสอดคลองตามท่ีสังคมตองการ ภายใตสถานการณโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยาง
รวดเร็วท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และความกาวหนาทางเทคโนโลยี ภาพลักษณยิ่ง
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๒๘๕

มีความสําคัญมากข้ึนเรื่อยๆ เพราะสังคมปจจุบันเปนสังคมขาวสารและสังคมการสื่อสาร บุคคลและ
องคการตางๆ จะมีลักษณะเปนสาธารณะมากข้ึน ทําใหหนวยงานองคกรตางๆ จําเปนตองมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบและวัฒนธรรมองคกรเพ่ือใหสามารถอยูรอดได ภาพลักษณท่ีดีขององคการและ
บุคลากร จึงนับวาเปนสิ่งจําเปนมากในการท่ีจะทําใหองคกรมีชื่อเสียง ไดรับความรวมมือ เชื่อถือ
ศรัทธา และทําใหประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน1 และในขณะเดียวกันก็จําเปนอยางยิ่งท่ีตอง
สรางความเขาใจและความสัมพันธอันดีตอกลุมเปาหมายท่ีตนเก่ียวของอยู รวมท้ังกลุมประชาชน
ท่ัวไปดวย เพ่ือใหกลุมคนเหลานี้มีความรูสึกนึกคิดท่ีดีตอหนวยงาน องคกร หรือสถาบันของตน2

ปจจัยสําคัญท่ีมีสวนสนับสนุนใหเกิดการยอมรับและนําไปสูความม่ันคงขององคกร คือ ภาพลักษณท่ี
ออกสูสาธารณชน ภาพลักษณจึงถือเปนเครื่องมือในการบริหารงานหนวยงานใหเปนท่ีนาเชื่อถือ ไดรับ
การยอมรับ และมีชื่อเสียงเปนท่ีรูจักกันท่ัวไป

มหาวิทยาลัย เปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ท่ีถูกคาดหวังจากสังคมใหเปนผู
แสวงหาและใหปญญาแกสังคม ทําหนาท่ีสรางสรรคความกาวหนาทางวิชาการเพ่ือกอใหเกิดความ
เจริญงอกงามทางปญญาแกบุคคลและสังคม เพ่ือตอบสนองความตองการของสังคมแตละยุคแตละ
สมัย โดยมีพันธกิจสําคัญในการผลิตกําลังคนระดับกลางและระดับสูง สรางและพัฒนาองคความรู
คนควา วิจัย บริการวิชาการแกสังคม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยจึงเปนแหลงรวม
วิทยาการหลากหลายแขนง และเปนศูนยรวมของนักวิชาการท่ีมีความรู ความสามารถเปนจํานวนมาก
มหาวิทยาลัยจึงถูกใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาประเทศท่ีกําหนดโดยนโยบายและแรงผลักดันทาง
เศรษฐกิจและสังคม มหาวิทยาลัยยังเปนปจจัยท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ไปสู
สังคมท่ีพึงปรารถนา ดวยเหตุนี้เอง มหาวิทยาลัย จึงจําเปนตองมีการปรับตัวและสรางภาพลักษณท่ีดี
เพ่ือใหเกิดการยอมรับศรัทธาจากผูสนใจและเขารับบริการ เพราะปจจุบัน สถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษามีจํานวนมากเพ่ิมข้ึน โดยมีการเปดคณะ/สาขาวิชาท่ีใกลเคียงกัน ทําใหเกิดการ
แขงขันในการจัดการศึกษาและบริการสังคมท่ีหลากหลาย ผูรับบริการก็มีทางเลือกและเขาถึงความ
เปนสถาบันมากเพ่ิมข้ึน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆลําพูน เปนหนวยงานหนึ่งท่ีให
ความสําคัญตอการจัดการศึกษาสําหรับคณะสงฆ ประชาชน เยาวชน และผูสนใจเขาศึกษาและรับ
บริการ ไดกําหนดวิสัยทัศนของการพัฒนาวา “ศูนยกลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ
ท่ีสรางคนดีอยางมีสมรรถภาพ จัดการศึกษาและวิจัยอยางมีคุณภาพ บริการวิชาการดีอยางมีคุณภาพ
และบริหารดีอยางมีประสิทธิภาพ”3 ปจจุบัน มีหนวยงาน องคกรตางๆท้ังทางภาครัฐและเอกชน ให
ความสําคัญไดเขามาเปนภาคีเครือขายการทํางานรวมกันจํานวนหลายหนวยงาน ทําใหมีการขยาย

1 วาสนา จันทรสวาง และคณะ, ภาพลักษณ กลยุทธการประชาสัมพันธ, (กรุงเทพมหานคร : สามเจริญ
พาณิชย, ๒๕๔๑) หนา ๑๒.

2 วิรัช ลภรัตนกุล, การประชาสมัพันธฉบับสมบูรณ, พิมพครั้งท่ี ๘, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐) หนา ๗๖.

3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๔, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). หนา ๑๑.
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๒๘๖

ฐานการทํางานรวม การบริการ และการพัฒนาในวงท่ีกวางข้ึนตามลําดับ ในขณะเดียวกันวิทยาลัย
สงฆลําพูน ก็พยายามท่ีจะปรับรูปแบบการบริหารงาน การจัดการศึกษาตางๆ ใหเหมาะสมสอดคลอง
ตอความตองการของผูรับบริการ และใหเกิดภาพลักษณขององคกรท่ีดี โดยมีการแบงโครงสรางการ
บริหารงานออกเปน ๒ สํานัก ไดแก ๑) สํานักงานวิทยาลัย ใหบริการในดานธุรกรรมการเงิน  ดานการ
ติดตอสื่อสารระหวางองคกร ดานการเผยแผประชาสัมพันธขาวสาร ดานการอํานวยความสะดวก
อาคารสถานท่ียานพาหนะ และดานขอมูลบุคลากรและงานประชุม ๒) สํานักงานวิชาการ ใหบริการ
ในดานทะเบียนนิสิตและวัดผลการศึกษา ดานโสตทัศนูปกรณและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานหองสมุด
และการศึกษาคนควา ดานการบริการขอมูลการศึกษา และดานกิจการนิสิต โดยแตละสํานักตางก็มี
ภาระงานท่ีใหบริการแกนิสิตและผูมารับบริการแตกตางกันไปตามสายงาน ท่ีผานมาบุคลากร
ผูรับผิดชอบตางก็ปฏิบัติภาระหนาท่ีของตนตามกรอบภาระงานท่ีไดรับมอบหมาย และทํางานรวมกับ
สวนราชการ หนวยงาน องคกรตางๆ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมอยางตอเนื่อง แตปรากฏวายัง
ไมมีการติดตามผลการปฏิบัติงาน หรือสะทอนภาพลักษณของความเปนมหาวิทยาลัย ท่ีผูรับบริการ
และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแสดงความรูสึกนึกคิดเพ่ือสะทอนความพึงพอใจ สภาพปญหา ผลสําเร็จ
ของการบริหาร และสะทอนภาพลักษณของมหาวิทยาลัยท่ีเปนรูปธรรม ซึ่งอาจเปนปจจัยท่ีสงผล
กระทบตอความสําเร็จและม่ันคงของหนวยงานได ดังนั้น ผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาใหทราบวา
สภาพการบริหารองคกรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆลําพูน เปน
อยางไร ภาพลักษณของการสื่อสารภาพลักษณในปจจุบันเปนอยางไร พรอมท้ังเสนอการสื่อสาร
ภาพลักษณและการขับเคลื่อนงานองคกรในอนาคตตอไป

๒. วัตถุประสงคของการวิจัย
๒.๑ เพ่ือศึกษาสภาพการสื่อสารภาพลักษณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆลําพูน
๒.๒ เพ่ือคนหาการสื่อสารภาพลักษณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาลัยสงฆลําพูน
๒.๓ เพ่ือเสนอการสื่อสารภาพลักษณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาลัยสงฆลําพูน

๓. วิธดีําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การสื่อสารภาพลักษณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาลัยสงฆลําพูน ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการดําเนินการวิจัยตามลําดับ ๕ ข้ันตอน ดังนี้
๓.๑ รูปแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) อันประกอบไปดวย

กระบวนการศึกษาและวิเคราะหขอมูลจากเอกสารและการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary
Research) การสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) และการเก็บรวบรวมขอมูลดวย
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๒๘๗

วิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) โดยมีเหตุผลประการสําคัญของการนําระเบียบวิธีวิจัย
ดังกลาวขางตน มาใชในการดําเนินกระบวนการวิจัย อันมีสาระสําคัญโดยสรุปดังตอไปนี้

๓.๑.๑ การวิจัยเชิงเอกสาร  (Documentary Research) ผูวิจัยไดดําเนินการ
ศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยการทบทวนแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับ
ภาพลักษณองคกร การสื่อสาร การบริหารองคกร ศึกษาขอมูลเก่ียวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆลําพูน และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ จากตํารา งานวิจัย เอกสารทางวิชาการ
ประเภทตางๆท้ังภายในประเทศและตางประเทศ รวมท้ังขอมูลทางวิชาการท่ีไดจากการสืบคนทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส หรือ ทางเว็บไซต

๓.๑.๒ การสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) ผูวิจัยได
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดวยการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) โดยเชิญ
บุคลากรท่ีเก่ียวของและมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ของวิทยาลัย ไดแก ผูบริหาร คณาจารย
เจาหนาท่ี ผูทรงคุณวุฒิ อาจารยพิเศษ ผูแทนนิสิต ผูใชบัณฑิต และผูแทนศิษยเกา จํานวน ๕5 รูป/
คน เขารวมการประชุมเสวนาระดมความคิดดวยวิธีการวิเคราะหสวอรท (SWOT Analysis) เก็บ
ขอมูลโดยการจดบันทึกตามประเด็นหลักในการเสวนา

๓.๑.๓ การสัมภาษณเชิงลึก (In-depthInterview) ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บ
รวบรวมขอมูล โดยใชแบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) แบบก่ึงโครงสราง (Semi
Structured) คือ เปนการสรางคําถามแบบปลายเปดเก่ียวกับการสื่อสารภาพลักษณของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆลําพูน ซึ่งผูวิจัยสรางข้ึนเปนขอโดยมีการนําคําสําคัญ
(Keyword) มาใชประกอบในการชี้นําคําสัมภาษณ อันทําใหไดมาซึ่งขอมูลท่ีมีความหลากหลายในมิติ
ตางๆ และขอเท็จจริงในทางปฏิบัติท่ีมีท้ังมิติของความลึกและมิติของความกวางในเรื่องเก่ียวกับการ
สื่อสารภาพลักษณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆลําพูน

๓.๒ ผูใหขอมูลสําคัญ
งานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) สําหรับการ

สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) แบบก่ึงโครงสราง (Semi Structured) คัดเลือกมาจาก
หนวยงานท่ีไดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือกันระหวางสองฝาย (MOU) กับทางมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆลําพูน และผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการสื่อสารภาพลักษณ
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆลําพูน จํานวน ๑๕ รูป/คน สําหรับการ
สนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) คัดเลือกมาจากบุคลากรท่ีเก่ียวของและมีสวนได
สวนเสีย (Stakeholders) ในการสื่อสารภาพลักษณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆลําพูน  ไดแก ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ี ผูทรงคุณวุฒิ อาจารยพิเศษ ผูแทนนิสิต
ผูใชบัณฑิต และผูแทนศิษยเกา ๕5 รูป/คน

๓.๓ เครื่องมือการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) แบบก่ึง

โครงสราง (Semi Structured) เพ่ือการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งผูวิจัยสรางข้ึน โดยกําหนดโครงสราง
ของขอคําถามเปน ๒ ตอน ไดแก ตอนท่ี ๑ ขอมูลสวนบุคคลของผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants)



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

๒๘๘

ประกอบดวยขอมูล ชื่อผูใหสัมภาษณ  ตําแหนง สถานท่ี วัน เดือน ป ท่ีสัมภาษณ และชื่อผูสัมภาษณ
และตอนท่ี ๒ การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) แบบก่ึงโครงสราง (Semi Structured)
เปนขอคําถามปลายเปดสอบถามตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัย
สงฆลําพูน ท้ัง ๔ ดาน คือ ดานการผลิตบัณฑิต ดานการวิจัยและพัฒนา ดานสงเสริมพระพุทธศาสนา
และบริการวิชาการแกสังคม และดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

๓.๔ การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัย ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในประเด็นสําคัญตามวัตถุประสงคของงานวิจัย

โดยกําหนดประเด็นและวิธีการรวบรวมขอมูล ดังนี้
๓.๔.๑ สภาพการสื่อสารภาพลักษณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาลัยสงฆลําพูน ผูวิจัยไดใชวิธีการวิเคราะหสวอรท (SWOT Analysis) เก่ียวกับการสื่อสาร
ภาพลักษณขององคกร โดยใชวิธีการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือระดม
ความคิดเห็นจากบุคลากรท่ีเก่ียวของและมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ในการสื่อสารภาพลักษณ
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆลําพูน  ไดแก ผูบริหาร คณาจารย
เจาหนาท่ี ผูทรงคุณวุฒิ อาจารยพิเศษ ผูแทนนิสิต ผูใชบัณฑิต และผูแทนศิษยเกา ๕5 รูป/คน
เพ่ือคนหาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ของการสื่อสารองคกร

๓.๔.๒ การสื่อสารภาพลักษณและเสนอการสื่อสารภาพลักษณองคกรกับการ
ขับเคลื่อนงานในอนาคตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆลําพูน ผูวิจัยได
ใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) แบบก่ึงโครงสราง (Semi Structured) จากผูให
ขอมูลสําคัญ (Key Informants) ซึ่งคัดเลือกมาจากหนวยงานท่ีไดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือกัน
ระหวางสองฝาย (MOU) กับทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆลําพูน และผู
ท่ีมีสวนเก่ียวของกับการสื่อสารภาพลักษณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัย
สงฆลําพูน

๓.๕ การวิเคราะหขอมูล
สําหรับขอมูลท่ีไดจากการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) และการ

สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) แบบก่ึงโครงสราง (Semi Structured) ผูวิจัยไดนํามา
ดําเนินการ ดังนี้

๓.๕.๑ รวบรวมสังเคราะห และจัดกลุมขอมูล (Data Grouping)  ตามประเด็นการ
วิเคราะหสวอรท (SWOT Analysis) จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค และประเด็นการสัมภาษณ

๓.๕.๒ นําขอมูลท่ีสังเคราะหแลวมาทําการวิเคราะหขอมูลโดยวิธีการวิเคราะหเชิง
เนื้อหา (Content Analysis Technique) พรอมท้ังนําเสนอโดยวิธีการพรรณนาอางอิงคําพูดบุคคล
อันเปนแนวทางประการสําคัญท่ีสามารถนําไปสู การสื่อสารภาพลักษณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆลําพูน ตอไป



รายงานสบืเน่ือง (Proceeding) จากการประชมุวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ "พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคมวัฒนธรรม"
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๒๘๙

๔. ผลการศึกษา
๔.๑ สภาพการสื่อสารภาพลักษณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาลัยสงฆลําพูน
จากการศึกษาสภาพการสื่อสารภาพลักษณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆลําพูน พบวา วิทยาลัยสงฆลําพูน เปนสถาบันการศึกษาท่ีกอตั้งข้ึนโดยการริเริ่ม
ของคณะสงฆ โดยไดรับการอุปถัมภสนับสนุนจากสวนราชการ พอคาประชาชนชาวจังหวัดลําพูน เปน
สถาบันการศึกษาระดมอุดมศึกษาแหงแรกของจังหวัดลําพูน เปดโอกาสใหพระภิกษุ สามเณร คฤหัสถ
ไดศึกษาวิชาการทางพระพุทธศาสนาควบคูกับวิชาการทางโลก มีรูปแบบการจัดการศึกษาท่ีเนน
การบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตรสมัยใหม เพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม เปนหนวยงานท่ีมี
ความสัมพันธทางกฎหมายท้ังของทางบานเมืองและคณะสงฆ มีการจัดโครงสรางการบริหารโดย
อนุโลมจากสภามหาวิทยาลัยในรูปแบบคณะกรรมการประจําวิทยาลัย ซึ่งถือเปนชุดบริหารสูงสุด
ระดับสถาบัน ปจจุบันมีผูบริหารระดับสวนงาน ประกอบดวย พระครูสิริสุตานุยุต ผูอํานวยการ
วิทยาลัยสงฆลําพูน พระครูไพศาลธรรมานุสิฐ รองผูอํานวยการฝายวิชาการ นายไพรินทร  ณ  วันนา
รองผูอํานวยการฝายบริหาร/หัวหนาสาขาวิชาพระพุทธศาสนา นายจักรพงศ เพ็ญเวียง รักษาการ
ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาลัย  นายพุทธิพงษ กันทะรส รักษาการผูอํานวยการสํานักงานวิชาการ
พระมหาไกรสร โชติปฺโญ รักษาการผูอํานวยการศูนยวิจัยพุทธศาสตรฯ นายเสนห  ใจสิทธิ์ หัวหนา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร นายประเดน แบนปง หัวหนาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน/
เลขานุการศูนยบัณฑิตศึกษา และนายอาเดช อุปนันท รักษาการหัวหนาฝายกิจการพิเศษ มีบุคลากร
จํานวน ๕๕ รูป/คน แยกเปนสายวิชาการ ๓๓ รูป/คน และสายปฏิบัติการ จํานวน ๒๒ รูป/คน มีนิสิต
รวมทุกคณะ/ชั้นป จํานวน ๘๒๖ รูป/คน จัดการเรียนการสอน จํานวน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) ๔ คณะ/สาขาวิชา ไดแก คณะพุทธศาสตร สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
คณะครุศาสตร  สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะสังคมศาสตร  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
คณะมนุษยศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) ๒ คณะ/
สาขาวิชา ไดแก คณะสังคมศาสตร  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร และคณะพุทธศาสตร สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา

ผลการดําเนินงานท่ีผานมา วิทยาลัยสงฆลําพูน ไดดําเนินการบริหารและพัฒนาองคกร
แบงเปน ๒ ดาน ไดแก ดานกายภาพไดดําเนินการกอสรางอาคารสถานท่ี ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน
และบริบทพ้ืนท่ีบริเวณ โดยอาศัยศักยภาพของผูบริหาร บุคลากร คณะกรรมการประจําและ
ผูทรงคุณวุฒิ ในการผลักดันโครงการและขอรับการสนับสนุนดานงบประมาณท้ังจากแหลงทุนภายใน
และภายนอก ดานคุณภาพไดดําเนินการบริหารและจัดการศึกษาใหครอบคลุมตามพันธกิจ
๔ ประการ ไดแก ดานการผลิตบัณฑิต เนนรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญสงเสริม
การ บูรณาการเรียนรู มีเปาหมายใหบัณฑิตมีความรูควบคูคุณธรรม ดานการวิจัยและพัฒนา เนนการ
วิจัยแบบมีสวนรวม สงเสริมใหบุคลากรและนิสิตไดฝกฝนเรียนรูการทําวิจัยและผลงานวิชาการ
สามารถสรางองคความรูใหมในการแกไขปญหาและพัฒนาสังคม ดานการสงเสริมพระพุทธศาสนา
และบริการวิชาการแกสังคม เนนการบูรณาการพระพุทธศาสนาใหเขากับศาสตรสมัยใหม สามารถนํา
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๒๙๐

องคความรูจากภูมิปญญาทองถ่ินมาบริหารจัดการใหเกิดประโยชนและคุณคา สงเสริมใหคณาจารย
และนิสิตมีจิตอาสาในการสงเคราะหชวยเหลือและพัฒนาสังคมท้ังในแงสุขภาพกายและจิตใจ
และดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เนนการเรียนรู ปฏิบัติ ถายทุน และอนุรักษ ใหคงความเปน
เอกลักษณเกิดคุณคาและเปนมรดกของสังคม โดยมีเปาหมายสําคัญ คือ การสรางคนดีและมีวิถีแหง
สังคมเปนสุข

ผลการวิเคราะห SWOT สภาพบริบทและการบริหารองคกรวิทยาลัยสงฆลําพูน ทําให
เห็นวา วิทยาลัยสงฆลําพูน มีจุดแข็ง คือ เปนวิทยาลัยท่ีมีตนทุนทางสังคมท่ีดีมีสวนเก่ียวของกับ
สถาบันหลักทางสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่งสถาบันศาสนา สถาบันกษัตริย มีผูบริหารระดับสูงท่ีมี
ศักยภาพและมีความเปนผูนํา อาศัยสถานภาพและบทบาททางคณะสงฆเชื่อมโยงความสัมพันธของ
บาน วัด และราชการได มีทําเลท่ีตั้งเปนชัยภูมิท่ีเหมาะสมแกการคมนาคมและเปนศูนยกลางของการ
จัดการศึกษา และเนนการจัดการศึกษาแบบพุทธบูรณาการ ในขณะเดียวกันมีจุดออนท่ีตองปรับปรุง
พัฒนา คือ การขาดบุคลากรท่ีตําแหนงทางวิชาการและสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และยังไมมี
ความเชี่ยวชาญในศาสตรสาขาวิชาท่ีจัดการศึกษาถึงข้ันท่ีจะสามารถใหคําตอบสรางความกระจาง
และเสนอทางออกตอปรากฏการณทางสังคมท่ีเกิดข้ึน อีกท้ังจําเปนตองมีการปรับปรุงพัฒนา
สภาพแวดลอม ภูมิทัศน สถานท่ีพักผอน และระบบจราจรภายในใหมีความเหมาะสมตอการรับบริการ
อยางไรก็ตาม  วิทยาลัยสงฆลําพูน ยังมีโอกาสท่ีจะเปนชองทางของการพัฒนาองคกรใหไดมี
ความเจริญกาวหนา โดยอาศัยโอกาสท่ีหนวยงาน องคกร และชุมชนใหการยอมรับในคุณภาพ
มาตรฐานการจัดการศึกษาและพยายามรักษามาตรฐานเดิมใหคงอยู โดยการสรางภาพลักษณท่ีดีท้ัง
ในแงวิชาการ บุคคล และสถาบันใหเกิดการยอมรับในระดับท่ีสูงข้ึน พรอมท้ังการเขาไปมีสวนสัมพันธ
ในมิติการทํางานรวม การสนับสนุนกับเครือขาย องคกรตางๆ และท่ีสําคัญตองคํานึงถึงอุปสรรคท่ีจะ
เกิดข้ึน ท้ังในแงของการแขงขันเชิงรุกทางการศึกษาและจํานวนผูเรียนโดยเฉพาะฝายบรรพชิตท่ีลด
นอยลง

๔.๒ การสื่อสารภาพลักษณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆลําพูน

จากการศึกษา การสื่อสารภาพลักษณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆลําพูน พบวา ดานการผลิตบัณฑิต วิทยาลัยสงฆลําพูน ไดสงเสริมและจัดบรรยากาศการ
เรียนรูและใชชีวิตอยูรวมกันของนิสิตในมิติสังคมพหุวัฒนธรรม ทําใหนิสิตเกิดความรูสึกอบอุนใน
ความสัมพันธระหวาครูอาจารย เพ่ือนรวมสถาบัน มีการสงเคราะหชวยเหลือเพ่ือนและรุนนองใหมี
ทักษะชีวิตมีการหารายไดระหวางเรียนและใชเปนอาชีพเสริมในการดําเนินชีวิต บัณฑิตท่ีสําเร็จ
การศึกษาแลวสามารถออกไปรับใชสนองงานคณะสงฆ ไดทํางานสุจริตและใชชีวิตอยูรวมกับบุคคลอ่ืน
ในองคกร หนวยงานและชุมชนไดอยางมีความสขุ และไดรับเกียรติจากสังคม ดานงานวิจัยและพัฒนา
มีบุคลากรใหความสนใจท่ีจะพัฒนางานวิจัยและผลงานวิชาการ สวนนิสิตก็ไดเรียนรูทักษะการวิจัย
และนําไปประยุกตในการเรียนรูและตอยอดการพัฒนา โดยมีสถาบันวิจัยหริภุญชัยและองคกร
เครือขาย เปนแหลงเรียนรูและแหลงทุนสนับสนุน ดานการสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการ
วิชาการแกสังคม ไดมีการบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตรสมัยใหมและเปนคลังความรูดาน
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พระพุทธศาสนา มีทุนทางสังคมท่ีดีในฐานะองคกรท่ีเนื่องดวยพระพุทธศาสนา และดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม มีพระพุทธศาสนาเปนรากฐานกอเกิดศิลปวัฒนธรรมตามแนวพุทธวิถี มีการถายทุน
ทางวัฒนธรรมผานกิจกรรมรวมกับองคกรทางสังคมอยางตอเนื่อง

ดานการทํางานรวมและสนับสนุนกิจการคณะสงฆ ท้ัง ๖ ดาน ไดแก ดานการปกครอง
มีการบรรจุรายวิชาการปกครองคณะสงฆไวในหลักสูตรใหนิสิตทุกคณะทุกชั้นปไดเรียนรู ในสวนของ
ครูอาจารยไดชวยกันอบรมขัดเกลาการประพฤติปฏิบัติใหมีความงดงามตามศีลาจริยาวัตรและถูกตอง
วินัยนิยม และสรางความตระหนักใหนิสิตรูคุณคาในตนเอง ดานการศาสนศึกษา ไดจัดการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต และหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต เพ่ือเปนการพัฒนาศักยภาพของพระสงฆใหมีความรูความสามารถในการ
พัฒนาและอยูรวมกับชุมชน ไดรวมจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกสามัญศึกษา
เสริมสรางหลักคุณธรรมจริยธรรมแกเยาวชน ดานการเผยแผ ไดจัดรายวิชาแกนพระพุทธศาสนาไวใน
หลักสูตรใหนิสิตทุกคณะทุกชั้นปไดเรียนรู มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการเผยแผพระพุทธศาสนาท้ังใน
สถาบันและรวมกับองคกรตางๆ ดานสาธารณูปการ มีสวนรวมในการสรางและบูรณะวัดวาอาราม
โบราณสถาน ดวยการบริจาคทุนทรัพยและแรงกายสนับสนุน อีกท้ังมีการปรับปรุงสถานท่ีภายใน
วิทยาลัยใหเอ้ือตอการเรียนรูและบริการ ดานการศึกษาสงเคราะห มีการจัดตั้งกองทุนศาสนทายาท
เพ่ือเปนการสงเคราะหพระสงฆสามเณรใหไดรับโอกาสทางการศึกษา มีการจัดโครงการบริการ
วิชาการแกสังคมและพัฒนาศักยภาพแกคณะสงฆ และดานสาธารณสงเคราะห มีการปลูกฝง
คณาจารยนิสิตใหมีจิตสาธารณะ สามารถสงเคราะหชวยเหลือชุมชน ประชาชนผูขาดแคลนและไดรับ
ภัยธรรมชาติ มีนโยบายใหนิสิตคฤหัสถไดออกไปบริการบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสังคมจํานวน
๒๐๐ ชั่วโมงกอนการรับปริญญา และนิสิตบรรพชิตไปปฏิบัติศาสนกิจเพ่ือการพัฒนาชุมชนสังคมเปน
ระยะเวลา ๑ ป

ดานการทํางานรวมกับเครือขายภาคประชาสังคมและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัยและพัฒนา มีความมือในการแลกเปลี่ยนวิทยากรการเรียนรูและ
อาจารยผูสอน พรอมท้ังสงเสริมแหลงเรียนรู แหลงทุนสนับสนุน และสรางภาคีเครือขายรวมวิจัยและ
การจัดการศึกษา ดานการสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการฯและดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
มีการจัดเวทีเสวนาหาคําตอบและทางออกตอปรากฏการณทางศาสนาและสังคม มีการจัดนิทรรศการ
วันสําคัญและบุคคลสําคัญระดับจังหวัดและระดับชาติ มีสวนรวมจัดกิจกรรม เรียนรู ถายทุน สืบสาน
และอนุรักษ

๔.๓ เสนอการสื่อสารภาพลักษณองคกรกับการขับเคลื่อนงานในอนาคต
จากการศึกษา เสนอภาพลักษณองคกรกับการขับเคลื่อนงานในอนาคตของมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆลําพูน พบวา วิทยาลัยสงฆลําพูน ตองมีการปรับตัวและ
ขับเคลื่อนการพัฒนาองคกร ในสอดคลองกับสถานการณและความตองการของสังคม โดยจะเสนอ
แนวทางการขับเคลื่อนงานตามพันธกิจ ๔ ดาน คือ ดานการผลิตบัณฑิตในอนาคต วิทยาลัยสงฆลําพูน
ตองผลิตบัณฑิตใหเปนผูท่ีมีความรูตามมาตรฐานในศาสตรท่ีศึกษา มีความเปนตนแบบท่ีดี ๔ ดาน
ไดแก ตนแบบวิถีและจิตวิญญาณความเปนลําพูน ตนแบบผูนําศาสนพิธีการ ตนแบบชาวพุทธ
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ตนแบบความซื่อสัตยสุจริตและความอดทน แนวทางการสงเสริมและพัฒนา ตองมีการจัดหลักสูตร
และการเรียนรูความเปนตนแบบท้ัง ๔ ดาน  มีนโยบาย จัดกิจกรรม และสรางบรรยากาศท่ีสงเสริมให
นิสิตไดเรียนรูสัมผัส และดํารงชีวิตในบริบทของวิถีความตนแบบ ดานการวิจัยและพัฒนาในอนาคต
วิทยาลัยสงฆลําพูน ตองเปนองคกรวิชาการหลักของจังหวัดท่ีสามารถทําวิจัยในมิติดานสังคม
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมใหโดดเดน สามารถตอบโจทย หรือปรากฏการณทางสังคมท่ีกําลัง
เปนประเด็นถกเถียงและกอใหเกิดความขัดแยง คลาดเคลื่อน งานวิจัยตองมีคุณภาพมีคุณคาในเชิง
วิชาการ จนกลายเปนการสรางมูลคากลับคืนสูชุมชนสังคม แนวทางการสงเสริมและพัฒนา ตองมีการ
จัดหากองทุนเพ่ือการวิจัยในหลากหลายวิธีการและรวมกับองคกรหนวยงานอ่ืนดําเนินการวิจัย ดาน
สงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแกสังคม วิทยาลัยสงฆลําพูน ตองเปนสถาบันหลักในองค
ความรูดานพระพุทธศาสนาท้ังการเปนแหลงขอมูลและบุคคลท่ีมีความรูเชี่ยวชาญสามารถชี้นํา และให
คําตอบในปรากฏการณทางสังคมได แนวทางการสงเสริมและพัฒนา ตองปรับปรุงอาคารสถานท่ีท่ีมี
อยู หรือดําเนินจัดตั้งใหมีศูนยการเรียนรูพระพุทธศาสนาแบบครอบวงจร ตองพัฒนาบุคลากรใหมี
ความรูเชี่ยวชาญในศาสตรสาขาวิชาท่ีจัดการศึกษาอยางลึกซึ้ง สามารถเปนวิทยากรหรือใหคําตอบตอ
ประเด็นทางสังคมไดอยางถูกตองตามหลักวิชา และดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยสงฆลําพูน
ตองเปนสถาบันหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางวัฒนธรรมรวมกับองคกรทางวัฒนธรรมระดับตางๆ
สามารถพัฒนาองคกรใหมีศูนยการเรียนรูทางวัฒนธรรมใหครอบคลุมวิถีความเปนลําพูน แนวทางการ
สงเสริมและพัฒนา ตองพัฒนาบุคลากรใหมีความรูเชี่ยวชาญในมิติทางวัฒนธรรม มีการจัดตั้งศูนยการ
เรียนรูทางวัฒนธรรมใหควบคูไปกับการขับเคลื่อนกิจกรรม และสรางเครือขายวัฒนธรรมสายใยชุมชน

๕. ขอเสนอแนะ
๕.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

๕.๑.๑ ผูบริหาร หรือผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆลําพูน ควรใหความสําคัญตอการนําขอมูลผลท่ีไดจากการวิจัยไปตอยอดจัดทํา
เปนแผนการปรับปรุงและพัฒนาภาพลักษณขององคกรอยางจริงจังเพ่ือใหเกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลง
และยอมรับของสังคม

๕.๑.๒ ผูบริหาร หรือผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆลําพูน ควรมีการวิจัยสถาบันในลักษณะแบบนี้ในมิติอ่ืนๆ อยางตอเนื่อง เพ่ือให
เกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงและยอมรับของสังคม

๕.๑.๓ ผูบริหาร หรือผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆลําพูน ควรมีการมอบหมายใหบุคคลท่ีเปนผูรับผิดชอบหลักในภาระงานนี้
เพ่ือใหเห็นถึงสภาพปญหา เขาใจในระบบวิธีการดําเนินงาน และเกิดความตอเนื่องเชื่อมโยงในมิติ
ตางๆขององคกร

๕.๑.๔ ผูบริหาร หรือผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆลําพูน ควรมีการนําเสนอผลการวิจัยนี้ตอคณะกรรมการบริหาร คณาจารย
เจาหนาท่ี นิสิตและผูเก่ียวของเพ่ือใหเกิดการรับรูและมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนา
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๕.๒ ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
๕.๒.๑ ควรศึกษาการสื่อสารภาพลักษณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย (สวนกลาง) และวทิยาเขต วิทยาลัยสงฆ หองเรียน และหนวยวิทยบริการในสังกัด
๕.๒.๒ ควรศึกษาเปรียบเทียบการสื่อสารภาพลักษณของกลุมมหาวิทยาลัยใน

ประเทศ    เชน มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และมหาวิทยาลัยเอกชน เปนตน
๕.๒.๓ ควรศึกษาเปรียบเทียบการสื่อสารภาพลักษณของมหาวิทยาลัยในประเทศ

กับมหาวิทยาลัยตางประเทศ
๕.๒.๔ ควรศึกษาเปรียบเทียบการสื่อสารภาพลักษณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัยในระดับคณะ หรือ สํานักงาน ตามโครงสรางท่ีกําหนด

บรรณานุกรม
วาสนา จันทรสวาง และคณะ. ภาพลักษณ กลยุทธการประชาสัมพันธ. กรุงเทพมหานคร :

สามเจริญพาณิชย, ๒๕๔๑.
วิรัช ลภรัตนกุล. การประชาสัมพันธฉบับสมบูรณ. พิมพครั้งท่ี ๘, กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐.
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ศึกษาวิเคราะหหลักสัมมาอาชีวะที่สงเสริมจริยธรรมทางการคาในประเทศไทย
A Critical Study of The Right Livelihood that Promotes

the Commercial Ethics in Thailand

สิริโสภา ศุภกุล*

บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวิเคราะหหลักสัมมาอาชีวะทีสงเสริมจริยธรรมทาง
การคาในประเทศไทย โดยการอธิบายถึงความหมาย ความสําคัญของสัมมาอาชีวะซึ่งเปนมรรคหนึ่งใน
มรรคมีองคแปด อันเปนทางสายกลางแหงการปฏิบัติในการดํารงชีพของมนุษยอยางมีความสุข โดยมี
หลักธรรมในพระไตรปฎกท่ีเปนหลักปฏิบัติของสัมมาอาชีวะ ไดแก สุจริต ๓ อิทธิบาท ๔ ศีล ๕ สา
ราณียธรรม ๖ กัลยาณมิตร ๗ สัปปุริสธรรม ๗ โดยเวนจากการประพฤติ ทุจริต ๓ ปปญจธรรม ๓
อคติ ๔ มิจฉาวณิชชา ๕ อบายมุข ๖ และอธิบายถึงความหมาย ความสําคัญ ประโยชนของจริยธรรม
ของการคา ซึ่งเปนจริยธรรมตามแนวคิดในพระพุทธศาสนาท่ีควบคุมดวยศีลธรรมของการทํางานแหง
ความสุจริตท้ังทางกาย วาจา ใจ

ในสมัยปจจุบัน ในประเทศไทย ไดพบวามีปญหาดานจริยธรรมทางการประกอบอาชีพ
การคาปรากฏแทรกชัด และมีหลายอาชีพท่ีขัดตอจริยธรรมแตถูกกฎหมาย มีหลายอาชีพการคาท่ีผิด
ท้ังกฎหมายผิดท้ังจริยธรรม และหลายอาชีพการคาท่ีขัดกับหลักธรรมพ้ืนฐาน รวมถึงการครอบงําดวย
การคาสมัยใหมท่ีเปนการคาเสรี ระบบทุนนิยม บริโภคนิยม และการคาท่ีละเมิดศีลหา

หากไดตระหนักถึงจริยธรรมของสัมมาอาชีวะรวมกันก็จะเกิดคุณคาตอตนเองและสังคม
สวนรวม แตถาขาดการคํานึงถึงจริยธรรมในการประกอบสัมมาอาชีวะ ก็จะเกิดการเอาเปรียบและใช
ทรัพยากรอยางเกินความจําเปน ลดทอนคุณคาความเปนมนุษย และมีผลกระทบตอระบบโครงสราง
องครวม ความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดลอมธรรมชาติ รากเหงาทางวัฒนธรรมท่ีเปนภูมิปญญา
ของบรรพบุรุษ

คําสําคัญ : หลักสัมมาอาชีวะ, จริยธรรมทางการคา

Abstract
The objectives of this research were to ; 1) to study the principle of Right

Livelihood in Buddhism, 2) to investigate the commercial ethics and 3) to explore the
principle of Right Livelihood that Promotes the commercial ethics in Thailand.

* นิสิตปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาพระพุทธศาสนา) บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม ปการศึกษา ๒๕๕๘.
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The results revealed that the Right Livelihood or Sammà-àjãva is a path of
the Eightfold Noble Path that considers as the Middle Way of practicing for the
happy living. The Buddhist doctrines that support for practicing the Right Livelihood
are as follows: Sucarita: good conduct, Iddhipàda: path of accomplishment,
Sàraõãyadhamma: virtues for fraternal living, Kalyàõamitta-dhamma: qualities of a
good friend, and Sappurisa-dhamma: qualities of a good man. In addition, one who
observes the Right Livelihood must abstain from Duccarita: evil conduct, Papa¤ca:
proliferation, Agati: wrong course of behavior, Vaõijjà: trades which should not be
plied by a lay disciple, and Apàyamukha: causes of ruin. The meaning of Right
Livelihood, the significance and the benefit of commercial ethics were clarified in line
with the Buddhist Doctrines.

At present-day, Thailand has challenged the ethical issues e.g. professional
ethics and commercial ethics. There were found many immoral professions, but
legal. In addition, there were found many professional that ethically and legally
wrong and many of them against the Buddhist basic principle. The modern trade is
dominated by the free trade, capitalism, consumerism and trade in violation of the
Five Precepts.

If we realize the doctrine of Right Livelihood, it would be value to
ourselves and society. If we lack of an ethical awareness of conducting the right
means of livelihood, the selfishness, the exploitation of natural resources, and the
reduction of human values will be definitely occurred. It will be resulted the social
structure, biodiversity, natural environment and indigenous wisdom – the cultural
root of ancestors.

Keywords : The Right Livelihood, The Commercial Ethics

๑. บทนํา

หลักธรรมในพระพุทธศาสนาไดสอนเรื่องการประกอบอาชีพการคาขายท่ีสุจริตไมกอทุกข
โทษตอตนเองและสังคม ปรากฏอยูในหลักธรรมท่ีเรียกวา “ สัมมาอาชีวะ” ซึ่งเปนองคมรรคท่ี ๕ ใน
อริยมรรคมีองค ๘๑ นอกจากนี้ยังมีปรากฏในพระสูตรท่ีกลาวถึงเรื่องการคา เชน วณิชชสูตร๒

วาดวยเรื่องคาขายท่ีไดกําไรหรือขาดทุน เปนตน การคาขายรวมอยูในสวนของสัมมาอาชีวะอันเปน
องคมรรคในการพัฒนาในดานพฤติกรรมทางกายและวาจา (ศีล) ซึ่งชวยสงเสริมในการพัฒนาคุณภาพ
จิตและปญญา ทําใหการพัฒนาครบกระบวนการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา เพ่ือความมีชีวิตท่ีดีงาม
ประณีตยิ่งข้ึน ถึงแมการการคาขายจะเปนอาชีพท่ีสําคัญและจําเปนตอสังคม แตควรตั้งอยูบนพ้ืนฐาน
ทางจริยธรรม คือการคาขายโดยชอบธรรม ไมผิดกฎหมายของบานเมืองและหลักศีลธรรมทางศาสนา

๑ วิ.มหา. (ไทย) ๔/๑๕/๒๒.
๒ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๑๓/๗๙/๑๒๔.
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การคาขายเปนธุรกิจท่ีมีความเก่ียวโยงกันหลายภาคสวน เปนกระบวนการ นับตั้งแตภาคสวนการผลิต
การขนสง การจําหนาย การเมือง เปนตน ซึ่งจากการไดทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวของทําใหทราบวา
การคาขายมีความเก่ียวของกับหลักธรรมอ่ืนดวย เชน สุจริต ๓ สังคหวัตถุ ๔ ทิฏฐธัมมิกกัตถประโยชน
มิจฉาวณิชชา ๕ ศีล ๕ อบายมุข ๖ ทิศ ๖ เปนตน

สังคมไทยนับถือพระพุทธศาสนามาชานาน หลักคําสอนเก่ียวกับการคาไดรับการถายทอด
และปลูกฝงกระท่ังกลายเปนลักษณะทางการคาของคนไทย ซึ่งจะแตกตางกับการคาของสังคมอ่ืนท่ีมี
วัฒนธรรมแตกตางกัน แตจากสภาพความเปนจริงของการคาขายในสังคมไทยปจจุบัน ยังมีการคาขาย
ไมชอบธรรม เชน คาขายมนุษย การคาประเวณี การคายาเสพติด การกดราคาสินคาจากพอคาคน
กลาง การจําหนายสินคาไมไดมาตรฐาน การลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญา เปนตน นับวันปญหา
เหลานี้จะทวีความรุนแรงข้ึนในสังคมไทย ตลอดท้ังการขัดแยงระหวางหลักศีลธรรมกับกฎหมาย ธุรกิจ
การคาบางอยางถูกตองตามกฎหมายแตผิดศีลธรรม มีการระบุในงานวิจัยของศาสตราจารย ดร.
อภิชัย พันธเสนวา “การผลิตเครื่องมือหรืออุปกรณท่ีทําลายชีวิต ท้ังท่ีเปนอาวุธและสารเคมี กอใหเกิด
ผลกระทบตอสภาพแวดลอมและระบบนิเวศ แลวยอนกลับมาเปนอันตรายตอมนุษย การผลิตสารเสพ
ติดทําลายคุณคาของมนุษย อาชีพดังกลาวยอมไมถือวาเปนสัมมาอาชีวะ”๓ จึงเปนประเด็นท่ีตอง
ทําการศึกษาเพ่ือใหไดคําตอบท่ีชัดเจน ใชกําหนดควบคุมมาตรฐานทางจริยธรรมการคาในสังคมไทย
ใหมีความสอดคลองกันท้ังสวนของกฎหมายและศีลธรรม

ผูวิจัยเห็นวา เม่ือประเทศไทยกําลังกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือการเปดเสรี
ทางการคาของกลุมประเทศอาเซียน ๑๐ ประเทศ ในชื่อยอวา AEC (Asian Economics
Community) ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ หลักพุทธธรรมเรื่องสัมมาอาชีวะจะยังคงใชไดตลอดไปหรือไม หรือ
ตองประยุกตเพ่ือใหเขากับสถานการณการคาของโลกปจจุบัน ผูวิจัยเห็นวา หลักพุทธธรรมเรื่อง
สัมมาอาชีวะท่ีปรากฏในพระพุทธศาสนาสามารถนํามาอธิบายจริยธรรมการคาในปจจุบันได

ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาสัมมาอาชีวะ การคาและหลักธรรมเก่ียวของกับ
การคา ตลอดท้ังศึกษาสัมมาอาชีวะท่ีสงเสริมจริยธรรมทางการคาในประเทศไทย จึงเปนสิ่งท่ีนาศึกษา
คนควา วิเคราะห นํามาอภิปราย เพ่ือนําองคความรูท่ีไดจากงานวิจัยมาประยุกตใหเขากับเหตุการณ
ตลาดการคาเสรี การเผชิญปะทะสังสรรคกับวัฒนธรรม จารีต ประเพณี เทคโนโลยี ความเชื่อ ศาสนา
ท่ีหลากหลายท้ังตะวันตก ตะวันออก

๓ ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน, พุทธเศรษฐศาสตร วิวัฒนาการ ทฤษฎีและการประยุกตกับเศรษฐศาสตร
สาขาตาง ๆ, (กรุงเทพมหานคร : อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิซซิ่ง จํากัด (มหาชน), ๒๕๔๔), หนา ๗๒๗.
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๒. วัตถุประสงคของการวิจัย
๑. เพ่ือศึกษาหลักสัมมาอาชีวะในพระพุทธศาสนา
๒. เพ่ือศึกษาจริยธรรมทางการคา
๓. เพ่ือศึกษาหลักสัมมาอาชีวะท่ีสงเสริมจริยธรรมทางการคาในประเทศไทย

๓. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยมีวิธีการ

ศึกษาวิจัยดังนี้
๑. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Source) คนควาขอมูลจากคัมภีรพระไตรปฎกภาษาไทย

ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๓๙
๒. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) คนควาขอมูลจากอรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา

ตําราวิชาการดานพระพุทธศาสนา ตําราวิชาการจากคณาจารยตาง ๆ พรอมท้ังหนังสือ บทความ
เว็บไซต นิตยสาร เอกสาร และงานวิจัยอ่ืนท่ีเก่ียวของ

๓. รวบรวมขอมูลจากวิทยานิพนธท่ีเก่ียวของ การคนควาในหนังสือท่ีมีความเปนมาทาง
ประวัติศาสตรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ทางสังคม เศรษฐกิจ ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา
กฎหมาย บทความวิเคราะห เอกสารตาง ๆ และบางสวนของขอมูลจากอินเตอรเน็ตท่ีนาเชื่อถือของ
หนวยงานเฉพาะของความรูนั้น นํามาวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูล เรียบเรียง สรุป

๔. นําเสนอผลงานวิจัยและขอเสนอแนะท่ีไดจากการศึกษา

๔. ผลการศึกษา
พระพุทธเจาทรงกําหนดสัมมาอาชีวะเปนหนึ่งในองคธรรมของอริยมรรคมีองคแปด

สัมมาอาชีวะเปนศีลธรรมข้ันพ้ืนฐานท่ีสงเสริมความดีงามของชีวิตและสังคม การประกอบอาชีพตาง ๆ
ของผูคนในสังคมจึงเปนสิ่งเชื่อมโยงปฏิสัมพันธกัน โดยมีจริยธรรมเปนตัวควบคุมความประพฤติและ
จิตสํานึก สัมมาอาชีวะจึงเปนธรรมะท่ีควบคุมและจรรโลงสังคมอยางสงบสุข ท้ังตอตนเอง ผูอ่ืนและ
สวนรวมในวงกวาง

สัมมาอาชีวะในเชิงพุทธ หมายถึงการประกอบการงานท่ีดี ภายใตทัศนคติท่ีดีงาม มีความ
ประพฤติท่ีถูกตองดีงามท้ังทางกาย วาจา ใจ เปนการทํางานท่ีมีความสุข และพัฒนาจิตใจใหเกิด
ปญญา เปนการทํางานท่ีไมนําไปสูการเบียดเบียนหรือลดทอนความเปนคุณคาของมนุษย ยิ่งกวานั้น
ตองไมทําให เกิดการทํารายตอทรัพยากรธรรมชาติ หรือการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางสิ้นเปลือง

ความสําคัญในหลักการของสัมมาอาชีวะ เปนการทํางานท่ีหาทรัพยมาอยางสุจริต
ครอบครองอยางรูคุณคา และใชจายอยางเกิดประโยชนตอตนเองและสังคม การเจือจานสวนท่ีเกิน
แบงทรัพยท่ีหามาไดใหกับผูท่ีขาดแคลน แบงวัตถุใหกับผูท่ีตองการ การใชทรัพยสินดวยสติปญญา
เพ่ือทําประโยชนแกสวนรวม วางทาทีตอทรัพยท่ีหามาได อยางรูเทาทัน เขาใจในประโยชนแทจริงของ
ทรัพยนั้น มีจิตใจท่ีเปนอิสระจากวัตถุ พุทธศาสนาสรรเสริญการประกอบอาชีพท่ีเปนไปเพ่ือการ
เก้ือกูลแกชีวิตและสังคมท้ังดานกายภาพ และความเจริญงอกงามในจิตใจเปนสําคัญ รวมถึงการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ประเภทของสัมมาอาชีวะ จําแนกไดเปน สัมมาอาชีวะทางธรรมและ
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อธรรม โดยสัมมาอาชีวะทางธรรมเปนการใชแรงงานกับอาชีวะเพ่ือผลตอบแทน โดยเก่ียวของกับผูคน
ท่ัวไปเปนในแนวทางโลกียะ เปนการใชแรงงานเพ่ือใหไดผลตอบแทนในการยังชีพ ดวยความรู
ความสามารถ ความมีวิชา ในการทํางานแตละหนาท่ี ในแนวทางโลกุตระ เก่ียวของกับสมมติสงฆ ซึ่ง
เปนการใชแรงงานท่ีไมไดเปนไปเพ่ือผลตอบแทนหรือเพ่ือปจจัย แตเพ่ือเปนการใหธรรมะในการผดุง
โลก สั่งสอนแนะนําแสดงธรรม พึงกระทําใหมากโดยมุงประโยชนของผูรับคําสอน หากเอาแรงงานมา
เพ่ือเปนปจจัย ก็จะกลายเปนมิจฉาชีพของสงฆ แรงงานในหนาท่ีของสงฆในหนาท่ีกับอาชีวะจึงตั้งอยู
คนละฐาน มีชีวิตท่ีเปนอิสระจากระบบท้ังหลายของสังคม เปนชุมชนท่ีอิสระเพ่ือทําหนาท่ีดานธรรม
บริสุทธิ์ใหกับชาวโลก สัมมาอาชีวะประเภทอธรรม เปนแรงงานและการผลิตท่ีไมเปนไปเพ่ือการ
เก้ือกูลแกชีวิตและสังคม เปนไปเพ่ือการทําลาย เชนการผลิตอาวุธ การผลิตยาเสพติด ยาฆาแมลง
การดัดแปลงพันธุกรรมพันธุพืช เปนมิจฉาอาชีวะท่ีทําลายคุณคาความเปนมนุษย ทําลายคุณธรรม
ความดีงาม ทํารายสิ่งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติ เปนการผลิตเพ่ือการทําลาย สัมมาอาชีวะท่ีถูก
กฎหมาย แตผิดทางธรรม เชนการฆาสัตวเพ่ือนํามาเปนอาหาร เครื่องนุงหม การคาอาวุธท่ีข้ึน
ทะเบียน การคาสุรา การผลิตเหลาชุมชน สัมมาอาชีวะท่ีถูกทางธรรมแตผิดกฎหมาย เชน การเรี่ยไร
การบริจาคท่ีฉอฉล การขายใบอนุโมทนาบุญ การนําเงินบริจาคเพ่ือการทําบุญไปใชในทางท่ีมิชอบ
เปนตน

หลักปฏิบัติในสัมมาอาชีวะ เปนการแสวงหาโดยสุจริต ครอบครองทรัพยอยางรูเทาทัน
การใชจายเพ่ือประโยชนสุขในปจจุบันและอนาคต การหาทรัพยอยางชอบธรรม การใชทรัพยในการ
เลี้ยงตนและบุคคลในความเก่ียวของท่ีตองรับผิดชอบ มีการเผื่อแผแบงปนใชทรัพยทําสิ่งดีงามเปน
ประโยชน รวมท้ังใชเผยแผศีลธรรม การแสวงหาและการรักษาทรัพยเปนไปในทางทิฎฐธัมมิกกัตถะ
ประโยชน เพ่ือประโยชนสุขในปจจุบัน สัมปรายิกกัตถประโยชน เพ่ือประโยชนสุขในภายหนา และ
ปรมัตถะประโยชน เปนความสุขข้ันโลกุตระ ท่ีเกิดจากจิตใจท่ีเปนอิสระ มีปญญารูเทาทันความจริง
ของโลก มีความเขาใจในโลกธรรมแปด ในกฎของไตรลักษณ มีจิตใจท่ีสงบ ดําเนินชีวิตดวยสติปญญา

หลักธรรมในพระสุตตันตปฎกท่ีสนับสนุนสัมมาอาชีวะ ไดแก ธัมมจักกัปปวัตนสูตร พรหม
ชาลสูตร หิริสูตร สิงคาลกสูตร ปาปณิกสูตร วณิชชสูตร เปนตน หลักธรรมท่ีเก่ียวของกับสัมมาอาชีวะ
ไดแก สุจริต๓ อิทธิบาท๔ สังคหวัตถุ๔ ศีล๕ สาราณียธรรม๖ สัปปุริสธรรม๗ เปนตน หลักธรรมท่ีเปน
ปฏิปกษตอสัมมาอาชีวะ ไดแก ทุจริต๓ ปปญจธรรม๓ อคติ๔ มิจฉาวณิชชา๕ อบายมุข๖ เปนตน
จริยธรรม เปนธรรมท่ีดีเปนกุศลธรรม ประพฤติในสิ่งท่ีควรประพฤติ เวนในสิ่งท่ีควรเวน ทําในสิ่งท่ีเปน
ประโยชนตอตนเองและผูอ่ืน การคา หมายถึงการซื้อขาย แลกเปลี่ยนสิ่งของเครื่องใช เงินตรา ใน
ธุรกิจและบริการ ท้ังดานธุรกิจการเกษตร กสิกรรม อุตสาหกรรม การพาณิชย  การศึกษา
สื่อสารมวลชน ธุรกิจบริการตางๆ เปนตน รวมความหมายของจริยธรรมทางการคา หมายถึง ความ
ประพฤติท่ีถูกตองดีงาม ซื่อตรง ยุติธรรม ไมเอารัดเอาเปรียบกัน ดวยมาตรฐานของการประกอบ
อาชีพการงาน การผลิตสินคา การใชบริการ การจัดจําหนายเพ่ือไดรับผลตอบแทนท่ีเปนธรรมของทุก
ฝายท่ีเก่ียวของ ท้ังผูผลิต ผูบริโภค เจาของกิจการ ผูถือหุน ผูรวมงาน รัฐบาล ประชาชนและสังคม
ความสําคัญของจริยธรรมทางการคา จึงตองเปนหลักปฏิบัติถูกตองดีงาม ไมขัดตอหลักศีลธรรมและ
กฎหมาย มีความสุขในการทํางาน นําความเจริญมาสูองคกร มีความรูสึกปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน มี
ความสําเร็จในหนาท่ีการงาน สรางความเชื่อม่ัน ไดรับความไววางใจและความศรัทธาจากผูบริโภค
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สรางกําไรบนพ้ืนฐานแหงความถูกตอง ชอบธรรม ไมเอารัดเอาเปรียบ คากําไรเกินควร รวมท้ังไดมี
สวนชวยพัฒนาความเจริญของประเทศชาติ สรางความเชื่อม่ัน ไววางใจ เกิดการสรางงาน กอใหเกิด
รายไดตอประชาชนโดยตรง และท่ีสําคัญคือ สิ่งแวดลอมตองไมถูกทําลายจากการบริโภคเกินความ
จําเปนในการนํามาผลิตเพ่ือจําหนาย

คุณคาของจริยธรรมทางการคา เปนวิถีแหงปญญาใชคิดวิเคราะหการดําเนินงานท่ีตั้งบน
จิตสํานึกท่ีดีงาม ชวยใหรูจักและสํานึกในหนาท่ีของตนเอง มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว
สังคมและประเทศชาติ ชวยใหการอยูในสังคมรวมกันอยางมีระเบียบ เปนหลักปฏิบัติเพ่ือปองกันการ
เบียดเบียนเอาเปรียบในสวนตัวและสวนรวม ชวยใหมนุษยมีความหนักแนน อดทน ขยัน พ่ึงพาตนเอง
โดยไมตองรอโชคชะตา สามารถปรับตัวเขากับผูอ่ืนได แมตางวัฒนธรรม คานิยม ศาสนา และคุณคา
ของจริยธรรมมีสวนชวยสรางและจรรโลงสันติภาพของโลก

ประโยชนของจริยธรรมทางการคา ทําใหเกิดความสําเร็จในหนาท่ีการงาน เชื่อม่ันตอ
กิจการงานท่ีทํา ไดรับความไววางใจ เกิดสงบสุขในสังคม นําความเจริญมาสูองคกร มีความม่ันคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน สรางกําไรบนพ้ืนฐานแหงความถูกตอง มีสวนชวยในการพัฒนา
ประเทศโดยตรง และสิ่งแวดลอมไมถูกทําลาย ประชาชนมีงานทํา มีรายได มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
จริยธรรมตามแนวคิดพระพุทธศาสนา มี ๓ ข้ันคือ จริยธรรมข้ันพ้ืนฐาน ไดแกเบญจศีล เบญจธรรม
เปนธรรมท่ีคูกัน คือ เวนจากการฆาสัตว มีเมตตากรุณาในสัตว เวนจากการลักทรัพย มีสัมมาอาชีวะ
เลี้ยงชีพในทางท่ีถูกตอง เวนจากการประพฤติผิดในกาม มีกามสังวร เวนจากการพูดปด ใหพูดคําสัตย
จริง เวนจากการดื่มสุราเมรัย ใหมีสติสัมปชัญญะไมประมาท จริยธรรมข้ันกลาง ไดแก กุศลกรรมบถ
๑๐ คือ ไมทําลายชีวิตมนุษยและสัตว ไมลักทรัพย ไมประพฤตผิดในกาม ไมพูดเท็จ ไมพูดจาสอเสียด
ไมพูดคําหยาบ ไมพูดจาเหลวไหล ไมละโมบของคนอ่ืน ไมพยาบาทปองราย ใหมีสัมมาทิฎฐิ
มีความเห็นท่ีถูกตองและจริยธรรมข้ันสูง ไดแก มรรคมีองค ๘ คือ ความเห็นท่ีถูกตอง ความดําริชอบ
การพูดชอบ การกระทําชอบ เลี้ยงชีพชอบ ความเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความตั้งใจม่ันชอบ หัวใจ
สําคัญของพุทธจริยธรรมคือ การไมทําชั่วท้ังปวง การทํากุศลใหพรั่งพรอม การทําจิตใจใหผองแผว

จริยธรรมทางการคาในประเทศไทย เปนการขายสินคาและบริการอยางยุติธรรมเทาเทียม
คุณภาพท่ีเหมาะสมกับราคาซื้อ มีการดําเนินธุรกิจอยางตรงไปตรงมา เคารพตอการตัดสินใจของ
ลูกคา และปฏิบัติตอลูกคาดวยอัธยาศัยท่ีดี

ขอบขายของจริยธรรมทางการคาในประเทศไทย เปนการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของการทํางาน
ปกปองศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย การจายคาจางแรงงานท่ียุติธรรม ลูกจางมีสวัสดิการท่ีเหมาะสม
มีการผลิตสินคาท่ีจําเปนจําหนายในราคายุติธรรม การมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
ไมสรางมลพิษ ไมทําธุรกิจโดยหวังผลกําไรเพียงอยางเดียว แตแบงผลกําไรเพ่ือตอบแทนคืนสูสังคม

ปญหาทางจริยธรรมทางการคาในประเทศไทย ท่ีพบในปจจุบันคือ การถูกครอบงําดวย
กระแสทุนนิยม บริโภคนิยม ตางคนตางอยู มีการดําเนินธุรกิจการคาท่ีเห็นแกตัว มุงแตประโยชนตน
เปนสําคัญ และทําลายสภาพแวดลอม การขาดความรวมมืออยางจริงจังของคนในสังคม ไมเชื่อฟงใคร
ขาดการศึกษาธรรมะ ระบบการศึกษาท่ีลาหลัง ไมไดสอนใหคนคิดวิเคราะหเปน ท้ังระบบการเมืองท่ี
ไมโปรงใส การแกไขกฎหมายของนักการเมืองเพ่ือประโยชนตนและพวกพองดวยผลประโยชนทับซอน
อยางไมคํานึงถึงผลเสียหายตอประเทศชาติ รวมท้ังอิทธิพลของสื่อสารมวลชนท่ีขาดความไตรตรอง
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ขาดความรับผิดชอบตอสังคม กระตุนใหผูบริโภคหลงผิด ดวยกําไรและผลประโยชนมหาศาลอยางไม
คํานึงถึงคุณภาพชีวิต

ความแตกตางระหวางจริยธรรมทางการคาและกฎหมายในประเทศไทย มีหลายประการ
กลาวคือ กฎหมายเปนการควบคุมการกระทําท่ีทําจากภายนอก แตจริยธรรมเปนการควบคุมการ
กระทําภายในจิตใจท่ีมีสํานึกทางคุณธรรม กฎหมายมีบทลงโทษท่ีเปนลายลักษณอักษร แตจริยธรรม
ไมมีบทกําหนดลงโทษ สังคมจะเปนผูลงโทษเอง กฎหมายจัดเปนเครื่องมือระดับต่ําในการควบคุม
พฤติกรรมของมนุษย แตจริยธรรมเปนเครื่องมือระดับสูงในการวบคุมพฤติกรรม การทําดีของบุคคล
เพราะมีผลจากขอบังคับของกฎหมาย แตการมีจริยธรรม ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของบุคคล กาตัดสินทาง
กฎหมาย จะระบุไวอยางชัดเจน แตจริยธรรม ตัดสินโดยใชความยืดหยุนใชความรูสึกของคนในสังคม
การยกยองบุคคลท่ีประกอบธุรกิจท่ีปฏิบัติตามกฎหมาย วาไดทําถูกตองตามกฎหมาย แตทาง
จริยธรรมจะเรียกวา เปนผูประกอบธุรกิจท่ีมีจิตสํานึกท่ีดีตอสังคม การคาท่ีถูกกฎหมาย อาจผิด
จริยธรรมได แตการคาท่ีผิดกฎหมาย จะผิดจริยธรรมดวย

การคาในสังคมไทยแบบโบราณเปนเศรษฐกิจแบบยังชีพ เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน
การทําสัญญาบาวริ่งกับตางประเทศ กอใหเกิดการขยายตัวทางสภาพการคาในการเปดประเทศ
มีชาวตางชาติเขามาคาขายมากข้ึน มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เม่ือหลังจากหลงัการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง เกิดการขยายตัวทางการคาขนานใหญ มีการตราพระราชบัญญัติสมาคมการคาเพ่ือควบคุม
การคาอยางชอบธรรม การเขามาของระบบการคาเสรี ทุนนิยมขนาดใหญ การอพยพโยกยายของกลุม
คนขามชาติ การโยกยายเงินทุนมหาศาล การไหลเคลื่อนของเศรษฐกิจโลกมายังประเทศไทย

การประพฤติในกรอบจริยธรรมของสัมมาอาชีวะในการดําเนินธุรกิจการคา จึงมีคุณคาตอ
ตนเองในการหาเลี้ยงชีพอยางสุจริต ไมเบียดเบียนผูอ่ืน รูเทาทันในกฎของธรรมชาติและสรรพสิ่ง
คุณคาของสัมมาอาชีวะตอสังคม ไดแก การรับผิดชอบตอหนาท่ี ทํากิจการงานใหสําเร็จ การได
ชวยเหลือผูอ่ืนจากการแบงสรรทรัพยท่ีหามาได คุณคาทางเศรษฐกิจ ไดเกิดการกําหนดคาใชจาย
ทรัพยท่ีหามาไดอยางพอดี การใชจายอยางรูเทาทันและเปนประโยชน ทําใหเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
การเหลือเก็บออม เสียภาษีอยางถูกตองเพ่ือนําไปพัฒนาบานเมือง ในดานคุณคาตอประเทศชาติ ทํา
ใหเกิดความไววางใจซึ่งกันและกันของประเทศคูคา การเกิดเสถียรภาพอยางยั่งยืน ประชาชนมีรายได
ม่ังค่ัง ประเทศมีรายไดจากการเสียภาษีของประชาชน มีการใชทรัพยากรอยางควบคุมและรวมกัน
อนุรักษทรัพยากรในการใชอยางพอดีไมสิ้นเปลือง

ความสอดคลองของสัมมาอาชีวะและจริยธรรมทางการคา ไดแก การคาท่ีซื่อตรง โปรงใส
ความยุติธรรมในราคาท่ีสัมพันธกับคุณภาพ บนโครงสรางท่ีกอใหเกิดผลผลิตแทจริง การไดรับคาจาง
แรงงานและสวัสดิการท่ีเพียงพอ การผลิตเพ่ือการคาท่ีไมเขาไปดัดแปลงหรือทําลายโครงสรางพ้ืนฐาน
ของสิ่งมีชีวิต ตระหนักถึงการรักษาทรัพยากรสิ่งแวดลอม และไมทําลายคุณคาความดีงามของมนุษย
ไมทําลายความหลากหลายทางชีวภาพ ทางวัฒนธรรม และตองไมชักจูงใหคนเกิดความโลภภายใต
อํานาจลัทธิบริโภคนิยม รวมถึงการไมอาศัยอํานาจทางการเมืองและกลไกในระบบราชการ อํานาจ
ดานการสื่อสารมวลชน ดวยการเอ้ือประโยชนกับกลุมอํานาจ

ความแตกตางของสัมมาอาชีวะและจริยธรรมทางการคา ท่ีพบเห็นไดท่ัวไปในปจจุบันคือ
การลวงละเมิดศีลหา การประกอบมิจฉาวณิชชา การคาเสรีบนกระแสบริโภคนิยมแบบไรพรมแดน
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ระบบทุนนิยมขามชาติ ท่ีสงผลทําลายความดีงามของมนุษย ทําลายความหลากหลายทางชีวภาพ
ทําลายรากเหงาทางวัฒนธรรม การแทรกแซงอํานาจรัฐของบรรดาบรรษัทขามชาติเพ่ืออํานวย
ประโยชนในธุรกิจของตน การใชความเหนือกวาของทุนและเทคโนโลยี การบริหารจัดการ และ
อิทธิพลทางการเมือง และเขามาเปลี่ยนวิถีชีวิตวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาของชาติและ
ทองถ่ินกลายเปนสิ่งลาสมัย และเกิดความลมสลายของชุมชนในชนบทจะมีผูนําประเทศคนไหน
ประเทศไหนบางท่ีจะตระหนักในการบริหารปกครองประเทศตน ใหเปนแบบอยางดวยจริยธรรมแบบ
อุดมคติในทางพระพุทธศาสนา โดยทําใหประชาชนมีรายไดท่ีพอเพียง มีคุณคาในความเปนมนุษยของ
ทุกคนในประเทศ มีชองวางระหวางชนชั้นท่ีนอยท่ีสุด ประชาชนมีความสุขกับการทํางาน ผลิตเพ่ือ
บริโภคเพ่ือจําหนายอยางพอเหมาะพอดี ไมคุกคามทรัพยากรอยางสิ้นเปลืองเกินการบริโภค ไมใชการ
ผลิตเพ่ือทําลาย สมาชิกในสังคมมีคุณภาพชีวิตท่ีอยูกลมกลืนเปนหนึ่งเดียวกับธรรมชาติกับ
สภาพแวดลอมท่ีดีงาม ชวยกันธํารงรักษาธรรมชาติใหสมดุลดํารงความเปนมนุษยดวยความผูกพันใน
เครือญาติ ในครอบครัวท่ีอบอุน รวมกันจรรโลงรักษาวัฒนธรรม จารีต ประเพณีเกาแกท่ีดีงามท่ีบรรพ
บุรุษไดสรางสรรคไว มีความภาคภูมิใจในอารยธรรมแหงประวัติศาสตรของมนุษยชาติท่ีตอเนื่องมา
หลายพันป ไมสรางคานิยมท่ีบริโภควัตถุนิยมอยางคลั่ง รูเทาทันคุณคาแทคุณคาเทียม ยกระดับจิตใจ
ของผูคนท่ีเปนผูให มากกวาเปนผูรองขอ สังคมมีความเก้ือกูล มีการแบงปน มีความรูสึกปลอดภัย
มีความม่ันคงในชีวิตและทรัพยสิน หากพิจารณาถึงสังคมท่ีเปนอุดมคติดังกลาวแลว จะเห็นไดวาคํา
สอนในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะจริยธรรมของสัมมาอาชีวะนั้น สามารถนํามาประพฤติปฏิบัติให
เกิดสังคมท่ีนาอยู มีความสุข มีคุณภาพชีวิตของคนในสังคมนี้อยางแทจริง

๕. บทสรุป
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาวิเคราะหหลักสัมมาอาชีวะท่ีสงเสริมจริยธรรมทางการคาใน

ประเทศไทย” ทําใหทราบถึงประโยชนของจริยธรรมทางการคา ทําใหเกิดความสําเร็จในหนาท่ีการ
งาน เชื่อม่ันตอกิจการงานท่ีทํา ไดรับความไววางใจ เกิดสงบสุขในสังคม นําความเจริญมาสูองคกร
มีความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน สรางกําไรบนพ้ืนฐานแหงความถูกตอง มีสวนชวยในการ
พัฒนาประเทศโดยตรงและสิ่งแวดลอมไมถูกทําลาย ประชาชนมีงานทํา มีรายได มีคุณภาพชีวิตท่ีดข้ึีน

ขอเสนอแนะ
การศึกษาหลักธรรมเก่ียวกับสัมมาอาชีวะท่ีปรากฏในพระพุทธศาสนา ดวยกระบวนการ

คิดท่ีลึกซึ้งขององคพระสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงเห็นคุณคาของการมีสัมมาอาชีวะของการทํางาน
ประกอบอาชีพ สามารถทําใหบรรลุธรรมได จึงเปนสิ่งท่ีนาคนควาเก่ียวกับหลักธรรมในการทํางาน
ของศาสนาใหญอ่ืนๆ ไดมีการกลาวถึงอยางไรบาง โดยเฉพาะการมีจริยธรรมทางการคาในการเปด
พรมแดนของเหลาประเทศอาเซียนในสังคมท่ีหลากหลายตางวัฒนธรรม ตางศาสนา ตางความเชื่อนั้น
องคธรรมของแตละศาสนาไดจรรโลงสั่งสอนศาสนิกของตนเองอยางไรบาง การประกอบอาชีพท่ี
หลากหลายเก่ียวรอยของผูคนในประชาคมอาเซียน ในขณะท่ีคําสอนในพระพุทธศาสนาไดปรากฏชัด
แจงประจักษหลักสัมมาอาชีวะในมรรคมีองคแปดเปนองคธรรมท่ีควบคุมจริยธรรมของพุทธศาสนิกชน
เฉกเชนเดียวกัน
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ผูวิจัยวิทยานิพนธเลมนี้คาดหวังอยางยิ่งวา งานวิจัยเลมนี้จักไดนําไปใชใหเกิดประโยชน
จริงในการบริหารบุคคล การปรับโครงสรางบริหารเปนนโยบายแนวพุทธ การพัฒนารูปแบบการ
ทํางานดวยพุทธจริยธรรมของสัมมาอาชีวะในองคกร บริษัท หางราน หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
นักการเมือง นักปกครอง รวมถึงอาชีพอิสระท่ีหลากหลายในสังคมโลกปจจุบัน อันจะยังใหเกิดสังคม
แหงพุทธะ ท่ีดํารงอยูรวมกันดวยความสุขความสงบความปลอดภัย
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นรก-สวรรค ในฐานะสื่อเพ่ือการบรรลุธรรม
HELL AND HEAVEN AS THE TOOL FOR ENLIGHTENMENT

เพชรพระสมุทร กัณทาสวัสดิ์*

บทคัดยอ
บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค ๓ ขอ คือ ๑) เพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎีเรื่องสื่อใน

พระพุทธศาสนา ๒) เพ่ือศึกษาแนวคิดและหลักคําสอนเรื่องนรก-สวรรค ในพระพุทธศาสนาเถรวาท
๓) เพ่ือศึกษาวิเคราะหเรื่องนรก-สวรรค ในฐานะสื่อเพ่ือการบรรลุธรรม

ผลการวิจัยพบวา แนวคิดทฤษฎีเรื่องสื่อในพระพุทธศาสนาสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎี
เรื่องสื่อดานนิเทศศาสตร แตในสวนของพระพุทธศาสนามีรายละเอียดลงลึกในระดับจิตดวย

ในดานแนวคิดและหลักคําสอนเรื่องนรก-สวรรค สามารถแบงนรก-สวรรค ไดเปน ๒
ลักษณะ คือ ๑) นรก-สวรรค แบบภพภูมิ ๒) นรก-สวรรค ในลักษณะของจิต

ในประเด็นของนรก-สวรรค ในฐานะสื่อเพ่ือการบรรลุธรรม พบวานรก-สวรรค กระตุนให
คนทําความดี รักษาศีล ซึ่งศีลเปนปจจัยสําคัญอันนําไปสูการบรรลุธรรม นอกจากนี้พระองคทรงใช
นรก-สวรรค ใหคนเห็นภัยของสังสารวัฏ ดังแสดงในอนุปุพพิกถา คือทรงแสดงเรื่องทานและศีลวาเปน
หนทางสูสวรรค จากนั้นทรงบรรยายภาพของสวรรคซึ่งทําใหคนปรารถนา ทําใหมีจิตใจแชมชื่นยินดี
จะใหทานและรักษาศีลเพ่ือจะไดไปสวรรค ถัดมาทรงแสดงวาสวรรคนั้นไมเท่ียง เทวดามีอายุขัย
เม่ือหมดอายุขัยเทวดาสวนใหญตกนรก ซึ่งการแสดงโทษของสวรรคคือความไมเท่ียงทําใหคนไมอยาก
ไปสวรรค เพราะมีสุขนอยเม่ือเทียบกับทุกขท่ีไดรับ จากนั้นทรงแสดงอานิสงสการออกจากกามคือ
ทางออกจากวงเวียนของนรก-สวรรค เม่ือผูฟงมีความมีจิตใจท่ีพรอมสําหรับฟงธรรมข้ันสูงแลว
ทรงตรัสอริยสัจจ ซึ่งทําใหคนบรรลุธรรมเปนจํานวนมาก

คําสําคัญ: นรก, สวรรค, การบรรลุธรรม

Abstract
The objectives of this dissertation are (1) to study the theoretical concept

of tools in Buddhism (2) to study concepts and doctrines of hell and heaven in
Theravada Buddhism and (3) to analyze the hell and heaven as the tools for
enlightenment.

The findings reveal that conceptual theories of tool in Buddhism
harmonized with mass communications.  However, the detail of Buddhism deepens
into spirit level.

* นิสิตปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาพระพุทธศาสนา) คณะพุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม ปการศึกษา ๒๕๕๘
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Concepts and doctrines of hell and heaven can be divided into 2
categories; (1) Three Worlds consist of place or birth. (2) Spiritual Hell and Heaven
comprise of internal hell and heaven.

The hell and heaven in aspect of tools for enlightenment shows that hell
and heaven are factors for enlightenment because they are fundamental dharma
practice for becoming free. Moreover, the Buddha examined hell and heaven to
depict the danger of transmigration, as presented in Anupubbikatha, and giving and
precept a heaven path. The visualization of heaven heartens human being to give
and observe percepts with the return of being in heaven. Next, he demonstrated that
heaven is uncertainty, angels’ age is also limited and when it’s the end of their lives,
most of them go to hell. The punishment of heaven is the uncertainty and makes
human-being undesired to be there because the happiness is too little in comparing
to the distress. He then presented the result of merit from freeing from lust that
means free from hell and heaven circle. When the listeners’ minds are ready for
advanced dharma, he stated Ariyasat (the four Noble Truths) which enlightened
numerous Buddhist.

Keywords: Hell, Heaven, Enlightenment

บทนํา
ศาสนามากมายในโลกมีความเชื่อเรื่องของโลกหลังความตาย โดยเชื่อวาเม่ือเราตายไป

แลวตองมุงสู ๒ โลกใหญๆคือ นรก และ สวรรค ฉะนั้นแลวเรื่องของนรก-สวรรค จึงเปนเรื่องสากลท่ีมี
ความสําคัญท่ีสุดในหลายศาสนา เปนบทสรุปสุดทายของชีวิตมนุษยวาจะทุกขชั่วกาล หรือสุขชั่ว
นิรันดร แตสําหรับพระพุทธศาสนาความสําคัญของนรก-สวรรคนั้นไมมากเทากับศาสนาอ่ืน
เพราะนรก-สวรรคเปนเพียงสวนหนึ่งในสังสารวัฏ ตั้งอยูในความไมเท่ียง ไมใชบทสรุปของชีวิตดังเชน
ในหลายศาสนา การหลุดพนจากสังสารวัฏของการเวียนวายตายเกิด จึงนับเปนเรื่องท่ีสําคัญท่ีสุดใน
พระพุทธศาสนา เนื่องจากความไมเท่ียง นํามาซึ่งความทุกข คือไมสามารถทนอยูในสภาพเดิมได
และสุดทายก็ดับไป วนเวียนอยูเชนนี้เรื่อยไปจนกวาจะสามารถหาวิธีออกจากวัฏจักรนี้ได โดยกอนครั้ง
พุทธกาลนั้น มนุษยไมรูวิธีจะเอาชนะการเวียนวายตายเกิดในวัฏสงสารนี้ ได เลย จนพระผู มี
พระภาคเจาไดอุบัติข้ึน พระองคประกาศสัจธรรมท่ีทรงคนพบและวิธีเอาชนะการเกิดแกเจ็บตาย ไปสู
สภาวะท่ีเรียกวา นิพพาน

ในเม่ือจุดประสงคหลักของพระองคตองการใหสัตวโลกกาวพนจากวัฏสงสาร ไมใชปฏิบัติ
เพ่ือสูสุคติในโลกสวรรค จึงเกิดคําถามข้ึนวา เพราะเหตุใดท่ีพระองคตองตรัสสอนเรื่องสวรรค ในเม่ือ
สวรรคไมใชจุดมุงหมายสูงสุดท่ีพระองคตองการสอนแกสัตวโลก เพราะพระองคประสงคใหสัตวโลก
หลุดพนจากวัฏสงสาร และดวยความเปนพระสัพพัญูจึงเปนไปไมไดท่ีหลักคําสอนของพระองคจะไม
ไปในทิศทางเดียวกัน ฉะนั้นแลวอาจมีความเปนไปไดท่ีนรก-สวรรค คําสอนเรื่องภพภูมิ จะมี
ความสัมพันธกับการบรรลุธรรมเพ่ือการหลุดพนได จึงเปนท่ีมาของการศึกษาเรื่องนรก-สวรรค
ในฐานะสื่อเพ่ือการบรรลุธรรมนี้



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

๓๐๕

๑. วัตถุประสงคของการวิจัย
๑.๑ เพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎีเรื่องสื่อในพระพุทธศาสนา
๑.๒ เพ่ือศึกษาแนวคิดและหลักคําสอนเรื่องนรก-สวรรค ในพระพุทธศาสนาเถรวาท
๑.๓ เพ่ือศึกษาวิเคราะหเรื่องนรก-สวรรค ในฐานะสื่อเพ่ือการบรรลุธรรม

๒. ขอบเขตการวิจัย
๒.๑ ขอบเขตดานเนื้อหา
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเรื่องสื่อในพระพุทธศาสนา และแนวคิดเรื่องนรก-สวรรคท่ีปรากฏใน

พระพุทธศาสนาเถรวาท และศึกษาถึงการใชประโยชนจากคติเรื่องนรก-สวรรค ของพระพุทธเจาเพ่ือ
โปรดสัตวใหบรรลุธรรม โดยจะศึกษาจากเอกสารชั้นตน คือพระไตรปฎก และเอกสารชั้นทุติยภูมิ
ประกอบการอธิบายความ เชน อรรถกถา ฎีกา เปนตน

๒.๒ ขอบเขตดานเอกสาร
เอกสารปฐมภูมิ ศึกษาจากพระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พ.ศ.๒๕๓๙
เอกสารทุติยภูมิ ศึกษาจากอรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา หนังสือ งานวิจัย และเอกสารอ่ืน ๆ

ท่ีเก่ียวของ

๓. วิธีดําเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยผูวิจัยจะใชวิธีการ

และข้ันตอนในการวิจัยดังตอไปนี้
๓.๑ ศึกษาขอมูลแนวคิดทฤษฎีเรื่องสื่อในพระพุทธศาสนา กับเรื่องของนรก-สวรรค

ในพระพุทธศาสนาเถรวาท จากแหลงขอมูลตาง ๆ ดังตอไปนี้  คือพระไตรปฎกภาษาไทย
ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๓๙ อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา ปกรณวิเสส และเอกสาร
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ

๓.๒ นําขอมูลท่ีไดศึกษาในเรื่องของสื่อ และเรื่องของนรกสวรรค ในบริบทตาง ๆ
มารวบรวมไว และจัดแจงแบงเปนหมวดหมู

๓.๓ วิเคราะหและสังเคราะหขอมูลเรื่องนรก-สวรรค ในฐานะสื่อเพ่ือการบรรลุธรรม
๓.๔ เรียบเรียงเนื้อหาอยางเปนลําดับข้ันเพ่ือใหงายตอการทําความเขาใจ จากนั้นสรุปผล

การศึกษาวิจยั และนําเสนอผลการวิจัย

๔. ผลการวิจัย
๔.๑ แนวคิดทฤษฎีเรื่องสื่อในพระพุทธศาสนา
แนวคิดทฤษฎีเรื่องสื่อในพระพุทธศาสนา ในสวนของกระบวนการและชองทางการสื่อสาร

ตามหลักพระพุทธศาสนา อาศัยชองทางการรับรูผานอายตนะ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ อันทําให
เกิดกระบวนการสื่อสารข้ึน ซึ่งกระบวนการสื่อสารของพระพุทธศาสนาเม่ือทําการศึกษาเปรียบเทียบ
กับกระบวนการและชองทางการสื่อสารของนิ เทศศาสตรพบวาแตกตากกันอยูบาง ตรงท่ี
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พระพุทธศาสนาในความสําคัญกับการสื่อสารผานใจ ในขณะท่ีหลักของนิเทศศาสตรในความสําคัญกับ
อายตนะภายนอกเทานั้น

เม่ือทําการวิเคราะหถึงตัวผูสงสาร จึงไดอาศัยตนแบบจากพระพุทธเจา พบวา คุณสมบัติ
พิเศษของพระพุทธองค คือบุคลิกภาพท่ีดีงามและคุณธรรมท่ียอดเยี่ยมของพระพุทธองคเปนสวน
สําคัญอยางยิ่งท่ีทําใหการสื่อสารของพระองคประสบความสําเร็จ เพราะผูสงสารมีบุคลิกท่ีดูนาเชื่อถือ
กอปรกับพูดจามีเหตุผลนาฟง จึงทําใหผูรับสารพรอมท่ีจะรับสารนั้นมาพิจารณาและปฏิบัติตามไดงาย
ข้ึน โดยพระพุทธองคทรงใชหลักการสื่อสารท่ีเนนการสื่อสารไปตามลําดับไมวกวน เปนเรื่องจริงท่ี
นําไปใชประโยชนได และทรงใชรูปแบบการสื่อสารท่ีมีความหลากหลาย เลือกใชตามสถานการณ
หรือตัวบุคคลไดอยางลงตัว

เม่ือพิจารณาในสวนของสาร พระพุทธองคทรงใหหลักกาลามสูตร มาเพ่ือชวยในการ
พิจารณาสารอยางชาญฉลาด โดยทรงแสดงวาอยาไดปลงใจเชื่อกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จนกวาจะ
พิจารณาตามจริงดวยตนเอง วาสิ่งนั้นเปนกุศลหรืออกุศล มีโทษหรือไม เปนไปเพ่ือเก้ือกูลหรือไม และ
นํามาซึ่งความสุขหรือความทุกขกันแน

ในสวนของผูรับสาร พระพุทธองคทรงแสดงหลักการวิเคราะหผูรับสารไว โดยใหพิจารณา
ตามความสามารถ ความรู ภูมิธรรม อันเปนปจจัยสําคัญท่ีจะมีผลตอการบรรลุธรรมของบุคคลนั้น ๆ
นอกจากนี้การจะสอนหรือสื่อสารเรื่องใดกับผูรับสารจําเปนตองดูลักษณะนิสัยหรือดูจริตของผูรับสาร
เพ่ือท่ีจะเลือกเรื่องหรือวิธีการสื่อสารไดอยางเหมาะสม อันทําใหการสื่อสารนั้นมีโอกาสท่ีจะประสบ
ผลสําเร็จสูงดวย

๔.๒ แนวคิดและหลักคําสอนเรื่อง นรก-สวรรค ในพระพุทธศาสนาเถรวาท
นรก-สวรรค ในพระพุทธศาสนาเถรวาท สามารถแบงไดเปนนรก-สวรรค แบบภพภูมิ และ

นรกสวรรคในลักษณะของจิต
นรก-สวรรคแบบภพภูมิ คือนรก-สวรรค หลังความตาย เปนภพภูมิท่ีเกิดของสัตวผูท่ีทํา

ความชั่วทางกาย วาจา ใจ ยอมมีอบายภูมิ เชน นรกหรือเปรตเปนท่ีไปเบื้องหนา ซึ่งจะไดรับ
ทุกขเวทนาอยางแสนสาหัส จากการลงทัณฑในนรก หรือจากการเสวยผลกรรมในเปรตวิสัย สวนผูท่ี
ทําความดีทางกาย วาจา ใจ ยอมมีสุคติภูมิ เชน สวรรคเปนท่ีไปในเบื้องหนา ซึ่งจะไดรับความสุขจาก
ทิพยสมบัติอันประมาณไมได

สวนนรก-สวรรคในลักษณะของจิต คือนรกสวรรคท่ีประสบพบไดในภพปจจุบันไมตองรอ
ชาติหนา สามารถแบงไดเปน ๑. สวรรคในอก นรกในใจ คือจิตใจท่ีคิดดี ใฝดียอมมีความสุข ไมตาง
อะไรเหมือนกับอยูสวรรค แตถาตรงกันขามคิดชั่วทําชั่ว ก็สามารถตกนรกทางใจไดทันที ๒. นรก-
สวรรคในทุกขณะจิต คือ นรก-สวรรคไดเกิดข้ึนแลวอยูตลอดเวลา ดวยอายตนะของเราเอง คือ ตา หู
จมูก ลิ้น กาย และใจ เราปรุงแตงนรก-สวรรค กันอยูเรื่อยๆ เม่ือประสบกับอารมณท่ีนาใคร อารมณท่ี
นาปรารถนาคือสวรรค เม่ือประสบกับอารมณท่ีไมนาใคร หรืออารมณท่ีไมนาปรารถนาคือนรกนั่นเอง

๔.๓ นรก-สวรรคในฐานะสื่อเพื่อการบรรลุธรรม
นรก-สวรรค เปนสื่อท่ีพระพุทธองคทรงใชโปรดสัตวท้ังหลายใหบรรลุธรรมมาแตสมัย

พุทธกาล ทรงใชความนากลัวของนรกกระตุนใหคนละบาปอกุศล และใชความสุขความสบายของ
สวรรคกระตุนใหคนทําความดีและรักษาศีล เพราะศีลนี้เองท่ีเปนปจจัยสําคัญท่ีจะนําไปสูการบรรลุ
ธรรมได ดวยวาศีลเปรียบเสมือนรากฐานอันแข็งแรงซึ่งจะขาดเสียไมไดในการปฏิบัติธรรมเพ่ือการ
หลุดพน เม่ือไมมีศีลเปนฐานก็ไมสามารถบรรลุธรรมได
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นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาถึงความสัมพันธของนรก-สวรรค ในฐานะสื่อเพ่ือการบรรลุ
ธรรมไดจาก “อนุปุพพิกถา” ธรรมเทศนาท่ีพระพุทธองคทรงใชบอยครั้ง และโปรดสัตวใหบรรลุธรรม
เปนจํานวนมากมายมหาศาลดวยธรรมเทศนาบทนี้ โดยพระพุทธองคทรงแสดงวาทานและศีลเปน
หนทางสูสวรรค จากนั้นทรงบรรยายความสุขสบาย และความงามของสวรรคอยางวิจิตรพิสดาร
จนผูฟงมีความแชมชื่นยินดีท่ีจะใหทานและรักษาศีลเพ่ือมุงหวังผลคือสวรรคสมบัติ แตพระพุทธองค
กลับทําลายความฝนของผูฟงดวยการบอกวาสวรรคนั้นเปนเพียงสวนหนึ่งของสังสารวัฏ ตั้งอยูในความ
ไมเท่ียง และเทวดาโดยมากเม่ือหมดบุญจากสวรรคแลว ตกนรกกันท้ังสิ้น การแสดงโทษของสวรรค
คือความไมเท่ียงทําใหคนไมอยากไปสวรรค เพราะมีสุขนอยเม่ือเทียบกับทุกขท่ีไดรับหากตองตกนรก
เม่ือหมดบุญจากสวรรค ผูฟงจากท่ีมีความรูสึกแชมชื่นอยูไมนานก็ตองพบกับปญญาใหญในชีวิตอีกครั้ง
ไมรูท่ีจะหาทางออกจากปญหานี้ไดอยางไร จะทําอยางไรท่ีจะไมตองวนเวียนในสังสารวัฏ อันมีความ
เสี่ยงท่ีจะตกนรกไดทุกเม่ือ พระพุทธองคจึงทรงใชโอกาสนี้แสดงอานิสงสของการออกจากกามและ
ประกาศอริยสัจจอันเปนทางท่ีจะสามารถหลีกหนีสังสารวัฏนี้ไดจนทําใหผูฟงบรรลุธรรมในท่ีสุด

๕. สรุปองคความรูท่ีไดจากการวิจัย
นรก-สวรรค ถือเปนสื่อท่ีมีความสําคัญอยางมาก ท่ีสามารถชวยใหคนบรรลุธรรมได

การสอนเรื่องนรก-สวรรค ของพระพุทธองค โดยแทจริงแลวเปนไปเพ่ือใหคนบรรลุธรรมท้ังสิ้น
โดยทรงใชความนากลัวของนรกกระตุนใหคนละบาปอกุศล และความสุขของสวรรคกระตุนใหคนทํา
ความดีรักษาศีล ซึ่งศีลเปนปจจัยสําคัญสําหรับการบรรลุธรรม และประการสําคัญพระพุทธองคทรง
ชี้ใหเห็นถึงภัยของสังสารวัฏท่ีรายแรงท่ีสุดคือความไมเท่ียง สวรรคเปนสวนหนึ่งของสังสารวัฏตั้งอยูใน
ความไมเท่ียง เทวดาโดยมากเม่ือหมดบุญแลวตกนรกกันท้ังสิ้น พระพุทธองคทรงใชนรก-สวรรค
เพ่ือใหคนเห็นถึงภัยของความไมเท่ียงไดอยางแยบยล เทวดาผูอยูบนจุดสูงสุดท่ีทุกคนปรารถนา
สุดทายก็ยังตองตกนรก ไมมีอะไรแนนอนในสังสารวัฏนี้ ทําใหผู ท่ีไดฟงดังนี้แลวมีความหดหู
สลดสังเวชใจ และตองการออกจากสังสารวัฏ พระพุทธองคจึงใชโอกาสนี้แสดงหนทางออกจาก
สังสารวัฏ ทําใหผูฟงบรรลุธรรมไดในท่ีสุด

๖. ขอเสนอแนะ
๖.๑ ขอเสนอแนะท่ัวไป
อนุปุพพิกถา เปนธรรมเทศนาท่ีพระพุทธองคทรงใชบอยมาก และประสบผลสัมฤทธิ์มาก

ในทุกครั้งท่ีใช ทําใหคนบรรลุธรรม มีดวงตาเห็นธรรมไดงายข้ึน แตปจจุบันการแสดงธรรมเทศนาใน
ลักษณะนี้ไมคอยมีใหเห็น ท้ัง ๆ ท่ีเปนประโยชน เขาใจไดงาย เปนไปตามลําดับข้ัน สามารถฟอก
อัธยาศัยผูฟงใหบริสุทธิ์ได ควรจะมีการนําเทศนาในลักษณะนี้มาใชใหมาก เพราะเปนประโยชนตอการ
บรรลุธรรมไดดี

๖.๒ ขอเสนอแนะสําหรับผูวิจัยตอไป
ประเด็นเรื่องของแนวคิดทฤษฎีเรื่องสื่อในพระพุทธศาสนาสามารถนํามาตอยอดเปน

งานวิจัยไดอีกมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําหลักการสื่อสารของพระพุทธเจามาศึกษาในลักษณะของ
การบูรณาการกับศาสตรอ่ืน ๆ หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ อยางเชน การนําวิธีการสื่อสารของพระพุทธเจามา
ใชพัฒนาการนําเสนองานหนาชั้นเรียนของนักเรียนโรงเรียนหนึ่ง เปนตน
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ประเด็นเรื่องของนรก-สวรรค สามารถนํามาตอยอดเปนงานวิจัยไดหลายทาง เชน
การศึกษาถึงผลสัมฤทธิ์ของการเผยแพรนรก-สวรรคในสื่อสมัยใหม หรือศึกษาเปรียบเทียบการใชนรก-
สวรรค ในการสอนศีลธรรมของสังคมไทยในอดีตกับปจจุบัน เปนตน

ประเด็นเรื่องของการบรรลุธรรมก็นาสนใจเปนอยางยิ่งท่ีจะนํามาตอยอดเปนงานวิจัยเรื่อง
อ่ืน ๆ เชน ศึกษาการบรรลุธรรมกอนตายของอุบาสกในสมัยพุทธกาล เปนตน

บรรณานุกรม

๑. ขอมูลปฐมภูมิ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
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การประยุกตใชหลักภาวนา ๔ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ตําบลออนใต  อําเภอสันกําแพง  จังหวัดเชียงใหม
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ ๑) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการ

ประยุกตใชหลักภาวนา ๔ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตําบลออนใต อําเภอสันกําแพง
จังหวัดเชียงใหม ๒) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการประยุกตใชหลัก
ภาวนา ๔ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตําบลออนใต อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
๓) เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค และแนวทางแกปญหาของประชาชนท่ีมีตอการประยุกตใชหลักภาวนา
๔ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตําบลออนใต อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
และ๔) เพ่ือศึกษาแนวทางการประยุกตใชหลักภาวนา ๔ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ตําบลออนใต อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปนการวิจัยแบบผสม (Mixed Methods)
ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลออนใต
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม กําหนดกลุมตัวอยางใชวิธีโควตา (Quota) โดยเปรียบเทียบจํานวน
ประชากรกับตารางมาตรฐานวาดวยขนาดประชากรและขนาดตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน
(Krejcie & Morgan) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน ๙๕% จํานวนตัวอยางท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
จํานวน ๓๖๑ ตัวอยาง

ผลการวิจัยพบวา
๑. ระดับความคิดเห็นตอการประยุกตใชหลักภาวนา ๔ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต คาเฉลี่ย

รวมอยูในระดับมากทุกดาน และเม่ือจําแนกเปนรายดาน พบวา ดานศีลภาวนา มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา
คือ ดานกายภาวนา ดานปญญาภาวนา สวนคาเฉลี่ยต่ําสุดไดแก ดานจิตภาวนา พบวา มีการฝกภาวนา
นั่งสมาธิ เพ่ือใหมีความตั้งใจในการทํางานอยูในระดับท่ีต่ํา ดังนั้น ผูนําชุมชนควรมีบทบาทสําคัญใน

* นิสิตปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

** อาจารยท่ีปรึกษา.
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การสงเสริมใหประชาชนไดรับการฝกจิตภาวนา ดวยการฝกนั่งสมาธิ เพ่ือใหมีจิตใจท่ีเขมแข็ง รูเทาทัน
อบายมุขตางๆ และมีความรักเมตตาตอผูอ่ืน ถอยทีถอยอาศัยซึ่งกันและกัน และสามารถนําไปใชใน
การปฏิบัติหนาท่ีของตนเองไดอยางสมบูรณ อันจะสงผลใหสังคมเปนสังคมท่ีนาอยู

๒. ผลการการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการประยุกตใชหลักภาวนา ๔
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตําบลออนใต อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม จําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคล อันไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได พบวา เม่ือเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการประยุกตใชหลักภาวนา ๔ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยภาพรวม
จําแนกตาม เพศ อาชีพ และรายได ไมมีความแตกตางกัน แตอายุ และระดับการศึกษา แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕

๓. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกปญหาของประชาชนท่ีมีตอการประยุกตใชหลัก
ภาวนา ๔ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตําบลออนใต อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
พบวา ในดานกายภาวนา ประชาชนไมมีเวลาออกกําลังกายทําใหสุขภาพรางกายไมแข็งแรง ดานศีลภาวนา
ประชาชนขาดการปฏิบัติตามหลักศีล ๕ ไมครบถวนทุกขอ เนื่องจากยังมีการเบียดเบียนทางกาย วาจา
การเสพของมึนเมา ดานจิตภาวนา ประชาชนไมมีเวลาในการฝกการพัฒนาดานจิต และดานปญญาภาวนา
ประชาชนมีความเกียจครานและไมใฝรู

๔. แนวทางทางการประยุกตใชหลักภาวนา ๔ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ตําบลออนใต อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม พบวา ควรมุงเนนฝกคนใหมีความรับผิดชอบ
และสงเสริมใหประชาชนไดรับความรู ควรใชสถานท่ีและบุคลากรของสถาบันทางศาสนาในการ
สงเสริมการรักษาศีล ฝกอบรมจิตภาวนาดวยการนั่งสมาธิ และฝกเจริญปญญาภาวนา
คําสําคัญ : การประยุกต, หลักภาวนา ๔, การพัฒนาคุณภาพชีวิต

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

towards an application of the principles of Bhavana IV in improving the quality of life in
Ontai sub-district, Sankamphaeng district, Chiang Mai province. 2) to study the
comparative opinion of people towards an application of the principles of Bhavana IV in
improving the quality of life in Ontai sub-district, Sankamphaeng district, Chiang Mai
province. 3) to study the problems, the obstacles and solutions of people towards
an application of the principles of Bhavana IV in improving the quality of life in Ontai
sub-district, Sankamphaeng district, Chiang Mai province. 4) to study an application
of the principles of Bhavana IV in improving the quality of life of people  in Ontai
sub-district, Sankamphaeng district, Chiang Mai province. This research is conducted
by mixed research method. A sample was selected from the people who live in Ontai
sub-district, Sankamphaeng district, Chiang Mai province and the sample was determined
by Quota sampling to compare quantity of the people with standard tale with size
of the people and size of the example of Krejcie & Margan with reliability equal to 95%.
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The findings of this research were found as follows:
1) Overall the opinion level towards an application of the principles

of Bhavana IV in improving the quality of life was at high level in all aspects
and when considering in each aspect found that Sila-Bhavana was at highest level,
followed by Kaya Bhavana, Panna Bhavana, for the lowest level was Citta Bhavana,
it found that the training Citta Bhavana, sitting meditation for having intention towards
working was at low level. Therefore, community leader should have the important role
in promoting people to train Citta Bhavana by sitting meditation for having the strong
mind, cognizant all vices, loving kindness into other dependence and can be applied
in their work perfectly, as a result, a livable city.

2) The result of comparison the opinion of people towards an application
of the principles of Bhavana IV in improving the quality of life in Ontai sub-district,
Sankamphaeng district, Chiang Mai province, in aspects of individual factors, including
gender, age, education, occupation, income, the comparison of peoples’ opinion,
it was found that gender, occupation and income were not difference but age
and education were difference. The statistically significant at the 0.05 level.

3) The problems, the obstacles and solutions of people towards
an application of the principles of Bhavana IV in improving the quality of life in Ontai
sub-district, Sankamphaeng district, Chiang Mai province, it found that Kaya Bhavana
of people was concerned with the lack of time to exercise it has been unhealthy.
Sila Bhavana of people was concerned with practicing along the five precepts not all;
In addition, there is physical harassment, verbal harassment and alcohol abuse.
Citta Bhavana of people was concerned with the lack of time to mental training
development and Panna Bhavana of people was concerned with laziness
and not learning.

4) The application of the principles of Bhavana IV in improving the quality
of life of people in Ontai sub-district, Sankamphaeng district, Chiang Mai province,
it found that should focus on training people to be responsible, encourage people
to study, ought to apply the place and personnel of religious institutions in promoting
the precepts, Citta Bhavana training by meditation and to practice Panna Bhavana.
Keywords : An Application of The Principles, Bhãvanã iv, The Quality of Life

๑. บทนํา
สภาพสังคมไทยในปจจุบัน สงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของประชาชนชาวไทยมากข้ึน

ทุกวัน ท้ังทางดานการเมือง เศรษฐกิจ การปรับตัว ทุกอยางดําเนินการไปอยางรวดเร็วทําใหประชาชน
หันไปพ่ึงวัตถุ เพ่ือใชเปนเครื่องอํานวยความสะดวกใหแกตนเองจนเกิดเปนความเคยชินคิดวาวัตถุ
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เครื่องมือเครื่องใชตางๆ เหลานี้ คือ สิ่งจําเปนของการดํารงชีวิต โดยลืมนึกถึงศักยภาพของรางกาย
และจิตใจของตนเอง ซึ่งมีพลังและศักยภาพมากกวาวัตถุหลายๆ ชิ้น๑ มนุษยดําเนินชีวิตทุกวิถีทาง
เพ่ือใหตนเองประสบความสําเร็จ และมีความสุขในการดํารงชีวิต บางคนประสบความสําเร็จ แตบางคน
ไมประสบความสําเร็จ เพราะไดรับการศึกษาการพัฒนาอยางไมถูกตองถูกวิธี ดังนั้น ถาตองการ
ความสําเร็จในชีวิต จําเปนจะตองไดรับการพัฒนาในทางท่ีถูกตองถูกวิธีตามแนวทางของพระพุทธศาสนา
จึงจะเปนมนุษยท่ีสมบูรณเพราะมนุษยเปนสัตวพิเศษ สิ่งท่ีทําใหมนุษยเปนสัตวพิเศษนั้น ไดแก สิกขา
หรือการศึกษา เม่ือมนุษยไดรับการศึกษา ฝกฝน อบรม หรือไดรับการพัฒนาแลว จึงจะไดชื่อวาเปน
สัตวประเสริฐ๒

วิธีการในการพัฒนามนุษยตามหลักของพระพุทธศาสนามีความสําคัญเปนอยางยิ่ง
หลักธรรมท่ีมีความเก่ียวของกับการพัฒนาเพ่ือจะทําใหคนอยูดวยกัน อยางมีความสุขในสังคมอยูใน
หมวดธรรมท่ีเรียกวาภาวนา ๔ คือ๓ ๑) พัฒนาดานกาย เรียกวากายภาวนา ๒) พัฒนาดานศีล เรียกวาศีล
ภาวนา ๓) พัฒนาดานจิต เรียกวาจิตภาวนา ๔) พัฒนาดานปญญา เรียกวาปญญาภาวนา เม่ือคนเรา
พัฒนาครบท้ัง ๔ ดานแลวจะกลายเปนผูท่ีประเสริฐท่ีสุดในหมูมนุษย

ดวยสภาวะแวดลอมตางๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไปนั้น ไดสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลออนใต อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตําบลออนใต อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม โดยใช
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเปนแนวทาง คือ หลักภาวนา ๔ ซึ่งเปนหลักการพัฒนาชีวิตท่ี
ประกอบดวย ๑) กายภาวนา ๒) ศีลภาวนา ๓) จิตภาวนา ๔) ปญญาภาวนา๔ ผูวิจัยจึงมุงท่ีจะศึกษาการ
ประยุกตใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพ่ือใหเกิดองคความรูใหมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ตําบลออนใต อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม และเพ่ือประโยชนสุขแกสังคมและ
ประเทศชาติตอไป

๒. วัตถุประสงคของการวิจัย
๒.๑ เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการประยุกตใชหลักภาวนา ๔ ในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตําบลออนใต อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม

๑ ฝายวิชาการ บริษัท สกายบุกส จํากัด, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๐ พ.ศ.
๒๕๕๐ – ๒๕๕๔, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท สกายบุกส จํากัด, ๒๕๔๙), หนา ๒๐-๒๕.

๒ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๐), หนา ๑๑.
๓ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตรฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งท่ี ๑๓,

(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘), หนา ๗๐.
๔ อภิรมย  สีดาคํา, มนุษยกับสังคม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐),

หนา ๖๗.
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๒.๒ เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการประยุกตใชหลักภาวนา ๔
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตําบลออนใต อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม จําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคล

๒.๓ เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค และแนวทางแกปญหาของประชาชนท่ีมีตอการประยุกตใช
หลักภาวนา ๔ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตําบลออนใต อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม

๒.๔ เพ่ือศึกษาแนวทางการประยุกตใชหลักภาวนา ๔ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ตําบลออนใต อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม

๓. ขอบเขตการวิจัย
๓.๑ ขอบเขตดานเนื้อหาท่ีจะศึกษา
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาการประยุกตใชหลักภาวนา ๔ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชน ตําบลออนใต อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ประกอบดวย ๑) พัฒนาดานกาย
เรียกวา กายภาวนา ๒) พัฒนาดานศีล เรียกวา ศีลภาวนา ๓) พัฒนาดานจิต เรียกวา จิตภาวนา
และ๔) พัฒนาดานปญญา เรียกวา ปญญาภาวนา

๓.๒ ขอบเขตดานตัวแปร ไดแก ตัวแปรตน (Independent Variable) ประกอบดวย
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก ความคิดเห็น
ของประชาชนท่ีมีตอการประยุกตใชหลักภาวนา ๔ ซึ่งประกอบดวย ๑) กายภาวนา ๒) ศีลภาวนา
๓) จิตภาวนา ๔) ปญญาภาวนา

๓.๓ ขอบเขตดานประชากร ไดแก ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลออนใต อําเภอสันกําแพง
จังหวัดเชียงใหม จํานวน ๕,๓๒๒ คน

๓.๔ ขอบเขตดานสถานท่ี ไดแก พ้ืนท่ีเขตเทศบาลตําบลออนใต มีท้ังหมดจํานวน ๑๑
หมูบาน ไดแก หมูท่ี ๑ บานปาเหียง หมูท่ี ๒ บานโหง หมูท่ี ๓ บานริมออน หมูท่ี ๔ บานปาแงะ หมูท่ี ๕
บานริมออนใต หมูท่ี ๖ บานแมผาแหน หมูท่ี ๗ บานปาตึง หมู ๘ บานปง หมู ๙ บานปาหา หมู ๑๐
บานแพะ หมู ๑๑ บานปาเปางาม

๔. สมมติฐานการวิจัย
ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอ

การประยุกตใชหลักภาวนา ๔ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตําบลออนใต อําเภอสันกําแพง
จังหวัดเชียงใหม แตกตางกัน
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๕. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทบทวนแนวคิดทฤษฏีและผลงานท่ีเก่ียวของนํามาจัดทําเปน

กรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้

แผนภาพท่ี ๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย

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

ระเบียบวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
โดยการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In depth interview)

๖.๒ ประชากรและกลุมตัวอยาง
๑) ประชากร ท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ประชากรท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบล

ออนใต อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม จํานวน ๕,๓๒๒ คน
๒) กลุมตัวอยาง ในการวิจัยเชิงปริมาณ ไดแก ประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาล

ตําบลออนใต อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม จํานวน ๓๖๑ คน
๓) ผูใหขอมูลหลัก ผูวิจัยกําหนดผูใหขอมูลสําคัญ (Key informant) ซึ่งมีคุณสมบัติ

สอดคลองกับประเด็นสาระสําคัญของการวิจัยครั้งนี้  ประกอบดวย พระสงฆ จํานวน ๒ รูป
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๙ คน

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม

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

ความคิดเห็นของประชาชนตอการประยุกตใช
หลักภาวนา ๔ ประกอบดวย
๑. กายภาวนา
๒. ศีลภาวนา
๓. จิตภาวนา
๔. ปญญาภาวนา

แนวทางการประยุกตใชหลักภาวนา ๔ ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน  ตําบลออนใต อําเภอสันกําแพง จังหวัด
เชียงใหม จากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑๑ รูป/คน
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๖.๓ เครื่องมือการวิจัย
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ดานการวิจัย

เชิงคุณภาพ คือ แบบสัมภาษณท่ีใชเปนแบบมีโครงสราง (Structured Interview)
๖.๔ การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือ

การวิจัยทางสังคมศาสตร วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม และระดับการ
ประยุกตใชหลักภาวนา ๔ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตําบลออนใต อําเภอสันกําแพง
จังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) นํามาแจกแจง
ความถ่ีคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
สวนการเปรียบเทียบการประยุกตใชหลักภาวนา ๔ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตําบล
ออนใต อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล วิเคราะหโดยการทดสอบ
คาที (t–test) และคาเอฟ (F-test) ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)
เม่ือพบวา มีความแตกตางจึงทําการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคู โดยวิธีผลตาง
นัยสําคัญนอยท่ีสุด (Least Significant Difference :LSD)

๗. ผลการวิจัย
๗.๑ ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคล
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน ๑๙๕ คน คิดเปนรอยละ ๕๔.๐๒

มีอายุระหวาง ๒๖ – ๓๕ ป จํานวน ๘๓ คน คิดเปนรอยละ ๒๒.๙๙ มีระดับการศึกษาอยูในระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน จํานวน ๑๐๑ คน คิดเปนรอยละ ๒๗.๙๘ และมีอาชีพกสิกรรม/เกษตร จํานวน
๑๓๒ คน คิดเปนรอยละ ๓๖.๕๗

๗.๒ ผลการวิเคราะหขอมูลระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการประยุกตใช
หลักภาวนา ๔ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตําบลออนใต อําเภอ สันกําแพง จังหวัด
เชียงใหม

ประชาชนผูตอบแบบสอบถาม มีระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการประยุกตใช
หลักภาวนา ๔ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตําบลออนใต อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
โดยคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก (x̄ = ๓.๘๑, S.D.= ๐.๔๘๐) และเม่ือจําแนกเปนรายดาน พบวา
ดานศีลภาวนา มีคาเฉลี่ยสูงสุด (x̄ = ๔.๐๑, S.D.= ๐.๕๐๗) รองลงมาคือ ดานกายภาวนา มีคาเฉลี่ย
(x̄ = ๓.๙๓, S.D.= ๐.๕๔๙) สวนคาเฉลี่ยต่ําสุด (x̄ = ๓.๕๔, S.D.= ๐.๖๔๒) ในดานจิตภาวนา

๗.๓ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการประยุกตใชหลักภาวนา
๔ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตําบลออนใต อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม

ผลการทดสอบสมมติฐานจํานวน ๕ สมมติฐาน มีสมมติฐานท่ี ๑, ๔ และ ๕ ซึ่งประกอบดวย
ตัวแปรตน คือ  เพศ อาชีพ และรายได พบวา ปฏิเสธสมมติฐาน สวนสมมติฐานท่ี ๒ และ ๓ ประกอบดวย
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ตัวแปรตน คือ อายุ และระดับการศึกษา พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕
ซึ่งยอมรับสมมติฐาน

๗.๔ แนวทางทางการประยุกตใชหลักภาวนา ๔ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ตําบลออนใต อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม

๑) ดานกายภาวนา พบวา ควรมุงเนนฝกคนใหมีความรับผิดชอบ และสงเสริมให
ประชาชนไดรับความรูดานกายภาวนา โดยการฝกการสํารวมระวังตาเม่ือเวลาเห็นรูป หูเม่ือไดยินเสียง
จมูกเม่ือไดดมกลิ่น ลิ้นเม่ือไดลิ้มรส และกายเม่ือไดสัมผัส

๒) ดานศีลภาวนา พบวา ควรใชสถาบันศาสนาในการสงเสริมการรักษาศีล เพ่ือให
ประชาชนไดนําไปประพฤติปฏิบัติ และใชปญญาในการแกไขปญหา ลดการเบียดเบียนทางกาย วาจา
และลดความขัดแยงภายในชุมชน เพ่ือใหสังคมไดเกิดความสงบสุขอยางยั่งยืน

๓) ดานจิตภาวนา พบวา ควรสงเสริมใหประชาชนไดรับการฝกจิตภาวนา ดวยการฝกนั่ง
สมาธิ ใหรูเทาทันกับอบายมุขตางๆ และความเปนไปของสภาวะโลก เพ่ือใหประชาชนมีความสุข
มีความรัก เมตตาและมีความเก้ือกูลตอผูอ่ืน ถอยทีถอยอาศัยซึ่งกันและกัน

๔) ดานปญญาภาวนา พบวา ควรรู เทาทันตอการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วของกระแส
โลกาภิวัตน เพราะการเขาถึงขอมูลขาวสารท่ีรวดเร็ว หากประชาชนไมไดรับการพัฒนาปญญาใหรูเทาทัน
กับสิ่งตางๆ ท่ีเปนจะเปนภัยตอตนแลว ยอมสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของตนเองอยางแนนอน
ดังนั้น ควรใชสถานท่ีและบุคลากรทางศาสนาในการฝกการเจริญปญญาภาวนา

๘. ขอเสนอแนะ
๘.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

๑) นโยบายของภาครัฐควรหนุนสงเสริมองคความรูในดานกายภาวนา เพราะกายภาวนา
เปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒) นโยบายของภาครัฐควรสงเสริมองคความรู ในดานศีลภาวนา ดวยการ
ประชาสัมพันธในเชิงรุก ใหท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ีและครอบคลุมกับประชาชนทุกระดับ

๘.๒ ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
๑) ประชาชนในตําบลออนใต ควรมีความตื่นตัวในการปฏิบัติตามหลักภาวนา ๔

เพ่ิมมากข้ึน
๒) ผูนําชุมชนและสถาบันทางศาสนา ควรสงเสริมใหประชาชนไดรับความรู

และฝกอบรมปญญา โดยใชวัดเปนศูนยกลางในการดําเนินกิจกรรม

๘.๓ ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
๑) การศึกษาในครั้งนี้ ไดศึกษาเฉพาะหลักภาวนา ๔ ดังนั้น ในการศึกษาครั้งตอไป

ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมหลักธรรมท่ีสามารถนํามาประยุกตใชเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
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๒) ควรทําการวิจัยเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอการประยุกตใชหลักภาวนา ๔ ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับอําเภอและจังหวัด จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกัน

บรรณานุกรม

(๑) หนังสือ
ฝายวิชาการ บริษัท สกายบุกส จํากัด. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๐ พ.ศ.

๒๕๕๐ – ๒๕๕๔. กรุงเทพมหานคร : บริษัท สกายบุกส จํากัด, ๒๕๔๙.
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต). ธรรมนูญชีวิต. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๐.
________. พจนานุกรมพุทธศาสตรฉบับประมวลธรรม.  พิมพครั้งท่ี ๑๓. กรุงเทพมหานคร :

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘.
อภิรมย  สีดาคํา. มนุษยกับสังคม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐.
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การศึกษาวิเคราะหหลกัพุทธธรรมในการจัดกิจกรรม
พัฒนาจิตใจผูตองขังเรอืนจํากลางเชียงใหม

สมบูรณ ชัยชนะ *

บทคัดยอ
วิทยานิพนธเรื่อง “ศึกษาวิเคราะหหลักพุทธธรรมในการจัดกิจกรรมพัฒนาจิตใจผูตองขัง

เรือนจํากลางเชียงใหม” มีวัตถุประสงค ๓ ประการ คือ ๑) เพ่ือศึกษาแนวคิดและหลักพุทธธรรมในการ
พัฒนาจิตใจ ๒) เพ่ือศึกษากิจกรรมการพัฒนาจิตใจผูตองขังเรือนจํากลางเชียงใหมและ ๓) เพ่ือศึกษา
วิเคราะหหลักพุทธธรรมในการจัดกิจกรรมพัฒนาจิตใจผูตองขังเรือนจํากลางเชียงใหม การวิจัยครั้งนี้
เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ/ภาคสนามโดยการคนควาและรวบรวมขอมูลจากเอกสารท่ีมีความเก่ียวของ
แลวนํามาวิเคราะหเสนอแนวคิดของผูวิจัย เพ่ือใหทราบผลวิจัยท่ีแทจริง

ผลการวิจัยพบวา มนุษยเปนองคประกอบหนึ่งของสังคม แนวคิดในการพัฒนาจิตใจของ
มนุษยนั้น นับเปนเรื่องจําเปนและสําคัญตอสังคม ถามนุษยไดรับการฝกอบรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดีงาม
และถูกตอง ยอมเอ้ือประโยชนตอสังคมอยางมหาศาล หลักพุทธธรรมอันเปนคําสอนของพระพุทธเจา
เชน หลักกรรมฐาน ๒ สิกขา ๓ ฆราวาสธรรม ๔ และอริยสัจ ๔ เปนตน เปนท่ียอมรับและสามารถ
นํามาเปนเครื่องมือในการพัฒนาจิตใจมนุษยไดเปนอยางดี

สําหรับกิจกรรมการพัฒนาจิตใจผูตองขังเรือนจํากลางเชียงใหม ดําเนินการโดยเรือนจํานั้น
ผูตองขังไดรับการอบรมดานศีลธรรม ฟงพระธรรมเทศนาและคําสอนของศาสนาตางๆท่ีตนนับถือ จัด
ใหมีการเรียนการสอนธรรมศึกษา ไหวพระสวดมนตกอนนอนและหลังตื่นนอน การบริหารจัดการ
ดําเนินงานของเจาหนาท่ีเปนการทํางานเชิงบูรณาการ ผูบริหารใหความสําคัญกับนโยบายการพัฒนา
จิตใจ จัดใหมีสถานท่ีอบรมเปนสัดสวนและเอ้ือตอการจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตใจ

หลักพุทธธรรมท่ีเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมพัฒนาจิตใจผูตองขังเรือนจํากลางเชียงใหม
ไดแก สิกขา ๓ สติปฏฐาน ๔ และอริยสัจ ๔ โดยไดดําเนินงานดานตางๆ เชน ดานการนําหลักพุทธ
ธรรมจัดกิจกรรมกลุม ดานการบําบัดทางดานจิตใจ ดานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เปนตน และ
สามารถกลาวไดวา เจตคติหรือความรูสึกของผูตองขังท่ีมีตอหลักพุทธธรรมท่ีนํามาจัดกิจกรรมพัฒนา
จิตใจผูตองขังของกลุมตัวอยางจากแบบสัมภาษณ สวนมากเห็นดวยกับการนําเอาหลักพุทธธรรมหัวขอ
ดังกลาวมาพัฒนาจิตใจผูตองขัง จากการสังเกตและสัมภาษณเรื่องพัฒนาการดานพฤติกรรมของ
ผูตองขังท่ีเขารับการอบรมโครงการเรือนจําเรือนธรรมและเปนกลุมตัวอยางท่ีใหสัมภาษณ สวนใหญได
เรียนรูหลักพุทธธรรมการแกไขปญหาชีวิตตามแนวทางไตรสิกขา  สติปฏฐาน ๔ และอริยสัจ ๔ แลว
นําไปฝกปฏิบัติทําใหมีพฤติกรรมเปนไปในทิศทางท่ีดีข้ึน ใหความรวมมือในการทํางานและฝกวิชาชีพ
เปนอยางดี ประพฤติตนอยูในระเบียบวินัยท่ีเรือนจํากําหนด ถาผูตองขังผานกิจกรรมการอบรมพัฒนา

* นิสิตปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาพระพุทธศาสนา) บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๕๘
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จิตใจอยางจริงจังแลวเม่ือพนโทษออกไปจะไมเปนภาระของสังคมและประเทศชาติในอนาคตอยาง
แนนอน

Abstract
The research entitled “Appropriate Dhamma Doctrine Analysis for Mind

Evolution Activity for Prisoner in Chiang Mai Central Prison” consists of two objectives
: 1) to study the conception and Buddha - dhamma for mind development, 2) to
study various activities for mind development of prisoners in Chiangmai Central Prison,
and 3) to analyze the appropriate Buddha-dhamma in activity functioning there. This
is a qualitative research by searching for and collecting many kinds of data. The result
of the research can be clearly shown:

The conception for mind development of human is a necessary and very
important thing in society. Human is one of society factors. In case he or she getting
correctly trained or practiced, could do a good way for society worldwide. The
Buddha-dhamma, the Buddha’s teachings, i.e. Kammaṭṭhāna (The place of work),
Tisikkhā (Threefold Training), Garāvāsadhamma (Virtues for a good household life) and
Cattari Ariyasaccāni (Four Noble Truths), is undoubtedly accepted for human mind
development.

For mind development of prisoners in Chiangmai Central Prison, all of
prisoners can get moral training, Dhamma listening, or another religions teaching,
Dhammasueksa-study and Morning-Evening Chanting. The management is taken by
ways of theory and practice section, which is functioned by themselves authorities.
Especially, the higher administrators of the prison put the real importance for mind
development.

The Buddha-dhammas appropriate for providing activities of the prisoners
mind development in Chiangmai Central Prison are: Satipaṭṭhāna (The establishment
or foundations of mindfulness), Tisikkhā (Threefold Training), Cattāri Ariyasaccani (Four
Noble Truths). Three teachings could be used for Grouping Activity, Mind-curing
Activity and Behavior-change Activity etc. It can be said that attitude or feeling of
prisoners towards the Buddha-dhamma for mind development can be functioned and
shown through sincere interviews. Most of the prisoners agreed with taking the
Buddha-dhamma as mentioned above for mind development. From the close
interviews of the prisoners, we can say that, Tisikkhā (Threefold Training), Cattari
Ariyasaccāni (Four Noble Truths) can lead the prisoners to be good and glad persons;
having good behaviors, cooperating with working there and being stick with rules and
regulations distinctly. In case the prisoners passing the mind development training,
will not be the burden of society certainly.
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บทนํา
ในสังคมมนุษยนั้นมีท้ังคนดีและไมดีปะปนกันไป การแสดงออกทางดานพฤติกรรมก็มี

ความแตกตาง โดยมีสาเหตุมาจากการบมเพาะนิสัยในปจจุบันและนิสัยดั้งเดิมท่ีมีมาแตกําเนิด(ปุพ
เพกตปฺฺุตา) จากการศึกษาประวัติพระพุทธศาสนาก็มีปรากฏใหเห็นชัดถึงความแตกตางของคนดี
และคนไมดี เชน กรณีของพระองคุลิมาลเถระ เดิมชื่ออหิงสกะ เกิดในตระกูลพราหมณ บิดาของทาน
มีตําแหนงเปนปุโรหิตของพระเจาปเสนทิโกศล ตอมาดวยสถานการณสิ่งแวดลอมตางๆ รวมไปถึงความ
ออนดอยทางดานภูมิปญญา จึงถูกชักนําไปในทางท่ีผิด กลายเปนฆาตกรฆามนุษยตายจํานวนมาก เม่ือ
ไดฟงธรรมจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็ไดบรรลุธรรม เปนพระอรหันตผูมีศีลาจารวัตรอันงดงาม1

แสดงให เห็นวามนุษย เรานั้นมีโอกาสผิดพลาดและสามารถแกไขได  หากมีผูรู ท่ีคอยแนะนํา
กระบวนการพัฒนาจิตใจท่ีถูกตองใหไดรับทราบ และถือปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวอยางตั้งใจ

ในปจจุบันสถานการณความเปลี่ยนแปลงของโลกมีพัฒนาการอยางรวดเร็ว ท้ังดาน
เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เปนไปในลักษณะของการเติบโต กาวหนา อยางขาดความสมดุล
สถาบันครอบครัวมีความออนแอ ไมสามารถคุมครองคนในครอบครัวใหมีความปลอดภัยจากสิ่งยั่วยุ
ภายนอกได จิตใจถูกหลอหลอมดวยระบบทุนนิยม ขาดคุณธรรม จริยธรรมท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพ
จึงทําใหเกิดปญหาทางสังคมท่ีรุนแรง สงผลใหมีผูกระทําผิดกฎหมายบานเมืองเพ่ิมมากยิ่งข้ึน ดังจะเห็น
ไดจากสถิติผูกระทําความผิดและถูกคุมขังอยูในเรือนจําและทัณฑสถานท่ัวประเทศ ณ วันท่ี 30
กันยายน 2546 มีผูตองขัง จํานวน 210,395 คน และในวันท่ี 30 กันยายน 2556 มีผูตองขังท่ีถูก
คุมขังอยูในเรือนจําและทัณฑสถานท่ัวประเทศจํานวน 287,335 คน2จากสถิติดังกลาวจะเห็นไดวาใน
ระยะเวลาท่ีแตกตางกัน 10 ป จํานวนผูตองขังเพ่ิมข้ึนถึง 76,940 คน เปนปญหาท่ีรัฐบาลจะตอง
แกไขอยางเรงดวน สาเหตุเพราะวาผูตองขังเหลานี้เปนภาระท่ีรัฐบาลตองรับผิดชอบคาใชจายทุกเรื่อง
หมดงบประมาณในการดูแลในแตละปอยางมากมาย กระบวนการยุติธรรมตองมีการปรับเปลี่ยน
บทบาทการดําเนินงาน เพ่ือใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของอาชญากรรมท่ีเปลี่ยนไปตามบริบทของ
สังคม และสิ่งแวดลอม มีการถายทอดเทคนิค วิธีการรูปแบบใหม มีการทําผิดแบบเครือขาย เชื่อมโยง
และสลับซับซอนมากยิ่งข้ึน ซึ่งกรมราชทัณฑเปนหนวยงานหนึ่งในกระบวนการยุติธรรม ท่ีรับผิดชอบ
ควบคุม ดูแลผูตองขัง จําเปนตองมีการปรับกลยุทธในการปฏิบัติตอผูตองขัง ใหเปนไปตามหลักอาชญา
วิทยา และหลักทัณฑวิทยา ใหเหมาะสมกับลักษณะของผูตองขังท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือไมใหเกิด
ผลกระทบตอการแกไขและพัฒนาพฤติกรรมของผูตองขัง การแกไขคนท่ีกระทําความผิด ใหกลับเปน
พลเมืองดีของสังคม อยูรวมกับสังคมไดอยางปกติสุข นับวาเปนความรับผิดชอบอยางสูง ท่ีกรม
ราชทัณฑจะตองดําเนินการใหประสบผลสําเร็จเพ่ือใหสังคมเกิดความเชื่อม่ันวาจะปลอดภัยจากบุคคล

1 ดูรายละเอียดใน ม.ม. (ไทย) 13/347/421
2 กองแผนงาน, “ทะเบียนประวัติผูตองขัง”, (นนทบุร:ี กองแผนงาน กรมราชทัณฑ, 2556) (อัดสําเนา).
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เหลานั้น กรมราชทัณฑจึงมีนโยบายการแกไขและพัฒนาพฤติกรรมของผูตองขัง ใหกลับไปเปนคนดี
ของสังคมไวดังนี้3

1. ใหเรือนจําและทัณฑสถานเปนแหลงพัฒนาจิตใจและฟนฟูพฤติกรรมท่ีบกพรองของ
ผูตองขัง ดวยการฝกวิชาชีพท่ีตอบสนองท้ังความตองการของผูตองขัง และตลาดแรงงาน สงเสริมการ
พัฒนาผูตองขังท่ีมีทักษะและความสามารถพิเศษใหมีฝมือและความชํานาญยิ่งข้ึน เพ่ือสรางผลงานให
เปนท่ียอมรับของสังคม“ผลิตผล คนดี” และการมีงานทําของผูตองขังภายหลังพนโทษ
สงเสริมการจัดกิจกรรม และนํากระบวนการเรียนการสอนมาใชอยางเต็มรูปแบบภายในเรือนจํา เชน
การศึกษาตามอัธยาศัย, การสอนผูไมรูหนังสือ, หลักสูตร ประถม ม.ตน ม.ปลาย, สายอาชีพ และ
ระดับอุดมศึกษา เปนตน

2. คิดคนกระบวนการพัฒนาดานจิตใจผูตองขัง ใหมีผลสัมฤทธิ์ในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของผูตองขัง สรางจิตสํานึกและความรับผิดชอบตอสังคมอยางแทจริงและยั่งยืน เชน
โครงการเรือนจําเรือนธรรม การเรียนการสอนธรรมศึกษาตามหลักสูตรแมกองธรรมสนามหลวง การ
อบรมจิตตภาวนา เปนตน

ในปพ.ศ.2558 กรมราชทัณฑไดมีนโยบายใหเรือนจํากลางเชียงใหม จัดกิจกรรมอบรม
พัฒนาจิตใจผูตองขังใหบรรลุผลสําเร็จตามนโยบายของกรมราชทัณฑ4ประกอบดวย โครงการอบรม
ธรรมปฏิบัติเรือนจําเรือนธรรม, การนิมนตพระสงฆมาแสดงธรรมอบรมผูตองขัง, การอบรมจิตตภาวนา
, การเรียนการสอนธรรมศึกษา, การจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติและศาสนา, การทําวัตรสวดมนต
กอนนอน เปนตน ซึ่งกิจกรรมดังกลาว เปนกิจกรรมพัฒนาจิตใจตามแนวทางหลักคําสอนใน
พระพุทธศาสนาท้ังสิ้น แตมีความหลากหลายตามนโยบายท่ีกรมราชทัณฑกําหนด ซึ่งผูตองขังบางคน
ผานการอบรมพัฒนาจิตใจตามแนวทางพระพุทธศาสนาแลวก็ยังกลับไปทําความผิดซ้ํา ไมมีความเกรง
กลัวตอบทลงโทษตามระเบียบเรือนจํา มีพฤติกรรมกระทําผิดอยางตอเนื่อง ผูศึกษาจึงตองการทราบวา
กิจกรรมท่ีนําหลักพุทธธรรมมาพัฒนาจิตใจผูตองขังนั้นมีหลายวิธี  ควรใชหลักพุทธธรรมหมวดหมูใด
จึงจะเหมาะสมกับการพัฒนาจิตใจผูตองขังเรือนจํากลางเชียงใหม เพ่ือนําเอาหลักพุทธธรรมท่ี
เหมาะสมไปดําเนินการอบรมผูตองขัง ใหมีจิตสํานึกรับผิดชอบชั่วดี พรอมกลับตนเปนพลเมืองดีของ
สังคมตอไป

กิจกรรมพัฒนาจิตใจผูตองขังเรือนจํากลางเชียงใหม
เรือนจํากลางเชียงใหมไดจัดใหมีกิจกรรมการอบรมพัฒนาจิตใจผูตองขังตามนโยบายของกรม

ราชทัณฑจําแนกเปนหัวขอ ประกอบดวย

3 กรมราชทัณฑ, “นโยบายการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม”, (กรุงเทพมหานคร :
กรมราชทัณฑ, 2551) (อัดสําเนา).

4 กองแผนงาน, “นโยบายการปฏิบัติงานราชทัณฑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557”, (นนทบุรี : กอง
แผนงาน กรมราชทัณฑ, 2557) (อัดสําเนา).
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๑. การอบรมผูตองขังเขาใหม
๒. การอบรมผูตองขังในวันสําคัญของชาติและศาสนา5เชน วันข้ึนปใหม วันมาฆบูชา วันจักรี

วันฉัตรมงคล วันพืชมงคล วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเขาพรรษา วันพอแหงชาติ  วันแม
แหงชาติ เปนตน

๓. การอบรมโดยวิทยากรตางศาสนา6

๔. การอบรมโดยวิทยากรภายนอก
๕. การแสดงธรรมโดยพระสงฆ
๖. การเรียนธรรมศึกษาหลักสูตรแมกองธรรมสนามหลวง
๗. การอบรมจิตตภาวนา
๘. การอบรมผูตองขังกอนพนโทษ เปนตน

การจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตผูตองขังเรือนจํากลางเชียงใหมนั้น ไดดําเนินการตาม
นโยบายการพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังของกรมราชทัณฑ  โดยการพัฒนาจิตใจผูตองขังประกอบดวย
กิจกรรมท่ีนําเอาหลักธรรมทางศาสนามากําหนดเปนแนวทางในการดําเนินงานใหเรือนจําและทัณฑ
สถาน ปฏิบัติตอผูตองขังอยางตอเนื่อง เปนประโยชนในการปรับสภาพจิตใจผูตองขังไดเปนอยางดี ทํา
ใหผูตองขังไดตระหนักถึงความผิดพลาดท่ีผานมาในอดีต และปรับปรุงตัวเองใหเขาสูกรอบของศาสนา
เปนบุคคลท่ีสามารถอยูรวมกับสังคมไดท้ังในขณะตองโทษและเม่ือไดรับการปลอยตัวพนโทษ โดย
กิจกรรมการอบรมพัฒนาจิตใจท่ีใชในเรือนจํามีการดําเนินงานตั้งแตระดับพ้ืนฐาน ไดแก การสวดมนต
ไหวพระตลอดถึงการศึกษาพระธรรมวินัยในศาสนาพุทธและศาสนาอ่ืนๆ ท่ีตนเองนับถือ

การอบรมพัฒนาจิตใจผูตองขังผานกิจกรรมตางๆนั้น เปนกิจกรรมท่ีสําคัญอยางยิ่งในการ
ชวยกลอมเกลาจิตใจผูตองขัง ใหเปนผูท่ีมีจิตใจออนนอมถอมตนและยึดม่ันในความกตัญูกตเวที คือ
ระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ นอกจากนี้ยังเปนการปลุกฝงใหผูตองขังไดนอม
รําลึกถึงพระคุณของผูมีพระคุณไดแก บิดา มารดา และครูบาอาจารย เปนตน การเขารวมกิจกรรม
อบรมพัฒนาจิตใจตางๆ อยางสมํ่าเสมอจะมีสวนชวยในการขัดเกลาจิตใจผูตองขังใหประพฤติตนเปน
คนดีและสามารถดํารงชีพอยูในสังคมไดอยางปกติสุข และประการสําคัญทําใหผูเขารวมกิจกรรมเกิด
สมาธิแนวแนในการฝกฝนหลักคุณธรรมจริยธรรมคําสอนของศาสนา เปนการสรางภูมิคุมกันทางดาน
จิตใจและเสริมสรางความมีระเบียบวินัย อันเปนวิธีการท่ีสําคัญในการเชื่อมโยงหลักธรรมของศาสนาให
เขาสูจิตใจผูตองขังอยางสมํ่าเสมอตอเนื่องและเปนระบบมากท่ีสุด ซึ่งจะยังประโยชนในการปกครอง
บังคับบัญชาผูตองขังในอยู ในระเบียบวินัย  และมีโอกาสไดแสดงความจงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย มีความเขมแข็งทางดานจิตใจพรอมกลับตนเปนพลเมืองดีของสังคมตอไป

5 ศิวะ แสงมณี, คูมือการอบรมผูตองขัง, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพราชทัณฑ, 2544), หนา ๓๒.
6 กรมราชทัณฑ, คูมือเจาพนักงานเรือนจําในการปฏิบัติตอผูตองขัง, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพกรม

ราชทัณฑ, 2539), หนา 58.
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หลักพุทธธรรมในการจัดกิจกรรมพัฒนาจิตใจผูตองขังเรือนจํากลางเชียงใหม
จากการศึกษาวิเคราะหหลักพุทธธรรมท่ีนํามาจัดกิจกรรมพัฒนาจิตใจผูตองขัง เรือนจํา

กลางเชียงใหมครั้งนี้ พบวามีหลักธรรมท่ีควรนอมนํามาปฏิบัติเพ่ือพัฒนาจิตใจเปนจํานวนมาก แตหลัก
พุทธธรรมท่ีกลุมเปาหมายใหการยอมรับวามีความเหมาะสมกับการพัฒนาจิตใจผูตองขัง เรือนจํากลาง
เชียงใหมเปนอยางยิ่งมีอยู 3 ขอ ไดแก สิกขา 3 สติปฏฐาน 4 และอริยสัจ 4  เนื่องจากหลักธรรมท้ัง
3 หัวขอเปนหลักธรรมท่ีผูตองขังสามารถปฏิบัติไดและเขาถึงไดโดยงาย อีกท้ังมีเนื้อหาท่ีผูปฏิบัติ
สามารถนําไปปฏิบัติและประสบผลสําเร็จไดตามความเห็นชอบและลักษณะนิสัยของแตละคน จากผล
การศึกษาวิเคราะห ผูวิจัยสามารถกําหนดรูปแบบหลักพุทธธรรมสําหรับนํามาจัดกิจกรรมพัฒนาจิตใจ
ผูตองขังในรูปแบบกิจกรรมตางๆ ซึ่งมีรูปแบบ (Model) โดยสังเขป ดังนี้

รูปแบบ (Model)
หลักการ กระบวนการ จุดประสงค

1. การนําหลักไตรสิกขามา
ใชในการดําเนินกิจกรรม
อ บ ร ม พั ฒ น า จิ ต ใ จ
ผูตองขัง

1. จัดกิจกรรมใหเกิดการเรียนรู
ขอปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา
แ ล ะ นํ า ม า ฝ ก ป ฏิ บั ติ ใ ห
เหมาะสมกับกิจกรรมการ
อบรมพัฒนาจิตใจผูตองขัง

1. เพ่ือใหผูตองขังมีหลักการและ
เปาหมายท่ีเหมาะสมกับการ
เข ารวมกิจกรรมการอบรม
พัฒนาจิตใจตามโครงการตางๆ
ก า ร พั ฒ น า จิ ต ใ จ เ พ่ื อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง

2. การนําหลักสติปฏฐาน 4
ม า ใ ช ใ น ก า ร ดํ า เ นิ น
กิจกรรมอบรมพัฒนา
จิตใจผูตองขัง

2. จัดกิจกรรมใหเกิดการเรียนรู
ขอปฏิบัติหลักสติปฏฐานและ
นํามาฝกปฏิบัติใหเหมาะสม
กับกิจกรรมการอบรมพัฒนา
จิตใจผูตองขัง

2. เพ่ือใหผูตองขังมีสติรูตามทัน
ปรากฏการณในปจจุบัน และ
บทบาทท่ีตนเองไดรับในขณะ
เขารวมกิจกรรมอบรมพัฒนา
จิตใจตามโครงการตางๆ การ
พัฒนาจิตใจเพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมตนเอง

3. การนําหลักอริยสัจมาใช
ในการดําเนินกิจกรรม
อ บ ร ม พั ฒ น า จิ ต ใ จ
ผูตองขัง

3. จัดกิจกรรมใหเกิดการเรียนรู
ขอปฏิบัติในหลักอริยสัจ 4
แ ล ะ นํ า ม า ฝ ก ป ฏิ บั ติ ใ ห
เหมาะสมกับกิจกรรมการ
อบรมพัฒนาจิตใจผูตองขัง

3. เพ่ือใหผูตองขังมีวิธีการแกไข
ปญหาในการดําเนินชีวิตและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยาง
เป น ระบบและ มี ข้ันตอน ท่ี
ถูกตอง

บทสรุป
การนําเอาหลักพุทธธรรมท่ีกลุมเปาหมายเห็นวาเหมาะสมในการจัดกิจกรรมพัฒนาจิตใจ

ผูตองขัง เรือนจํากลางเชียงใหมไปปฏิบัตินั้น เปนแนวทางท่ีมีความสําคัญและมีประโยชนตอการจัด
กิจกรรมพัฒนาจิตใจเปนอยางยิ่ง จากการสัมภาษณกลุมเปาหมายทําใหไดทราบแนวความคิดหรือ
ความรูสึกของกลุมเปาหมายท่ีมีตอหลักพุทธธรรมท่ีเหมาะสมในการจัดกิจกรรมพัฒนาจิตใจผูตองขัง



รายงานสบืเน่ือง (Proceeding) จากการประชุมวชิาการระดบัชาติ ครัง้ที่ ๒ "พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคมวัฒนธรรม"
มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย วทิยาลยัสงฆลําพูน วันอาทติยที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙

๓๒๕

ประกอบดวยหลักไตรสิกขา สติปฏฐาน 4 และอริยสัจ 4 สวนมากเห็นดวยกับการนําเอาหลักพุทธ
ธรรมหัวขอดังกลาวมาจัดกิจกรรมพัฒนาจิตใจ โดยมีขอสรุป ดังนี้

แนวความคิดท่ีมีตอหลักพุทธธรรมแนวไตรสิกขา กลุมเปาหมายสวนใหญมีความรูสึกวา
เม่ือประพฤติดีมีศีลก็ไมมีความเดือดรอนวุนวายใจ ทําใจใหจิตสงบก็เปนสมาธิ เม่ือใจสงบแนวแนผองใส
ก็ชวยใหคิดคลอง มองเห็นอะไรๆ ชัดเจน ไมเอนเอียง มีความเขาใจดี เกิดปญญารูแจงแทงตลอดใน
สภาวธรรมนั้นๆ หลักการดังกลาวมีความสําคัญเปนอยางยิ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุมเปาหมาย
ใหความสําคัญเปนอยางมากซึ่งจะเปนแนวทางใหบรรลุเปาหมายคือการรูจักแกปญหาอยางถูกวิธี มี
หลักการกลอมเกลาจิตใจใหออนโยน มีปญญาเห็นแจงในกระบวนการแกปญหาตางๆ

แนวคิดท่ีมีตอหลักพุทธธรรมตามแนวสติปฎฐาน 4 กลุมเปาหมายสวนมากใหความสนใจ
และเห็นดวยกับการนําเอาหลักสติปฎฐาน 4 มาปฏิบัติในเรือนจํากลางเชียงใหม เนื่องจากเปนแนว
ทางการพัฒนาจิตใจท่ีเหมาะสมกับการดําเนินชีวิตของผูตองขัง สรุปความไดวาการเจริญสติปฎฐาน 4
ก็คือการกําหนดรูปนาม การกําหนดรูปนามก็คือ การบําเพ็ญภาวนากุศล การบําเพ็ญภาวนากุศลก็คือ
การฝกตนใหมีสติอยูกับรูปนาม การมีสติอยูกับรูปนามก็คือความเปนผูไมประมาท ความเปนผูไม
ประมาทก็คือความเปนผูไมอยูปราศจากสติ ผูใดไมอยูปราศจากสติ ผูนั้นชื่อวาปฏิบัติตรง ปฏิบัติชอบ
ปฏิบัติเปนมัชฌิมา คือสายกลาง ปฏิบัติถูกตองตามพระไตรปฎก การพัฒนาจิตใจตามแนวสติปฎฐาน
นั้นไมจํากัดดวยเวลาและสถานท่ี จึงเปนกระบวนการท่ีเหมาะสมเปนอยางยิ่งในการนํามาพัฒนาจิตใจ
ผูตองขัง

แนวคิดท่ีมีตอหลักพุทธธรรมตามแนวอริยสัจ ๔ กลุมเปาหมายสวนมากมีความเห็นดวย
กับการนําเอาหลักอริยสัจ ๔ มาจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตใจผูตองขังโดยมีความเห็นโดยสรุปวา “การ
ปฏิบัติตนตามแนวอริยสัจ ๔ โดยการรูจักสํารวจปญหาตางๆ ท่ีตนประสบอยู หาสาเหตุท่ีทําใหปญหา
นั้นๆ เกิดข้ึน กําหนดเปาหมายในการแกปญหาท่ีอยูในวิสัยของตน หาวิธีการกําจัดสาเหตุท่ีทําใหปญหา
นั้นๆ เกิดข้ึนเพ่ือไปสูเปาหมายท่ีกําหนดไว เชนนี้ยอมเปนแนวทางเผชิญปญหาและแกปญหาท่ีเกิดข้ึน
อยางถูกวิธ”ี ซึ่งการดําเนินการตามหลักพุทธธรรมดังกลาวจะเปนแนวทางใหบรรลุเปาหมาย คือ รูจัก
แกปญหาอยางถูกวิธี หลักอริยสัจ ๔ จึงเหมาะสมอยางยิ่งในการนํามาพัฒนาจิตใจผูตองขัง

จากการสัมภาษณเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานดานการพัฒนาจิตใจผูตองขังเรื่องพัฒนาการ
ดานพฤติกรรมของผูตองขังท่ีเขารับการอบรมโครงการเรือนจําเรือนธรรมและเปนกลุมตัวอยางท่ีให
สัมภาษณไดรับคํายืนยันวา ผูตองขังสวนใหญท่ีไดเรียนรูหลักพุทธธรรมการแกปญหาชีวิตตามแนว
ไตรสิกขา  สติปฎฐาน 4 และอริยสัจ ๔ แลวนําไปฝกปฏิบัติทําใหมีพฤติกรรมเปนไปในทิศทางท่ีดีข้ึน
ใหความรวมมือในการทํางานและฝกวิชาชีพเปนอยางดี และประพฤติตนอยูในระเบียบกฎเกณฑท่ี
เรือนจํากําหนด ซึ่งหากทุกคนปฏิบัติตนสมํ่าเสมอเชนนี้ ก็หวังเปนอยางยิ่งวา ผูตองขังทุกคนท่ีผานการ
อบรมพัฒนาจิตใจตามหลักพุทธธรรม จะดํารงตนในสังคมภายนอกอยางเปนปกติสุข และจะไมเปน
ภาระแกสังคมและประเทศชาติในอนาคต



รายงานสบืเน่ือง (Proceeding) จากการประชุมวชิาการระดบัชาติ ครัง้ที่ ๒ "พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคมวัฒนธรรม"
มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย วทิยาลยัสงฆลําพูน วันอาทติยที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙

๓๒๖

บรรณานุกรม

๑. ภาษาไทย
ก. ขอมูลปฐมภูมิ

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539.
ข. ขอมูลทุติยภูมิ

(๑) หนังสือ :
กรมราชทัณฑ. คูมือเจาพนักงานเรือนจําในการปฏิบัติตอผูตองขัง. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพกรม

ราชทัณฑ, 2539.
ศิวะ แสงมณี. คูมือการอบรมผูตองขัง. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพราชทัณฑ, 2544.
(๒) เอกสารไมไดตีพิมพเผยแพร :
กรมราชทัณฑ.“นโยบายการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม”. กรุงเทพมหานคร:

กรมราชทัณฑ, 2551 (อัดสําเนา).
กองแผนงาน. “ทะเบียนประวัติผูตองขัง”. นนทบุรี : กองแผนงาน กรมราชทัณฑ, 2556 (อัดสําเนา).
กองแผนงาน. “นโยบายการปฏิบัติงานราชทัณฑ ประจําปงบประมาณ พศ. 2557”. นนทบุรี : กอง

แผนงานกรมราชทัณฑ, 2557 (อัดสําเนา).



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

การมีสวนรวมของประชาชน ในการสงเสริมกิจการตํารวจของสถานี
ตํารวจภูธรแมวาง อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม

PEOPLE’S PARTICIPATION IN PROMOTING THE ACTIVITIES OF MAEWANG
POLICE STATION, MAEWANG DISTRICT, CHIANGMAI PROVINCE

พันตํารวจตรีสุชาติ   สุขใส

ดร. ศรีธน  นันตาลิต
ดร. บุศรา  โพธิสุข

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค  คือ ๑) เพ่ือศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนใน

ดานการสงเสริมกิจการของสถานีตํารวจภูธรแมวาง อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม ๒) เพ่ือศึกษา
เปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชน ในดานการสงเสริมกิจการของสถานีตํารวจภูธรแมวาง
อําเภอแมวาง  จังหวัดเชียงใหม ๓) เพ่ือศึกษาปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะเก่ียวกับการมีสวน
รวมของประชาชน และ ๔) เพ่ือศึกษาแนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ตามหลักฆราวาส
ธรรม ในดานการสงเสริมกิจการของสถานีตํารวจภูธรแมวาง อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม
ดําเนินการวิจัยโดยการวิจัยแบบผสม ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ ประชาชนท่ีอยูในเขตตําบลบาน
กาด อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม จํานวน ๒,๖๒๒ คน  ทําการสุมกลุมตัวอยางโดยใชสูตรคํานวณ
ขนาดกลุมตัวอยางของเครซี่และมอรแกน ไดขนาดกลุมตัวอยาง คือ ๓๓๕ คน และเก็บขอมูลโดยใช
แบบสอบถาม และทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตรเพ่ือ
หาคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการอธิบายลักษณะขอมูลท่ัวไป
และทําการทดสอบสมมติฐานดวยการทดสอบคาที และคาเอฟ ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว เม่ือพบวามีความแตกตางจึงทดสอบความแตกตางรายคูโดยวิธีการหาผลตางนัยสําคัญนอย
ท่ีสุด ในสวนของขอคําถามปลายเปดท่ีแสดงปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ ผูวิจัยทําการจัดกลุม
ตามประเด็นท่ีกําหนดไวในแบบสอบถามปลายเปด จากนั้นจะทําการวิเคราะห โดยใชการแจกแจง
ความถ่ี และขอมูลจากการสัมภาษณ ผูวิจัยจะทําการจัดกลุมขอมูลตามสาระสําคัญของประเด็นการ
สัมภาษณ จากนั้นทําการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหาโดยวิธีการพรรณนาอางอิงคําพูดบุคคล

ผลการวิจัยพบวา
๑) ระดับการมีสวนรวมของประชาชน ในดานการชวยเหลือกิจการของสถานีตํารวจภูธร

แมวาง อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามมีระดับการมีสวนรวม
ของประชาชนตําบลบานกาดในดานการชวยเหลือกิจการของสถานีตํารวจภูธรแมวาง คาเฉลี่ยรวมอยู
ในระดับมากท่ีสดุ ( X = ๔.๗๔)

 พันตํารวจตรีสุชาติ   สุขใส, หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร,
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆลําพูน).

 อาจารยท่ีปรึกษา
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๒) การเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของประชาชน ในดานการสงเสริมกิจการของ
สถานีตํารวจภูธรแมวาง อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม ดวยการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห
ความแตกตางตามการจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได
พบวาแตกตางกัน จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว

๓) ผลการศึกษาปญหาอุปสรรค เก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชน ในดานการสงเสริม
กิจการของสถานีตํารวจภูธรแมวาง อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม สรุปได คือ ดานการวางแผน ผูนํา
ไมมีวิสัยทัศน วิเคราะหสถานการณไมเปน ดานการดําเนินงาน คือ ไมมีความสามารถชํานาญการใน
การทํางาน ดานการรวมรับผลประโยชน คือ ไมมีความรูดานกฎหมายเบื้องตน ดานการประเมินผล
คือ ประชาชนขาดความพรอม ไมมีความรูความเขาใจในประเด็นปญหา และขอเสนอแนะ ดานการ
วางแผน คือ การวางแผนท่ีดีตองสอดคลองกับสถานการณ และโอกาสใหมๆท่ีจะเกิดข้ึน ดานการ
ดําเนินงาน คือ เจาหนาท่ี ตองมีความรูความชํานาญการในงานของตนเอง ดานการดําเนินงานคือ
ควรมีเจาหนาท่ี ดานกฎหมาย เพ่ือมาใหความเบื้องตนแกประชาชน ดานการประเมินผล คือการ
จัดเตรียมเจาหนาท่ีเพ่ืออบรมความรูดานการประเมินใหกับประชาชน

๔) ผลการสัมภาษณ พบวา ผูใหขอมูลสําคัญสวนใหญเนนในเรื่องการรวมประเมินผล
กิจกรรมหรือโครงการตางๆ เพราะการประเมินผลการดําเนินงานนั้นจะเปนสิ่งท่ีบงชี้ไดวาการ
ดําเนินงานประสบความสําเร็จหรือไม และการรวมรับผลประโยชนในเรื่องของแกไขปญหาชุมชน
แสดงใหเห็นวา ประชาชนไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการรับผลประโยชนจากกิจกรรมหรือโครงการ
ตางๆ ท่ีไดดําเนินไป เปนการหวังผลลัพธท่ีไดวาจะเปนประโยชนตอประชาชนมากนอยเพียงใด ซึ่งเปน
การคาดหวังท่ีจะทําใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชนและชุมชนเปนสําคัญ

คําสําคัญ : การมีสวนรวม, การสงเสริม, กิจการตํารวจ

ABSTRACT
The objectives of this research were 1) to examine the participation level

of people in promoting activity of Mae Wang police station, Mae Wang district, Chiang
Mai province. 2) to compare the participation level of people in promoting activity of
Mae Wang police station, Mae Wang district, Chiang Mai province. 3) To explore the
problems, obstacles and suggestions about the participation level of people and 4)
To study the promoting guideline of people participation according to
Gharavasadhamma in promoting activity of Mae Wang police station, Mae Wang
district, Chiang Mai province.  The study was a mixed method research. Population
and sample were 2,622 people collected from people who live in Bankat sub-district,
Mae Wang district. The samples were 335 people by using the formula of Krejcie and
Morgan. The data were collected by using a questionnaire and the data analysis was
done with social sciences programme for finding frequency, percentage, mean and
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standard deviation to describe general information. To test the hypothesis by T-test
and F-test with one-way ANOVA was found that different then, test by the least
significant difference. In the part of the open - end showed the problems and
recommendations, the researcher arranged the group, according to the issues of
open – end. Then, there was to analyze by frequency and data from interviews, the
researcher will gather data on the essence of the interview, and then content
analysis by using descriptive along personal words.

The findings of this research were found as follows:
1) The participation level of people in promoting activity of Mae Wang

police station, Mae Wang district, Chiang Mai province was found that respondents of
people participation level of Bankat sub-district in promoting activity of Wang police
station was overall at the high level ( =4.74).

2) The comparison level of participation of people in promoting activity of
Mae Wang police station, Mae Wang district, Chiang Mai province with using the
Hypothesis test by differential analysis according to individual factors, inclulding
gender, age, education, occupation and income were found that different. Then,
accepted the hypothesis.

3) The results study of the problems, obstacles and suggestions about
participation of people in promoting activity of Mae Wang police station, Mae Wang
district, Chiang Mai province. It was concluded that planning the leader had not
visibility, can not situation analysis. The operation was not the ability to work
skillfully. The co-benefit did not know in the basic law. The evaluation was people
without preparation, not understand the problem and suggests. The planning was a
good plan that concerns with situation and new opportunities. The financial planing
was a good planning that have to concern with experience and new opportunity
upcoming. The operation was the officer should must have ability to  their work
skillfully and  should have law officer for giving the basic law to people. The
evaluatin was preparing the officer for the evaluation training to people.

4) The Interview result was found that the key o informant, most of them
focus on activities evaluation or projects evaluation because that operation
evaluation was indicated successful operation  or not and  co-beneficiaries from
managing various activities and projects. It was expected that the result of much
people benefit, that was expected that the benefit to people and community at
most.

X
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บทนํา
ความม่ันคงของประเทศชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนเปน

ผลประโยชนสวนรวมของชาติและเปนเปาหมายสูงสุดของรัฐทุกยุคทุกสมัย การท่ีชาติและประชาชน
ในชาติจะสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางสุขสบายเพราะชาติมีความปลอดภัยจากภยันตรายท้ังภายใน
และภายนอกประเทศ เม่ือชาติปลอดภัยประชาชนจึงสามารถดํารงชีวิตอยูไดดวยความรมเย็นเปนสุข๑

การจะพัฒนาประเทศเพ่ือความสงบสุขของชาติและประชาชนไดอยางตอเนื่องและตลอดไปหรือไม
ข้ึนอยูกับการปรับเปลี่ยนแผนการพัฒนาและมาตรการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมใหทันกับ
สภาพการณทางสังคม โดยเฉพาะในปจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ดานปญหาอาชญากรรม
ทุกรูปแบบท่ีบอนทําลายความสงบสุขของ ประชาชนเปนปญหาท่ีสําคัญท่ีรัฐกําหนดมาตรการอยาง
จริงจังในการปองกันและปราบปรามอยางเด็ดขาด โดยทุกหนวยงานของรัฐจักตองประสานประโยชน
ท้ังภาครัฐเอกชน และประชาชน การท่ีตํารวจมีหนาท่ีรักษาความสงบสุขและความถูกตองเปนธรรมใน
การปฏิบัติหนาท่ี บางทีตองใชความเมตตา และเสียสละอยางสูง ในการชวยเหลือเก้ือกูลประชาชน
โดยไมเลือกปฏิบัติและเปนการผดุงความถูกตองเปนธรรมอยูเสมอ๒ สําหรับการปฏิบัติหนาท่ีตํารวจ
นั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวได พระราชทานพระบรมราโชวาท สําหรับขาราชการ
ตํารวจไวความตอนหนึ่งวา “การจับผูรายนั้นไมถือเปนความชอบ เปนแตนับวาผูนั้นไดกระทําการ
ครบถวนแกหนาท่ีเทานั้น แตจะถือเปนความชอบตอเม่ือไดปกครองปองกันเหตุรายใหชีวิตและทรัพย
สินของขาแผนดินในทองท่ีนั้นอยูเย็นเปนสุขพอสมควร”๓

ในฐานะท่ีเปน “ผูพิทักษสันติราษฎร” ในการปฏิบัติหนาท่ีของตํารวจ ถาปฏิบัติหนาท่ีได
ตามท่ีไดรับมอบหมายหรือตามความรับผิดชอบไดดี ก็จะไดรับการยกยอง สรรเสริญ และไดรับความ
ศรัทธาจากประชาชน แตหากละเลยตอการปฏิบัติหนาท่ี หรือกระทําผิดเอง ก็จะทําใหเสื่อมเสียเกียรติ
และไมไดรับความศรัทธาจากประชาชน ดังนั้น สถานีตํารวจจึงมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการ
ทํางานของตํารวจข้ึนมา เพ่ือตรวจสอบและสงเสริมารทํางานของเจาหนาท่ีตํารวจใหมีประสิทธิภาพ

๑จาสิบตํารวจณัฐศักดิ์ แสนสุข, “การปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจตามหลักฆราวาสธรรม ๔ :
กรณีศึกษากองบัญชาการตํารวจสันติบาล สํานักงานตํารวจแหงชาติ”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต,
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓),หนา ๑.

๒ปุระชัย เปยมสมบูรณ, การบริหารงานตํารวจ, ( กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ โอเดียน สโตร, ๒๕๓๐ ),
หนา ๑๑.

๓ภานุศักดิ์ คําแผง, แผนพัฒนาสํานักงานตํารวจแหงชาติ, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ-สูตรไพศาล
,๒๕๒๒), หนา ๔-๘.
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ประสิทธิผล และยังไดรับความรวมมือจากผูนําหมูบาน และสงลูกบานและผูสนใจเขามารับการ
ฝกอบรมดานการปองกันความปลอดภัยในหมูบาน๔

สถานีตํารวจภูธรแมวาง อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม เปนหนวยงานหนึ่งท่ีสังกัดในกอง
บังคับการตํารวจภูธรเชียงใหม ภายใตกองบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๕ ซึ่งมีแผนยุทธศาสตรในการ
ปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือใหสอดคลองกับคลองกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยแบงเปน ๕ ดาน ไดแก
(๑) ดานการบริหารและบริการท่ัวไป (๒) ดานการอํานวยความยุติธรรมทางอาญา (๓) ดานการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (๔) ดานการควบคุมและจัดการจราจร และ (๕) การบริหารและ
พัฒนาบุคลากร โดยใหผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้นจะตองควบคุม กํากับดูแล และติดตามผลการปฏิบัติ
อยางใกลชิด กลาวไดวา เปนภารกิจท่ีดํารงไวซึ่งความสงบสุขของสังคม๕

ปจจุบัน มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบรวม ๖๓๕.๘๗๘ ตารางกิโลเมตร จํานวน ๕ ตําบล ๕๘ หมูบาน
มีความหลากหลายทางภูมิศาสตร พ้ืนท่ีสวนใหญเปนภูเขา ปาไม และท่ีราบสูงและยังเปนพ้ืนท่ีท่ีมี
ความสงบ จึงทําใหประชากรสวนใหญรอยละ ๗๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมูลเหตุสวนใหญ
ของปญหาเกิดจากขาดการมีสวนรวมของประชาชนตําบลบานกาด ในดานการสงเสริมกิจการของ
สถานีตํารวจภูธรแมวาง อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งประชากรท้ังหมดของอําเภอแมวางมี
จํานวน ๓๑,๐๘๐ คน อัตรากําลังพลของสถานีตํารวจภูธรแมวางมีท้ังหมด ๗๐ นาย คิดเฉลี่ย ตํารวจ
๑ นาย ตองรับผิดชอบประชากรจํานวน ๔๓๐ คน ซึ่งหากพิจารณาจากสถิติการเกิดคดีอาญาและ
เรื่องราวรองทุกขตางๆ ระหวางเดือน มกราคม ๒๕๕๖ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๕๗ มีคดีอาญาเกิดข้ึน
จํานวน ๑๑๕ คดี และเรื่องราวรองทุกขตางๆ จํานวน ๑๕๒ รายการ ดังนั้น ท้ังคดีอาญาและเรื่องราว
รองทุกขดังกลาวมานี้จัดอยูในเกณฑระดับสูง๖

การทํางานแบบมีสวนรวมนั้นไมวาจะเปนในระดับครอบครัว ระดับโรงเรียน ระดับชุมชน
ระดับองคกร หรือระดับประเทศนั้น มีความสําคัญอยางยิ่งในกระบวนทัศนปจจุบัน เพราะจะชวยใหผู
มีสวนรวมเกิดความรูสึกเปนเจาของ (Ownership) และจะทําใหผูมีสวนรวมหรือผูมีสวนไดเสียนั้น
ยินยอมปฏิบัติตาม (Compliance) และรวมถึงการตกลงยอมรับ (Commitment) ไดอยางสมัครใจ
เต็มใจ และสบายใจ๗

๔รอยตํารวจเอกหญิง  กมลนัทธ จันทร, “ การรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ ”, วิทยานิพนธศิลปศา
สตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกริก, ๒๕๔๙), หนา ๗๘.

๕บัญชา เศรษฐกร, โครงการสัมมนาผูนําระดับหัวหนาสถานีตํารวจ รุนท่ี 5, วิชาประสบการณและ
บทเรียนในการพัฒนาสถานีตํารวจเพ่ือประชาชน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพตํารวจ, 2556), หนา ๘.

๖ด.ต. โสภณ โนจะ, “บรรยายสรุป สถานีตํารวจภูธรแมวาง จังหวัดเชียงใหม และการดําเนินงานตาม
โครงการสถานีตํารวจเพ่ือประชาชน บริการดุจญาติมิตร พิทักษราษฎรดุจครอบครัว”, (กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพตํารวจ, 2555), หนา ๗๗.

๗วันชัย วัฒนศัพท, “คูมือการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจของชุมชน”, ( กรุงเทพมหานคร :
สถาบันพระปกเกลา), ๒๕๔๔, หนา ๕๖.
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โดยสอดแทรกหลักฆราวาสธรรม คือ คุณสมบัติของผูประสบความสําเร็จในการดําเนิน
ชีวิตทางโลก ประกอบดวยธรรมะ ๔ ประการ๘ คือ สัจจะ คือ ความจริง ความซื่อตรง ความซื่อสัตย
ความจริงใจ การพูดจริง ทําจริง ทมะ คือ การฝกฝน การขมใจ ฝกนิสัย ปรับตัว และรูจักควบคุม
จิตใจฝกหัดดัดนิสัย แกไขขอบกพรอง ปรับปรุงตนใหเจริญกาวหนาดวยสติปญญา ขันติ คือ ความ
อดทน การตั้งหนาทําหนาท่ีการงานดวยความขยันหม่ันเพียร เขมแข็ง ทนทาน ไมหวั่นไหว ม่ันใน
จุดหมาย ไมทอถอย จาคะ คือ ความเสียสละ การสละกิเลส สละความสุขสบายและผลประโยชนสวน
ตนได ใจกวาง พรอมท่ีจะรับฟงความทุกข ความคิดเห็น และความตองการของผูอ่ืน จึงมีความพรอม
ท่ีจะรวมมือชวยเหลือ เอ้ือเฟอเผื่อแผ ไมคับแคบเห็นแกตนหรือเอาแตใจตัว๙

จากเหตุผลขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจ เรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในดานการ
ชวยเหลือกิจการตํารวจของสถานีตํารวจภูธรแมวาง จังหวัดเชียงใหม ใชประกอบในการวิจัยครั้งดวย
ซึง่ผูท่ีมีสวนรวมไมวาจะเปนประชาชนท่ัวไป สมาชิกตํารวจบาน, อพปร., ชรบ., และอาสาสมัครตางๆ
เนื่องจาก มีคดีและเรื่องราวรองทุกขตางๆ เพ่ิมสูงข้ึนทุกป ไมวาจะเปน เรื่อง อาชญากรรม ดานความ
ม่ันคง ความปลอดภัย และดานการจราจร ประกอบกับผูวิจัยไดรับผิดชอบงาน พนักงานสอบสวนซึ่ง
เขาถึงประชาชนไดเปนอยางดี และยังไดทราบถึงปญหาในทุกเรื่องท่ีรองเรียนจากประชาชน ผูวิจัยจึง
มีความตองการท่ีจะศึกษาในเรื่องของปญหาท่ีเกิดใหเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือท่ีจะนําผลจากการศึกษาครั้งนี้
เสนอตอผูบังคับบัญชาเพ่ือประกอบการพิจารณาหาแนวทางแกไขบัญหาและบรรเทาทุกขของ
ประชาชน และเพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการในดานการชวยเหลือกิจการของตํารวจของสถานี
ตํารวจภูธร  แมวาง จังหวัดเชียงใหมตอไป

๒. วัตถุประสงคการวิจัย

๒.๑ เพ่ือศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชน ในดานการสงเสริมกิจการของสถานี
ตํารวจภูธรแมวาง อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม

๒.๒ เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชน ในดานการสงเสริมกิจการของ
สถานีตํารวจภูธรแมวาง อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล

๒.๓ เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชน
ในการสงเสริมกิจการของสถานีตํารวจภูธรแมวาง อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม

๒.๔ เพ่ือศึกษาแนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ตามหลักฆราวาสธรรมใน
ดานการสงเสริมกิจการของสถานีตํารวจภูธรแมวาง อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม

๓. วิธีดําเนินการวิจัย

๘สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๘๔๕/๓๑๖.
๙ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๓๑๑/๓๖๑
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๓๓๓

๓.๑ รูปแบบการวิจัย

การศึกษาวิจัย เรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนตําบลบานกาด อําเภอแมวาง จังหวัด
เชียงใหม ในการสงเสริมกิจการตํารวจของสถานีตํารวจภูธรแมวาง จังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยไดใชการ
วิจัยแบบผสม (Mixed  Methods) โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative  Research)
โดยการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) กับกลุมประชากรท่ีได
กําหนดไว และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการ
สัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview)

๓.๒ ประชากรและกลุมตัวอยาง

๓.๒.๑ ประชากร ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก ประชาชนในตําบลบานกาด
อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม จํานวนท้ังสิ้น ๒,๖๒๒ คน

๓.๒.๒ กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนตําบลบานกาด อําเภอแม
วาง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 2,622 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางของเครซี่และมอรแกน
(Krejcie and Morgan 1970)ไดกลุมตัวอยางจํานวน ๓๓๕ คน๑๐

๓.๒.๓ ผูใหขอมูลหลัก ผูวิจัยกําหนดเลือกผูใหขอมูลสําคัญ ซึ่งมีคุณสมบัติ
สอดคลองกับประเด็นสาระสําคัญของการวิจัยครั้งนี้ จํานวน ๗ รูป/คน ประกอบดวย

๑. พระครูสุนทรธรรมโชติ เจาอาวาสวัดจําลอง เจาคณะตําบลบานกาด
๒. นายไกรลักษณ พีรพุทธรางกูร นายกเทศมนตรีตําบลบานกาด
๓. นางวาสนา บุญธรรมชวย ปลัดอําเภอแมวาง ผูรับผิดชอบตําบลบานกาด
๔. นายกัมพล โยกาศ ผูอํานวยการโรงเรียนบานกาดเขมวังส
๕. นายสงา กันธิยะ ประธานสภาเทศบาลตําบลแมวาง
๖. นายมานัส ทิศดอนตอง ผูใหญบานตําบลบานกาด
๗. นายโสภณ บริสุทธิ์ศีล ประธานผูสูงอายุตําบลบานกาด

๓.๓ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูศึกษาพัฒนาข้ึน

ตามกรอบของการมีสวนรวมของประชาชนตําบลบานกาด อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม ในการ
สงเสริมกิจการตํารวจของสถานีตํารวจภูธรแมวาง มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับการมีสวนรวมของ
ประชาชนและเปรียบเทียบการมีสวนรวม ของประชาชนตําบลบานกาด อําเภอแมวาง จังหวัด

๑๐ ประเดน แบนปง, สถิติเบื้องตนและการวิจัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาลัยสงฆ
ลําพูน, หนา ๑๘๙.
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เชียงใหม รวมท้ังศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเก่ียวกับการมีสวนรวมในดานการสงเสริม
กิจการตํารวจ ของสถานีตํารวจภูธรแมวาง จังหวัดเชียงใหม ตามหลักฆราวาสธรรม ใชเก็บขอมูลจาก
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย โดยแบงออกเปน ๔ สวน ดังนี้

๓.๔ การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล
ก. เชิงปริมาณ
๑. ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ

การศึกษา อาชีพ และรายได วิเคราะหโดยคารอยละ (Percentage)
๒. ระดับความคิดเห็นการมีสวนรวมของประชาชนตําบลบานกาด อําเภอแมวาง จังหวัด

เชียงใหม ในการสงเสริมกิจการตํารวจของสถานีภูธรแมวาง วิเคราะหโดยใช คาเฉลี่ย (Mean) และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จากการตอบแบบสอบถาม ของประชาชนตําบลบานกาด
อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม

๓. แปลความหมายของคาเฉลี่ยโดยยึดเกณฑ ดังนี้
คาเฉลี่ย ๔.๕๐ – ๕.๐๐ กําหนดใหอยูในเกณฑ มากท่ีสุด
คาเฉลี่ย ๓.๕๐ – ๔.๔๙ กําหนดใหอยูในเกณฑ มาก
คาเฉลี่ย ๒.๕๐ – ๓.๔๙ กําหนดใหอยูในเกณฑ ปานกลาง
คาเฉลี่ย ๑.๕๐ – ๒.๔๙ กําหนดใหอยูในเกณฑ นอย
คาเฉลี่ย ๑.๐๐ – ๑.๔๙ กําหนดใหอยูในเกณฑ นอยท่ีสุด
๔. การเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนตําบลบานกาด อําเภอแมวาง จังหวัด

เชียงใหม ในการสงเสริมกิจการตํารวจของสถานีตํารวจภูธรแมวาง จังหวัดเชียงใหม โดยจําแนกตาม
เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได โดยวิเคราะหโดยการทดสอบคาที (t-test) และคาเอฟ (F-test)
ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Anova) เม่ือพบวามีความแตกตางจึง
ทดสอบความแตกตางรายคูโดยวิธีการหาผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุด (Least Significant Difference :
LSD)

๕. ขอคําถามปลายเปดท่ีแสดงปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะเก่ียวกับการมีสวนรวม
ของประชาชนตําบลบานกาด อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม ในการสงเสริมกิจการตํารวจของสถานี
ตํารวจภูธรแมวาง ผูวิจัยจะทําการจัดกลุมตามประเด็นท่ีกําหนดไวในแบบสอบถามปลายเปด จากนั้น
ทําการวิเคราะห โดยใชการแจกแจงความถ่ี (Frequency)

ข. เชิงคุณภาพ
๑. การรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกมาจัดกลุมขอมูล (Data Grouping)

ตามสาระสําคัญของประเด็นการสัมภาษณ
๒. ทําการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณโดยวิธีการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content

Analysis Technique) พรอมท้ังนําเสนอโดยวิธีการพรรณนาอางอิงคําพูดบุคคล

๔. สรุปผลการวิจัย
๔.๑ ผลการวิจัยดานปจจัยสวนบุคคล
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ประชาชนตําบลบานกาด สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน ๒๒๓ คน คิดเปนรอยละ ๖๖.๖
อายุระหวาง ๕๑-๖๐ ป จํานวน ๑๕๔ คน คิดเปนรอยละ ๔๖.๐ มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี
จํานวน ๑๖๓ คน คิดเปนรอยละ ๔๘.๗ มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน ๑๒๙ คน คิดเปนรอย
ละ ๓๘.๕ และมีรายได ๒๐,๐๐๑ บาทข้ึนไป จํานวน ๑๓๑ คน คิดเปนรอยละ ๓๙.๑

๔.๒ ผลการวิเคราะหขอมูลระดับการมีสวนรวมของประชาชน ในดานการสงเสริม
กิจการของสถานีตํารวจภูธรแมวาง อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม

จากการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับการมีสวนรวมของประชาชน ในดานการสงเสริม
กิจการของสถานีตํารวจภูธรแมวาง อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม พบวา ประชาชนผูตอบ
แบบสอบถามมีระดับการมีสวนรวมของประชาชน ในดานการชวยเหลือกิจการของสถานีตํารวจภูธร
แมวาง คาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( X = ๔.๗๔, S.D. = ๐.๕๓๓) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ดานรวมรับผลประโยชนอยูในระดับมากท่ีสุด ( X = ๔.๗๑, S.D. = ๐.๔๖๖) รองลงมาคือดาน
การประเมินผล ( X = ๔.๕๗, S.D. = ๐.๕๓๔) และในระดับนอยท่ีสุดคือ ดานการรวมคิด
( X = ๔.๓๑, S.D. =๐.๗๑๕)

๔.๓ ผลการทดสอบสมมติฐาน
จากการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับความคิดเห็นตอการมีสวนรวมของประชาชนตําบล

บานกาด ในดานการสงเสริมกิจการของสถานีตํารวจภูธรแมวาง อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม การ
ทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหความแตกตางตามการจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได โดยรวมแตกตางกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย

๔.๔ ผลการสัมภาษณเชิงลึก
จากการวิจัยเชิงคุณภาพ เก่ียวกับแนวทางปรับปรุงการมีสวนรวมของประชาชน ในดาน

การสงเสริมกิจการของสถานีตํารวจภูธรแมวาง อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม จากการสัมภาษณผูให
ขอมูลท่ีสําคัญ ผูวิจัยสามารถสรุปไดดังนี้

๑) ดานสัจจะ พบวา การมีสวนรวมของประชาชน ดานการบริการ ตามหลักฆราวาสธรรม
ดานสัจจะ ความจริงใจในการบริการ เปนหลักแหงความซื่อสัตยและความจริงใจ ธรรมชาติของคน
ท่ัวไปตองการความจริงใจ ดังนั้นการคบหาสมาคมระหวางกัน ตองมีหลักธรรมสัจจะขอนี้

๒) ดานทมะ พบวา การมีสวนรวมของประชาชน ดานการปองกัน ตามหลักฆราวาสธรรม
ดานทมะ นั้นควรเปนการมีสวนรวมท่ีมีการรูจักปองกันภัยตางๆ ท่ีเราคาดไมถึง ซึ่งเราตองมีภูมิความรู
ท้ังดานการปองกันภัยตอตนเองและการควบคุมอารมณ เม่ือมีความรูก็ตองปฏิบัติใหเกิดผลดวยความ
มีสติรอบคอบ ระมัดระวัง ไมประมาทพลั้งเผลอจนอาจนําไปสูความเสียหาย ลมเหลวในบั้นปลายได

๓) ดานขันติ พบวา การมีสวนรวมของประชาชน ดานการปราบปราม ตามหลักฆราวาส
ธรรม ดานขันตินั้น ไมวาการกระทําใดในการอยูรวมกันในสังคมยอตองมีความอดทน อดกลั้น แกไข
ปญหาอยางผูมีความรูเทาทันในอารมณ

๔) ดานจาคะ พบวา การมีสวนรวมของประชาชน ดานการจราจร ตามหลักฆราวาสธรรม
ดานจาคะความเสียสละ ซึ่งความเสียสละก็ตองตั้งม่ันอยูในพ้ืนฐานของเหตุและผล ตองรูถึงความ
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แตกตางของ "ความอยากไดเอาแตใจ" กับ "ความจําเปนของครอบครัว" วา สิ่งใดควรท่ีจะทํากอนหลัง
เปนพ้ืนฐาน เพ่ือจํากัดกําจัดความเห็นแกตัวของตนเอง และปองกันความรูสึกวาถูกเอารัดเอาเปรียบ
ของอีกฝาย

๕. ขอเสนอแนะ

๕.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

๑) การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในดานการรวมคิด หรือการรวมวางแผนของ
ประชาชนใหมากยิ่งข้ึน ซึ่งอาจเปนในรูปแบบของการทํากิจกรรมการอบรม หรือการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือเปนการสงเสริมใหประชาชนไดรูจักการวางแผนทํางานรวมกันกับเจาหนาท่ีตํารวจ

๒) การสงเสริมใหประชาชนไดมีโอกาสในการรวมดําเนินงานในกิจกรรมหรือโครงการ
ตางๆ ใหมากยิ่งข้ึน โดยการประชาสัมพันธเชิญชวนใหประชาชนไดเขารวมเปนสวนหนึ่งของกิจกรรม
หรือโครงการนั้นๆ

๓) การสงเสริมใหประชาชนไดรูจักการรวมรับผลประโยชนจากโครงการหรือกิจกรรม
ตางๆ เพราะเปนการรับประโยชนท่ีไดจากกิจกรรมนั้นๆ ซึ่งสวนใหญแลวประชาชนยังไมไดให
ความสําคัญในเรื่องนี้เทาท่ีควร

๔) การสงเสริมใหประชาชนไดรวมประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือใหรูถึงปญหาอุปสรรค
ตางๆ ในการดําเนินงาน เพ่ือท่ีจะไดนําเอาขอมูลเหลานั้นมารวมกันวางแผนอีกในกิจกรรมหรือ
โครงการตอไป

๕.๒ ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ

๑) ประชาชนในตําบลบานกาดควรเขารวมประชุมกิจการตํารวจใหมากข้ึน เพ่ือทําให
ทราบถึงขอมูลขาวสาตางๆ เก่ียวกับกิจการของตํารวจซึ่งอาจเปนประโยชนตอท้ังตนเองและชุมชน

๒) ประชาชนในตําบลบานกาดควรเขารวมเปนคณะทํางานในกิจการตํารวจ เพ่ือรวมกัน
ขับเคลื่อนแผนงานตางๆ ท่ีรวมกันคิดและจัดทําข้ึน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และมีสวนรวมจากภาคประชาชนอยางแทจริง

๓) ประชาชนในตําบลบานกาดควรตระหนักถึงความสําคัญในการมีสวนรวมเพ่ือ
ประเมินผลกิจกรรมหรือโครงการตางๆ ของตํารวจ ท้ังนี้เพราะการประเมินผลการดําเนินงานนั้นจะทํา
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ใหทราบถึงปญหาอุปสรรค หรือขอบกพรองในการทํางาน ตลอดถึงรับทราบผลการดําเนินงานดวยวา
ประสบความสําเร็จตามแผนมากนอยเพียงใด

๔) ประชาชนในตําบลบานกาดควรเล็งเห็นถึงความสําคัญในการรวมรับผลประโยชนใน
ดานการใหบริการแกประชาชนดวย เพราะถือเปนงานหลักและงานสําคัญของตํารวจ รวมถึงตํารวจ
อาสาตางๆ ท่ีคอยทําหนาท่ีชวยเหลือเจาหนาท่ีตํารวจในการปฏิบัติงานตางๆ เพ่ือประโยชนจะได
เกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรมชัดเจนแกท้ังประชาชนและชุมชน

๕.๓ ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป

๑) ควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับกลยุทธการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ชวยเหลือกิจการตํารวจ เพ่ือนําผลการวิจัยท่ีไดไปสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

๒) ควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับประสิทธิผลการมีสวนรวมในกิจการตํารวจ เพ่ือใหประชาชน
เล็งเห็นถึงความสําคัญของการเขาไปมีสวนรวมในกิจการตํารวจวามีความสําคัญมากเพียงใด เพราะ
การเขาไปมีสวนรวมนั้นผลประโยชนตางๆ ยอมเกิดข้ึนแกท้ังประชาชนและชุมชนเปนสําคัญ

๓) ควรมีการประยุกตใชหลักธรรมอ่ืนในการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนให
มากยิง่ข้ึน เชน หลักอปริหานิยธรรม หลักสุจริต ๓ หลักอิทธิบาท หรือหลักสังคหะวัตถุ เปนตน

บรรณานุกรม

๑. ภาษาไทย
ก. ขอมูลปฐมภูมิ
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กรุงเทพมหานคร:
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รายงานสบืเน่ือง (Proceeding) จากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ "พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคมวัฒนธรรม"
มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย วทิยาลยัสงฆลําพูน วันอาทติยที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙

๓๓๘

ข. ขอมูลทุติยภูมิ
(๑) หนังสือ
จินตวีร เกษมศุข. “การสรางกระบวนการมีสวนรวม”. เอกสารประกอบการเรียนรูดวยตนเอง หมวด

วิชางานชุมชนและมวลชนสัมพันธ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ๒๕๕๔.
บัญชา เศรษฐกร, โครงการสัมมนาผูนําระดับหัวหนาสถานีตํารวจ รุนท่ี 5, วิชาประสบการณและ

บทเรียนในการพัฒนาสถานีตํารวจเพ่ือประชาชน, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพตํารวจ,
๒๕๕๖.

ปุระชัย เปยมสมบูรณ, การบริหารงานตํารวจ, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ โอเดียน สโตร, ๒๕๓๐.
ภานุศักดิ์ คําแผง, แผนพัฒนาสํานักงานตํารวจแหงชาติ, กรุงเทพมหานคร: สาํนักพิมพ-สูตรไพศาล,

๒๕๒๒.
วันชัย วัฒนศัพท, “คูมือการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจของชุมชน”, กรุงเทพมหานคร

: สถาบันพระปกเกลา.
โสภณ โนจะ, “บรรยายสรุป สถานีตํารวจภูธรแมวาง จังหวัดเชียงใหม และการดําเนินงานตาม

โครงการสถานีตํารวจเพื่อประชาชน บริการดุจญาติมิตร พิทักษราษฎรดุจครอบครัว”,
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพตํารวจ, 2555.

(๒) วิทยานิพนธ
จาสิบตํารวจณัฐศักดิ์  แสนสุข, “การปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจตามหลักฆราวาสธรรม ๔ :

กรณีศึกษากองบัญชาการตํารวจสันติบาล สํานักงานตํารวจแหงชาติ”, วิทยานิพนธพุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓.

รอยตํารวจเอกหญิง  กมลนัทธ จันทร, “ การรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ ”, วิทยานิพนธ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกริก, ๒๕๔๙.
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การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติวิปสสนากมัมัฏฐาน วัดรํ่าเปง (ตโปทาราม)
ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

AN ANALSIS FACTORS AFFECTING ON PRACTICING VIPASSANA
MEDITATION OF WATRAMPOENG {TAPOTARAM} T.SUTHEP, A.MUANG,

CHIANG MAI PROVINCE
แมชีณิชาภัทร อินถา*

บทคัดยอ
งานวิจัยหัวขอ “การวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน วัดร่ําเปง

(ตโปทาราม) ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม” มีวัตถุประสงค ๒ ประการ คือ ๑) เพ่ือศึกษา
ปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานในพระพุทธศาสนา ๒) เพ่ือวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการ
ปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานตามแนวสติปฏฐาน ๔ วัดร่ําเปง (ตโปทาราม) ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม งานวิจัยนี้เปนการศึกษาเอกสาร และนําเสนอผลการวิจัยในรูปแบบ คุณภาพ และ
นํามาวิเคราะห

จากการวิจัยพบวาปจจัยท่ีสนับสนุนตอการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานมีอยู ๔ ดาน คือ
(๑) หลักธรรมโพธิปกขิยธรรม ๓๗ โพธิ คือ จึงถึงรูการทําใหสิ้นอาสวะกิเลส ธรรมอันเปนเครื่องตรัสรู
มีสติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ มรรค ๘ (๒) ศีล คือ ความ
สงบ เย็น เปนคําสั่ง ควบคุมความประพฤติ ระเบียบวินัย คําสอน หลักธรรม แกผูปฏิบัติ (๓) จริต ๖
การปฏิบัติธรรมจะกาวหนารวดเร็วตองอาศัยจริตนิสัยตนท่ีถูกกับอิริยาบถ ยืน เดิน นั่ง นอน และ
อิริยาบถยอยระหวางวัน (๔) สัปปายะ คือสิ่งสนับสนุนเปนเหตุเก้ือกูล สงเสริมใหสมาธิตั้งม่ันไดรวดเร็ว
อาวาสสัปปายะ คือท่ีอยู โคจรสัปปายะ คือท่ีเท่ียวบิณฑบาต อาหาร ภัสสสัปปายะ คือการสนทนา
ธรรม บุคคลสัปปายะ คือกัลยาณมิตร โภชนสัปปายะ คืออาหารท่ีไมทําใหเกิดทุกขเวทนา อุตุสัปปายะ
คือสภาพดนิฟาอากาศท่ีถูกกับจริต และอิริยาบถท่ีถูกจริต เดิน นั่ง และนอน

หลักการสอนการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน วัดร่ําเปง (ตโปทาราม) จุดเดนเทคนิคการ
สอนผสมผสานท่ีนํามาประยุกต กับวิทยาการสมัยใหม เปนสาระสําคัญของปจจัยท่ีสงผลตอการปฏิบัติ
วิปสสนากัมมัฏฐาน ตามแนวสติปฏฐาน ๔ ไดดําเนินการสอนโดย พระครูภาวนาวิรัช วิ. (สุพันธ
อาจิณฺณสีโล) ซึ่งเปนพระวิปสสนาจารย  ทานมีวาทศิลป เทคนิคสาระสําคัญแหงปญญา โนมนาวจิตใจ
เปนแรงจูงใจ ลักษณะการสอนไดยกพุทธพจนแนวทางของพระไตรปฎก มาอธิบายขยายความ ให
สอดคลอง กับวิธีการสอนปฏิบัติแบบพองหนอ ยุบหนอ ซึ่งประกอบดวยองคธรรมทางพระพุทธศาสนา
มาสงเสริม สอดคลอง สนับสนุน คือองคธรรมโพธิปกขิยธรรม ๓๗ และประกอบดวย ปจจัยภายใน คือ
ศีล จริต องคธรรม ๓ อาตาป สติมา สัมปชาโน และปจจัยภายนอก คือสัปปาย ๗ ซึ่งเปนธรรมท่ีมี
อุปการะมาก และเปนเหตุเก้ือกูลสนับสนุนสงเสริมใหสมาธิตั้งม่ันไดรวดเร็ว และมีกระบวนการรับ

* นิสิตปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาพระพุทธศาสนา) บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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สมัครตั้งแตคอรสเล็ก ๓ วันข้ึนไปเปนพ้ืนฐาน จนถึงคอรสใหญ ๑ เดือน เดินจงกรมตั้งแต ๑ ระยะ
ขวายางหนอ ซายยางหนอ จนถึง ๖ ระยะ นั่งสมาธิ พองหนอ ยุบหนอ นั่งหนอ และมีคําวา ถูกหนอ
เปนเทคนิคสาระ เพ่ือพัฒนาจิตใหเกิดปญญา ซึ่งมีความโดดเดน คือกําหนดจุดวนข้ึนรอบลําตัว ๒๘
จุด และมีพระวิปสสนาจารยสอบอารมณตามสภาวธรรม ทุกวัน เวนวันพระ  และยังมีกระบวนการใช
สื่อประชาสัมพันธนําสื่อ เชน สื่อบุคคล สื่อมวลชน สื่อออนไลน เพ่ือจุดดวงประทีปแหงธรรมวิปสสนา
กัมมัฏฐาน และนําสื่อภาพกิจกรรมการกุศลทางพระพุทธศาสนาตลอดท้ังป สื่อสารออกเพ่ือใหเห็น
ภาพลักษณท่ีโดดเดน และวิทยาการสมัยใหม ของการปฏิบัติธรรม และงานการกุศลตางๆ ท่ีเปน
ประโยชนทางพระพุทธศาสนา จึงเปนเหตุใหมีผูเขาปฏิบัติธรรมเปนชนกลุมใหญ ตลอดท้ังป เพ่ือ
พัฒนาจิตใหสูงข้ึน ไดประโยชนสูงสุด คือความพนทุกขท้ังปวง จนถึงพระนิพพาน
คําสําคัญ: ปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน

Abstract

The thesis entitled ‘An analysis of Factors Affecting on Practicing Vipassana
Meditation of Wat Rampoeng (Tapotaram) T.Suthep, A. Muang, Chiang Mai Province’
consists of two objectives as: 1) to study the factors affecting on practicing Vipassana
meditation in Buddhism and 2) to analyze factors affecting on practicing Vipassana
meditation based on the Four Foundations of Mindfulness in Wat Rampoeng
(Tapotaram) T.Suthep, A. Muang, Chiang Mai Province. The research was conducted
by the documentary research method and presented the analyzed findings in the
narrative manner.

The results revealed that there are four important factors that affects to
the practitioners towards the Insight Meditation or Vipassana practice, they are 1)
Bodhipakkhiya-dhamma: virtues partaking of enlightenment that consists of Satipaññhàna:
foundations of mindfulness, Sammappadhàna: right exertions, Iddhipàda: path of
accomplishment, Indriya: controlling faculty, Bala: power, Bojjhaïga: enlightenment factors
and Aññhaïgika-magga: the Noble Eightfold Path. 2) The Morality or Sãla, it is regarded the
peaceful of mind and other doctrines as the heedfulness, disciplines for the
practitioners. 3) Carita or the intrinsic nature of a person – the practice will be progress
quickly depend on the suitable postures i.e. standing, walking, sitting and reclining
and the sub deportment during the day. 4) Sappàya: beneficial or advantageous
conditions – it consists of seven factors; âvàsa-sappàya: suitable abode, Gocara sappàya:
suitable resort, Bhassa sappàya: suitable speech, Puggala sappàya: suitable person, Utu
sappàya: suitable climate and Iriyàpatha sappàya: suitable posture.

Regarding to meditation teaching technique of Wat Wat Rampoeng, the
technique is mixed with the modern science based on the Four Foundation of
Mindfulness and teach by the meditation master - Venerable Phrakrubhavanavirat
(Suphan âciõõasãlo). He has a great way of teaching and explaining based on the
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Theravada Buddhist Tipitaka and using the Rising and falling meditation technique to
conduct the meditators. The Buddhist doctrines that encourage the meditation
practice are as Bodhipakkhiya-dhamma: virtues partaking of enlightenment that
consists of the internal factors viz., morality or Sãla, the intrinsic nature of a person
or Carita, earnestness or âtapã. The external factors are the Sappàya or seven
beneficial or advantageous conditions.

The meditation training course at Wat Rampoeng consists of ‘the Beginner
Course – the practitioners will be trained for 3 days and the ‘Advance Course’ - the
practitioners will be trained for more than 30 days. The practitioners will be trained
with the technique called the ‘rising and falling movement’ in four postures i.e.
sitting, walking, standing and declining. The walking meditation at the first state is to
practice by the world ‘Right Go Thus and Left Go Thus’ in six states. The significant
teaching is to focus on the 28 meditative centers at the right and left hip and down
to the right and left foot. For the sake of the meditative progress, the practitioners
will be examined their meditative experience by the meditation master every day,
except on the Buddhist holy day. In addition, the temple also communicates its
distinctive image by personal media, press, and online media in order to inform the
Buddhist activities throughout the year. Therefore, many people come to practice
meditation at this temple for their great benefit and to eliminate all sufferings until
achieving the Nibbàna
Keywords : Factors Affecting On Practicing Vipassana Meditation

บทนํา
พระพุทธเจาทรงเปนพระผูประเสริฐเลิศล้ําเหนือปวงมนุษย เปนพระผูทรงดวย พระ

ปญญาธิคุณ พระบริสุทธิคุณ พระมหากรุณาธิคุณ ไดอุบัติข้ึนแลวในโลกนี้ พระพุทธองคไดทรงแสดง
“วิปสสนากัมมัฏฐานญาณอันประเสริฐ” รูเห็นตามทัศนะท่ีมีอยูจริง ดุจพระอาทิตยอุทัยยังโลกใหสวาง
ท่ัวทุกสารทิศ ตั้งแตทรงตรัสรูธรรมใหมๆ จนถึงเสด็จดับขันธปรินิพพานเปนเวลา ๔๕ พรรษา พระ
พุทธองคทรงคนพบคุณคาอันประเสริฐ คือ พระธรรมวินัย และหลักธรรมคําสั่ง และคําสอนท่ีพระองค
ทรงประกาศเผยแผท้ังหมดท่ีรวบรวมไวในพระไตรปฎกมีถึง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ พระองคทรงมี
พระเมตตา และพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ บรรดาสาวกของพระพุทธองคไดรับฐานท่ีตั้งของการ
งานการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานเพ่ือใหเกิดประโยชน และเกิดความรูแจงเห็นจริงดวยประการตางๆ
นํามาศึกษามาประพฤติปฏิบัติ จนประทับใจในหมูของมนุษย เทวดา มาร และพรหมท้ังหลาย พระ
พุทธองคทรงเปนครูสอนองคแรก และเปนกัลยาณมิตรองคแรก อยากท่ีจะหาสิ่งใดมาเปรียบเทียบถึง
คุณคาของหลักธรรมอันมหาศาลสําหรับบุคคลในโลกนี้สิ่งนั้นคือ “วิปสสนากัมมัฏฐาน” ฐานอันเปน
ท่ีตั้งแหงสติ เปนแนวท่ีเปนไปเพ่ือ ความบริสุทธิ์ หมดจด วิเศษ โดยสวนเดียว เรียกวา “วิสุทธิมรรค”
คือหนทางแหงความบริสุทธิ์ มีทางเดียวท่ีเปนทางสายเอก ดังนั้นบุคคลใดไดเจริญสติภาวนาในการ
ปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานตามแนวสติปฏฐาน ๔ ใหถึงท่ีสุดแลวยอมไดแผนท่ี ท่ีสมบูรณท่ีสุด ท่ีจะนํา
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ทางของบุคคลผูนั้นเขาสูจุดหมายปลายทาง คือ “พระนิพพาน” อันเปนหนทางแหงการสิ้นอาสวะ
กิเลส และพนจากกองทุกขท้ังปวง ตามพุทธประสงคท่ีตองการใหสรรพสัตวท้ังหลายไดเขาถึง หรือได
เห็นพระสัทธรรมท่ี พระพุทธองคทรงคนพบ ในพระพุทธศาสนานี้

“วิปสสนากัมมัฏฐาน” เปนกัมมัฏฐานท่ีมุงอบรมทางปญญาเปนหลัก คูกับการเจริญสมถ
กัมมัฏฐานท่ีมุงทางสมาธิเปนหลัก ดังนั้นจงึเจริญสมถกัมมัฏฐานเพ่ือเปนฐานของการเจริญวิปสสนา ซึ่ง
มุงบริหารจิตเปนหลัก วิปสสนากัมมัฏฐานตามแนวสติปฏฐาน ๔ ในพระไตรปฎก มหาสติปฏฐานสูตร
และอรรถกถาท่ัวไป เพ่ือใหพุทธบริษัท ๔ ไดประพฤติปฏิบัติตามแนวของสติปฏฐาน ๔ คือ (๑) สติ
กําหนดรูใน กาย คือ การกําหนดรูลมหายใจเขา ออก และอิริยาบถยอย อิริยาบถใหญ (๒) สติกําหนด
รูในเวทนา คือความรูสึกทุกข ความรูสึกสุข ความรูสึกเฉยๆ (๓) สติกําหนดรูในจิต อารมณแหง
ความคิด ปจจุบัน อดีต อนาคต (๔) สติกําหนดรูในธรรม สิ่งท่ีเก่ียวกับจิต ชอบ ไมชอบ งวง ฟุง สงสัย
ถาตั้งใจแนวแนในคําสอนของพระพุทธองค อยางสมํ่าเสมอ จิตจะเขาสูสภาวะแหงความสงบ สุข เย็น
สวาง และเกิดสันติสุข ดังนั้นชีวิตท่ีไมมีการปฏิบัติธรรมเหมือนกับแผนดินท่ีวางเปลา เหมือนภาชนะท่ี
ปราศจากอาหาร ยอมหาประโยชนอันใดมิได ผูปฏิบัติธรรมแมมีชีวิตเพียงวันเดียวยังดีกวาผูไมปฏิบัติ
ธรรม แมมีชีวิตตั้ง ๑๐๐ป การปฏิบัติธรรมนี้ก็เพ่ือท่ีจะใหพนจากทุกขท้ังปวง เพ่ือถึงพระนิพพาน

วัดร่ําเปง (ตโปทาราม) เปนสํานักปฏิบัติธรรมนานาชาติรองรับ ผูปฏิบัติธรรมท้ังชาวไทย
ชาวตางชาติ และกลุมคณะ เปนศูนยกลางการปฏิบัติธรรมตามแนวสติปฏฐาน ๔ ตามแนว พองหนอ
ยุบหนอดานพัฒนาจิตใจ ท่ีตั้งของวัดไมไกลจากท่ีชุมชนมาก แบงเขต เขตพุทธาวาสสวนหนึ่ง เขต
สังฆาวาสสวนหนึ่ง เขตสามเณร เขตแมชี เขตผูปฏิบัติธรรมหญิง เขตผูปฏิบัติธรรมชาย เขตผูปฏิบัติ
ธรรมชาวตางชาติ และเขตของกลุมคณะของนักเรียน นักศึกษา และขาราชการ มีอาหาร ๒ ม้ือ
อาหารเชา และอาหารเพล มีน้ําปานะบริการตอนเย็น ผูเขาปฏิบัติธรรมกําหนดคอรสการปฏิบัติดวย
ตนเอง เชน มา ๓ วันข้ึนไปถึง ๑ เดือน และจะงดใชโทรศัพทการสื่อสารทุกชนิด

๒. วัตถุประสงคของการวิจัย
๑.๒.๑ เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานในพระพุทธศาสนา
๑.๒.๒ เพ่ือวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานวัดร่ําเปง (ตโปทาราม)

อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม

๓. ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงเอกสารการบรรยายเชิงวิเคราะหและงานวิจัยท่ี

เก่ียวของ ซึ่งมีขอบเขตการวิจัยดังนี้
๓.๑ ขอบเขตดานเนื้อหา
งานวิจัยนี้มีขอบเขตดานเนื้อหา ๑) ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน

ในพระพุทธศาสนา ๒) การวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานวัดร่ําเปง
(ตโปทาราม) อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

๓.๒ ขอบเขตดานเอกสาร
งานวิจัยเปนเชิงเอกสาร (Documentary Research) และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ โดยมี

ขอบเขตดังตอไปนี้
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๑) ขอมูลปฐมภูมิ ( Primary Source) ไดแก พระไตรปฎกภาษาไทยฉบับมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติ์สมเด็จพระนางเจาสิริกิตตพระบรมราชินีนาถ พ.ศ. ๒๕๓๙
และ คัมภีร มหาสติปฏฐานสูตร

๒) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) ไดแก อรรถกถา ฎีกา และจากหนังสือ
ตําราตางๆ งานเขียนของนักวิชาการทางพุทธศาสนา ท่ีเก่ียวของกับงานวิจัยนี้

๔. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปน เชิงคุณภาพ โดยใชวิธีศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ และการ

ปฏิบัติสติปฏฐาน ๔ ตามหลักพระพุทธศาสนา และแนวทางการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานตามแนวสติ
ปฏฐาน ๔ วัดร่ําเปง (ตโปทาราม) แลวขอมูลมาวิเคราะห

๕. ผลการวิจัย
๕.๑ ปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน ในพระพุทธศาสนา
พระพุทธองคทรงแสดง สติปฏฐาน ๔ ในคัมภีรพระไตรปฎก เลมท่ี ๑๐ และมหาสติปฏ

ฐานสูตร ทรงแสดงแกพุทธบริษัท ๔ และตรัสพุทธพจนไววา เอกายโน ภิกฺขเว มคฺโค สตฺตานํ วิสุทธิยา
โสกปริเทวานํ สมติกฺกนสฺสจฺ ฉิกิริยาย ยทิทํ ปฏานา เปนทางเดียว ท่ีชําระจิตใหบริสุทธิ์ เพ่ือดับสูญ
แหงทุกขและโทมนัส เพ่ือบรรลุธรรมท่ีถูกตองถูกตอง เพ่ือทําใหแจงซึ่ง พระนิพพาน หนทางนี้คือ สติ
ปฏฐาน ๔ สติพิจารณากาย สติพิจารณาเวทนา สติพิจารณาจิต สติพิจารณาธรรม

การปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน จึงประกอบดวยองคธรรมท่ีสนับสนุน องคธรรมเพ่ือการ
ตรัสรู คือ โพธิปกขิยธรรม ๓๗ คือ สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปทาน ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ มรรค
๘ เพ่ือการปฏิบัติธรรม เพ่ือดําเนินชีวิตใหเจริญงอกงาม และไดประโยชนสูดสุดคือ พระนิพพาน และ
ยังประกอบดวยปจจัยภายใน และปจจัยภายนอก เพ่ือการปฏิบัติใหเจริญกาวหนายิ่งข้ึน

๕.๑.๑ ปจจัยภายใน
ปจจัยภายใน ท่ีมีผลตอการปฏิบัติธรรม คือ ศีล จริต ๖ และองคกัมมัฏฐาน อาตาป สติ

มา สัมปชาโน ผูปฏิบัติธรรมตองประกอบดวยองค ศีล หมายถึง ศีล ๕, ๘, ๑๐, ๒๒๗, และ ๓๑๑ ศีล
เปนบอเกิดแหงความไมประมาท ความสํารวมระมัดระวัง ไมใหบาปอกุศลเกิดข้ึน ทําใหจิตใจสงบ เย็น
เปนปกติ สวนจริต ๖ จริต คือนิสัยท่ีประพฤติมาจนเคยชิน คือ ราคจริต หนักไปทางชอบของสวยของ
งาม วิธีแกคือใหเจริญอสุภะบอยๆ โทสจริต หนักไปทางความโกรธ วิธีแกคือใหเจริญเมตตาใหมาก โม
หจริต หนักไปทางหลง งวงซึม วิธีแก คือ ใหเขาใกลครูบาอาจารย และฟงธรรมบอยๆ สัทธาจริต หนัก
ไปทาง เชื่อคนงาย วิธีแก เขาหากัลยาณมิตร คอยเตือนสติ พุทธิจริต ชอบศึกษาหาความรูดานปญญา
ไมคอยมีปญหากับใครๆ วิตกจริต ชอบฟุงซาน และวิตกกังวน วิธีแกใหออกหางผูคนใหมาก และเขา
หาครูบาอาจารย นี้ลวนเปนปจจัยท่ีสนับสนุนตอการปฏิบัติธรรมท้ังสิ้น

๕.๑.๒ ปจจัยภายนอก
ปจจัยภายนอก ท่ีมีผลตอการปฏิบัติธรรม คือ ปจจัย ๔ และสัปปายะ ๗ การปฏิบัติธรรม

จะเจริญกาวหนาตองมีสิ่งอุปการะ สนับสนุน เอ้ืออํานวยตอความสะดวกตอการปฏิบัติธรรม มนุษยทุก
ยุคทุกสมัย ตองอาศัย ปจจัย ๔ สิ่งท่ีสนับสนุน ๔ อยาง คือ (๑) จีวร เครื่องนุงหม กรณีพระภิกษุสงฆ
ตองกําหนดสีของนักบวชในพระพุทธศาสนานี้ ตั้งอยูในศีล การสํารวม อินทรียสังวร สมาธิ จิตตั้งม่ันไม
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สัดสายสายตา ปญญารอบรูในการศึกษา และเจริญสติวิปสสนากัมมัฏฐานอยางสมํ่าเสมอ กรณี
ฆราวาส หมายถึงผาสีตางๆ เชนสีขาว เพ่ือปกปดรากายไมใหเกิดความละอาย (๒) บิณฑบาต อาหาร
เปนสิ่งท่ีอุปการะ มนุษยโลก และสรรพสัตวท้ังหลายไมใหเกิดทุกขเวทนา (๓) เสนาสนะ ท่ีอยูอาศัย
เพ่ือปองกันภัยธรรมชาติจากฝนฟาตามฤดูกาล ปองกันสัตวราย และภัยจากมนุษย (๔) คิลานเภสัช
อุปกรณรักษาโรค อาพาธ (ปวย) ยาเปนเรื่องสําคัญท่ีพระพุทธองคทรงเล็งเห็นความสําคัญของสุขภาพ
จึงทรงอนุญาตเรื่องยา และอุปกรณรักษาไมวาจะเปน พระสงฆ และฆราวาส สัปปายะ ๗ คือสิ่งท่ี
สบาย สภาพภายนอกท่ีสงบเงียบ สนับสนุนใหสมาธิตั้งม่ัน เห็นอาการเกิดดับของ กายใจไดอยาง
ชัดเจน คือ (๑) อาวาสสัปปายะ ปลูกสรางในสถานท่ีสงบหางจากผูคนพลุกพลาน (๒) โคจรสัปปายะ
คือสถานท่ีบิณฑบาต ในสถานท่ีใด ใหสํารวมอินทรียเจริญสติอยางสมํ่าเสมอ (๓) ภัสสสัปปายะ คือ
ถอยคําเจรจาแตเรื่องดีๆ (๔) ปุคคลสัปปายะ คือเลือกคบหากัลยาณมิตรท่ีแนะนําแตทางกุศล (๕)
โภชนสัปปายะ คืออาหารท่ีรับประทานแลวไมเกิดทุกขเวทนา (๖) อุตุสัปปายะ คือเลือกสภาพดินฟา
อากาศใหเหมาะสมกับสุขภาพของตน (๗) อิริยาบถสัปปายะ คือ อิริยาบถ ยืน เดิน นั่ง นอน ปรับฐาน
การปฏิบัติใหถูกกับจริตตน

๕.๒ วิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานวัดร่ําเปง (ตโปทาราม)
วัดร่ําเปง (ตโปทารม) เปนวัดปฏิบัติธรรมนานาชาติ แหงท่ี ๒ ประจํา จังหวัดเชียงใหม

สอนการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานตามแนวสติปฏฐาน ๔ ตามแนว พองหนอ ยุบหนอ โดยมีพระครู
ภาวนาวิรัช วิ. (สุพันธ อาจิณฺณสีโล) เปนเจาอาวาส และเปนพระวิปสสนาจารย ไดดําเนินการสอนให
ความรูในภาค ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ท้ังชาวไทย และกลุมคณะของหนวยงาน และองคกร ท้ังภาครัฐ
และเอกชน และสอนกัมมัฏฐานแกชาวตางชาติ พรอมท้ังเดินทางไปสอนกัมมัฏฐาน ตางประเทศการ
สอนไดนําองคธรรมโพธิปกขิยธรรม ๓๗ มาประกอบ สนับสนุน ท้ังปจจัยภายใน คือ ศีล จริต ๖ และ
อาตาป สติมา สัมปชาโน และปจจัยภายนอก คือ ปจจัย ๔ และสัปปายะ ๗ เพ่ือความกาวหนา และ
เปนปจจัยสงผลถึงเจริญกาวหนาในธรรมมากยิ่งข้ึน

๕.๒.๑ ปจจัยภายในท่ีมีผลตอการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน
ปจจัยภายใน เหตุภายในท่ีทําใหเกิดผลตอการปฏิบัติธรรม ดําเนินการสอนโดยพระครู

ภาวนาวิรัช วิ. (สุพันธ อาจิณฺณสีโล) พระวิปสสนาจารย เริ่มจากการรับสมัคร สํานักงานฝายสงฆ
อุบาสก สํานักงานฝาย แมชี อุบาสิกา และสํานักงานฝายตางประเทศ แตงเครื่องนุงหมดวยสีขาว
ผูหญิงหมผาสไบใหเรียบรอย ฝายชายชุดขาวหามใสกางเกงขาสั้น ๐๘.๐๐ น. เจาหนาท่ีนําพาแนะนํา
สถานท่ี เขาสูศาลาปฏิบัติธรรม และวินัย โดยการรักษาศีล ๘ พระวิปสสนาจารยเดินทางเพ่ือประกอบ
วิธี ขอขมาแกวหาโกฐาส รับศีล รับพระกัมมัฏฐาน ขอขมาครูบาอาจารย ใหโอวาทธรรมในเรื่องสติปฏ
ฐาน ๔ คือ กาย เวทนา จิต และธรรม เริ่มสาธิตการกราบสติปฏฐาน เปนการปรับฐานจิตใหตรง ไม
ออมคอม ปูพ้ืนฐานใหจิตมีสติรับรู นึกได เคลื่อนยายจิต เล็กๆ นอยๆ อยางชาๆ จากนั้นตั้งสติลุกข้ึน
ยืน กําหนดยืนหนอ มุงหมายการกําหนดอาการของจิตในลักษณะแผไปของธาตุลม ตึงหยอนท่ีตั้งตรง
เขาสูเปาหมายของการเดินจงกรม เก็บมือไขวหนา หรือไขวหลังเดิน ๑ ระยะ ๑๕ นาที นั่งสมาธิ ๑๕
นาที ปรับฐานจิตเขากับการกําหนดรู ใหรูจักแยกแยะ และเคลื่อนยายจิตอยางสมํ่าเสมอ การกําหนด
อิริยาบถนอน และอิริยาบถยอยระหวางวัน และโยคีเขาสอบอารมณตามสภาวธรรมกับพระวิปสสนา
จารย ทุกวัน เวนวันพระ เพ่ือฝกจิตใหฉลาดรู กาวหนาในการปฏิบัติธรรมกอน การปฏิบัติเดินจงกรม
มี ๖ ระยะ การนั่งสมาธิมีลักษณะ และจุดเดน คือการเคลื่อนยายจิตกําหนดจุด วนรอบลําตัว ๒๘ จุด
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ภายใน ๒๖-๓๐วัน แลวสามารถทวนญาณตออีก ๑๐ วัน เปนการปรับฐานใหสมดุลกัน ทําใหลดการ
ฟุงซาน และเอียดมากยิ่งข้ึน

๕.๒.๒ ปจจัยภายนอกท่ีมีผลตอการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน
ปจจัยภายนอก เหตุภายนอกท่ีทําใหเกิดผลตอการปฏิบัติธรรม จึงนําองคธรรมของปจจัย

๔ และสัปปายะ๗ มาสนับสนุนตอการปฏิบัติธรรม เพ่ือไมใหโยคีเกิดความกังวล การบริโภคปจจัย ๔
จึงสนับสนุน เอ้ืออํานวยความสะดวกเพ่ือไมใหโยคีมีอุปสรรค และตัดกังวลลง การปฏิบัติธรรมก็จะ
เจริญกาวหนายิ่งข้ึน และชัดเจน ในสวนของสัปปายะ ๗ นั้น ความสงบจากเสียงภายนอก เพ่ือเขาไป
เสริมสนับสนุนใหสมาธิตั้งม่ันมากยิ่งข้ึน จิตเขาไปเห็นสภาวธรรมของการเกิดดับไดอยางชัดเจน และ
จะเกิดความเบื่อหนวยในจิตสังขารตน วัดร่ําเปง (ตโปทาราม) ยังมีกระบวนการสภาพแวดลอม
ภายนอกทีเอ้ืออํานวยตอผูปฏิบัติธรรม อุโบสถ วิหาร ศาลาปฏิบัติธรรม หอพระไตรปฎกนานาชาติ หอ
ฉัน สหกรณรานคา โรงเรียนปริยัติธรรม และศูนยพัฒนาจิต ๘๐ ป และมีกระบวนการสื่อสารท่ีโดด
เดนอีก สื่อสารบุคคล เพ่ือนําคณะวิทยากรเผยแผวิปสสนากัมมัฏฐานท้ังในสถานท่ี และนอกสถานท่ี
สื่อสารมวลชน การเผยแผดานหนังสือสื่อธรรมตางๆ สื่อทางวิทยุ สื่อทางโทรทัศน แผนสื่อซีดีธรรม
และสื่อสารทางออนไลน รูปแบบนําเสนอ ถายภาพ โพสตขอความ แชรภาพ เวบไซรวัดร่ําเปง (ตโปทา
ราม) จึงทําใหวัดร่ําเปงมีผูเขาปฏิบัติธรรมมากยิ่งข้ึนทุกวันจึงตองขยาย กุฏิหองพัก และศาลาปฏิบัติ
ธรรม ศาลาภัตรตราหาร และศาลาบาตร หรือวิหารคด รอบวิหารและลานเจดีย เพ่ือประโยชนกอบ
ศาสนกิจ ปฏิบัติธรรม ทางพระพุทธศาสนา เพ่ือรองรับบุคคลทุกระดับชนชั้นเขาปฏิบัติธรรม การ
ปฏิบัติธรรมจึงเปนปจจัยสงผล เพ่ือประโยชนมีสติมากยิ่งข้ึน ความจําดีข้ึน ใจเย็นลง เปนเครื่องมือชวย
เสริมประสิทธิภาพในการทํางาน เลาเรียน เขียนอาน ชวยเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจ แกไขโรคได
โรคเครียด โรคซึมเศรา โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิต โรคกระเพาะ กายอ่ิมเอิบ มีมนุษยสัมพันธดี ผู
ปฏิบัติธรรมอยางสมํ่าเสมอตอเนื่อง จึงเปนปจจัยสงผลเบื้องตน ทําใหเปนคนมีสติปญญาดี ทําให
สุขภาพรางกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไขเจ็บ เปนมนุษยผูมีจิตประเสริฐ สงผลเบื้องปลาย เปน
อริยบุคคล สงผลเบื้องสูงทําใหสิ้นอาสวะกิเลสท้ังปวงเปนหนทางนําสู มรรคผล และนิพพานในท่ีสุด

๖ สรุปองคความรูท่ีไดจากการวิจัย
จากผลการวิจัยตามวัตถุประสงค ๒ ประการ (๑) การปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานตามแนว

พระพุทธศาสนา เปนการปฏิบัติเพ่ือพัฒนาจิตออกจากกิเลส ชําระจิตใหบริสุทธิ์ เปนหนทางท่ีพระพุทธ
องคทรงปฏิบัติเปนตัวอยาง มีคามหาศาล เปนทางท่ีไปแตบุคคลผูเดียว เพ่ือความพนทุกข คือการดับ
สิ้นอาสวะกิเลสท้ังปวง และเขาสูพระนิพพาน (๒) การปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน วัดร่ําเปง (ตโปทา
ราม) สอนการปฏิบัติตามแนวสติปฏฐาน ๔ ท้ังชาวไทย และชาวตางประเทศ ไดนําองคความธรรม
ความรูพุทธพจน ในพระไตรปฎก มาปฏิบัติ เจริญสติพัฒนาจิต และนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันได

๗ ขอเสนอแนะ
๗.๑ ขอเสนอแนะท่ัวไป
วัดร่ําเปง (ตโปทาราม) สอนการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานตามแนวสติปฏฐาน ๔ สอน

การปฏิบัติตามรูปแบบ เพ่ือเปนอุบายฝกจิต ปรับจิตใหเขาใจหลัดธรรมชาติของ กายใจ ใหรูจักคําวา
สติ สมาธิ และปญญา และเขาใจในการกําหนดอยางสมํ่าเสมอ และยังใชเทคนิคสื่อสารประชาสัมพันธ
สื่อบุคคล สื่อมวลชน สื่อออนไลน นําเสนอตอประชาชนทุกระดับชั้น
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๗.๒ ขอเสนอแนะสําหรับนําไปปฏิบัติ
ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานของวัดร่ําเปง

(ตโปทาราม) ท่ีทําใหชาวไทย และชาวตางประเทศ สนใจมาปฏิบัติธรรม ณ สถานแหงนี้อยางตอเนื่อง
จากการศึกษาครั้งนี้แลว ผูสนใจลวนสามารถนําไปเผยแผ และประยุกตใชกับสํานักท่ีสอนการปฏิบัติ
ธรรม และเปนการเผยแผการปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาสืบตอไป อีกประการหนึ่งจะเปน
ประโยชน ในการเพ่ิมประสิทธิภาพทางกายทางใจในการทํางาน ในครอบครัว การศึกษาเลาเรียน และ
ทางสังคมในชีวิตประจําวัน ทําใหมีสติ สมาธิ และปญญาแกไขเหตุการณเฉพาะหนาไดดี

๗.๓ ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป
ผูวิจัยหวังวา ขอเสนอหัวของานวิจัย การวิเคราะหการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน วัดร่ํา

เปง (ตโปทาราม) ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จะเปนประโยชนตอผูสนใจนําไปศึกษา
วิจัยเพ่ิมเติม และนําไปปรับใชประโยชน เปนพ้ืนฐานเพ่ือการตอยอดในการทําวิทยานิพนธในครั้งตอไป
หรือ เทคนิควิธีการเผยแผวิปสสนากัมมัฏฐานของพระครูภาวนาวิรัช วิ. (สุพันธ อาจิณฺณสีโล) วัดร่ํา
เปง (ตโปทาราม) ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม หรือวิธีการเปรียบเทียบการปฏิบัติ
วิปสสนากัมมัฏฐานระหวางชาวไทย และชาวตางชาติ วัดร่ําเปง (ตโปทาราม) ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม คงจะเปนประโยชนสําหรับผูสนใจนําไปวิจัยครั้งตอไป

บรรณานุกรม
(๑) หนังสือ:

พระธรรมมังคลาจารย (หลวงปูทอง สิริมงฺลโล). เพราะเหตุใดเราจึงตองปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน
บริษัทโหลทองมาสเตอรพริ้นจํากัด. เขตมีนบุรี : กรุงเทพมหานคร, ๒๕๔๕.

พระครูภาวนาวิรัช (สุพันธ อาจิณฺณสีโล). สรรพธรรม ๒. พิมพครั้งท่ี ๒. เชียงใหม : สมศักดิ์การพิมพ,
๒๕๕๗.

(๒) วิทยานิพนธ:
ภิกษุณีอัคคญาณี (แมชีพรพิศ สิริวิสูตร) . ศึกษาสติและวิธีการพัฒนาเพ่ือการประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวัน. วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาปรัชญา. บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๔๕.
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักภาวนา ๔ของตํารวจภูธรจังหวัดลําพูน
HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT IN ACCORDANCE WITH BHAVANA IV

OF LAMPHUN PROVICINAL POLICE

รอยตํารวจโทชาตรี ทองภักดี

ดร. ศรธีน นนัตาลติ, น.บ., รป.ม. น.ม.,Ph.D.

บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักภาวนา ๔ ของตํารวจภูธรจังหวัดลําพูน”

มีวัตถุประสงค คือ ๑) เพ่ือศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักภาวนา ๔ ของตํารวจภูธรจังหวัดลําพูน
๒) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของตํารวจท่ีมีตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักภาวนา ๔ ของตํารวจภูธร
จังหวัดลําพูน ๓) เพ่ือศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักภาวนา ๔
ของตํารวจภูธรจังหวัดลําพูน ๔) เพ่ือศึกษาแนวทางการประยุกตใชหลักภาวนา ๔ พัฒนาทรัพยากรมนุษยของ
ตํารวจภูธรจังหวัดลําพูน ซึ่งเปนการวิจัยแบบผสม (Mixed Methods) โดยใชประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย
จากขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร และขาราชการตํารวจชั้นประทวน ของสถานีตํารวจภูธรบานธิ จังหวัดลําพูน
และสถานีตํารวจภูธรแมทา จังหวัดลําพูน จํานวน ๒๐๕ คน เปนตัวแทนของตํารวจภูธรจังหวัดลําพูน
โดยเปรียบเทียบจํานวนประชากรกับตารางมาตรฐานวาดวยขนาดประชากรและขนาดตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน
(Krejcie & Morgan) จํานวน ๑๓๖ ตัวอยาง เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร เพ่ือหาคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทํา
การทดสอบสมมติฐานดวยการทดสอบคาที (t-test) และคาเอฟ (F-test) ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว
(Oneway Anova) เม่ือพบวามีความแตกตางจึงทดสอบความแตกตางรายคูโดยวิธีการหาผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุด
(Least Significant Difference : LSD) ในสวนของขอคําถามปลายเปดท่ีแสดงปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ ผูวิจัย
ทําการจัดกลุมตามประเด็นท่ีกําหนดไวในแบบสอบถามปลายเปด จากนั้นทําการวิเคราะห โดยใชการแจกแจงความถ่ี
(Frequency) และขอมูลจากการสัมภาษณ ผูวิจัยทําการจัดกลุมขอมูล (Data Grouping) สาระสําคัญของประเด็น
การสัมภาษณ จากนั้นทําการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis Technique)

ผลการวิจัยพบวา
๑) ระดับความคิดเห็นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักภาวนา ๔ ของตํารวจภูธรจังหวัดลําพูน

คาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก(x̄ = ๔.๑๘) เม่ือพิจารณารายดานพบวา ทุกดานมีระดับความคิดเห็นในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยตามหลักภาวนา ๔ อยูในระดับมาก คาเฉลี่ยสูงสุด (x̄ =๔.๓๓) ในดานปญญาภาวนา สวนคาเฉลี่ย
ต่ําสุด (x̄ =๔.๐๒) ในดานจิตตภาวนา

 นิสิตปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนาศาสตร) ภาควิชา
รัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

 อาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร
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๒)การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลกัภาวนา ๔ ของตํารวจภูธร
จังหวัดลําพูน ดวยการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหความแตกตางตามการจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก
อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงปจจุบัน ระดับรายไดตอเดือน และอายุราชการ พบวา มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน

๓)ผลการศึกษาปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักภาวนา๔
ของตํารวจภูธรจังหวัดลําพูน สรุปไดวา ดานกายภาวนามีภาระหนาท่ีมากทําใหไมมีเวลาออกกําลังกาย ควรจัด
กิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอใหเหมาะสมตามชวงอายุ วัย ดานศีลภาวนายังขาดระเบียบวินัย
ไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา ควรมีการอบรมบุคลากรใหประพฤติปฏิบัติตนใหอยูในระเบียบวินัย อยูเปน
ประจําและปฏิบัติตอประชาชนโดยยึดตามหลักกฎหมาย ดานจิตตภาวนา เนื่องจากภารกิจมากดานการเงิน และความ
เปนอยูไมคอยดีสงผลทางดานจิตใจ ควรมีสงเสริมใหบุคลากรฝกฝนดานจิตใจใหมาก ดานปญญาภาวนา ไมใฝรู
ขาดความพรอมทางดานสุขภาพ การเงิน ครอบครัว ควรสนับสนุนมีการอบรมฝกใหเกิดสติปญญา มีปฏิภาณไหวพริบ
ในการปฏิบตัิหนาท่ี จะไดเกิดประโยชนแกตนเองและสังคม

๔) ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักภาวนา ๔ ของตํารวจภูธรจังหวัด
ลําพูน พบวา ผูใหขอมูลสําคัญสวนใหญเนนในเรื่องการประพฤติตนอยูในระเบียบวินัย ขอบังคับ หลักกฎหมาย
เพ่ือใหเกิดความเสมอภาคในการใหบริการแกประชาชนและสังคมสวนรวมการพัฒนารางกายเสริมสรางบุคลิกภาพ
ใหดีข้ึนปลอดจากโรคภัยไขเจ็บรวมถึงการนําหลักธรรมทางพุทธศาสนามาประยุกตใชในการปฏิบัติหนาท่ีไดอยาง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนอันจะเกิดผลดีตอท้ังผูปฏิบัติงานและหนวยงานในภาพรวม

คําสําคัญ : การพัฒนา, ทรัพยากรมนุษย, หลักภาวนา ๔
ABSTRACT

The objectivesofthis research“Human ResourceDevelopment in accordance with Bhavana IV
of Lamphun Provincial Police”were :1) to study the development of human resource according to
the principle of Bhavana IV of Lamphun provincial police, 2) to compare the opinion of troops towards
human resource development according to the principleof BhavanaIV of Lamphun provincial police,3) to
find out the problems, the obstacles and the suggestions the development of human resource according
to the principle of Bhavana IV of Lamphun provincial police,and 4) to investigate the application guidelines
according to Bhavana IV towards human resource development of Lamphun provincial police.
The research used mixed methods research by using populations and samples were 205 people selected
from the commissioned police officer and non - commissioned police officer of Banthi and Maetha police
station, Lamphun province was a representative of Lamphun provincial police. The samples were 136
peopleby using the formula of Krejcie& Morgan. The data collection was a questionnaire and by a
computer program for social science research and the analysis of data has been done by frequency,
percentage,meanand standard deviation, statistical hypothesis testing using t- test (t-test), F-test by one way
analysis for variance (OnewayAnova)and the Least Significant Difference: LSD.In the part of open-ended
questions showed the problems, obstacles and suggestions,the researcher arranged the group according to
the issues of open-end. Then, there was to analyzeby frequency and data from interviews, the researcher
will gather data groupingonthe essence of the interview, then content analysis technique(Content Analysis
Technique)



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

๓๔๙

The results showed that
1) The level of development of human resources in accordance with the fourth prayer of

the police stations in Lamphun. The total average was high (x̄ = 4.18), considering that each aspect. Each
side has commented on the development of human resources by prayer. 4 at a high level The average
maximum (x̄ =4.33) in the intelligence prayer. The lowestaverage (x̄ = 4.02) in the Hittpawna.

2) comparison of opinions on the development of human resources in accordance with
the fourth prayer of the police stations in Lamphun by testing the hypothesis by analyzing differences by
personal factors such asage, education. current Position Monthly income level And found that the age-old
public education. current Position Monthly income level And age Government Comments are no
different.

3) study the problems. And recommendations on the development of human resources in
accordance with the fourth prayer of the police station offense is concluded. There are a lot of obligations
Most officials do not follow the orders of their superiors. And officials do not find time to truly practice
which should be treated consistently and activities appropriate to the age and the age and health
promotion, personnel training the mind. Training in the discipline. Training and coaching are the intellectual
acumen to the benefit of themselves and society.

4) the results of the interviews showed that the most important information on the subject to
behave in a mess. To be fair to the public. Creating a personality for the better, free from disease. Including
the main Buddhist applied to perform their duties more effectively.
Keywords : Development, Human resource, Bhavana IV

บทนํา
สํานักงานตํารวจแหงชาติไดกําหนดนโยบายในการท่ีจะมุงม่ันรักษาความม่ันคงของประเทศชาติ โดยการ

เรงพัฒนาบุคลากรของสํานักงานตํารวจแหงชาติทุกระดับ โดยเฉพาะการใหความสําคัญตอการผลิตและการฝกอบรม
เพ่ือใหขาราชการตํารวจมีความพรอมท้ังความรู ความสามารถ ความประพฤติ ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความ
สามัคคีและจิตสํานึกท่ีรับผิดชอบตอตนเองและสังคม สวนรวมตลอดจนจัดหาและสงเสริมใหขาราชการตํารวจไดรับ
สวัสดิการและสิทธิประโยชนตางๆ อยางถูกตองเหมาะสมและเพียงพอตอการปฏิบัติภารกิจในหนาท่ี
ของผูพิทักษสันติราษฎรไดอยางม่ันคงและมีศักดิ์ศรี รวมท้ังพัฒนาสถานีตํารวจและหนวยปฏิบัติงานหลักใหมี
ความพรอมในการบริการประชาชน

ตํารวจภูธรจังหวัดลําพูนกําหนดภารกิจใหบริการประชาชนเปนไปตามแนวทางการตามนโยบาย
และแผนงานของตํารวจภูธรภาค ๕ เพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีเปนไปตามนโยบายและแผนของผูบังคับบัญชาไดแก
ดานการบริการและบริการท่ัวไปดานการอํานวยความยุติธรรมทางอาญา ดานการรักษาความปลอดภัย ในชีวิต
และทรัพยสินดานการควบคุมและจัดการจราจร รวมถึงดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกร โดยใหผูบังคับบัญชา
ทุกระดับชั้นจะตองควบคุม กํากับ ดูแลและติดตามผลการปฏิบัติของตํารวจเพ่ือเปนกรอบแหงการพัฒนาแตอยางไร
ก็ตาม ตํารวจกลับถูกกลาวหาวาเพิกเฉยละเลยไมกระตือรือรนในการระงับปราบปรามอาชญากรรมและในการสืบสวน
หาตัวผูกระทําผิดและตํารวจยังถูกกลาวหาดวยวาเขาขางผูกระทําความผิดและชวยปดบังตัวผูกระทําผิดหรือ
แมกระท่ังเปนผูกระทําผิดเสียเองซึ่งปญหาท่ีเกิดข้ึนแสดงใหเห็นถึงปญหาบางประการของตํารวจภูธรจังหวัดลําพูน
ท่ีไมสอดคลองกับความตองการของประชาชนซึ่งทําใหเกิดปญหาอุปสรรคในการบังคับบัญชา และการปฏิบัติหนาท่ี
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ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา ทําใหการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการตํารวจภูธรจังหวัดลําพูนไมมี
ประสิทธิภาพเทาท่ีควร และไมไดรับความเชื่อม่ันจากประชาชนในพ้ืนท่ีดังนั้น การพัฒนาและสงเสริมใหขาราชการ
ตํารวจมีความรู ความสามารถ ความเขาใจ มีทักษะในการปฏิบัติหนาท่ีตลอดจนมีทัศนะคติและพฤติกรรมท่ีดี
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค ของตํารวจภูธรจังหวัดลําพูน

จากปญหาและความสําคัญท่ีกลาวมา ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ตามหลักภาวนา๔ของตํารวจภูธรจังหวัดลําพูน โดยศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย แนวคิดเก่ียวกับความคิดเห็นและหลักภาวนา ๔ ซึ่งเปนพ้ืนฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
มาประยุกตใชในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพ่ือใหไดรูปแบบความเหมาะสมอันจะนําไปใชพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ของตํารวจภูธรจังหวัดลําพูน ใหมีคุณสมบัติพรอมท้ังดานรางกาย ดานความประพฤติ ดานจิตใจ และดานปญญา
มีศักยภาพเพ่ิมมากข้ึนและพรอมท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ทําให
ประชาชนเกิดความเชื่อม่ันและศรัทธามากยิ่งข้ึน

๑. วัตถุประสงคของการวิจัย
๑.๒.๑ เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของตํารวจท่ีมีตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักภาวนา ๔

ของตํารวจภูธรจังหวัดลําพูน
๑.๒.๒ เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของตํารวจท่ีมีตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักภาวนา๔

ของตํารวจภูธรจังหวัดลําพูน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
๑.๒.๓ เพ่ือศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักภาวนา ๔

ของตํารวจภธูรจังหวัดลําพูน
๑.๒.๔ เพ่ือศึกษาแนวทางการประยุกตใชหลักภาวนา๔ พัฒนาทรัพยากรมนุษยของตํารวจภูธรจังหวัด

ลําพูน
๒. ขอบเขตของการวิจัย

๒.๔.๑ ขอบเขตดานเนื้อหา ผูวิจัยมุงศึกษาเนื้อหาครอบคลุมแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
และหลักภาวนา ๔ ซึ่งประกอบดวย๑ ๑. ดานกายภาวนา ๒. สีลภาวนา ๓. จิตตภาวนา ๔. ปญญาภาวนา
ของตํารวจภูธรจังหวัดลําพูน

๒.๔.๒ ขอบเขตดานตัวแปร ไดแก ตัวแปรตน (Independent Variables) ไดแก ปจจัยดานบุคคล
ประกอบดวย อายุ ตําแหนง วุฒิการศึกษา ระดับรายได และอายุราชการ และตัวแปรตาม (Dependent Variables)
ไดแก ความคิดเห็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักภาวนา ๔ ของตํารวจภูธรจังหวัดลําพูน คือ กายภาวนา
(การพัฒนากาย) สีลภาวนา (การพัฒนาความประพฤติ) จิตตภาวนา (การพัฒนาจิตใจ) และปญญาภาวนา (การพัฒนา
ปญญา)

๒.๔.๓ ขอบเขตดานประชากร ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ใชขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรและ
ขาราชการตํารวจชั้นประทวนจากสถานีตํารวจภูธรบานธิ จังหวัดลําพูน และสถานีตํารวจภูธรแมทา จังหวัดลําพูน
เปนตัวแทนของตํารวจภูธรจังหวัดลําพูนจํานวน ๒๐๕ คนและสัมภาษณผูใหขอมูลท่ีสําคัญ จํานวน ๑๐รูป/คน

๒.๔.๔ ขอบเขตดานพื้นท่ี สถานีตํารวจภูธรบานธิ จังหวัดลําพูน และสถานีตํารวจภูธรแมทา จังหวัด
ลําพูน เปนตัวแทนของตํารวจภูธรจังหวัดลําพูน

๑ พระธรรมปฎก, (ปอ. ปยุตฺโต), พุทธธรรมกับการพัฒนาชีวิต, พิมพครั้งท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร:
ธรรมสภา, ๒๕๔๐), หนา ๕๑.



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

๓๕๑

๒.๔.๕ ขอบเขตดานระยะเวลา ดําเนินการตั้งแตเดือน สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึง เดือน มกราคม ๒๕๕๙
รวมระยะเวลาในการศึกษาท้ังสิ้น๖ เดือน
๓. สมมุติฐานการวิจัย

ขาราชการตํารวจท่ีมีอายุ วุฒิการศึกษา ตําแหนง รายได และอายุราชการตางกัน มีการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยตามหลักภาวนา๔ของตํารวจภูธรจังหวัดลําพูน แตกตางกัน
๔. กรอบแนวความคิดในการวิจัย

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักภาวนา๔ ของตํารวจภูธรจังหวัดลําพูน”
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ผูวิจัยกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้

แผนภาพ ท่ี ๑ แสดงกรอบแนวความคิดในการวิจัย

๕. วิธีดําเนนิการวิจัย
๕.๑ รูปแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสม (Mixed Methods) โดยเปนการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งเปนการสํารวจ

และการวิจัยเชิง ใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูใหขอมูลสําคัญ
๕.๒ประชากรและกลุมตัวอยาง

๕.๒.๑ประชากรประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก ขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรและขาราชการ
ตํารวจชั้นประทวน จากสถานีตํารวจภูธรบานธิจังหวัดลําพูน จํานวน ๖๗ คน และสถานีตํารวจภูธรแมทาจังหวัด
ลําพูนจํานวน๑๓๘คน รวมท้ังหมด จํานวน๒๐๕คน เปนตัวแทนของตํารวจภูธรจังหวัดลําพูน

๕.๒.๒กลุมตัวอยางขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรและขาราชการตํารวจชั้นประทวน ของสถานี
ตํารวจภูธรบานธิ จังหวัดลําพูนและสถานีตํารวจภูธรแมทา จังหวัดลําพูน เปนตัวแทนของตํารวจภูธรจังหวัดลําพูน
การกําหนดกลุมตัวอยางใชวิธีโควตา(Quota) โดยเปรียบเทียบจํานวนประชากรกับตารางมาตรฐานวาดวยขนาด
ประชากรและขนาดกลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan)๒ ท่ีระดับความเชื่อม่ัน ๙๕ % จํานวน
ตัวอยางท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจํานวน๑๓๖ตัวอยาง จากนั้นจึงหากลุมตัวอยางของประชากร ในแตละสถานี

๕.๒.๓ผูใหขอมูลหลักการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน
๑๐รูป/คน

๒ อุเทน ปญโญ, รศ., ระเบียบวิธีวิจัย, พิมพครั้งท่ี ๑๒, (เชียงใหม : พิมพท่ีมหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม,
๒๕๕๖), หนา ๑๔๐.

๑. อายุ
๒. ตําแหนง
๓. วุฒิการศึกษา
๔. ระดับรายได
๕. อายุราชการ

สัมภาษณผูใหขอมูลท่ีสําคัญ
จํานวน ๑๐ รูป/คน

๑.กายภาวนา หมายถึง การเจริญกาย, พัฒนากาย,
การฝกอบรมกาย
๒.สีลภาวนา หมายถึง การเจรญิศีล, พัฒนาความ
ประพฤต,ิระเบียบวินัย,การฝกอบรมศีล
๓.จิตตภาวนา หมายถึง การเจริญจิต, พัฒนาจิต,
การฝกอบรมจิตใจ
๔.ปญญาภาวนา หมายถึง การเจริญปญญา ,
พัฒนาปญญา, การฝกอบรมปญญา



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

๓๕๒

๕.๓ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักภาวนา ๔ ของตํารวจภูธรจังหวัดลําพูน ผูวิจัยไดสรางแบบ

สัมภาษณ เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบบสัมภาษณท่ีใชเปนแบบมีโครงสราง (Structured Interview)
๕.๔การวิเคราะหขอมูล
๑. การวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จทางสถิติเพ่ือการวิจัย

ทางสังคมศาสตร ดังนี้
สถิติพรรณนา อธิบายลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง และพรรณนาคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย

(Mean)และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
สถิติเชิงอนุมาน ใชสําหรับทดสอบสมมติฐาน เพ่ือเปรียบเทียบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลัก

ภาวนา ๔ ของตํารวจภูธรจังหวัดลําพูน โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล สถิติท่ีใชคือ การทดสอบคาที (t-test)
ในกรณีตัวแปรตนสองกลุม และการทดสอบคาเอฟ(F-test) ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way
ANOVA) เม่ือพบวามีความแตกตางจึงทดสอบความแตกตางรายคู โดยวิธีการหาผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุด
(Least Significant Difference : LSD)

๒. การวิเคราะหขอคําถามปลายเปด ผูวิจัยทําการเก็บขอมูลตามกรอบการวิจัยจากนั้นนําขอมูล
มาจัดกลุมขอมูลแลวทําการวิเคราะหโดยการแจกแจงความถ่ี

๓.การวิเคราะหขอมูลแบบสัมภาษณเชิงลึก ประเด็นการสัมภาษณท่ีกําหนดไววิเคราะหโดยใชเทคนิค
การวิเคราะหเนื้อหาความเรียงเชิงพรรณนา

๖. ผลการวิจัย
๖.๑ผลการวิเคราะหดานปจจัยสวนบุคคล
ขาราชการตํารวจของตํารวจภูธรจังหวัดลําพูน มีอายุมากกวา ๕๐ ป จํานวน ๖๙ คน คิดเปนรอยละ

๕๑.๕มีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี จํานวน๖๐คน คิดเปนรอยละ๔๔.๘ ดํารงตําแหนงขาราชการตํารวจ
ชั้นสัญญาบัตร จํานวน ๙๑ คน คิดเปนรอยละ๖๗.๙ มีรายไดตอเดือน ๒๐,๐๐๑ –๓๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๗๘ คน
คิดเปนรอยละ๕๘.๒และมีอายุราชการมากกวา๒๐ป จํานวน๑๐๔คน คิดเปนรอยละ๗๗.๖

๖.๒ ผลการวิเคราะหขอมูลระดับความคิดเห็นของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักภาวนา๔
ของตํารวจภูธรจังหวัดลําพูน

จากการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับความคิดเห็นของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักภาวนา๔
ของตํารวจภูธรจังหวัดลําพูน พบวา ขาราชการตํารวจภูธรจังหวัดลําพูน มีระดับในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ตามหลักภาวนา ๔ คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x̄ = ๔.๑๗) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานมีระดับในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักภาวนา ๔ อยูในระดับมาก คาเฉลี่ยสูงสุด (x̄ = ๔.๓๒) คือ ดานปญญาภาวนา
สวนคาเฉลี่ยต่ําสุด (x̄ =๔.๐๒) คือดานจิตตภาวนา

๖.๓ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
การเปรียบเทียบระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักภาวนา ๔ ของตํารวจภูธรจังหวัดลําพูน

จําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง ระดับรายไดตอเดือน และอายุราชการ พบวาผลการทดสอบสมมติฐาน
จํานวน๕สมมติฐานพบวา ปฏิเสธสมมติฐาน ท้ัง๕สมมติฐาน



๓๕๓

๗.ขอเสนอแนะ
๗.๑ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

๑)ขาราชการตํารวจตองปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีและปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีของประชาชน
และตองปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ขอบังคับหลักกฎหมาย ท่ีตั้งเอาไวอยางเครงครัด

๒) ขาราชการตํารวจทุกระดับชั้นของตํารวจภูธรจังหวัดลําพูนควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การปฏิบัติงานและมีความพรอมในการปรับตัวเพ่ือใหเขากับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว

๗.๒ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
๑)ขาราชการตํารวจควรมีการออกกําลังกายอยูเปนประจํา ซึ่งผูบังคับบัญชาควรจัดใหมีกิจกรรม

ท่ีสงเสริมการออกกําลังกาย เพ่ือพัฒนารางกายใหมีความสมบูรณแข็งแรงและมีความพรอมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได
อยางมีประสิทธิภาพ

๒) ขาราชการตํารวจควรนําหลักพุทธธรรมมาเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีใหมากยิ่งข้ึน
ซึ่งการปฏิบัติตามหลักพุทธธรรมอาจทําไดยาก แตหากปฏิบัติไดเพียงเล็กนอยก็ถือวาไดมีการพัฒนาตนเอง และควร
พัฒนาพฤติกรรมใหเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติหนางานท่ีดีตอประชาชน

๓) ขาราชการตํารวจควรมีการฝกอบรมจิตใจของตนเองอยางสมํ่าเสมอ มีความอดทนอดกลั้น
ตอความยากลําบากในการปฏิบัติหนาท่ี มีจิตใจเอ้ือเฟอเผื่อแผตอเพ่ือนรวมงาน เปนการสรางความสามัคคี
ในหมูคณะดวย

๔)ขาราชการตํารวจควรมีการพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลาเรียนรูสิ่งตางๆ  ใหมากข้ึนซึ่งจําเปนตอง
มีการหาโอกาสในการศึกษาเพ่ิมเติม หรือหม่ันศึกษาหาความรูจากผูบังคับบัญชา หรือผูท่ีมีประสบการณในการทํางาน
มากกวาได เพ่ือเพ่ิมทักษะ ความรู ความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ีใหถูกตอง ซึ่งถือวาเปนการพัฒนาทางดานปญญา

๕) ขาราชการตํารวจควรมีการปฏิบัติตนเองในการพัฒนาสิ่งตางๆ ควบคูไปกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยดวยตนเอง ดวยการประยุกตใชหลักภาวนา ๔ ในการสรางองคความรูในการพัฒนาข้ึนมาใหม
เพ่ือพัฒนาตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ

๗.๓ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
๑)ควรมีการศึกษาถึงปจจัยท่ีสงผลตอความคิดเห็นของตํารวจท่ีมีตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ตามหลักภาวนา๔ เพ่ือใหเกิดแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักภาวนา๔ ท่ีดียิ่งข้ึนตอไป
๒) ควรศึกษาถึงประสิทธิภาพในการประยุกตใชหลักภาวนา ๔ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

เพ่ือใหเกิดผลการวิจัยท่ีจะนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในข้ันสูงข้ึนตอไป
๓) ควรมีการศึกษาถึงการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอ่ืน  ๆมาประยุกตใชในการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย เพ่ือใหเกิดแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึน
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ขององคการบริหารสวนตําบลไรออย อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ
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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค ๑) เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการใหบริการตามหลักสังคหวัตถุ
ธรรม ขององคการบริหารสวนตําบลไรออย อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ๒) เพ่ือเปรียบเทียบ
ประสิทธิผลการใหบริการหลักสังคหวัตถุธรรม ขององคการบริหารสวนตําบลไรออย อําเภอพิชัย
จังหวัดอุตรดิตถโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล๓) เพ่ือศึกษาปญหาและขอเสนอแนะประสิทธิผลการ
ใหบริการหลักสังคหวัตถุธรรม ขององคการบริหารสวนตําบลไรออย อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ๔)
เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการใหบริการตามหลักสังคหวัตถุธรรม ขององคการบริหาร
สวนตําบลไรออย อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ

การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสม โดยใชการวิจัยเชิงปริมาณ ใชการวิจัยเชิงสํารวจ
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือประชากรในเขตองคการบริหารสวนตําบลไรออย อําเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถจํานวน ๓๗๒คนคน ซึ่งไดจากสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane)เครื่องมือท่ีใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการและมาตราสวนประเมินคา
๕ ระดับและแบบสอบถามปลายเปด ซึ่งผูศึกษาสรางข้ึนเอง โดยมีคาความเชื่อม่ันท้ังฉบับเทากับ ๐.
877 วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล
คือ คาความถ่ี (Frequencies) คารอยละ(Percentage), คาเฉลี่ย (Mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)และทดสอบสมมติฐานโดยบรรยายขอมูลปจจัยสวนบุคคล การทดสอบคาที
(t-test) และการทดสอบคาเอฟ (F-test) ดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว(One Way
ANOVA และทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุด (Least
Significant Difference : LSD) และการวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยการสัมภาษณเชิงลึก(In-Depth
Interview)กับผูใหขอมูลสําคัญ(Key Informant)และใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหาประกอบบริบท
นําเสนอเปนความเรียง

นิสิตปริญญาโท รหัสนิสิต ๕๗๐๘๔๐๕๐๒๗ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร,(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙).

อาจารยควบคุมวิทยานิพนธ, มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร



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

๓๕๖

ผลการวิจัยพบวา
๑) ประสิทธิผลการใหบริการตามหลักสังคหวัตถุธรรม ขององคการบริหารสวนตําบลไร

ออย อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ พบวา ความคิดเห็นของประชาชนในเขตการปกครองขององคการ
บริหารสวนตําบลไรออย ท่ีมีตอการใหบริการตามหลักสังคหวัตถุธรรม ขององคการบริหารสวนตําบล
ไรออย อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถโดยรวมอยูในระดับมาก(  = 3.72, S.D. = 0.247) เม่ือจําแนก
เปนรายดานพบวา การใหบริการตามหลักสังคหวัตถุธรรม ขององคการบริหารสวนตําบลไรออย
อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถสามารถเรียงลําดับความคิดเห็นของประชาชนดานปยวาจามีระดับสูงสุด
(  = 3.94, S.D.= 0.415)รองลงมาคือดานอัตถจริยา(  = 3.77, S.D.= 0.350)ดานสมานัตตตา
(  = 3.68, S.D.= 0.390) และดานทาน(  = 3.47 , S.D.= 0.583)

๒) เปรียบเทียบความคิดเห็นขอประชาชนตอประสิทธิผลการใหบริการตามหลักสังคห
วัตถุธรรม ขององคการบริหารสวนตําบลไรออย อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถจําแนกตามปจจัยสวน
บุคคลไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือนพบวา ประชาชนท่ีมี เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือนตางกัน มีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการใหบริการตาม
หลักสังคหวัตถุธรรม ขององคการบริหารสวนตําบลไรออย อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ไมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ ๐.๐๕ จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว

๓) ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะประสิทธิผลการใหบริการตามหลักสังคหวัตถุธรรม
ขององคการบริหารสวนตําบลไรออย อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถในการบริการบางแผนกมีระยะเวลา
และข้ันตอนในการปฏิบัติงานลาชาเกินไป ทําใหตองเสียเวลาคอยนาน เจาหนาท่ีใหบริการไมเพียงตอ
ความตองการ ไมกระตือรือรนตอการใหบริการ องคการบริหารสวนตําบลควรใหเจาหนาท่ีปฏิบัติแก
ประชาชนดวยถอยคําสุภาพ ออนโยน ใหบริการแบบเทาเทียมกัน และเสมอตนเสมอปลาย โดยไม
คํานึงถึงฐานะทางสังคม

๔) แนวทางในการพัฒนาประสิทธิผลการใหบริการตามหลักสังคหวัตถุธรรม ของ
องคการบริหารสวนตําบลไรออย อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถพบวา  การใหบริการบริการประชาชน
ควรมีการพัฒนาบุคคลากรในดานการใหบริการตอประชาชนใหมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันตอความ
ตองการของประชาชน ลดข้ันตอนในการใหบริการประชาชน พูดจาไพเราะและใหคําแนะนําตอผูมา
รับบริการโดยไมเลือกปฏิบัติดวยความเสมอภาค ไมเห็นแกประโยชนสวนตน

คําสําคัญ: การใหบริการ, สังคหวัตถุธรรม
ABSTRACT

The objectives of this research were 1) to study the effectiveness of service according
to Sangahavatthu of Raioy Sub-District administrative organization,
PhichaiDistrict,Uttaradit Province, 2) to compare the effectiveness of service according
to Sangahavatthu of Raioy Sub-district administrative organizations, Phichai District,
Uttaradit Province classified by personal factors, 3) to study the problems, obstacles
and suggestions the effectiveness of service according to Sangahavatthu of Raioy
Sub-district administrative organization, Phichai District, UttaraditProvinceand 4) to
study the guideline for development the effectiveness of service according to
Sangahavatthu of Raioy Sub-district administrative organizations,
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PhichaiDistrict,Uttaradit Province, The study was a mixed methods research.
Population and sample were 5,203 people. The samples were 372 people by using
the formula of Taro Yamane. The data were collected by using questionnaire and
analyzed by using computer program in social sciences research for finding
frequency, percentage, mean and standard deviation to describe general information.
To test the hypothesis by t-test and F-test with One Way ANOVA found that was
difference then test by the least significant difference. In the part of open-end
showed the problems, obstacle, and suggestions, the researcher arranged the group
according to the issues of open-end. Then, there was to analyze by frequency and
data from interviews, the researcher will gather data on the essence of the interview,
and then content analyzed.

The results were found as follows;
1) the effectiveness of service according to Sangahavatthu of Raioy Sub-

district administrative organization, PhichaiDistrict,Uttaradit Province was found that
the opinions of people in the area of Raioy Sub-district administrative organization,
Phichai District, Uttaradit Province towards the effectiveness of service according to
Sangahavatthu overall were at the high level (  = 3.72, S.D. = 0.247), when
considered in each aspect was found that the effectiveness of performance along
mission according to Iddhipãda of Nain sub-district Administrative Organization, Pichai
District, Uttaradit Province, the Piyavacaaspect was at the highest level (  = 3.94,
S.D.= 0.415), the second Aãtthcariya aspect was the high level (  = 3.77, S.D.= 0.350),
Smãnãtatãaspects was at the high level (  = 3.68, SD = 0.663) and Dãna aspect was
at the lowest level (  = 3.47 , S.D.= 0.583)

2) The comparison the opinions of people towards the effectiveness of
service according to Sangahavatthu of Raioy Sub-district administrative organization,
PhichaiDistrict,Uttaradit Province, by base hypothesis and analysis classification
personal factors: sex, age, incomes, education, occupation was found that the
people who had sex,  incomes, education, occupation were not different statistic
significant level at 0.05 mean rejected hypothesis.

3) Results of the study problems, obstracles, and suggestions the
effectiveness of service according to Sangahavatthu of Raioy Sub-district
administrative organizations, PhichaiDistrict,Uttaradit Province were found that it was
the service some section that was long procedure and very slow. It was very west
time for waiting, the officer was not sufficient for need of the people, the officer was
not active for service. The Raioy Sub-district administrative organizations,
PhichaiDistrict,Uttaradit Province should take care the peopleas well and welling in
the service equally by considering the right and prestige of the people.
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4) to study the guidelines for development the effectiveness of service
according to Sangahavatthu of Raioy Sub-district administrative organizations,
PhichaiDistrict,Uttaradit Province were found that they should be served to the
people rapidly as follow needs of people, reduce the procedure for service, polite
speech and suggest the people by equally and no has self- advantage.

๑. บทนํา
ระบบการปกครองทองถ่ิน (Local Government) ถือวาเปนหัวใจและเปนรากฐานของ

การปกครองระบอบประชาธิปไตยเพราะเปนองคกรท่ีกระจายอํานาจการปกครองใหกับประชาชน
อยางแทจริงและเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครองการบริหารการตรวจสอบและ
ควบคุมการดําเนินงานทองถ่ินของตนตามวิถีทางประชาธิปไตยใหเปนไปในทิศทางท่ีตนปรารถนาอัน
เปนสิทธิโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญอีกท้ังยังเปนการยอมรับในคุณคาศักดิ์ศรีและความสําคัญของ
ประชาชนในทองถ่ินใหรูสึกวาตนมีความเก่ียวของมีสวนไดสวนเสียในการบริหารท่ีตนไดเขาไปมีสวน
รวมในกิจกรรมทางการเมืองไมวาจะเปนการเลือกตั้งการควบคุมการตรวจสอบและการถอดถอนเปน
ตนทําใหเกิดความรับผิดชอบเกิดความหวงแหนและปกปองผลประโยชนอันพึงมีตอทองถ่ินท่ีตนอยู
อาศัยและเปนกลไกลในการดําเนินงานเพ่ือประโยชนสวนรวมรวมกันของประชาชนในทองถ่ินอันจะ
นํามาซึ่งความเลื่อมใสศรัทธาในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยในท่ีสุด

องคการบริหารสวนตําบลท่ีมีกระทรวงมหาดไทยกํากับดูแล มีความใกลชิดประชาชน
และเก่ียวเนื่องกับทุกขสุขของประชาชนท่ีสุดภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขอบเขต ท่ี
กวางขวางเก่ียวกับความกินดีอยูดีของประชาชนในแทบทุกดาน และมีผลกระทบโดยตรงตอประชาชน
ไมวาจะเปนเรือ่งเศรษฐกิจการศึกษาความปลอดภัยโครงสรางพ้ืนฐานเปนตน โดยหนาท่ีหลักประการ
หนึ่งขององคกรปกครองสวนทองถ่ินคือการบริการประชาชนประกอบกับการปกครองทองถ่ินโดย
ระบบองคการบริหารสวนตําบล เปนระบบการปกครองตนเองในแตละพ้ืนท่ีซึ่งการใหบริการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถแยกกิจกรรมบริการ (Service Activates) ไดเปน๒สวนไดแกการ
บริการเก่ียวกับสาธารณูปโภคและการบริการเก่ียวกับและสาธารณูปการ หมายถึงบริการท่ีใหแก
ประชาชนท่ัวไปอันเปนการใหบริการท่ีกระจายกันไปท้ังพ้ืนท่ี๑

การบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลไรออยนั้นทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของมีการ
กระจุกตัวเพ่ิมมากข้ึนซึ่งการเพ่ิมข้ึนของประชากรยอมจะมีผลกระทบตอการดําเนินกิจการโดยเฉพาะ
ในเรื่องท่ีเก่ียวกับการใหบริการประชาชนท้ังในแงคุณภาพและปริมาณไมวาจะเปนในดานกระบวนการ
ข้ันตอนในการใหบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกสิ่งเหลานี้จะสงผลกระทบตอประสิทธิผลในการ
ใหบริการอบต.ไรออยจึงมีแนวคิดท่ีจะนําเอางานทางดานการบริการหลักๆท่ีเก่ียวของโดยตรงกับ
ประชาชนเชนงานบริหารจัดการศึกษางานกฎหมายงานสวัสดิการและสังคมงานจัดเก็บรายไดงาน
การเงินและบัญชี งานบริหารท่ัวไปงานขออนุญาตตางๆงานสงเสริมการเกษตรงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอินเตอรเน็ตตําบลและงานอ่ืนๆขยายลงไปสูประชาชนท่ีอยูในพ้ืนท่ีใหใกลชิดและ
ดึงประชาชน ใหเขามามีสวนรวมมากท่ีสุดซึ่งแนนอนวาจํานวนประชากรยอมท่ีจะเพ่ิมข้ึนและมี

๑อุดม เชยกีวงศ, คูมือปฏิบัติงานของผูบริหารและบุคลากร (อบต.), (กรุงเทพมหานคร : บริษัท
ทิชช่ิงเอ็ท จํากัด, ๒๕๔๗), หนา ๑.
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๓๕๙

ผลกระทบท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพของการใหบริการการบริการประชาชนจึงเปนหนาท่ีหลักท่ี
สําคัญท่ีสุดของหนวยงานทองถ่ินโดยตรง๒

ชวงหลายปท่ีผานมานับตั้งแตพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
บังคับใชไปแลว อาจจะทําใหเกิดปญหาข้ึน เชน ปญหาการใหบริหารประชาชนท่ีมาติดตอราชการ
พนักงานขาดความเสียสละในหนาท่ี พูดจาไมสุภาพในการบริการ การบริการท่ีลาชา ในการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลเปนเหตุใหการบริการหยอนประสิทธิภาพ  ไมสามารถพัฒนาทองถ่ินให
เจริญกาวหนาตามเจตนารมณของการกระจายอํานาจไปสูทองถ่ิน ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล
และสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล  ควรตระหนักถึงการดูแล บําบัดทุกขบํารุงสุขแกพ่ีนอง
ประชาชนในทองถ่ินอยางดียิ่ง ปกปกรักษาเปนท่ีพ่ึงยามทุกขสรางความสุขใหแกราษฎรอยางท่ัวถึง
รอบดาน มุงปฏิบัติงานเพ่ือเปาหมายคือการพัฒนาทองถ่ินใหเจริญกาวหนา  สรางชุมชนใหเขมแข็งมุง
การกระจายอํานาจปราศจากการทุจริตคอรรัปชั่นเพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินมีคุณภาพชีวิตความ
เปนอยูท่ีดี๓

จากปญหาดังกลาวขางตน อาจทําใหการใหบริการแกประชาชนนั้นลดนอยถอยตามไป
ดวยจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะพ่ึงหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา อันเปนสถาบันหลักของ
คนไทยมายาวนาน ท่ีคนไทยสวนมากยอมรับนับถือมีความครอบคลุม และเหมาะสมสําหรับนําไปใช
ในชีวิตประจําวันไดหลายกรณี โดยเฉพาะการใหบริการแกประชาชน ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ท่ีดีตอ
การปฏิบัติหนาท่ีท่ีรับใชประชาชน และการบริการสังคม ซึ่งในทางพระพุทธศาสนามีหลักธรรมท่ี
สามารถสงเสริมสนับสนุนไดหลายประการ ท่ีเปนเครื่องยึดเหนี่ยวน้ําใจคน และประสานหมูชนไวใน
สามัคคี ท่ีมีความเหมาะสมนั้น ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสไวใน สังคหสูตร วาดวยสังคหวัตถุ
คือ หลักธรรมท่ีเปนเครื่องยึดเหนี่ยวน้ําใจของผูอ่ืน ผูกไมตรีเอ้ือเฟอ เก้ือกูล หรือเปนหลักการ
สงเคราะหซึ่งกันและกัน มีอยู ๔ประการไดแก ๑) ทานคือ การให การเสียสละ หรือการเอ้ือเฟอ
แบงปนของ ๆ ตนเพ่ือประโยชนแกบุคคลอ่ืน๒) ปยวาจาคือ การพูดจาดวยถอยคําท่ีไพเราะออนหวาน
พูดดวยความจริงใจไมพูดหยาบคายกาวราว ๓) อัตถจริยาคือ การสงเคราะหทุกชนิดหรือการประพฤติ
ในสิ่งท่ีเปนประโยชนแกผูอ่ืน ๔) สมานัตตาคือ การเปนผูมีความสมํ่าเสมอ หรือมีความประพฤติเสมอ
ตนเสมอปลาย๔

การบริการประชาชนจึงนับไดวาเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง ท่ีทางองคการบริหารสวนตําบลไร
ออย จะตองดําเนินการใหเกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยประเมินประสิทธิผลการ
ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลท่ีมีผลตอการบริการซึ่งจะทําใหการบริหารการพัฒนาและการ
ดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบลประสบความสําเร็จซึ่งองคการบริหารสวนตําบลไรออยได
พยายามแกไขปรับปรุงการใหบริการอยูตลอดเวลาดังนั้นเพ่ือจะใหการบริการเปนไปดวยความสมบูรณ
และมีความพรอมอยูเสมอผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาประสิทธิผลการใหบริการตามหลักสังคห
วัตถุธรรม ขององคการบริหารสวนตําบลไรออยอําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ท้ังนี้เพ่ือนําผลการวิจัย

๒องคการบริหารสวนตําบลไรออย,ระเบียบแผนองคการบริหารสวนตําบลไรออย,๑๕ กันยายน
๒๕๕๘. (ขอมูล ณ วันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖), หนา ๙.

๓นพพล  สุรนัคศรินทร, “การนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใชในองคการบริหารสวนตําบลตามทัศนะ
ของประชาชนจังหวัดเชียงใหม”, วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม,
๒๕๔๘).

๔อง.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๓๒/๕๑.
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๓๖๐

มาบริหารปรับปรุงงานดานการบริการประชาชนในทองถ่ินใหมีประสิทธิผลและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ตองานบริการมากยิ่งข้ึนตอไป

๒. วัตถุประสงคของการวิจัย
๒.๑เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการใหบริการตามหลักสังคหวัตถุธรรม ขององคการบริหาร

สวนตําบลไรออย อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ
2.2เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิผลการใหบริการหลักสังคหวัตถุธรรม ขององคการบริหาร

สวนตําบลไรออย อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
2.3เพ่ือศึกษาปญหาและขอเสนอแนะประสิทธิผลการใหบริการหลักสังคหวัตถุธรรม

ขององคการบริหารสวนตําบลไรออย อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ
2.๔ เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการใหบริการตามหลักสังคหวัตถุธรรม

ขององคการบริหารสวนตําบลไรออย อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ
๓. วิธีการดําเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่อง“ประสิทธิผลการใหบริการตามหลักสังคหวัตถุธรรม ขององคการบริหาร
สวนตําบลไรออย อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ”เปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Research) โดยใช
ระเบียบวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)
จากแบบสอบถาม(Questionnaire) และวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการ
สัมภาษณเชิงลึก (In depth Interview) กับผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informant)

๔. สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นในพฤติกรรมในประสิทธิผลการใหบริการ

ตามหลักสังคหวัตถุธรรม ขององคการบริหารสวนตําบลไรออย อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถพบวา
ประชาชนผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นพฤติกรรมในประสิทธิผลการใหบริการตาม
หลักสังคหวัตถุธรรม ขององคการบริหารสวนตําบลไรออย อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ในภาพรวม
อยูในระดับมาก (x= ๓.72, S.D.=๐.247)เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานทาน ดานปยวาจา
ดานอัตถจริยา ดานสมานัตตตา อยูในระดับมาก ดังรายละเอียดดังนี้

๑) ดานทาน พบวาประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลไรออย มีระดับความ
คิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมในประสิทธิผลการใหบริการตามหลักสังคหวัตถุธรรม ขององคการบริหาร
สวนตําบลไรออย อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ดานทาน ภาพรวมอยูในระดับมาก (x=๓.๔7, S.D.=
๐.583) เม่ือพิจารณาในแตละขอพบวา คาเฉลี่ยสูงสุด (x=๓.56, S.D.=๐.833) ในขอท่ีวามีการนํา
สิ่งของและปจจัยอ่ืนๆไปใหความชวยเหลือแกชุมชนตามสมควร สวนคาเฉลี่ยต่ําสุด (x=๓.43, S.D.=
๐.864) ในขอท่ีวามีการจัดเจาหนาท่ีไวคอยชวยเหลือใหคําแนะนําตามตําแหนงอยางเพียงพอ

๒) ดานปยวาจา พบวาประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลไรออย มีระดับความ
คิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมในประสิทธิผลการใหบริการตามหลักสังคหวัตถุธรรม ขององคการบริหาร
สวนตําบลไรออย อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ดานปยวาจา ภาพรวมอยูในระดับมาก (x= ๓.94,
S.D. = ๐.415) เม่ือพิจารณาในแตละขอ พบวา คาเฉลี่ยสูงสุด (x=4.04,S.D.=๐.๗29) ในขอท่ีวา



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

๓๖๑

ทักทายและพูดจากันดวยถอยคําท่ีสุภาพออนโยนสวนคาเฉลี่ยต่ําสุด (x=๓.79, S.D.=๐.676) ในขอ
ท่ีวา มีการใชวาทศิลปในการขอความรวมมือในการทํางาน

๓) ดานอัตถจริยา พบวาประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลไรออย มีระดับความ
คิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมในประสิทธิผลการใหบริการตามหลักสังคหวัตถุธรรม ขององคการบริหาร
สวนตําบลไรออย อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ดานอัตถจริยา ภาพรวมอยูในระดับมาก (x= ๓.77,
S.D. = ๐.350) เม่ือพิจารณาในแตละขอ พบวา คาเฉลี่ยสูงสุด (x= ๓.85,S.D.= ๐.664) ในขอท่ีวา
คอยดูแลเอาใจใสใหความชวยเหลือพนักงาน อบต.ตามความเหมาะสมสวนคาเฉลี่ยต่ําสุด (x=๓.70,
S.D.=๐.593) ในขอท่ีวา เสนอตนเองในการชวยเหลือชุมชนโดยไมตองรองขอ

๔) ดานสมานัตตตา พบวาประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลไรออย มีระดับ
ความคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมในประสิทธิผลการใหบริการตามหลักสังคหวัตถุธรรม ขององคการ
บริหารสวนตําบลไรออย อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ดานสมานัตตตา ภาพรวมอยูในระดับมาก(x=
๓.68, S.D. = ๐.๖81)เม่ือพิจารณาในแตละขอพบวาคาเฉลี่ยสูงสุด(x= ๓.78,S.D.= ๐.๖07) ในขอ
ท่ีวา เปดโอกาสใหทุกคนไดเสนอผลงานอยางเปนธรรมสวนคาเฉลี่ยต่ําสุด  (x= ๓.62, S.D.=๐.
647) ในขอท่ีวา เคารพในการตัดสินใจตามมติท่ีประชุม
๕. ขอเสนอแนะจากการวิจัย

๕.1 ขอเสนอแนะท่ัวไป
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการใหบริการตามหลักสังคหวัตถุธรรม ขององคการ

บริหารสวนตําบลไรออย อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ” ผูวิจัยขอเสนอประเด็นไดจากการวิจัยเพ่ือใหผู
ท่ีเก่ียวของไดนําไปใชดังตอไปนี้

๑) อบต.ควรลดข้ันตอนในการใหบริการประชาชนในแตละแผนก เพ่ือใหประชาชนไดรับ
บริการท่ีรวดเร็ว ไมรอนาน

๒) ในการใหบริการประชาชนควรมีการพัฒนาบุคคลากรในดานการใหบริการตอ
ประชาชนใหมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันตอความตองการของประชาชน

๓) การใหบริการประชาชนควรยึดหลักสังฆหวัตถุธรรม ในดานทานโดยใหความรู
คําแนะนําท่ีเปนประโยชนใหกับประชาชนท่ีมาใชบริการ

๔) พูดจาไพเราะและใหคําแนะนําตอผูมารับบริการดวยปยวาจา
๕) การใหบริการประชาชนควรมีการสงเคราะหประโยชนใหแกประชาชนอยางเสมอภาค

และเทาเทียมกัน ไมเห็นแกประโยชนสวนตน ในการใหการบริการอันเปนการยึดตามหลักอัตถจริยา
๖) การใหบริการประชาชนควรยึดหลักความเสมอภาคไมเลือกปฏิบัติกับประชาชนตาม

หลักสมานัตตตา
๕.๒ ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานของเจาอาวาสในอําเภอหนองบัว จังหวัด

นครสวรรคผูวิจัยขอเสนอใหผูท่ีสนใจ ไดนําไปศึกษาวิจัยครั้งตอไปในประเด็นดังตอไปนี้
๑) ควรศึกษาความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการประชาชนในพ้ืนท่ีตางๆเพ่ือ

นําผลการวิจัยมาประยุกตใชในองคกร
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๒) ควรศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการบริการประชาชน ปจจัยท่ีมีผลตอการใหบริการ
ประชาชน

๓) ควรมีการเพ่ิมเครื่องมือการวิจัยใหมากข้ึน นอกเหนือจากการแจกแบบสอบถามและ
สัมภาษณ เชน การสังเกตพฤติกรรม การสนทนากันในกลุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็น และนําขอมูล
มาวิเคราะห ใหไดผลการวิจัยตรงกับความเปนจริงมากท่ีสุด

บรรณานุกรม
๑.ภาษาไทย :

ก. ข้อมลูปฐมภมิู :
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
๒๕๓๙.
ข. ข้อมลูทุติยภมิู :

(๑) หนังสือ

อุดม เชยกีวงศ.คูมือปฏิบัติงานของผูบริหารและบุคลากร (อบต.).กรุงเทพมหานคร : บริษัท ทิชชิ่ง
เอ็ท จํากัด. ๒๕๔๗, หนา ๑.

(๒) วิทยานิพนธ
นงลักษณ โพธิ์ยี.่ “ประสิทธิผลการบริหารจัดการสวัสดิการความจําเปนข้ันพ้ืนฐานแกผูตองขังหญิงใน

ความควบคุมของเรือนจํากลางนครสวรรคจังหวัดนครสวรรค”.วิทยานิพนธพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร.บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕5.

นพพล  สุรนัคศรินทร. “การนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใชในองคการบริหารสวนตําบลตามทัศนะ
ของประชาชนจังหวัดเชียงใหม”. วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตร.บัณฑิตวิทยาลัย:
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๔๘.

ปราณี อินทวงศ. “ประสิทธิผลการใหบริการของเทศบาลตําบลบางกะดีอําเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี”.
วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา . บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, ๒๕๕๐.

พระวิเชียรอาทโร (แดงประเสริฐ). “ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษาอําเภอ
เมืองจังหวัดสุพรรณบุรี”.วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา.บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕5.

ลํายองแสงสด. “ประสิทธิผลในการบริหารงานของสํานักงานท่ีดินจังหวัดเพชรบุรี”.วิทยานิพนธพุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร.บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕5.



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

๓๖๓

(๓) เอกสารท่ีไมตีพิมพเผยแพร
องคการบริหารสวนตําบไรออย.“รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘”.วารสาร

เพื่อการประชาสัมพันธ องคการบริหารสวนตําบลไรออย. (๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) :
หนา ๓๘.

องคการบริหารสวนตําบลไรออย,ระเบียบแผนองคการบริหารสวนตําบลไรออย. ๑๕ กันยายน
๒๕๕๘. (ขอมูล ณ วันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖), หนา ๙.



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

๓๖๔

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักภาวนา ๔
ขององคการบริหารสวนตําบลในอําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT UNDER THE BHÃVÃNÃ IV
OF THE TAMBON ADMINISTRATIVE ORGANIZATION.

PHICHAI DISTRICT, UTTARADIT PROVINCE.

พระครูอรุณชัยประดิษฐ (ประดิษฐ กมฺพโล)
PhrakruAroonchaiphadit  (Phradit Kumpalo)

พระครูสังฆรักษบุญเสริมกิตติวณฺโณ,ดร., ดร. ดําเนิน หมายดี

บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค ๑) เพ่ือศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักภาวนา
๔ ขององคการบริหารสวนตําบลในอําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ๒) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักภาวนา ๔ ขององคการบริหารสวนตําบลในอําเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ๓) เพ่ือศึกษาปญหา และขอเสนอแนะการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยตามหลักภาวนา ๔ ขององคการบริหารสวนตําบลในอําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ
๔) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักภาวนา ๔ ขององคการบริหารสวนตําบลใน
อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ

การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) โดยใชการ
วิจัยเชิงปริมาณ ใชการวิจัยเชิงสํารวจ กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือพนักงานท่ีทํางานในองคการ
บริหารสวนตําบลอําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ จํานวน ๓๘๗ คน ซึ่งใชวิธีการแบบเจาะจง (Purpolive
Sampling) เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบ
รายการและมาตราสวนประเมินคา ๕ ระดับและแบบสอบถามปลายเปด ซึ่งผูศึกษาสรางข้ึนเอง โดยมี
คาความเชื่อม่ันท้ังฉบับเทากับ ๐.812 วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล คือ คาความถ่ี (Frequencies) คารอยละ (Percentage),
คาเฉลี่ย (Mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบสมมติฐานโดย
บรรยายขอมูลปจจัยสวนบุคคล การทดสอบคาที (t-test) และการทดสอบคาเอฟ (F-test) ดวยวิธีการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA และทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปน
รายคูดวยวิธีผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุด (Least Significant Difference : LSD) และการวิจัยเชิง
คุณภาพ ดวยการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informant)
และใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหาประกอบบริบท นําเสนอเปนความเรียง

 นิสิตปริญญาโท รหัสนิสิต 56021201301 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙)

 อาจารยควบคุมวิทยานิพนธ, มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร
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ผลการวิจัยพบวา
ความคิดเห็นของพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ท่ีมีตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ตามหลักภาวนา ๔ ขององคการบริหารสวนตําบลในอําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ โดยรวมอยูในระดับ
มาก (  = 3.95, S.D. = 0.523) ของพนักงานองคการบริหารสวนตําบลตอการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยตามหลักภาวนา ๔ ขององคการบริหารสวนตําบลในอําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ จําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน และสถานภาพ พบวา บุคคลากรท่ีมี
เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน และสถานภาพ ตางกัน มีความคิดเห็นตอการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยตามหลักภาวนา ๔ ขององคการบริหารสวนตําบลในอําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ไม
แตกตางกันจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว แนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักภาวนา ๔ ของ
องคการบริหารสวนตําบลในอําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ พบวา  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยนั้นควรมี
การสงเสริมใหพนักงานใหไดรับความรูและเพ่ิมเติมเสริมทักษะเพ่ือพัฒนาคุณภาพการทํางาน
คุณธรรมจริยธรรมในการทํางานพนักงานจะไดสามารถนําเอาประสบการณท่ีไดจากโครงการฝกอบรม
นํามาใชเพ่ือพัฒนาองคกรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

คําสําคัญ : การพัฒนา, ทรัพยากรมนุษย, ภาวนา ๔
ABSTRACT

Human Resource Development under the bhãvãnã IV of the Tambon
Administrative organization. Pichai District, Uttaradit Province.

This research aims 1) to study the Human Resource Development under the
bhãvãnã IV of the Tambon Administrative organization. Pichai District, Uttaradit
Province. 2) To compare Comments of the Human Resource Development under the
bhãvãnã IV of the Tambon Administrative organization. Pichai District, Uttaradit
Province. By Classification according personal factors. 3) To study the problems And
recommendations to the Human Resource Development under the bhãvãnã IV of the
Tambon Administrative organization. Pichai District, Uttaradit Province. 4) to study
developed by Dhamma the Human Resource Development under the bhãvãnã IV of
the Tambon Administrative organization. Pichai District, Uttaradit Province. This study
combines research methods (Mixed Methods Research) using quantitative research.
Using survey research The samples used in the research. The personnel working in
the Tambon Administrative organization. Pichai District, Uttaradit Province.The
Number 387 Person The use of specific (Purpolive Sampling) used a questionnaire to
collect data. There is a check-list and evaluate the scale and the five open-ended
questions. The study created The confidence score of 0.812, both data analysis
software packages for social science research. The statistics used to analyze data
were frequency (Frequencies), percentage (Percentage), average (Mean), standard
deviation (Standard Deviation) and test hypotheses by describing the personal
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factors. T test (t-test) and test F (F-test) with analysis, ANOVA (One Way ANOVA test
and the difference of the average income is coupled with the effect of significantly
less. most (least Significant Difference: LSD), and qualitative research. With in-depth
interviews (In-Depth Interview) with the key data (Key Informant) and content analysis
technique consists of context. The presentation is available on the

The results showed that
1) The employees of the Tambon Administrative organization. With the

Human Resource Development under the bhãvãnã IV of the Tambon Administrative
organization. Pichai District, Uttaradit Province. Overall, the high level (= 3.95, S.D. =
0.523) when it was found that classification the Human Resource Development under
the bhãvãnã IV of the Tambon Administrative organization. Pichai District, Uttaradit
Province. You can order a review of Tambon Administration organization from
descending below reviews the Cittãbhãvãnã highest level (= 4.02, SD = 0.537),
followed by the Kãybhãvãnã (= 3.98, SD = 0.588) and the pãññãbhãvãnã. (= 3.93, SD
= 0.667), the color of the sĩlãbhãvãnã is in order (= 3.89, SD = 0.561).

2) Comparative review of personnel to the development of the Human
Resource Development under the bhãvãnã IV of the Tambon Administrative
organization. Pichai District, Uttaradit Province. By personal factors, including gender,
age, education. Monthly income and marital status were shelved with gender, age,
education. Monthly income status and different opinions on the development of the
Human Resource Development under the bhãvãnã IV of the Tambon Administrative
organization. Pichai District, Uttaradit Province. Different therefore accept the
hypothesis.

3) Problems and Suggestions of the Human Resource Development under
the bhãvãnã IV of the Tambon Administrative organization. Pichai District, Uttaradit
Province found the body of unhealthy employees. No development skills. Not ready
to work, lack of self-sufficiency. Realizing the consumption factor in performance.
The lack of correlation between the body and the environment around you is
accurate and appropriate. Lack of morale in the workplace Employees lack the
dedication and commitment to duty. People do not develop their knowledge in
practice. Or is stopped There should be training to enhance work efficiency. In order
to develop a system to work more efficiently. Reinforce the idea understanding
Known consider What happens to the task.

4) The development of the Human Resource Development under the
bhãvãnã IV of the Tambon Administrative organization. Pichai District, Uttaradit
Province. found that human resource development should be encouraging staff to
gain knowledge and skills to further enhance the quality of work. Ethics in the
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workplace, employees are able to take the experience gained from the training used
to develop the organization to be effective.
Keywords : Development, Human, bhãvãnã IV

๑. บทนํา
ในทางพระพุทธศาสนามีหลักคําสอนท่ีเหมาะแกจริตนิสัยของบุคคลในการฝกฝนพัฒนา

ตนเองในหลายระดับ คือ ตั้งแตในระดับศีลธรรมกุศลกรรมบถ และในระดับสัจธรรมชั้นสูงอัน
หมายถึง มรรคมีองค ๘ ในอริยสัจ ๔ ประการ๑ ท้ังนี้เพ่ือพัฒนาฝกฝนอบรมปุถุชน ซึ่งมีชีวิตท่ีระคนอยู
ดวยความอยากไดอยากดีอยากมีอยากเปนใหมีความสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติสุข มี
สัมมาชีพรูจักการดําเนินชีวิตตามมรรควิธีก็ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา ๔ ประการได แก ๑). กายภาวนา คือ การพัฒนาฝกฝนอบรมกายหมายถึงพัฒนา
อินทรียท้ังหาไดแก ตา หู จมูก ลิ้น กายใหมีอินทรียสังวรความสํารวมในอินทรียรูจักระมัดระวังรักษา
ตนไมใหกอโทษทางกาย และตองรูจักปรับตนเองใหเขากับสิ่งแวดลอมทางกายภาพท่ีเหมาะสม ๒).
สีลภาวนา คือ การพัฒนาดานศีลความประพฤติเรียบรอยดีงามมีระเบียบวินัยมีกติกาทางสังคมรวมกัน
อยางนอยท่ีสุดในระดับชาวบานก็ คือ ศีลหาขอ เพ่ือปองกันความเดือดรอนเสียหายแกคนอ่ืนการไม
ลวงละเมิดในสิทธิของคนอ่ืน และใหสามารถอยูรวมกันอยางเก้ือกูลรักษาผลประโยชนของสวนรวม
ประเทศชาติไวได ๓). จิตตภาวนา คือ การฝกฝนอบรมจิตใจใหมีความม่ันคงเขมแข็งมีความเจริญ
ไพบูลยดวยคุณธรรมท้ังปวง เชน ฝกฝนตนใหมีความรักความเมตตาตอสรรพสัตวพัฒนาจิตใจของตน
ใหมีความสงสารอยากจะชวยเหลือเพ่ือนมนุษยท่ีลําบากกําลังประสบกับความทุกขนานาประการอยู
ในสังคมยุคปจจุบัน และฝกฝนจิตใจของตนใหมีความผองใสเบิกบานดําเนินชีวิตดวยความสุขใจ ๔).
ปญญาภาวนา คือ การพัฒนาฝกฝนอบรมตนจากการไดศึกษาเลาเรียนการสดับตรับฟงมามาก และ
การลงมือปฏิบัติตามทฤษฎีท่ีศึกษามาแลวนั้นใหเกิดประโยชนตอตนและคนอ่ืน๒ สวนปญญาใน
ระดับสูงหมายถึงการรูตามสภาพของสังขารท้ังหลายท่ีมาปรุงแตงกันเขาแลวรูจักละปลอยวางสังขาร
เหลานั้นเสียดวยปญญา คือ สัมมาทิฏฐิ (ความเห็นชอบ) และสัมมาสังกัปปะ (ความดําริชอบ) โดยมี
เหตุปจจัยใหเกิด ๒ ทาง คือ ปญญาท่ีเกิดจากผู อ่ืนชักจูงการรับฟงจากสื่อตางๆบุคคลท่ีเปน
กัลยาณมิตร และการใครครวญดวยปญญาของตนเอง

องคการบริหารสวนตําบลเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญ คือการกระจายอํานาจในการสนองความเปนอยูของประชาชนใหดีข้ึน มีการตอบสนอง
ตอการพัฒนาประเทศและการใหบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ดังนั้นรัฐบาลจึงมี
แนวนโยบายในการกํากับดูแลองคการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี (Good Governance) เปนหลักสากลท่ีไดรับการยอมรับวา เปนปจจัยสําคัญในการทําใหองคการ
ประสบความสําเร็จ สิ่งท่ีประเทศชาติและสังคมตองการอยางยิ่งคือ เจตนาอันแนวแน ม่ันคง ไม
แปรเปลี่ยนของบุคคลทุกคนในชาติ ในทุกๆ วงการ คือ เจตนารมณท่ีจะนําพาประเทศชาติไปสูความ
เจริญรุงเรืองในระบอบการปกครองประชาธิปไตยท่ีดีงาม ท่ีมีสถาบันพระมหากษัตริยเปนศูนยรวม

๑ สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๖๕/๕๒๘.
๒ อง.ปฺจก.(ไทย) ๒๒/๗๙/๑๒๑.
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สถิตท่ัวดวงใจของคนท้ังชาติ ๓ ปวงชนชาวไทยควรดําเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ดังพระปฐม
บรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เม่ือครั้งเสด็จข้ึนครองราชยในป
พ.ศ. ๒๔๘๙ ท่ีวา “เราจะครองแผนดินโดยธรรม  เพ่ือประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม” ซึ่งเปน
หลัก ธรรมาภิบาล เพ่ือใชบริหารจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของประเทศ เพ่ือ
พัฒนาเสถียรภาพ ความสงบสุขและความม่ันคงในสังคม โดยการบริหารปกครองท่ีดี ใชกลไกของ
ประชารัฐท่ีดี ดําเนินการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี๔

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยไดถูกนํามาใชในอดีตเปนเวลาชานาน และเริ่มใหความสําคัญ
และนํามาใชอยางจริงจังเม่ือราว ป ค.ศ. 1968 และตอมาในป ค.ศ. 1970 จึงไดมีการนํามาใชมาก
ข้ึนเปนลําดับ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยจึงเปนคําท่ีกลาวขวัญเปนแฟชั่นของผูบริหารองคการมา
อยางตอเนื่อง หนวยงานราชการในประเทศไทยท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไดมีการ
จัดตั้งข้ึนอยางเปนทางการท้ังในระดับประเทศและระดับองคการ เชน สถาบันทรัพยากรมนุษย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และกองวางแผนทรัพยากรมนุษย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนตน และในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 6
(พ.ศ. 2530-2534) ไดเนนถึงทรัพยากรมนุษยเปนสําคัญ ดังนั้น ความสนใจในเรื่องทรัพยากรมนุษย
เปนปจจัยพ้ืนฐานท่ีองคการจะขาดเสียไมได เนื่องจากทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยการผลิตท่ีสําคัญท่ีสุด
ขององคการ องคการจึงตองเสาะแสวงหาทรัพยากรมนุษยใหไดมาซึ่งทรัพยากรมนุษยท่ีพึงประสงค
ขององคการ และเม่ือไดมาแลวก็จะตองระวังรักษา พัฒนาใหมีความรู ความสามารถและใชความรู
ความสามารถใหเปนประโยชนตอองคการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในอดีตมีความครอบคลุมถึง
โครงการและกระบวนการเพ่ิมทักษะฝมือ เพ่ิมความรู ท้ังท่ีเก่ียวกับคุณภาพและปริมาณการ
ปฏิบัติงาน มีการใหการศึกษา การฝกอบรมวิชาชีพ และฝกอบรมในท่ีทํางาน และมีโครงสรางฟนฟู
สภาพ สวัสดิการ และอ่ืน ๆ ของพนักงาน๕

องคการบริหารสวนตําบลในอําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ แบงพ้ืนท่ีปกครองเปน ๑๑
ตําบล ๙๗ หมูบาน มีภาระงานท่ีเพ่ิมมากข้ึนทุกวันทําใหองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) จึงตองการ
บุคคลากรท่ีจะมาปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน ดังนั้นเม่ือมีบุคคลากร
เพ่ิมข้ึนและยุคสมัยท่ีเปลี่ยนแปลงไปจึงจําเปนท่ีจะตองมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะอยางยิ่งสภาพและสถานการณปจจุบัน เพ่ือใหบุคลากรมีความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

ดังนั้น ผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตาม
หลักภาวนา ๔ ขององคการบริหารสวนตําบลในอําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ วาองคการบริหารสวน
ตําบลไดมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดานกายภาวนา ดานสีลภาวนา ดานจิตตภาวนา และดาน

๓ ประมวล รุจนเสรี, การบริหารการจัดการท่ีดี (Good Govermence), (กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพอาสารักษาดินแดน, ๒๕๔๒), หนา ๒๓.

๔ วรทัต ลัยนันทน, การมีสวนรวมการปกครองสวนทองถิ่น อบต, (กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ,
๒๕๔๕), หนา ๘.

๕ จิตติมา  อัครธิติพงศ (รศ.), การพัฒนาทรัพยากรมนุษย, เอกสารประกอบการสอนวิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย, (มหาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา), หนา ๔-๕.
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ปญญาภาวนา มีปญหาและอุปสรรคอยางไรบาง เพ่ือท่ีจะไดนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาครั้งนี้ นําไปใช
ในการ แกไขปญหา และเปนแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักภาวนา ๔ ขององคกรให
เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตอไป
๒. วัตถุประสงคของการวิจัย

๒.๑ เพ่ือศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักภาวนา ๔ ขององคการบริหารสวน
ตําบลในอําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ

2.2 เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักภาวนา ๔ ของ
องคการบริหารสวนตําบลในอําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล

2.3 เพ่ือศึกษาปญหา และขอเสนอแนะ ตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักภาวนา
๔ ขององคการบริหารสวนตําบลในอําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ

2.๔ เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาตามหลักธรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลัก
ภาวนา ๔ ขององคการบริหารสวนตําบลในอําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ
๓. วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักภาวนา ๔ ขององคการบริหารสวน
ตําบลในอําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ”เปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Research) โดยใชระเบียบ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) จาก
แบบสอบถาม (Questionnaire) และวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ
เชิงลึก (In depth Interview) กับผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน ๗ รูป/คน (Key Informant)

๔. สรุปผลการวิจัย
ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักภาวนา ๔ ของ

องคการบริหารสวนตําบลในอําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
(  = 3.86, S.D. = 0.47) เม่ือพิจารณาเปนรายดานสรุปได ดังนี้

๑) ดานกายภาวนา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักภาวนา ๔ ขององคการบริหาร
สวนตําบลในอําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย (  = 3.84 , S.D.
= ๐.56) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักภาวนา ๔ ของ
องคการบริหารสวนตําบลในอําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ  มีความคิดเห็นมากท่ีสุดคือขอ
ทานปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงเปาหมายขององคกรเปนหลัก อยูในระดับสูงสุด (  =๓.๘๗ , S.D. =
๐.๗๐) รองลงมาคือ ทานทํางานโดยยึดหลักความถูกตองและเปนธรรม (  =๓.๘๗,S.D. =๐.๖๑)
และท่ีมีความคิดเห็นนอยท่ีสุด คือ องคการบริหารสวนตําบลของทานมีน้ําใจและชวยเหลือเพ่ือน
รวมงาน (  =๓.๗๗ , S.D. =๐.๖๖)

๒) ดานสีลภาวนา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักภาวนา ๔ ขององคการบริหาร
สวนตําบลในอําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย (  = 3.89 , S.D.
= 0.561) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักภาวนา ๔ ของ
องคการบริหารสวนตําบลในอําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ มีความคิดเห็นมากท่ีสุดคือขอ องคการ
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บริหารสวนตําบลของทานมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีการงานอยางเต็มท่ีและเต็มความสามารถ อยูใน
ระดับมากท่ีสุด (  =๓.๘๘, S.D. =๐.๖๗) รองลงมาคือ ทานปฏิบัติงานตามกฎระเบียบและขอบังคับ
อยางเครงคัด(  =๓.๘๔, S.D. =๐.๖๕๖) และท่ีอยูในลําดับทายคือ องคการบริหารสวนตําบลของ
ทานมีการปฏิบัติตนโดยการรักษาศีลหาเปนประจํา(  =๓.๗๒, S.D. =๐.๗๔)

๓) ดานจิตตะภาวนา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักภาวนา ๔ ขององคการ
บริหารสวนตําบลในอําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย (  =
4.02, S.D. = 0.537) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลัก
ภาวนา ๔ ขององคการบริหารสวนตําบลในอําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ มีความคิดเห็นมากท่ีสุดคือขอ
ทานมีความม่ันใจวาไดปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มท่ีและดีท่ีสุด อยูในระดับมากท่ีสุด (  =๔.๐๑, S.D. =
๐.๖๙) รองลงมาคือ การปฏิบัติงานของทานมีความตั้งใจรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ(  =๓.๙๔, S.D.
=๐.๖๔) และท่ีมีความคิดเห็นนอยท่ีสุด คือ ทานมีสมาธิในการปฏิบัติงานเปนประจํา (  =๓.๘๕,
S.D. =๐.๖๑)

๔) ดานปญญาภาวนา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักภาวนา ๔ ขององคการ
บริหารสวนตําบลในอําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย (  =
3.93, S.D. = 0.667) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลัก
ภาวนา ๔ ขององคการบริหารสวนตําบลในอําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ มีความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ
เม่ือมีปญหาเกิดข้ึนในขณะปฏิบัติหนาท่ีอยูทานสามารถแกไขโดยใชหลักการและเหตุผล อยูในระดับ
มากท่ีสุด (  =๓.๙๒, S.D. ๐.๖๘) รองลงมาคือ องคการบริหารสวนตําบลของทานไดปฏิบัติหนาท่ี
โดยความระเอียดรอบครอบ(  =๓.๘๙, S.D. =๐.๗๖) และท่ีมีความคิดเห็นนอยท่ีสุด คือทาน
สามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดเม่ือเกิดอะไรข้ึนมา (  =๓.๘๓, S.D. = ๐.๗๒)
๕. ขอเสนอแนะจากการวิจัย

๕.1 ขอเสนอแนะท่ัวไป
๑. ผูบริหารตองเปนแบบอยางท่ีดีท้ังในการปฏิบัติงาน และการดําเนินชีวิต เนื่องจาก

การพัฒนาคนท่ีดีท่ีสุด ตองใชกระบวนการอบรมกลอมเกลาทางสังคม ในการหลอหลอมพฤติกรรมซึ่ง
รวมถึงสิ่งแวดลอมในองคกร หรือท่ีเรียกวา “วัฒนธรรมองคกร” จะเปนเบาหลอมท่ีดีท่ีสุดยิ่งกวาสิ่ง
อ่ืนใด

๒.ผูบริหารควรทําแผนพัฒนาบุคลากรของตนเองใหสอดคลองกับนโยบาย และ
ยุทธศาสตรขององคกร และตองดําเนินการใหครอบคลุมทุกตําแหนง ทุกสายงาน ทุกระดับอยางท่ัวถึง
โดยใชกระบวนการสํารวจความจําเปนในการพัฒนาและฝกอบรมอยางถูกตอง

๓. ควรมีการศึกษาในประเด็นเก่ียวกับการนําหลักพุทธธรรมมาปรับประยุกตใชจริงใน
การปฏิบัติงาน หรือการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพ่ือนําผลท่ีไดมาปรับปรุงประสิทธิภาพของ
บุคลากรในทุกระดับตอไป

4. สงเสริมใหพนักงานไดรับความรูและเพ่ิมเติมเสริมทักษะสามารถนําเอาประสบการณ
ท่ีไดจากโครงการฝกอบรมนามาใชเพ่ือพัฒนาองคกรใหเปนไปอยางมี ประสิทธิภาพ
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๕.๒ ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
๑. การทําวิทยานิพนธครั้งนี้ไดใชรูปแบบการวิจัยในเชิงปริมาณ จึงควรท่ีจะมี การวิจัย

เชิงคุณภาพ โดยนําผลท่ีไดจากงานวิจัยฉบับนี้ไปเปนพ้ืนฐานขอมูลในเบื้องตนได
๒. ควรศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคการบริหารสวนตําบลในหลักธรรม

ดานอ่ืน อธิเชน สังคหวัตถุ ๔, พรหมวิหาร ๔ , เปนตน
๓. ควรมีศึกษาวิจัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ

เปนหนวยงานท่ีใหญกวา องคการบริหารสวนตําบล โดยจะไดกลุมประชากรท่ีหลากหลายกวา

บรรณานุกรม
๑.ภาษาไทย :

ก. ข้อมลูปฐมภมิู :
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
๒๕๓๙.
ข. ข้อมลูทุติยภมิู :

(๑) หนังสือ
จิตติมา  อัครธิติพงศ (รศ.). การพัฒนาทรัพยากรมนุษย. เอกสารประกอบการสอนวิชาการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย, มหาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา.
ประมวล รุจนเสรี. การบริหารการจัดการท่ีดี (Good Govermence). กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

อาสารักษาดินแดน, ๒๕๔๒.
วรทัต ลัยนันทน,. การมีสวนรวมการปกครองสวนทองถิ่น อบต. กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ,

๒๕๔๕.
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พฤติกรรมในการใหบริการของบุคลากรตามหลักสังคหวัตถุ
ของเทศบาลตําบลงิ้วงาม อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ

The People Behavior Service Accordance With Sanghahavatthus
Of Ngewngam Sub-District Municipality, Uttaradit Province

พระณัฐพงศ คุณงฺกโร (ศรีเมือง)

PhraNuttapong Kunangkaro (Srimueang)
พระมหาศุภกิจ สุจกิจฺโจ, ดร., อาจารย ดร.ธาดา เจริญกุศล

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคในการวิจัย คือ ๑) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมในการใหบริการของ

บุคลากรตามหลักสังคหวัตถุของเทศบาลตําบลงิ้วงาม อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ๒) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของประชาชนตอพฤติกรรมในการใหบริการของบุคลากรตามหลักสังคหวัตถุของเทศบาล
ตําบลงิ้วงาม อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ๓) เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค
และขอเสนอแนะเก่ียวกับพฤติกรรมในการใหบริการของบุคลากรตามหลักสังคหวัตถุของเทศบาลตําบลงิ้ว
งาม อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ๔) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมในการใหบริการของ
บุคลากรตามหลักสังคหวัตถุของเทศบาลตําบลงิ้วงาม อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research)โดยใชวิธีวิจัย
เชิงประมาณซึ่งเปนการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชเครื่องมือแบบสอบถามจากประชาชนจํานวน ๙,๐๕๒ คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางดวยสูตรการคํานวณของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane)
ไดกลุมตัวอยางจํานวน ๓๘๓ คน และดวยวิธีผลตางนัยสําคัญนอยที่สุด (Least Significant Difference :
LSD) การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) จํานวน ๑๐
รูป/คน วิเคราะหขอมูลดวยวิธีการพรรณนาความเรียงประกอบเนื้อหา

ผลการวิจัย พบวา
๑. ระดับความคิดเห็นของประชาชนตอพฤติกรรมในการใหบริการของบุคลากรตามหลักสังคห

วัตถุของเทศบาลตําบลงิ้วงาม อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ พบวาประชาชนในเขตเทศบาลตําบลงิ้วงาม มี
ระดับความคิดเห็นของประชาชนตอพฤติกรรมในการใหบริการของบุคลากรตามหลักสังคหวัตถุของ

 นิสิตปริญญาโท รหสันิสติ ๕๗๐๘๔๐๕๐๓๕ หลักสตูรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร, (ศูนยบัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร, ๒๕๕๙).

 อาจารยควบคุมวิทยานิพนธ
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เทศบาลตําบลงิ้วงาม อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (x= ๓.๔๔, S.D. =
๐.๕๙) เมื่อพิจารณาในแตละดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน มีคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยตามลําดับ
คือ ดานปยวาจา (x=๓.๔๗,S.D.=๐.๖๑) และดานสมานัตตตา (x=๓.๔๗, S.D.=๐.๖๑) อยูในระดับปาน
กลาง รองลงไดแก ดานทาน (x=๓.๔๖, S.D.=๐.๖๖) และดานอัตถจริยา อยูในลําดับนอยที่สุด (x=
๓.๓๖, S.D.=๐.๖๖)

๒. ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนตอพฤติกรรมในการใหบริการของ
บุคลากรตามหลักสังคหวัตถุของเทศบาลตําบลงิ้วงาม อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ดวยการทดสอบ
สมมติฐาน โดยการวิเคราะหความแตกตางตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ,อายุ,ระดับการศึกษา,อาชีพ
และรายไดตอเดือน พบวา ดานเพศ และรายไดตอเดือนไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว สวน
ดานอายุ,ระดับการศึกษา, และอาชีพแตกตางกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว

๓. ผลการศึกษาปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะเก่ียวกับพฤติกรรมในการใหบริการของ
บุคลากรตามหลักสังคหวัตถุของเทศบาลตําบลงิ้วงาม อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ดานทาน อยากให
บุคลากรมีการใหการชวยเหลือที่รวดเร็วทันถวงที หมั่นลงพ้ืนที่สํารวจความเดือนรอนของประชาชน
ดานปยวาจา อยากใหมีการเรงสรางจิตสํานึกของบุคลากรในเทศบาลดวยการอบรมในเรื่องการใหบริการ
การพูดคุยกับประชาชน และมีกิจกรรมในการดึงประชาชนมารวมแสดงความคิดเห็นดวย ดานอัตถจริยา
ควรลงพ้ืนที่ไปดูความเปนอยูของประชาชน เรงซอมแซมถนนที่เปนหลุมเปนบอ ใหความสําคัญใน
ประโยชนสวนรวมใหมากกวาสวนตัว และดานสมานัตตตา ควรมีการจัดอบรมเพ่ือใหบุคลากรเขาใจในงาน
การใหบริการ เพ่ือความชัดเจนในการใหบริการกับประชาชน และนําขอเสนอของประชาชนมาปรับปรุงใน
งานการใหบริการของบุคลากรในเทศบาล

๔. ผลการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญสวนใหญมีความคิดเห็นตอพฤติกรรมในการใหบริการ
ของบุคลากรตามหลักสังคหวัตถุ ดานทาน,ดานปยวาจา,ดานอัตถจริยา และดานสมานัตตตา มีความพอใจ
ในการใหบริการของบุคลากรและสามารถประยุกตใชเปนแนวทางในการพัฒนาในการใหบริการของ
บุคลากรตอไป
คําสําคัญ : การใหบริการ, สังคหวัตถุ

ABSTRACT
The objectives of this study were: 1) to study the people behavior service

accordance with Sanghahavatthu of Ngewngam sub-district municipality, Uttaradit
province. 2) to compare the people behavior service accordance with Sanghahavatthu of
Ngewngam sub-district municipality, Uttaradit province. 3) to study the problems and
suggestions of people behavior service accordance with Sanghahavatthu of Ngewngam
sub-district municipality, Uttaradit province. 4) to study development process of people
behavior service accordance with Sanghahavatthu of Ngewngam sub-district municipality,
Uttaradit province.
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This research was conducted by the Mixed Method Research, The population
were 9,052 people, by using proportional multi-stage random sampling, sample group
hypothesis of Taro Yamane 383 people by using proportional multi-stage random
sampling, and differentiates the dual average with Least Significant Difference: LSD. The
quantitative research, corrective data by interview 10 key informants were the data was
analyzed by descriptive interpretation

The Findings of this research as follows:
1. The opinion levelof the people behavior service accordance with

sanghahavatthu of Ngewngam sub-district municipality, uttaradit province. found that
people in  Ngewngam sub-district municipality and opinion overall at medium level
(x=3.44, S.D. = 0.59). When considering each at a medium level on all sides. Whose
averages were sorted from the highest to the lowest Piyavaca (x=3.47,S.D.=0.61) and
Samanattata (x=3.47, S.D.=0.61) Dana (x=3.46, S.D.=0.66) and least one level (x=3.36,
S.D.=0.66) Atthacariya

2. The comparison of opinion to the people behavior service accordance with
Sanghahavatthus of Ngewngam sub-district municipality, uttaradit province, hypothesis
test by analyzing differences by personal factors, including sex, age, background
education, occupation and monthly income that gender and monthly income was no
different. It rejects the hypothesis but age, education background, occupation was
different accept the hypothesis

3. The study problems and suggestion to the people behavior service
accordance with Sanghahavatthus of Ngewngam sub-district municipality, uttaradit
province. Dana, they would like personnel to help emmidiatly and survey unhappynen
of people. Piyavaca, would like to train about service, talking with people and activity to
give people for brain storming. Atthacariya, should go to see people’s life, repair the
broken road and pay attention to social interest that private interest. Samanattata,
should train personnel to understand service for people and bring comment of people
to improve for municipality’s service.

4. The interviews important information on the peoplebehavior service
accordance with Sanghahavatthus, The Dana, Piyavaca, Autthacariya, and Samanattata
There was satisfaction in the service of people and can be used as a guide in the
development of service of the personnel.
Keywords : Service, Sanghahavatthus
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๑. บทนํา
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้นเปรียบเสมือนกฎหมายแมบทที่มีลักษณะเปนการปฏิรูปการปกครองทองถ่ินไทยและมี
การบัญญัติมาตราตางๆอยางเปนรูปธรรมรวมทั้งกําหนดอํานาจหนาที่การใหบริการสาธารณะแกสังคม
และชุมชน การใหบริการประชาชนเปนนโยบายที่สําคัญของรัฐบาล เปนภารกิจที่สําคัญทางดานการ
ตอบสนองตอสภาพปญหาและความตองการของประชาชนที่ขอรับบริการภายใตระเบียบกฎหมายและ
ขอบังคับที่กําหนดไว ในปจจุบันนี้รัฐบาลไดเรงใหสวนราชการตางๆขยายขอบเขตและปรับปรุงการบริการ
ประชาชนในรูปแบบตางๆ การบริการประชาชนจึงเปนหนึ่งในภารกิจ “บําบัดทุกข บํารุงสุข” ของ
กรมการปกครอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหประชาชนไดรับบริการที่สะดวกทั่วถึง และเปนการประสาน
เสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางประชาชนกับราชการ๑

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ก็ใหความสําคัญกับการบริหารสวนทองถ่ินไว
ในมาตรา ๒๘๑ ภายใตบังคับมาตรา ๑ รัฐตองใหความเปนอิสระแกองคกรการปกครองสวนทองถ่ินตาม
หลักแหงการปกครองตนเอง   ตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ินและสงเสริมใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเปนหนวยงานในการจัดทําบริการสาธารณะ และมีสวนรวมในการตัดสินใจในการแกไขปญหา
ในพ้ืนที่ มาตรา ๒๘๓ องคกรปกรองสวนทองถ่ินยอมมีอํานาจโดยทั่วไปในการดูแลและจัดทาบริการ
สาธารณะ เพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน และยอมมีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบายการ
บริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาที่ของ
ตนเองโดยเฉพาะ โดยตองคํานึงถึงความสอดคลองกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเปนสวนรวม
ดวย๒

ขาราชการจะตองคํานึงถึงประชาชนและตองสํารวจวาในการปฏิบัติราชการในฐานะที่เปน
ขาราชการซึ่งมีภารกิจในการใหบริการประชาชน ไดทํางานอยางมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด และ
สอดคลองกับความตองการของประชาชนหรือไม โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันนี้ขาราชการยังมีบทบาท
ใหมในเรื่องการแกปญหาของประเทศชาติที่กําลังประสบอยู คือ ปญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ เปนตน
เพราะฉะนั้นเรื่องความสัมพันธระหวางขาราชการกับประชาชนจึงเปนเรื่องที่เราจะตองใหความสําคัญ
อยางมากและตองพยายามดําเนินการทุกวิถีทางที่จะใหการทํางานของขาราชการ การบริการงานของสวน
ราชการ เปนการบริการที่สามารถเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ เพ่ิมพูนคุณภาพ และตอบสนองความตองการของ
ประชาชนใหมากที่สุดเทาที่จะมากได

เทศบาลตําบลงิ้วงามไดรับการยกฐานะจากองคการบริหารสวนตําบลเปนเทศบาลตําบลตาม
ประกาศของกระทรวงมหาไทย เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ มีฐานะเปนนิติบุคคล ปจจุบันมีที่ทําการ

๑ กรมการปกครอง, กองงานวิจัยและประเมินผล, “เจาหนาท่ีปกครอง สถานภาพ บทบาท และพฤติกรรม
ในการใหบริการประชาชน”, เทศาภิบาล, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสวนทองถ่ิน, ๒๕๓๓

๒ สถาบันพระปกเกลา, รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐, พิมพครั้งท่ี ๖,
กรุงเทพมหานคร สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา:,๒๕๕๒
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๓๗๖

ตั้งอยู ณ บานงิ้วงาม เลขที่ ๒๑๔ หมู ๔ ตําบลงิ้วงาม อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ๓ มีจํานวนประชากร
๙,๐๖๑ คน ๓,๕๐๗ ครัวเรือน แยกเปนประชากรชาย ๔,๓๙๒ คน ประชากรหญิง ๔,๖๖๙ คน ประชากร
สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ๔ วัตถุประสงคที่สําคัญในการจัดตั้งเทศบาลคือตองการใหประชาชนในทองถ่ิน
ไดมีสวนรวมในการปกครองตนเอง แตในดานการพัฒนาจัดการดานบริการแกประชาชนยังมีปญหาอยู
หลายประการ ไดแก ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ เชน เจาหนาที่ขาดมนุษยสัมพันธที่ดี เจาหนาที่แตงกายไม
สุภาพ ฯลฯ ดานอาคารสถานที่ เชน การจัดสถานที่ใหบริการไมเปนสัดสวนและไมชัดเจน ดานสิ่งอํานวย
ความสะดวกยังมีปญหาอยูเหมือนกัน เชน เกาอ้ีนั่งรอไมเพียงพอ เปนตน ทําใหประชาชนที่มาใชบริการ
ไมไดรับความสะดวกเทาที่ควร ปญหาดังกลาวยังไมสามารถแกไขเปนรูปธรรมได อีกทั้งการใหบริการ
สาธารณะแกประชาชนในดานอ่ืนๆ ของเทศบาลยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร

จากสภาพปญหาขางตน ผูวิจัยเห็นวาการนําเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาซึ่งเปนศาสนา
ที่คนไทยสวนใหญยอมรับนับถือ มีหลักธรรมที่ครอบคลุมและเหมาะสมสําหรับนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันไดหลายอยางโดยเฉพาะการใหบริการประชาชนนั้น ในพระพุทธศาสนามีหลักธรรมที่
สามารถสงเสริม สนับสนุนไดหลายประการ หลักธรรมที่สงเสริมดานการใหบริการ โดยเฉพาะหลักสังคห
วัตถุ ๔ คือ๕

๑. ทาน คือ เอ้ือเฟอ เผื่อแผ เสียสละ แบงปน ชวยเหลือสงเคราะหดวยปจจัยสี่ ทุน หรือ
ทรัพยสินสิ่งของ ตลอดจนใหความรู ความเขาใจ และศิลปวิทยา

๒. ปยวาจา คือ กลาวคําสุภาพ ไพเราะ นาฟง ชี้แจง แนะนําสิ่งที่เปนประโยชน มีเหตุผล เปน
หลักฐาน ชักจูงในทางที่ดีงาม หรือแสดงความเห็นอกเห็นใจ ใหกําลังใจ รูจักพูด ใหเกิดความเขาใจดี
สมานสามัคคี เกิดไมตรี ทําใหรักใครนับถือ และชวยเหลือเก้ือกูลกัน

๓. อัตถจริยา คือ ชวยเหลือดวยแรงกาย และ ขวนขวายชวยเหลือ กิจการตาง ๆ บําเพ็ญ
ประโยชน รวมทั้งชวยแกไขปญหาและชวยปรับปรุงสงเสริมในดานจริยธรรม

๔. สมานัตตตา คือ ทําตัวใหเขากับเขาได วางตนเสมอตนเสมอปลาย ใหความเสมอภาค
ปฏิบัติสม่ําเสมอกันตอคนทั้งหลาย ไมเอาเปรียบ และเสมอในสุขทุกข คือรวมสุข รวมทุกข รวมรับรู รวม
แกไขปญหา เพ่ือใหเกิดประโยชนสุขรวมกัน

ดังนั้น ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยมีแนวความคิดและความสนใจที่จะทําการวิจัยเพ่ือศึกษาถึง
พฤติกรรมในการใหบริการของบุคลากรตามหลักสังคหวัตถุของเทศบาลตําบลงิ้วงาม อําเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ ซึ่งสามารถสนองตอบตอความตองการของประชาชนไดอยางไร ตลอดจนปญหาอุปสรรคในการ
ใหบริการประชาชน วามีอะไรบาง และอะไรคือมูลเหตุหรือปจจัยที่แทจริง ที่ทําใหเกิดปญหาตางๆ ในการ

๓ เทศบาลตําบลง้ิวงาม, เกี่ยวกับเทศบาลตําบลง้ิวงาม, (ออนไลน), แหลงท่ีมา : http://www.ngew-
ngam.go.th/ab_ngewngam.php?n_id=1&action=view (๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)

๔ เทศบาลตําบลง้ิวงาม, แผนยุทธศาสตรการพัฒนา ป ๒๕๕๔–๒๕๕๘, (ออนไลน). แหลงท่ีมา :
http://www.ngew-ngam.go.th/plan_list1.php (๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)

๕ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต พิมพคร้ังท่ี ๘๒, กรุงเทพมหานคร : บริษัทพิมพสวย
จํากัด, ๒๕๕๐
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๓๗๗

ใหบริการประชาชน เพ่ือนําผลการศึกษาไปเปนขอเสนอนะแนวทางในการปรับปรุงการใหบริการ
ประชาชนใหมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนแกประชาชนและเพ่ือการพัฒนาสืบตอไป

๒. วัตถุประสงคของการวิจัย
๒.๑ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมในการใหบริการของบุคลากรตามหลักสังคหวัตถุของเทศบาลตําบล

งิ้วงาม อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ
๒.๒ เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอพฤติกรรมในการใหบริการของบุคลากร

ตามหลักสังคหวัตถุของเทศบาลตําบลงิ้วงาม อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ โดยจําแนกตามปจจัยสวน
บุคคล

๒.๓ เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะเก่ียวกับพฤติกรรมในการใหบริการของ
บุคลากรตามหลักสังคหวัตถุของเทศบาลตําบลงิ้วงาม อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ

๒.๔ เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมในการใหบริการของบุคลากรตามหลักสังคหวัตถุ
ของเทศบาลตําบลงิ้วงาม อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ

๓. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) โดยใช

ระเบียบวิธีเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดย
การเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) กับกลุมประชากรที่ไดกําหนดไว
และวิจัยเชิงคุณภาพ (QualitativeResearch) โดยการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก
(In-depth Interview) กับผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก
ประชาชนที่มีอายุ ๑๘ ปข้ึนไป ที่มีสิทธิในการเลือกตั้ง และอาศัยอยูในพ้ืนที่ เทศบาลตําบลงิ้วงาม
อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ จากจํานวนทั้งสิ้น ๙,๐๕๒ คน ไดกลุมตัวอยาง ๓๘๓ คน โดยการคํานวณใช
สูตรของ ทาโร  ยามาเน (Taro Yamane) และใชวิธีการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Sampling)

การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร สถิติที่ใชวิเคราะห
หาคาความถ่ี (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) ประกอบบริบทและประมวลผลเขาดวยกัน รวมทั้งใชแนวคิดจากเอกสารและผลงานวิจัยที่
เก่ียวของมาสนับสนุนในการวิเคราะหเพ่ือใหเห็นภาพรวมในการวิจัย



รายงานสบืเน่ือง (Proceeding) จากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ "พุทธธรรมกบัการพัฒนาสังคมวัฒนธรรม"
มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย วทิยาลยัสงฆลําพูน วันอาทติยที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙
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ก.เชิงปริมาณ
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ประชาชนที่ไปขอรับการบริการภายในเทศบาลตําบลงิ้วงาม

และมีอายุ ๑๘ ปบริบูรณข้ึนไป ที่มีสิทธิในการเลือกตั้งและอาศัยอยูในพ้ืนที่ เทศบาลตําบลงิ้วงาม
อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ มีจํานวนทั้งสิ้น จํานวน ๙,๐๕๒ คน๖

ข. เชิงคุณภาพ
กลุมตัวอยางที่ใหขอมูลที่สําคัญ (Key Informant) โดยผูวิจัยจะสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ

จํานวน ๑๐ รูป/คน

๔. สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาประชาชนในเขตเทศบาลตําลบงิ้วงามมีความคิดเห็นตอพฤติกรรม

ในการใหบริการของบุคลากรตามหลักสังคหวัตถุของเทศบาลตําบลงิ้วงาม อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ
โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (x = ๓.๔๗) เมื่อพิจารณาในแตละรายการสามารถเรียงลําดับจากมาก
ไปหานอย ๓ อันดับ ไดแก บุคลากรแตงกายสุภาพเรียบรอย มีความเหมาะสมกับการเปนเจาหนาที่ของ
เทศบาล (x= ๓.๗๑) รองลงมาคือ บุคลากรใหการปฏิบัติตนกับประชาชนทุกระดับอยางเสมอภาคกัน
เชน เกษตรกร ขาราชการ ผูพิการ เปนตน (x= ๓.๕๐) และที่นอยที่สุดคือ บุคลากรเปดโอกาสให
ประชาชนไดรวมเสนอแนวคิดในการแกไขปญหา (x= ๓.๓๘) ตามลําดับซึ่งสอดคลองกับผูใหสัมภาษณ
เก่ียวกับพฤติกรรมในการใหบริการของบุคลากรตามหลักสังคหวัตถุของเทศบาลตําบลงิ้วงาม อําเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ ดังคํากลาวที่วา บุคลากรแตงกายดวยเครื่องแบบสุภาพ เรียบรอย สะอาด เหมาะสมกับ
การเปนเจาหนาที่ที่ใหบริการแกประชาชน๗ จากคํากลาวนี้สะทอนใหเห็นวา บุคลากรในเทศบาลนั้นมีการ
แตงกายมาทํางานดวยเครื่องแบบที่เอ่ียมสะอาด เหมาะกับการเปนเจาหนาที่ของรัฐเปนอยางยิ่ง แลดูเปน
ที่ พ่ึงของประชาชนอยางแทจริง ซึ่งสอดคลองกับผูใหขอมูลสําคัญที่กลาวไววา มีการใหบริการที่มี
มาตรฐาน มีความยืดหยุนในการใหบริการทําใหประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วและเปนธรรม๘ จาก
คํากลาวนี้สะทอนใหเห็นวา เมื่อประชาชนมาใชบริการ บุคลากรในเทศบาลมีการปฏิบัติตนอยางมี
มาตรฐาน ใหบริการดวยความเปนธรรม มีความสะดวกรวดเร็ว โปรงใส มีความยืดหยุนอยูในตัว เพ่ือให
ประชาชนไดมีความรูสึกที่ดีๆในการมาใชบริการในแตละครั้ง อีกทั้งยังแสดงออกซึ่งความพรอมของ
หนวยงานในการทํางานดานบริการอีกดวย ซึ่งสอดคลองกับผูใหขอมูลสําคัญที่กลาวไววา วางตัวเปนกลาง
ดี ใหความเทาเทียมเสมอภาคกับประชาชนผูมาขอรับบริการโดยไมเลือกปฏิบัติ ไมวาประชาชนประเภท
ไหนๆ๙ จากคํากลาวนี้สะทอนใหเห็นวา การปฏิบัติตัวของบุคลากรในเทศบาลนั้นใหความเสมอภาคในการ

๖ เทศบาลตําบลง้ิวงาม, แผนยุทธศาสตรการพัฒนา ป ๒๕๕๔–๒๕๕๘, (ออนไลน). แหลงท่ีมา :
http://www.ngew-ngam.go.th/plan_list1.php (๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)

๗ สัมภาษณ นางประนอม มิ่งขวัญ ชางตัดเย็บเสื้อผา, ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
๘ สัมภาษณ พระสุทธิพงษ ฐิติสีโล ผูชวยเจาอาวาสวัดศรีธาราม, ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
๙ สัมภาษณ รอยตรีทรวง นาพันธ ผูใหญบานหมูท่ี ๑๕, ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๙



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

๓๗๙

บริการ ไมวาประชาชนจะมีอาชีพอะไร อายุเทาไร เพศใดก็ตาม ทางเทศบาลยังคงใหบริการดวยความเทา
เทียมกันเสมอ วางตัวเปนกลางไมมีการเอนเอียงแมจะเปนปญหาที่ใหญ หรือเล็กนอยก็ตามที วางตัวได
เหมาะสมกับการเปนบุคลากรที่ใหการบริการแกประชาชนตลอดเวลา ซึ่งสอดคลองกับผูใหขอมูลสําคัญที่
กลาววา การเอาใจใสในการชวยเหลือประชาชน ยังมีการปฏิบัติไมเทาเทียมกันอยูบางแตถือวาดีข้ึนจาก
เมื่อกอนมาก๑๐ จากคํากลาวนี้สะทอนใหเห็นวา การใหบริการของบุคลากรในเทศบาลนั้นมีความลําเอียง
อยูบาง อันเนื่องมาจากความสนิทสนมกัน หรือความที่เปนคนรูจักกับบุคลากรมากอน ทําใหอาจมีการ
ปฏิบัติที่ไมเทาเทียมเสมอภาค แตจะเห็นไดวามีการพัฒนาที่ดีข้ึนมาก มีความเปนระเบียบ มีมาตรฐานใน
การใหบริการตอประชาชนทุกคน อยางเทาเทียมกันไมมีความเอนเอียงอีกตอไป

๕. ขอเสนอแนะ
๑) ควรนําหลักสังคหวัตถุ ๔ มาปรับใชเปนหลักในการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพใน

การใหบริการแกประชาชน
๒) บุคลากรในเทศบาลควรมีการพัฒนาความรู ความสามารถในการใหบริการเพ่ือพัฒนา

คุณภาพในการบริการที่ดียิ่งข้ึน
๓) บุคลากรในเทศบาลควรมีการปฏิบัติงานตามหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ แมวาจะ

ไมไดรับผลตอบแทนใดๆ
๔) บุคลากรในเทศบาลควรมี ข้ันตอน และวิธีการทํางานดานการบริการใหสอดคลองกับระดับ

ความรูความสามารถของบุคลกร

บรรณนานุกรม
๑. ภาษาไทย:
(๑) หนังสือ
กรมการปกครอง, กองงานวิจัยและประเมินผล, “เจาหนาที่ปกครอง สถานภาพ บทบาท และพฤติกรรม

ในการใหบริการประชาชน”, เทศาภิบาล, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสวนทองถ่ิน, ๒๕๓๓
สถาบันพระปกเกลา, รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐, พิมพครั้งที่ ๖,

กรุงเทพมหานคร สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, ๒๕๕๒

(๒) วิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ/รายงานวิจัย:
พระบัณดิษฐ ปติฏโฐ (ยอยชา), “ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของขาราชการและ

เจาหนาที่ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ : กรณีศึกษาที่วาการอําเภอหวยคต จังหวัดอุทัยธานี”,
วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๔

๑๐ สัมภาษณ นายแสงชัย ปอกหลง ธุรกิจเวที และเครื่องเสียง, ๑๒ กมุภาพันธ ๒๕๕๙



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

๓๘๐

(๓) สื่ออิเล็กทรอนิคส/เว็บไซต:
เทศบาลตําบลงิ้วงาม, เกี่ยวกับเทศบาลตําบลง้ิวงาม, (ออนไลน), แหลงที่มา : http://www.ngew-

ngam.go.th/ab_ngewngam.php?n_id=1&action=view (๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)
เทศบาลตําบลงิ้วงาม, แผนยุทธศาสตรการพัฒนา ป ๒๕๕๔–๒๕๕๘, (ออนไลน). แหลงที่มา :

http://www.ngew-ngam.go.th/plan_list1.php (๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต พิมพครั้งท่ี ๘๒, กรุงเทพมหานคร : บริษัทพิมพสวย

จํากัด, ๒๕๕๐

(๔) สัมภาษณ
สัมภาษณ นางประนอม มิ่งขวัญ ชางตัดเย็บเสื้อผา, ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
สัมภาษณ พระสุทธิพงษ ฐิติสีโล ผูชวยเจาอาวาสวัดศรีธาราม, ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
สัมภาษณ รอยตรีทรวง นาพันธ ผูใหญบานหมูที่ ๑๕, ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
สัมภาษณ นายแสงชัย ปอกหลง ธุรกิจเวที และเครื่องเสียง, ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๙



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

๓๘๑

การบริหารงานตามหลักพรหมวิหารธรรมขององคการบริหารสวนตําบล
ในอําเภอสอง จังหวัดแพร

The Administration in accordance with Brabmaviharadhamma
of Sub-District Administrative Organization

in Song District, Phrae Province

พระธงชัย วชิรญาโณ (พิชัย)

PhraThongchai Vajiranano (Pichai)
ดร. ธาดา เจริญกุศล, พระมหาศุภกิจ สุภกิจโจ, ดร.

บทคัดยอ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคคือ ๑. เพ่ือศึกษาการบริหารงานตามหลักพรหมวิหารธรรม

ขององคการบริหารสวนตําบล ในอําเภอสอง จังหวัดแพร ๒. เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลัก
พรหมวิหารธรรมขององคการบริหารสวนตําบล ในอําเภอสอง จังหวัดแพรโดยจําแนกตามปจจัยสวน
บุคคล ๓. เพ่ือศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะตามหลักพรหมวิหารธรรมขององคการบริหาร
สวนตําบลในอําเภอสอง จังหวัดแพร ๔. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานตามหลักพรหม
วิหารธรรมขององคการบริหารสวนตําบล ในอําเภอสอง จังหวัดแพร

เปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใช
ในการวิจัยคือ บุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลในอําเภอสอง จังหวัดแพร จํานวน ๓๓๓ คน ทํา
การหากลุมตัวอยางโดยใชสูตรคํานวณขนาดกลุมตัวอยางตารางสําเร็จรูปของทาโร ยามาเน (Taro
Yamane) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน ๑๘๒ คน เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม และทําการวิเคราะห
ขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตรหาคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และ
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการอธิบายลักษณะขอมูลท่ัวไป และทําการทดสอบสมมติฐานดวยการ
ทดสอบคาที (t-test) และคาเอฟ (F-test) ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One
Way Anova) เม่ือพบวามีความแตกตางจึงทดสอบความแตกตางรายคูโดยวิธีการหาผลตางนัยสําคัญ
นอยท่ีสุด ในสวนของขอคําถามปลายเปดท่ีแสดงปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ ผูวิจัยทําการจัด
กลุมตามประเด็นท่ีกําหนดไวในแบบสอบถามปลายเปด จากนั้นทําการวิเคราะหโดยใชการแจกแจง
ความถ่ี (Frequency) และขอมูลจากการสัมภาษณ จํานวน ๗ คนผูวิจัยทําการจัดกลุมขอมูลตาม

นิสิตปริญญาโท รหัสนิสิต ๕๗๐๘๔๐๕๐๔๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร, (ศูนยบัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร, ๒๕๕๙).

 อาจารยควบคุมวิทยานิพนธ



รายงานสบืเน่ือง (Proceeding) จากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ "พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคมวัฒนธรรม"
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๓๘๒

สาระสําคัญของประเด็นการสัมภาษณจากนั้นทําการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis
Technique) ดวยวิธีพรรณนาเปนความเรียง

ผลการวิจัยพบวา
๑. ระดับความคิดเห็นของบุคลากรตอการบริหารงานตามหลักพรหมวิหารธรรมของ

องคการบริหารสวนตําบล ในอําเภอสอง จังหวัดแพร ท้ัง ๔ ดาน พบวา บุคลากรมีระดับความคิดเห็น
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ (x= ๓.๗๖, S.D.= ๐.๗๒๒)

๒. ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักพรหมวิหารธรรมขององคการบริหารสวน
ตําบล ในอําเภอสอง จังหวัดแพร จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ มีระดับความคิดเห็นตอการ
บริหารงานตามหลักพรหมวิหารธรรม ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว  สวนบุคลากรท่ีมี
อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน และประสบการณทํางาน แตกตางกัน มีระดับความคิดเห็นตอ
การบริหารงานตามหลักพรหมวิหารธรรม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ จึง
ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว

๓. ผลการศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะแนวทางการบริหารงานตามหลักพรหม
วิหารธรรมขององคการบริหารสวนตําบลในอําเภอสอง จังหวัดแพรพบวาผูบริหารไมมีความม่ันใจใน
การตัดสินใจอยางเด็ดขาด ไมคอยยอมรับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา ไมคอยมีเวลาในการให
คําปรึกษาและชวยแกปญหาเม่ือบุคลากรประสบปญหา  ยังบกพรองในเรื่องของความยุติธรรมในการ
ใหรางวัลกับผูใตบังคับบัญชาสวนขอเสนอแนะ ผูบริหารควรสงเสริมบุคลากรใหนําหลักธรรมมา
ประยุกตใชงานการทํางาน และใหความเปนธรรมกับบุคลากรทุกคน

๔. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานตามหลักพรหมวิหารธรรมขององคการบริหารสวน
ตําบลในอําเภอสอง จังหวัดแพร พบวา ผูใหขอมูลท่ีสําคัญสวนใหญเนนเรื่องการนําเอาหลักพรหม
วิหารธรรมมาประยุกตใชท้ังการบริหารตน บริหารคน บริหารงานเพ่ือใหการบริหารเกิดประสิทธิภาพ
และประโยชนสูงสุด และใหความสําคัญกับบุคลากรทุกคนโดยเทาเทียมกัน
คําสําคัญ: การบริหาร, พรหมวิหารธรรม

Abstract
The objectives of this study were 1. to study the Administration in accordance

with Brabmaviharadhamma of Sub-District Administrative Organization  in Song
District, Phrae Province 2. To compare the Administration in accordance with
Brabmaviharadhamma of Sub-District Administrative Organization in Song District,
Phrae Province 3. To study problems, obstacle, and suggestion to the Administration
in accordance with Brabmaviharadhamma of Sub-District Administrative Organization
in Song District, Phrae Province and 4. To study the guidelines for development
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the Administration in accordance with Brabmaviharadhamma of Sub-District
Administrative Organization in Song District, Phrae Province.

The study was mixed methods research. Population and sample were 333
Person. The samples were 182 Person by using the formula of Taro Yamane. The
data were collected by using questionnaire and analyze by using computer program
in Social Sciences research for finding frequency, percentage, mean and standard
deviation to describe general information. Testing the hypothesis by t-test and F-test
with One Way ANOVA found that was difference then test by least significant
difference. In the part of open-end showed the problems, obstacle, and suggestions,
the researcher arranged the group according to the issues of open-end. Then, there
was to analyze by frequency and data from interviews, the researcher will gather
data on the essence of the interview, and then content analyzed.

The finding of this research were found as follows
1. The Administration in accordance with Brahmaviharadhramma of Sub-

District Administrative Organization in Song District, Phrae Province. The personnel’s
opinion was at high level with the average at (x=๓.๗๖, S.D.=๐.๗๒๒) Considering each
aspect according to the personnel s’ opinions was at high levels,

2. Comparison of personnel opinions about the Administration accordance
to Brahmaviharadhamma of Sub-District Administrative Organization in Song District,
Phrae Province. classified sex, age, educational level, salary, and work’s experience
found that the personnel whose sex different would have the non different opinions
of the Administration according to Brahmaviharadhamma, it un-accepted the
hypothesis. In part of the personnel whose age, educational level, salary, and work’s
experience were different, at the significant level of 0.01so it accepted the
hypothesis.

3. Problem, obstacles and suggestions for the administration accordance to
Brahmaviharadhamma of Sub-District Administrative Organization in Song District,
Phrae Province found that the Administrators did not have confidence in concise
decision making and did not listen to subordinates opinions. Administrators did not
devote time to give advices to subordinates and helped them solve their problems
Administrators still lacked justice in giving rewards to subordinates. As for
recommendation, Administrators promote personnel to apply Dhamma principles in
working and also should equally give a fair deal to everybody.
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4. The result of interview the guideline of the Administration accordance to
Brahmaviharadhamma of Sub-District Administrative Organization in Song District,
Phrae Province found that the most key informant were to emphasize in the work
enhancement to success by bringing the Brahmaviharadhamma to apply to self-
management, officer management, work management to be most efficiency and
benefit and equally give a fair deal to every personnel.

Keyword: Administration, Brahmaviharadhamma
๑. บทนํา

องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนรูปแบบหนึ่งของการบริหารงานภาครัฐ ท่ีมีความใกลชิด
กับประชาชนในระดับลางหรือชุมชนมากท่ีสุด และเม่ือมีการถายโอนภารกิจตางๆ  ท่ีกําหนดไวใน
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีภารกิจท่ีตองปฏิบัติและงบประมาณเพ่ิมข้ึนจํานวน
มาก ซึ่งภารกิจเหลานั้นเปนภารกิจท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เชน การ
จัดสรรสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การสังคมสงเคราะห การสาธารณสุข การจัดการทางการศึกษา
การผังเมือง การโบราณสถาน การรักษาความสงบเรียบรอย การจัดเก็บรายไดเพ่ือนํามาพัฒนาความ
เจริญในพ้ืนท่ี การปฏิบัติงานตามภารกิจตาง ๆ จําเปนตองอาศัยทรัพยากรท่ีสําคัญหลายประการ แต
ทรัพยากรท่ีสําคัญและจําเปนมากท่ีสุดคือ ทรัพยากรมนุษย ในการดําเนินงานตามภารกิจใด ๆ หาก
ขาดบุคคลท่ีมีความรูความสามารถท่ีเหมาะสมกับการดําเนินงานแลว งานหรือภารกินั้นก็จะประสบ
ความสําเร็จไดยาก การบริหารงานบุคคลจึงเปนกระบวนการท่ีสําคัญของหนวยงานทุกหนวยงาน ท่ี
จะตองดําเนินการบริหารงานบุคคลของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ๑

สําหรับคุณธรรมของนักบริหารนั้น พระราชวรมุนี ไดใหแนวทางของคุณธรรมของนัก
บริหารไว ๔ ประการ คือ กําลังความรู กําลังความขยัน ความสุจริต กําลังการสงเคราะหหรือมนุษย
สัมพันธ ซึ่งสิ่งเหลานี้ นักบริหารท้ังขาราชการและนักการเมืองสามารถนํามาประยุกตใชไดซึ่ง
เหมาะสมกับสถานการณบานเมืองปจจุบัน สืบเนื่องจากปญหาเรื่องคอรรัปชั่น การขัดแยงกันใน
องคกรคงไมเกิดข้ึนแนถานักบริหารท่ีดีสามารถจูงใจคนเกงใหปรองดองกันและพรอมใจกันทํางานเพ่ือ
พาองคกรไปสูจุดหมายใหบรรลุผลตามเปาหมายและคนไทยก็จะทํางานเปนทีมไดดีข้ึนถามีนักบริหาร
ท่ีดีคอยกํากับดูแล๒

การบริหารงานในองคการบริหารสวนตําบลนับวามีความสําคัญเปนอยางยิ่งท่ีผูบริหารตอง
เปนผูท่ีมีทักษะในการบริหารงานและเปนผูท่ีนําวิสัยทัศน ความเขมแข็ง และความคิดสรางสรรคมาสู
งานท่ีตองรับผิดชอบ โดยเฉพาะการนําความคิดใหมๆและความเชื่อในการเปลี่ยนแปลงอยาง

๑ วิลาวรรณ รพีพิศาล, การบริหารทรัพยากรมนุษย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพวิจิตรหัตถกร,
๒๕๕๔), หนา ๑-๙.

๒ พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตโฺต), คุณธรรมนักบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลยัมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๓๖.
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สรางสรรคมาสูองคการบริหารสวนตําบลใหมีคุณภาพ มีความเหมาะสมและสอดคลองกับกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในปจจุบัน โดยการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเปนแนวทางในการ
บริหาร คือ หลักพรหมวิหารธรรมในการบริหารโดยเฉพาะการนํามาใชเพ่ือดูแลและปกครอง
ผูใตบังคับบัญชาในองคการบริหารสวนตําบลใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีภายใตความพึงพอใจจากการ
บริหารงานของผูบริหารนั้น

จากความสําคัญของปญหาการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูวิจัยเห็นวา
การนําหลักการบริหารเชิงพุทธโดยเฉพาะหลักพรหมวิหารธรรม มาใชเปนหลักในการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนตําบลในอําเภอสองจะเปนแนวทางท่ีดีในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการ
บริหารงานของผูบริหารอยางมีประสิทธิผลมากข้ึน

๒. วัตถุประสงคของการวิจัย
๒.๑ เพ่ือศึกษาการบริหารงานตามหลักพรหมวิหารธรรมขององคการบริหาร สวนตําบล

ในอําเภอสอง จังหวัดแพร
๒.๒ เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักพรหมวิหารธรรมขององคการบริหารสวน

ตําบล ในอําเภอสอง จังหวัดแพร โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
๒.๓ เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะในการบริหารงานขององคการบริหาร

สวนตําบล ในอําเภอสอง จังหวัดแพร
๒.๔ เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานตามหลักพรหมวิหารธรรมขององคการ

บริหารสวนตําบล ในอําเภอสอง จังหวัดแพร

๓. วิธีดําเนินการวิจัย
เปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใช

ในการวิจัยคือ บุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลในอําเภอสอง จังหวัดแพร จํานวน ๓๓๓ คน ทํา
การหากลุมตัวอยางโดยใชสูตรคํานวณขนาดกลุมตัวอยางตารางสําเร็จรูปของทาโร ยามาเน (Taro
Yamane) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน ๑๘๒ คน เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม และทําการวิเคราะห
ขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตรหาคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และ
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการอธิบายลักษณะขอมูลท่ัวไป และทําการทดสอบสมมติฐานดวยการ
ทดสอบคาที (t-test) และคาเอฟ (F-test) ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One
Way Anova) เม่ือพบวามีความแตกตางจึงทดสอบความแตกตางรายคูโดยวิธีการหาผลตางนัยสําคัญ
นอยท่ีสุด ในสวนของขอคําถามปลายเปดท่ีแสดงปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ ผูวิจัยทําการจัด
กลุมตามประเด็นท่ีกําหนดไวในแบบสอบถามปลายเปด จากนั้นทําการวิเคราะหโดยใชการแจกแจง
ความถ่ี (Frequency) และขอมูลจากการสัมภาษณ จํานวน ๗ คนผูวิจัยทําการจัดกลุมขอมูลตาม
สาระสําคัญของประเด็นการสัมภาษณจากนั้นทําการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis
Technique) ดวยวิธีพรรณนาเปนความเรียง
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๔. สรุปผลการวิจัย
๔.๑ ดานเมตตา ผลการวิจัยพบวา บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลมีความคิดเห็น

เก่ียวกับการบริหารงานในดานเมตตา ภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา
บุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยเฉพาะประเด็น ผูบริหารมี
ปฏิสัมพันธกับผู อ่ืนดวยความรัก ความเมตตา ไมดูหม่ินผูอยูใตบังคับบัญชา ซึ่งมีคาเฉลี่ยสูงสุด
(x=๓.๙๔) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วิเชียร บุญกลา ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาการใชหลัก
พรหมวิหาร ๔ ของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สุรินทร เขต ๓”ผลการวิจัยพบวาผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมมีการใชหลักพรหมวิหาร ๔ ในการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดานเรียงลําดับ
จากสูงสุดไปหาต่ําสุด ดังนี้ ดานมุทิตา ดานเมตตา ดานอุเบกขา และดานกรุณา ผลการเปรียบเทียบ
ของการใชหลักพรหมวิหาร ๔ ของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานพบวา ผูบริหารสถานศึกษาและ
ครูผูสอนมีการรับรูตอการใชหลักพรหมวิหาร ๔ ของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมแตกตางกันเม่ือ
พิจารณารายดานพบวา มีการใชหลักพรหมวิหาร ๔ ทุกดานแตกตางกัน๓

๔.๒ ดานกรุณา จากผลการวิจัยพบวา การบริหารงานตามหลักพรหมวิหารธรรมของ
องคการบริหารสวนตําบล ดานกรุณา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา เปนรายขอ พบวา
บุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยเฉพาะประเด็นขอท่ีวา
ผูบริหารแนะนําใหคําปรึกษาดวยวาจาสุภาพและปฏิบัติตามวาจาท่ีใหไวตอผูรวมงาน ซึ่งมีคาเฉลี่ย
สูงสุด (x=๓.๘๖ ) การจะเปนผูนํานั้นตองมีความเห็นใจ ชวยเหลือผูอยูใตบังคับบัญชาดวยความเต็ม
ใจ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพระปลัดคําภา สิมบิดา ไดศึกษาวิจัยเรื่อง“ การใชหลักธรรมพรหม
วิหาร ๔ ในการบริหารงานของผูบริหาร โรงเรียน ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษาในกลุม ๗ พบวา ๑. ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาใน กลุม ๗ มี
ความคิดเห็นเก่ียวกับการใชหลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารโรงเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ๒.
ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในกลุม ๗ ท่ีมีสถานภาพตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
การใชหลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานในโรงเรียนพบวาโรงเรียนโดยภาพรวมและรายดานพบไม
แตกตางกัน ๓. ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในกลุม ๗ ท่ีมีประสบการณการทํางาน
แตกตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับการใชหลักพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน
โดยภาพรวมและรายดานพบวาไมแตกตางกัน ๔. ครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาใน
กลุม ๗ ท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนท่ีมีขนาด โรงเรียนแตกตางกันมีความคิดเห็นเก่ียงกับการใชหลักพรหม
วิหาร ๔ ในการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนโดยภาพรวมและดานพบวาไมแตกตางกัน๔

๓ วิเชียร บุญกลา, “การศึกษาการใชหลักพรหมวิหาร ๔ ของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุรินทร เขต ๓”,วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย:
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร, ๒๕๕๐), บทคัดยอ.

๔ พระปลัดคําภา สิมบิดา, “การใชหลักธรรมพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน
ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในกลุม ๗”, ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต,
สาขาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, ๒๕๕๒), บทคัดยอ.
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๔.๓ ดานมุทิตา จากผลการวิจัยพบวา การบริหารงานตามหลักพรหมวิหารธรรมของ
องคการบริหารสวนตําบล ดานมุทิตา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา เปนรายขอ พบวา
บุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก และบุคลากรในองคการบริหาร
สวนตําบลคิดวา ผูบริหารมีความเยือกเย็น มีเหตุผล มีความเปนกัลยาณมิตรกับทุกคน อยูในระดับ
มาก (x=๓.๘๗) การมีไมตรีจิตตอผูอยูใตบังคับบัญชานั้น ตองอยูในความพอดี ไมใจดีจนเกินเลย
เสมอตนเสมอปลาย รักทุกคนใหเทาเทียมกัน ไมเลือกท่ีปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดความเคารพ และปฏิบัติ
หนาท่ีอยางเต็มความสมารถ ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ พระมหารุงโรจน ธมฺมฏเมธี ได
ศึกษาเรื่อง การศึกษาวิเคราะหหลักภาวะผูนําในพระพุทธศาสนาเถรวาท จากผลการศึกษาพบวา
ภาวะผูนําเปนลักษณะท่ีจําเปนและสําคัญอยางยิ่งสําหรับผูนําและผูบริหารทุกระดับและเปนกลไกให
การบริหารงานบรรลุตามวัตถุประสงคและความหมายของภาวะผูนํา ยังมีมากมายแลวแตจะมีผูนิยาม
ตามทัศนะของพระพุทธศาสนาการท่ีจะเปนผูนําท่ีดีท่ีมีความสมารถ ก็ตองสรางภาวะผูนําใหแกตัวเอง
โดยเริ่มพัฒนาท่ีจิตใจของตน และยึดหลักธรรมในการบริหารงาน สวนหลักธรรมสําหรับผูนําใน
พระไตรปฎก ไดแก หลักราชสังคหวัตถุ หลักพรหมวิหารธรรม หลักสาราณียธรรม ทศพิธราชธรรม
หลักคติธรรมหลักอธิปไตยและ สัปปุริสธรรม นอกจากนี้ผูนําตองรูจักใชหลักธรรมในการสรางศรัทธา
ใหเกิดข้ึนแกตนเองในการศึกษายังพบวาผูนําท่ีมีปญหาในการบริหารงานกับผูรวมงานและ
ผูใตบังคับบัญชาสวนหนึ่งสืบเนื่องจากการขาดภาวะผูนําท่ีประกอบดวยหลักธรรมดังกลาวเปน
ประการสําคัญ๕

๔.๔ อุเบกขา จากผลการวิจัยพบวา การบริหารงานตามหลักพรหมวิหารธรรมของ
องคการบริหารสวนตําบล ดานอุเบกขา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา เปนรายขอ พบวา
บุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก และบุคลากรในองคการบริหาร
สวนตําบลคิดวา ผูบริหารไมซ้ําเติมผูอ่ืนหรือบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล  อยูในระดับมาก
(x=๓.๘๓) การบริหารงานบุคคลนั้น ตองมีความเปนกลาง ไมเลือกท่ีรักมักท่ีชัง รวมถึงบุคลากรทุกคน
ก็ตองเปนผูท่ีมีใจเปนกลาง ซื่อสัตยกับตัวและผูอ่ืน ไมลําเอียง การบริหารจึงจะเปนไปดวยดี และ
ประสบความสําเร็จ ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัยของพระมานิต เตชวโร (อุดนอก) ไดทําการวิจัย
เรื่อง “รัฐศาสตรแนวพุทธ: พรหมวิหาร ๔ กับนักปกครอง” ผลการวิจัยพบวา พรหมวิหาร ๔ เปน
หลักธรรมสําหรับผูใหญผูนํา หรือนักปกครองถานักปกครองปฏิบัติตามยอมไดรับความเคารพยกยอง
สรรเสริญ และเปนท่ีรักท่ีพอใจของประชาชนแตหากนักปกครองไมปฏิบัติตามหลักพรหมวิหาร ๔
ปญหาจะเกิดข้ึนในการบริหารและการปกครองทําใหผูใตบังคับบัญชาหรือประชาชนเกลียดชัง
เพราะวาหลักการปกครองตามหลักรัฐศาสตรในทางพระพุทธศาสนา มิไดมุงเนนท่ีระบบแตเนนท่ีตัว
นักปกครอง เม่ือนักปกครองมีคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารและการปกครองแลวยอมทําใหรัฐ
และประชาชนมีความสุขและชีวิตท่ีดีไดไมวารัฐนั้นจะอยูในระบบการปกครองแบบใดก็ตาม๖

๕ พระมหารุงโรจน ธมฺมฏเมธี ( ศิริพันธ), "การศึกษาวิเคราะหหลักภาวะผูนํา ในพระพุทธศาสนาเถร
วาท", วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
๒๕๕๑).

๖ พระมานิต เตชวโร (อุดนอก), “รัฐศาสตรแนวพุทธ : พรหมวิหาร ๔ กับนักปกครอง”, วิทยานิพนธ
ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐).
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ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักพรหมวิหารธรรมขององคการบริหารสวน
ตําบลในอําเภอสอง จังหวัดแพร โดยจําแนกตามขอมูลปจจัยสวนบุคคล จากการศึกษาเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลตอการบริหารงานตามหลักพรหมวิหารธรรม
ของผูบริหาร พบวา บุคลากรท่ีมี เพศ ตางกัน  มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน สวน
บุคลากรท่ีมี อายุ  ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน และประสบการณทํางาน ตางกัน โดยภาพรวมมี
ความคิดเห็นแตกตางกัน จึงยอมรับสมมติฐาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี  ระดับ ๐.๐๑

๕. ขอเสนอแนะ
๕.๑ ผูบริหารควร มีการสนับสนุนใหบุคลากรเขารวมงานและกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ

กับหนาท่ีความรับผิดชอบ ตอตนเอง ตอหนาท่ี ตอเพ่ือนรวมงาน ตอผูบังคับบัญชา ตอประชาชน เพ่ือ
เปนการสราง รอยยิ้มใหเกิดข้ึนแกประชาชนและชุมชนของตน

๕.๒ ผูบริหารควรมอบหมายงานใหตรงตอภาระหนาท่ีการปฏิบัติงานของแตละฝายและ
ดําเนินการมอบหมายงานดวยความเปนธรรม เสมอภาคมีความเหมาะสม ยุติธรรมกอใหเกิดความ
สามัคคีเกิดข้ึนตอกัน

๕.๓ ผูบริหารควรใหการสนับสนุนชวยเหลือบุคลากรท่ีมีความรูความ สามารถในการ
ทํางานใหเจริญกาวหนาเพ่ือท่ีจะนํามาพัฒนาความรูแกหนวยงานตอไป มีความยินดีเม่ือผูอ่ืนไดดีดวย
ความจริงใจ ไมมีจิตใจริษยา

บรรณนานุกรม
๑. ภาษาไทย:
(๑) หนังสือ
พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). คุณธรรมนักบริหาร. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖.
วิลาวรรณ รพีพิศาล. การบริหารทรัพยากรมนุษย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพวิจิตรหัตถกร, ๒๕๕๔.
(๒) วิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ/รายงานวิจัย
พระปลัดคําภา สิมบิดา. “การใชหลักธรรมพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนตาม
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วิเชียร บุญกลา. “การศึกษาการใชหลักพรหมวิหาร ๔ ของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุรินทร เขต ๓”. วิทยานิพนธครุศาสตรมหา
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บทบาทขององคการบริหารสวนตําบล ในการประยุกตใชหลักสาราณียธรรม
เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชนตําบลคอรุม

อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ
THE ROLE SUB-DISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION IN THE

APPLICATION OF SARANIYADHAMMA TO STRENGTHENING
ON KORRUM DISTRICT, UTTARADIT PROVINCE

พระธนาวุฒิ ฐานวุฑฺโฒ (ทับแวว)

Phra Tanawut Thãnãvuddho (Tabweaw)
ผศ.ดร.สมจิต ขอนวงค,ดร.สายัน อินนันใจ

บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคคือ ๑. เพ่ือศึกษาบทบาทขององคการบริหารสวนตําบลใน
การประยุกตใชหลักสาราณียธรรม เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชนตําบลคอรุม อําเภอพิชัย
จังหวัดอุตรดิตถ ๒. เพ่ือเปรียบเทียบบทบาทขององคการบริหารสวนตําบลในการประยุกตใชหลักสา
ราณียธรรม เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชนตําบลคอรุม อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ โดย
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ๓. เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะเก่ียวกับบทบาทของ
องคการบริหารสวนตําบลในการประยุกตใชหลักสาราณียธรรม เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชน
ตําบลคอรุม อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ๔. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาบทบาทขององคการ
บริหารสวนตําบลในการประยุกตใชหลักสาราณียธรรม เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชนตําบล
คอรุม อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods
Research) โดยใชระเบียบวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research)โดยการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In depth
Interview) ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือ ประชาชนตั้งแตอายุ ๑๘ ปข้ึนไป ในเขต
พ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลคอรุม อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ จํานวน ๙,๖๒๘ คน ทําการหา
กลุมตัวอยางโดยใชสูตรคํานวณขนาดกลุมตัวอยางตารางสําเร็จรูปของของทาโร ยามาเน (Taro
Yamane) ไดกลุมตัวอยางจํานวน ๓๘๔ คน เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม และทําการวิเคราะห
ขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร หาความถ่ี (Freqency) คารอยละ
(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบ
คาที (t-test) และคาเอฟ (F-test) ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way

 นิสิตปรญิญาโท ๕๗๐๘๔๐๕๐๒๘ หลักสตูรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร, (ศูนยบัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร, ๒๕๕๘).
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Anova) และเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลหลัก จํานวน ๗ รูป/คน
จากนั้นทําการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis Technique) ดวยวิธีพรรณนาเปน
ความเรียง

ผลการวิจัยพบวา
๑. บทบาทขององคการบริหารสวนตําบลในการประยุกตใชหลักสาราณียธรรม

เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชนตําบลคอรุม อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ท้ัง ๖ ดาน พบวา
ประชาชนมีระดับความคิดเห็นตอ องคการบริหารสวนตําบลคอรุม อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ใน
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( ̅=๓.๗๔, S.D.= ๐.๔๙)

๒. ผลการเปรียบเทียบบทบาทขององคการบริหารสวนตําบลในการประยุกตใชหลักสา
ราณียธรรม เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชนตําบลคอรุม อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ จําแนก
ตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ อาชีพและรายได/เดือน พบวาภาพรวม มีความแตกตางกัน จึง
ยอมรับสมมติฐาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ สวนดานระดับการศึกษา มีพบวามีความ
แตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน

๓. ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะเก่ียวบทบาทขององคการบริหารสวนตําบลในการ
ประยุกตใชหลักสาราณียธรรม เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชนตําบลคอรุม อําเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ พบวาบุคลากรหรือเจาหนาท่ีขาดความรับผิดชอบ เห็นแกตัว ขาดความเสียสละในการ
ปฏิบัติงาน และบุคลากรหรือเจาหนาท่ีไมไวใจซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงาน สวนขอเสนอแนะ ควร
สรางจิตสํานึกในการชวยเหลืองาน และรูจักการเสียสละใหแกผูอ่ืน ควรแนะนําผูกระทําความผิดใหมี
การปรับปรุงในสิ่งท่ีถูกตองมากกวาการใชวาจาท่ีรุนแรง ควรสงเสริมการมองโลกในแงบวกอยูเสมอ
และควรสรางจิตสํานึกในการทํางานรวมกัน

๔. แนวทางการพัฒนาบทบาทขององคการบริหารสวนตําบล ในการประยุกตใชหลักสา
ราณียธรรม เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชนตําบลคอรุม อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ควรมีการ
ใหบริการสาธารณะเชิงรุกและหาแนวทางในการพัฒนาข้ึนมาใหม เพ่ือตอบสนองตอประชาชน และให
ประชาชนไดรับรูขาวสารท่ีจําเปน และใหบริการดวยความสุภาพเรียบรอย และมีการจัดโครงการ
อบรมใหความรูดานอาชีพใหกับประชาชนใหปลอดภัยตอสุขภาพ สนับสนุนสงเสริมใหเกิดอาชีพ และ
การพ่ึงพาตนเองของชุมชน และสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมใหมากข้ึน

Abstract
This aims of research was 1) to study The Role of Sub-District

Administrative Organization in the Application of Saraniyadhamma to Strengthening
on Korrum District, Uttaradit Province. 2) to compare the opinions of personnel in
The Role of Sub-District Administrative Organization in the Application of
Saraniyadhamma to Strengthening on Korrum District, Uttaradit Province. 3) to study
the problems, obstacles and suggestions of The Role of Sub-District Administrative
Organization in the Application of Saraniyadhamma to Strengthening on Korrum
District, Uttaradit Province. and 4) to study process of development of The Role of
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Sub-District Administrative Organization in the Application of Saraniyadhamma to
Strengthening on Korrum District, Uttaradit Province.

This research was using Mixed Methods Research, By Quantitative Research
and Qualitative Research. The group of this research was 9,628 people and using
Simple Random Sampling of Taro Yamaguchi (Taro Yamane), size sample of 384
people, using draw lots, and collected the information by Questionnaire and to
analyze the data using the Statistical Package for Social Science (SPSS) research. To
analyze the Frequency, percentage, Mean and Standard Deviation, compared by
testing the hypothesis, by testing the values t-test and F-test, values by one way
Analysis of variance (One Way ANOVA), and to in Depth Interview with a group of
data base information by 7 key informants, then analysis data technique by
descriptive analyzed.
The result of this research was found that:

1. The level of personnel’s opinion towards The Role of Sub-District
Administrative Organization in the Application of Saraniyadhamma to Strengthening
on Korrum District, Uttaradit Province, found the level of opinion’s personnel have
had an average opinion included in a high level ( = 3.74, S.D. = 0.49).

2. The result of opinion comparison of people to The Role of Sub-District
Administrative Organization in the Application of Saraniyadhamma to Strengthening
on Korrum District, Uttaradit Province, classified by gender, age, occupation and
income monthly, they are not different, then accepted the hypothesis. And the
educational background is different, then its rejected the hypothesis.

3. The problems, obstacles and suggestions of The Role of Sub-District
Administrative Organization in the Application of Saraniyadhamma to Strengthening
on Korrum District, Uttaradit Province found that, personals or officer who has
irresponsibility, selfish, sacrifices in works. To do not trust on each other. And
suggestion, should have awareness and sacrifices on works. To be an good advisor on
bad people and using a polite speech and encourage on works for everyone.

4. The development processing approach based on The Role of Sub-
District Administrative Organization in the Application of Saraniyadhamma to
Strengthening on Korrum District, Uttaradit Province, should have public service and
finding a new developmentally for supporting people. To have a training projects on
local career and be self for people. And after trained they can self-reliance.
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๑. บทนํา
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ เปนหนวยงานหนึ่งท่ีมีบทบาทหนาท่ีใน

การสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพใหเปนไปในทิศทางท่ีพึงประสงค (สสส.) ดําเนินงานดานการ
สงเสริมสนับสนุนหนวยงานตางๆ ท่ีรวมเรียกวา “ภาคี” เนนการพัฒนาความเขมแข็งของระบบ
สุขภาพและสนับสนุนใหการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพสอดรับกับพัฒนาการของภาคสังคม
ทองถ่ิน และนโยบายสาธารณะ

ภายใตแผนหลักของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ ซึ่งรับผิดชอบโดย
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพในพ้ืนท่ีชมุชน  ไดกําหนดเปาหมายในการเสริมสราง
ความเขมแข็งใหชุมชนทองถ่ิน โดยมุงสนับสนุนการขับเคลื่อนใหชุมชนทองถ่ินมีการจัดการระบบสุข
ภาวะโดยท่ีเอ้ือตอการพัฒนาระบบการจัดการระบบสุขภาวะชุมชนและผูนําท่ีเขมแข็ง อันจะนําไปสู
การขับเคลื่อนงานพัฒนาสุขภาวะอยางมีประสิทธภิาพและประสิทธิผล

ในชวงท่ีผานมาชุมชนทองถ่ินในระดับตําบล ไดดําเนินโครงการเสริมสรางสุขภาวะแก
ประชาชนในชุมชน โดยไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสรางสุขภาพ
ภายใตแผนสุขภาวะขุมขน เพ่ือสรางความเขมแข็งใหชุมชนทองถ่ิน โดยมีเปาหมายสูงสุดคือ การ
พัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนในชุมชน

องคการบริหารสวนตําบลคอรุม เปนเปนองคการปกครองทองถ่ินท่ีมีหนาท่ีในการสงเสริม
และพัฒนาในเรื่องของสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยนําเรื่องดังกลาวมาบูรณาการ
ออกแบบกระบวนการทํางานเพ่ือพัฒนาการนําไปสูตําบลสุขภาวะ นําฐานขอมูลชุมชนมากําหนด
ปจจัยในการสรางเสริมสุขภาพ และขับเคลื่อนชุมชนในการใชศักยภาพของชุมชน ภายใตโครงการ
เพชรคอรุมมีกระบวนการคนหาแกนนําของตํามาจากหลายภาคสวนมาพัฒนาโดยใชกลยุทธในการ
พัฒนาคน ซึ่งหัวขอดังกลาวสามารถท่ีจะพัฒนาโครงการตางๆ เพ่ือสรางสุขภาวะ ๔ มิติ ไดแก กาย
จิต สังคม และปญญา จากรากฐานสังคม

องคการบริหารสวนตําบลคอรุม ไดเขารวมโครงการสรางเสริมสุขภาวะเพ่ือความอยูดีมีสุข
ของชุมชน กับมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ เครือขายองคกรทองถ่ินจังหวัดอุตรดิตถและเครือขาย
ภาคเหนือ  โดยเนนการผนึกกําลังกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดอุตรดิตถ  องคกรการศึกษา
และองคกรในพ้ืนท่ีท่ีมีบทบาทท้ังทางตรงและทางออมในการสรางเสริมสุขภาวะชุมชนใหไดรวมมือ
เพ่ือสรางตนแบบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรชุมชน และสถานศึกษาในพ้ืนท่ีชุมชนเพ่ือ
การพัฒนากําลังคนและการสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนสูการอยูดีมีสุขอยางยั่งยืน ในระยะป
แรกของการดําเนินงานไดเนนการสรางความเขาใจแกชุมชน และการดําเนินนโยบายสาธารณะแบบมี
สวนรวม โดยการจัดเก็บขอมูลและสถานการณสุขภาวะของคนในตําบลและนํามาจัดทําระบบ
ฐานขอมูล นอกจากนั้นตําบลยังไดมีการเปดศักยภาพตําบลโดยไดมีกิจกรรมคนหาแหลงเรียนรูและ
ถอดบทเรียนประสบการณความสําเร็จ และไดจัดเปนระบบตาง ๆ ท่ีเชื่อมโยงกันท้ังตําบล จากนั้นก็ได
นําขอมูลปญหาความตองการท่ีมีอยูนํามาจัดทําแผนพัฒนาตําบลเพ่ือนําสูการปฏิบัติ ซึ่งผลการ
ดําเนินงานไดทําใหชุมชนไดเรียนรูและเขามามีสวนรวมการการสรางเสริมสุขภาวะใน ๔ มิติท้ังกาย ใจ
สังคม ปญญา อยางตอเนื่อง มีระบบฐานขอมูลชุมชนในเรื่องสุขภาวะ มีแกนนําชุมชนประสานการ
ทํางานและไดเกิดโครงการสรางสรรคดานสุขภาวะชุมชน และเปนเจาภาพหลักในการขับเคลื่อนงาน
สุขภาวะ โดยใชพ้ืนท่ีเปนตัวตั้ง
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เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลคอรุมเปนองคการบริหารสวนตําบลสุขภาวะท่ีมีคุณภาพ
ไดมาตาฐานตามตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณะสุข ผูวิจัยเห็นวาควรนําหลักธรรมมาเปนแนวทางใน
การพัฒนาตําบลสุขภาวะชุมชน คือ หลักสาราณียธรรม ซึ่งประกอบดวย ๑) เมตตามโนกรรม
๒) เมตตาวจีกรรม ๓) เมตตากายกรรม ๔) สาธารณโภคี ๕) สีลสามัญญตา ๖) ทิฏฐิสามัญญตาธรรม
เปนท่ีตั้งแหงการใหระลึกถึงกัน ยอมเปนไปเพ่ือความพรอมเพรียงเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งเปน
หลักธรรมท่ีสําคัญท่ีจะชวยเสริมสรางความรูสึกท่ีดีสรางความสามัคคีใหเกิดข้ึนกับหนวยงาน โดยมุง
ตรงตอความรวมมือในการจัดการความรูดานการพัฒนาศักยภาพสุขภาวะชุมชน และระบบการจัดการ
สุขภาพอันจะทําใหประชาชนในตําบลคอรุม มีสุขภาวะท่ีดี และองคการบริหารสวนตําบลคอรุมเปน
ตําบลสุขภาวะท่ีมีสุขภาพ

๒. วัตถุประสงคของการวิจัย
๑.๒.๑ เพ่ือศึกษาบทบาทขององคการบริหารสวนตําบลในการประยุกตใชหลัก

สาราณียธรรม เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชนตําบลคอรุม อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ
๑.๒.๒ เพ่ือเปรียบเทียบบทบาทขององคการบริหารสวนตําบลในการประยุกตใชหลัก

สาราณียธรรม เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชนตําบลคอรุม อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ
โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล

๑.๒.๓ เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะเก่ียวกับบทบาทขององคการบริหาร
สวนตําบลในการประยุกตใชหลักสาราณียธรรม เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชนตําบลคอรุม
อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ

๑.๒.๔ เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาบทบาทขององคการบริหารสวนตําบลในการ
ประยุกตใชหลักสาราณียธรรม เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชนตําบลคอรุม อําเภอพิชัย
จังหวัดอุตรดิตถ

๔. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง บทบาทขององคการบริหารสวนตําบลในการประยุกตใชหลักสาราณียธรรม

เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชนตําบลคอรุม อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ผูวิจัยไดใชการวิจัย
แบบผสานวิธี (Mixed Method Research) โดยใชระเบียบวิธีเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
โดยการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการแจกแบบสอบถาม (Questionaire) กับกลุมประชากรท่ีได
กําหนดไว และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการ
สัมภาษณเชิงลึก (In depth Interview) กับผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) เพ่ือสนับสนุนขอมูล
เชิงปริมาณ

๔. สรุปผลการวิจัย
๑. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน ๒๑๐ คน คิดเปนรอยละ ๕๔.๗

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง ๓๐ – ๓๙ ป จํานวน ๑๘๐ คน ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน ๑๘๙ คน คิดเปนรอยละ ๔๙.๒ ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญมีอาชีพรับจาง/ลูกจาง จํานวน ๑๙๐ คน  คิดเปนรอยละ ๔๙.๕ และผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญมีรายได ๑๐,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐ บาท จํานวน ๑๔๔ คน คิดเปนรอยละ ๓๗.๕.๒
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๒. ผลการวิเคราะหขอมูลระดับความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทขององคการบริหาร
สวนตําบล ในการประยุกตใชหลักสาราณียธรรม เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชนตําบลคอรุม
อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ พบวา ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลคอรุม
มีระดับความคิดเห็นของประชาชน ตอบทบาทขององคการบริหารสวนตําบล ในการประยุกตใชหลัก
สาราณียธรรม เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชนตําบลคอรุม ในภาพรวมอยูในระดับมาก
( ̅=๓.๗๔, S.D.=๐.๔๙)

๓. ผลการเปรียบเทียบระดับบทบาทขององคการบริหารสวนตําบลในการประยุกตใชหลัก
สาราณียธรรม เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชนตําบลคอรุม อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ จําแนก
ตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ดานเพศ ดานอายุ ดานอาชีพ และดานรายได ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ สวนดานระดับการศึกษา ปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว

๔. แนวทางในบทบาทขององคการบริหารสวนตําบลในการประยุกตใชหลักสาราณียธรรม
เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชนตําบลคอรุม อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ดังนี้ ๑) ดานหลัก
เมตตากายกรรม พบวา องคการบริหารสวนตําบลคอรุมมีสถานท่ีบริการท่ีดีตอสุขภาพ เพ่ือเปน
แบบอยางใหประชาชนนําไปปฏิบัติ สงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพท่ีดี แนะนําใหประชาชนรูจักรัก
สุขภาพของตนเอง ใหคําแนะนําในการปองกันภัยจากโรคท่ีมาจากสัตวเลี้ยงในท่ีอยูอาศัยของ
ประชาชนการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนโครงการใหประชาชนไดมีสุขภาพท่ีดี มีการสนับสนุน
ใหมีการออกกําลังกายรวมกันทุกกลุม ไมวากลุมวัยรุน กลุมผูสูงอายุ ๒) ดานหลักเมตตาวีจีกรรม
พบวา องคการบริหารสวนตําบลคอรุมไดมีการใหคําแนะนําในเรื่องรูจักวิธีการดูแลสุขภาพของ
ประชาชน สงเสริมเก่ียวกับ ดานสุขภาพรางกายของประชาชน และยังใหคําแนะนําในเรื่องการดูแล
สุขภาพของประชาชน สงเสริมเก่ียวกับ การปองกัน รักษา ฟนฟู ดานสุขภาพรางกายของประชาชน
๓) ดานหลักเมตตามโนกรรม พบวา องคการบริหารสวนตําบลคอรุม มีการใหบริการสาธารณะเชิงรุก
และหาแนวทางในการพัฒนาข้ึนมาใหม เพ่ือตอบสนองตอประชาชน และใหประชาชนไดรับรูขาวสาร
ท่ีจําเปน และใหบริการดวยความสุภาพเรียบรอย ไดมีการจัดกิจกรรมใหประชาชนเขารวมเพ่ือสุขภาพ
ของประชาชน มีความคิดสรางสรรค และนวัตกรรมในการจัดกิจกรรมเพ่ือสุขภาพ มีแผนการพัฒนา
กระบวนการสาธารณสุขเชิงรุกอยางตอเนื่องดวยการทําสิ่งท่ีเปนประโยชน ๔) ดานหลักสาธารณโภคี
พบวา องคการบริหารสวนตําบลคอรุม มีการจัดโครงการอบรมใหความรูดานอาชีพใหกับประชาชนให
ปลอดภัยตอสุขภาพ สนับสนุนสงเสริมใหเกิดอาชีพ และการพ่ึงพาตนเองของชุมชน และยังสนับสนุน
ใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม และประชาชนเขารวมกิจกรรมท่ีทางองคการบริหารสวน
ตําบลไดจัดใหกับประชาชนไดมีสวนรวมในกิจกรรม ๕) ดานหลักสีลสามัญญตา พบวา องคการบริหาร
สวนตําบลคอรุมไดมีการสงเสริมใหประชาชนไดรูจักการเสียสละ มีการสนับสนุนสงเสริมใหประชาชน
มีจิตอาสา ประชาชนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมเพ่ือสุขภาพอยางสมํ่าเสมอแกประชาชน มีการจัด
กิจกรรมสรางจิตสํานึกสาธารณะโดยยึดหลักธรรมของศาสนาเปนท่ีตั้ง ๖) ดานหลักทิฏฐิสามัญญตา
พบวา องคการบริหารสวนตําบลคอรุมเปดใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็น  เพ่ือพัฒนาทองถ่ินใหมี
สุขภาวะท่ีดี และยังมีการสนับสนุนและสงเสริมเยาวชนไดจัดกิจกรรมประเภทตางๆ ท่ีเก่ียวกับ
ประเด็นสุขภาพมีสวนในการสรางตัวชี้วัดสุขภาพของชุมชนรวมกัน มีการเคารพรับฟงและสงเสริมการ
พัฒนาศักยภาพของภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือสรางสุขภาวะของประชาชน
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๕. ขอเสนอแนะจากการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง มีความคิดเห็นตอบทบาทขององคการบริหารสวนตําบล ในการ

ประยุกตใชหลักสาราณียธรรม เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชนตําบลคอรุม อําเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะทางการวิจัย ดังนี้

๕.๑ ขอเสนอแนะท่ัวไป
๑) องคการบริหารสวนตําบลคอรุม ควรเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ

ทํางานขององคการบริหารสวนตําบล คือ รวมคิด รวมทํา รับผิดชอบ และรวมตรวจสอบ เพ่ือท่ีจะได
แกไขปญญาหาของประชาชนในพ้ืนในท่ีอยางตรงจุด ลดปญหาความขัดแยงท่ีเกิดข้ึน

๒) องคการบริหารสวนตําบลคอรุม ควรสงเสริมการปลูกฝงเสริมสรางศีลธรรม คุณธรรม
และจริยธรรม ใหประชาชน นักเรียน นักศึกษา เชน สงเสริมการอบรมปฏิบัติธรรมรวมกับคณะสงฆ
เพ่ือขัดเกลาจิตใจใหรูจักนําธรรมะทางพระพุทธศาสนาไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

๓) องคการบริหารสวนตําบลคอรุม ควรสรางจิตสํานึกใหกับพนักงานในการชวยเหลืองาน
และรูจักการเสียสละใหแกผูเพ่ือนรวมงาน

๔) องคการบริหารสวนตําบลคอรุมควรสรางจิตสํานึกโดยใหเห็นถึงการอยูรวมกันในสังคม
ท่ีตองพ่ึงพาอาศัยกัน การเสียสละ และการชวยเหลือซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงาน

๕) เจาหนาท่ีหรือพนักงานบางทาน ควรปรับปรุงแกไขบุคลิกตนเอง และในการอยูรวมกัน
ในเรื่องกิริยามารยาท

๕.๒ ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
๑) ควรทําการศึกษาในการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชรวมกับ

การพัฒนาตําบลสุขภาวะชุมชน
๒) ควรทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาตําบลสุขภาวะ โดยเปลี่ยนขนาดพ้ืนท่ีของการ

วิจัยใหกวางข้ึน และขนาดใหญข้ึนตามลําดับ เชน ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด
๓) ควรนําหลักธรรมทางพุทธศาสนาอ่ืนมาประยุกตใชในการวิจัย เพ่ือใหการพัฒนาตําบล

สุขภาวะชุมชนมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล เชน หลักพรหมวิหาร ๔ หลักสุจริต ๓ เพ่ือใหทราบถึงแนวทาง
ในการพัฒนาตําบลสุขภาวะมากยิ่งข้ึน

๔) ในการศึกษาวิจัยเก่ียวกับรูปแบบการพัฒนาตําบลสุขภาวะชุมชน และนําผลท่ีไดจาก
การวิจัยไปพัฒนาการพัฒนาตําบลสุขภาวะใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใหดียิ่งข้ึนตอไป

๕) ควรศึกษาการวิจัยโดยใชชื่อเรื่องหรือหลักธรรมอ่ืน มาประยุกตใชในการวิจัยเพ่ือเปน
แนวทางพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลคอรุม อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ เพ่ือท่ีจะไดนํา
ผลการวิจัยไปพัฒนาองคสวนตําบลใหมีศักยภาพมากยิ่งข้ึน และเพ่ือใหเปนองคการบริหารสวนตําบล
ตนแบบในอนาคต
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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค คือ ๑. เพ่ือศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเดนชัย จังหวัดแพร ตามความคิดเห็นของบุคลากร ๒. เพ่ือศึกษา
เปรียบเทียบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารงานเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเดนชัย
จังหวัดแพร โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ๓. เพ่ือศึกษาปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะเก่ียวกับ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเดนชัย จังหวัดแพร
๔. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอ
เดนชัย จังหวัดแพร เปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) โดยจําแนกตามปจจัย
สวนบุคคล จํานวน ๒๕๐ คน โดยใชสูตรคํานวณขนาดกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน (Taro
Yamane) จะไดกลุมตัวอยางจํานวนท้ังสิ้น ๑๕๐ คน และเก็บขอมูลใชแบบสอบถาม และทําการ
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร เพ่ือหาคาความถ่ี คารอยละ
คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการอธิบายลักษณะขอมูลท่ัวไป และทําการทดสอบ
สมมติฐานดวยการทดสอบคา (t-test) และคาเอฟ (F-test) ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทาง
เดียว (One Way ANOVA) เม่ือพบวามีความแตกตางจึงทดสอบความแตกตางรายคูโดยวิธีการหา
ผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุด (Least Significant Difference : LSD) ในสวนของขอคําถามปลายเปดท่ี
แสดงปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ ผูวิจัยทําการจัดกลุมตามประเด็นท่ีกําหนดไวในแบบสอบถาม
ปลายเปด จากนั้นจะทําการวิเคราะห โดยใชการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และขอมูลจากการ
สัมภาษณเชิงลึกท่ีมีโครงสราง ( Strueture In–Depth In terview)จํานวน ๗ รูป/คน เก็บขอมูลดวยการ
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สัมภาษณเชิงลึกตัวตอตัว สาระสําคัญของประเด็นการสัมภาษณ จากนั้นทําการวิเคราะหขอมูลเชิง
เนื้อหา (Content Analysis Technique) ดวยวิธีพรรณนาเปนความเรียง

ผลการวิจัย พบวา

๑. ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเดนชัย
จังหวัดแพร พบวา บุคลากรของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเดนชัย จังหวัดแพร มีระดับการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลคาเฉลี่ยโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = ๓.๖๘ )

๒. ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรเทศบาล
ตําบลในเขตอําเภอเดนชัย จังหวัดแพร ดวยการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหความแตกตางตาม
การจําแนกปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได สถานภาพ และประสบการณ
การทํางาน พบวา เม่ือจําแนกปจจัยสวนบุคคล ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว

๓. ผลการศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของบุคลากรเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเดนชัย จังหวัดแพร ประกอบดวย บุคลากรบางสวนยังไม
เขาใจในเรื่องของกฎระเบียบ และขอบังคับของเทศบาล ทําใหประชาชนขาดความเชื่อม่ันใน
การใหบริการของบุคลากร เทศบาลตําบลขาดการประชาสัมพันธ ประชาชนไมสามารถเขาถึงและรับรู
ขอมูลขาวสารท่ีทันสมัย ขอเสนอแนะควรมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูในงานท่ีรับผิดชอบ
กฎระเบียบ ขอบังคับของเทศบาลและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพ่ือเปนการพัฒนาจิตใจและ
พัฒนาความรูควบคูกันไป

๔. แนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรเทศบาลตําบลในเขต
อําเภอเดนชัย จังหวัดแพร ประกอบดวย เรื่องของการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรของเทศบาล
พัฒนาตนเองในการในดานกฎระเบียบ ขอบังคับของเทศบาล และหลักธรรมในพระพุทธศาสนา
ใหเกิดความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ี เพ่ือใหประชาชนยอมรับเกิดความไววางใจ และใหความ
รวมมือในการทําหนาท่ีบริการใหแกประชาชน

คําสําคัญ: การบริหารงาน, ธรรมาภิบาล

Abstract
The purposes of this research were 1) to study the administration

accordance with good governance of municipal district in Denchai district, Phrae
Province 2) to study and compare the administration in accordance with good
governance of municipal district in Denchai district, Phrae Province, classification along
individual factor, 3) to study problem, obstacle and suggestion in the administration in
accordance with good governance of municipal district in Denchai district, Phrae
Province, 4) to study guideline the administration in accordance with good
governance of municipal district in Denchai district, Phrae Province. This study was
mixed methods research, it classified individual factor of 250 people, using calculated
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formula sample group of Taro Yamane, it has all 150 people and data were collected
by using the questionnaire and analyzed by using computer program in the social
sciences search for finding frequency, percentage, mean and standard deviation to
descript generation information. Testing the hypothesis used t-test and F-test with
one way ANOVA. The result of test showed the different as least significant difference
(LSD) In the part of open-end showed problem, obstacle and suggestion the
researcher was arrange the group according to issue of open – end. Then they were
analyzed by frequency and data on the essence of the interview, the researcher will
gather data on the essence of the interview and then by content analyzed.

The result of the research was found as follows;
1.The level of the administration accordance with good governance of

municipal district in Denchai district, Phrae Province found that personnel of
municipal district in Denchai district, Phrae Province had level of administration
according to good governance overall were ranked at the highest level ( X =3.68)

2. Result of comparison administration accordance with good
governance of municipal district in Denchai district, Phrae Province, using the
hypothesis test by different analysis according individual factors: sex, age, education
background ,status, work’s experience found that when it classified individual factor
were not different, it un-accepted the hypothesis.

3. The result of study problem, obstacle and suggestion of the administration
in accordance with good governance of municipal district in Denchai district, Phrae
Province featured some personnel didn’t understand rule and regulation of
municipality ,than make people didn’t trust service of personnel,municipality didn’t
publicize and people could not know update information. Suggestion that they
should improve personnel to know their responsibility, rule of municipality and
Buddhist principle for mind and knowledge development.

4. The guideline of the administration in accordance with good
governance of municipal district in Denchai district, Phrae Province found that support
and promotion personnel of municipality should improve themselves in rule
regulation and Buddhist principle for their responsibility, people belief and trust,
participate for service people.
Keyword: The Administration, Good Governance
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๑. บทนํา
การกระจายอํานาจการปกครองสูทองถ่ินในระดับเทศบาล นับเปนรูปแบบการบริหาร

จัดการในระบอบประชาธิปไตยอยางหนึ่ง เทศบาลเปนหนวยงานหนึ่งท่ีตองจัดการดูแลทุกขสุขของ
ประชาชนเทศบาลเปนการปกครองสวนทองถ่ินท่ีเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมมากรูปแบบ
หนึ่ง ดังนั้นสาระสําคัญประการหนึ่งของเทศบาลก็คือ การบริหารกิจการในทองถ่ินท่ีเปดโอกาสใหกับ
ประชาชนในเขตเทศบาลเขามามีสวนรวมในการบริหารงานได

จุดมุงหมายสําคัญในการปกครองสวนทองถ่ินนั้นก็เพ่ือตองการใหประชาชนในทองถ่ิน
ตางๆ ไดมีโอกาสเรียนรูและทํา ความเขาใจหลักการของการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยให
ประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองท้ังทางตรงและทางออม องคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบเทศบาล
ถือไดวาเปนท่ีแพรหลาย เปนท่ีรูจักของประชาชนมากท่ีสุดในบรรดารูปแบบองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินรูปแบบตางๆ ตลอดจนกําหนดนโยบายและควบคุมดูแลการบริหารงานของเทศบาลใหเปนไป
ตามนโยบายของฝายบริหารหรือจะกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือสภาเทศบาลทําหนาท่ีคลายสภาผูแทนราษฎร
และคณะเทศมนตรีทําหนาท่ีเหมือนกับคณะรัฐมนตรีในระดับประเทศนั่นเอง๑

ในทางพระพุทธศาสนา กลาววา “ผูนําหรือผูบริหาร คือผูท่ีมีคุณสมบัติ เชนสติปญญา
ความดีงาม ความรู ความสามารถของบุคคล ท่ีชักนําใหคนท้ังหลายมาประสานกันและพากันไปสู
จุดหมายท่ีดีงาม พุทธองคตรัสไวในโคปาลสูตร โดยการเปรียบเทียบฝูงโค และโคจาฝูงเก่ียวกับผูนํา
และผูบริหาร ตลอดผูตามไววา เหมือนหัวหนาฝูงวายน้ําไปสูฝงตรงกันขามหากโคหัวหนาฝูงวายไปตรง
ฝูงโคท้ังหลายก็ตรงตามกัน และประสบกับความปลอดภัย หากโคแหงข้ึนเปนเทศบาล และไดมีการ
ปรับปรุงกฎหมายดังกลาวอยูเปนระยะ เชน ในปพ.ศ. ๒๔๘๑ และพ.ศ. ๒๔๘๓, พ.ศ. ๒๔๙๖ ไดมีการ
ตราพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ข้ึนใชแทนกฎหมายเกาท้ังหมด และไดมีการใชกฎหมาย
พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ ตอมาไดมีการปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมใหสอดคลองกับบทบัญญัติหมวดวา
ดวยการปกครองทองถ่ินตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ตอมาในพ.ศ. ๒๕๔๒
ไดมีการปรับปรุงแกไข พ.ร.บ. เทศบาล (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ เพ่ือใหสอดคลองกับบทบัญญัติใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพ.ศ. ๒๕๔๒๒

ตามหลัก การปกครองทองถ่ินในรูปแบบของเทศบาล มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
ตลอดมาเพ่ือใหเหมาะสมกับสภาพการณของแตละชวงเวลา ซึ่งปญหาและอุปสรรคหลายประการท่ีทํา
ใหการปกครองทองถ่ินไมสามารถอํานวยประโยชนใหกับประชาชนไดอยางเต็มท่ีตามวัตถุประสงคใน
การปกครองประเทศ โดยเฉพาะวัตถุประสงคหลักในการปกครองทองถ่ินคือการใหประชาชนไดเขามา
มีสวนรวมในการเมืองการปกครอง โดยมีตัวแทนของประชาชนในรูปของกรรมการชุมชนท่ีทําหนาแทน
ประชาชนในการบริหารเทศบาล ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

เทศบาลตําบล แตเดิมเปนตําบลหนึ่ง คือตําบลในเขตอําเภอเดนชัย จังหวัดแพรตอมา
รัฐบาลไดประกาศพระราชกฤษฎีกายกฐานะตาบลในเวียงข้ึนเปนเทศบาลชื่อวา “เทศบาล” เม่ือวันท่ี
๒๕ มีนาคม ๒๔๗๘ โดยประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี ๕๒ และไดบริหารจนกระท่ังมาจนถึง

๑ ชูวงศ ฉายะบุตร, การปกครองทองถิ่นไทย, พิมพครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพฯ : บริษัท
พิฆเนศพริ้นทติ้งเซนเตอร, ๒๕๓๙), หนา ๒๗.

๒ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ภาวะผูนํา, พิมพครั้งท่ี ๗, (กรุงเทพมหานคร :
สุขภาพใจ, ๒๕๒๖), หนา ๔.
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ทุกวันนี้เทศบาลเปนองคกรการปกครองสวนทองถ่ินอีกรูปแบบหนึ่งท่ีมีการพยายามในการจัดการท้ัง
ทรัพยากรบุคคลและพนักงานฝายตางๆ อยูเสมอ แตในขณะเดียวกันอดีตท่ีผานมาก็ยังมีปญหาดาน
บุคลากรอยูบางเก่ียวกับเรื่องของการบริหารงานก็ตองมีบุคลากรท่ีบริหารงานนั้นมีคุณภาพ มีคุณธรรม
จริยธรรมดวย แนนอนท่ีสุดวาการบริหารงานเทศบาลทุกท่ีลวนตองมีปญหาในองคกรทุกองคกร อาทิ
เชน ปญหาขาดบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญไมเพียงพอตอหนวยงาน และปญหาท่ีมีขอจํากัดในในดาน
งบประมาณตอการบริหารงานในการจัดซื้อจัดหาอุปกรณท่ีจาเปนตองใชในหนวยงาน เปนตน พอนํา
หลักธรรมาภิบาลซึ่งประกอบดวยหลัก ๖ ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส
หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา มาใชบริหารงานจึงจําเปนอยางยิ่งท่ี
จะตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเดนชัยหลังจากนั้นจนถึงปจจุบันนี้
นอกจากนั้นจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี ปจจุบัน เทศบาลตําบลในเขต
อําเภอเดนชัยนั้นถือเปนการปกครองระดับทองถ่ินท่ีเขาถึงประชาชนไดดีท่ีสุดและรวดเร็วท่ีจนกระท่ัง
ไดรับรางวัลมากมาย

ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับ เรื่องการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเดนชัย จังหวัดแพร เพ่ือทราบการบริหารงานของ
เทศบาลตําบลในเขตอําเภอเดนชัย เปนอย างไร  และเ พ่ือเปนขอมูล พ้ืนฐานในการศึกษา
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลแกหนวยงานอ่ืนๆ ตอไป

๒. วัตถุประสงคของการวิจัย
๒.๑. เพ่ือศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอ

เดนชัย จังหวัดแพร ตามความคิดเห็นของบุคลากร
๒.๒. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลในเขต

อําเภอเดนชัย จังหวัดแพร โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
๒.๓. เพ่ือศึกษาปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงานตามหลักธรรมา

ภิบาลของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเดนชัย จังหวัดแพร
๒.๔. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารงาน

เทศบาลตําบลในเขตอําเภอเดนชัย จังหวัดแพร

๓. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) โดยใช

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Questitative Research) โดยการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการแจก
แบบสอบถาม (Questionnaire) กับกลุมประชากรท่ีได กําหนดไว  และการวิจัยเชิ งคุณภาพ
(Qualitative Research) โดยการเก็บรวบรวมขอมูลดวนวิธีการสัมภาษณ เชิงลึก ( In
depthInterview) กับผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ประชากรท่ีใชในการศึกษา ไดแก บุคลากร
ท่ีปฏิบัติงานเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเดนชัย จังหวัดแพร จํานวน ๒๕๐ คน จาก ๓ เทศบาล โดยใช
สูตรคํานวณขนาดกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) จะไดกลุมตัวอยางจํานวนท้ังสิ้น
๑๕๐ คน และเก็บขอมูลใชแบบสอบถาม

การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร สถิติท่ีใช
วิเคราะหหาคาความถ่ี (Frequency) คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน



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

๔๐๒

และทําการทดสอบสมมติฐานดวยการทดสอบคา (t-test) และคาเอฟ (F-test) ดวยการวิเคราะหความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA) และ การวิจัยเชิงคุณภาพไดใชเครื่องมือเปนแบบ
สัมภาษณ วิเคราะหโดยใชเทคนิคการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis Technique)
รวมท้ังใชแนวคิดจากเอกสาร และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของมาสนับสนุนในการวิเคราะหเพ่ือใหเห็น
ภาพรวมในการวิจัย

๔. สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล

ตําบลในเขตอําเภอเดนชัย จังหวัดแพร พบวา บุคลากรของเทศบาลตําบลผูตอบแบบสอบถามมีระดับ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเดนชัยในภาพรวมอยู
ในระดับมาก ( X =๓.๖๘, S.D.=๐.๕๙๐) และเมื่อพิจารณารายดานพบวาดานความโปรงใส อยูใน
ระดับมากท่ีสด รองลงมาคือ ดานคุณธรรม ดานการมีสวนรวม ดานความรับผิดชอบ ดานความคุมคา
และดานนิติธรรม ดังรายละเอียดดังนี้

๑) ดานนิติธรรม พบวา การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลในเขต
อําเภอเดนชัย จังหวัดแพร ดานนิติธรรม ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =๓.๖๓, S.D.=๐.๖๒๗)
เม่ือพิจารณาในแตละขอพบวาระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลในเขต
อําเภอเดนชัย จังหวัดแพร คาเฉลี่ยสูงสุด ( X =๓.๗๔, S.D.=๐.๗๔๖) ในขอท่ีวา เปดโอกาสใหประชาชน
ไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับขอบังคับตางๆท่ีจะผลบังคับใชกับชุมชน รองลงมาคือ การบริหารงานของ
เทศบาลตําบลมีความชัดเจนของการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย, ระเบียบและขอบังคับ
( X =๓.๖๖, S.D.=๐.๗๔๐) สวนคาเฉลี่ยต่ําสุด ( X =๓.๕๐, S.D.=๐.๘๔๙) ในขอท่ีวา เทศบาลตําบลมี
การปฏิรูปกฎระเบียบใหเหมาะสมกับสถานการณเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ

๒) ดานคุณธรรม พบวา การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลในเขต
อําเภอเดนชัย จังหวัดแพร ดานคุณธรรม คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = ๓.๗๒, S.D.=๐.๖๖๔)
เมื่อพิจารณาในแตละขอพบวาระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลในเขต
อําเภอเดนชัย จังหวัดแพร คาเฉลี่ยสูงสุด ( X =๓.๘๑, S.D.=๐.๗๘๑) ในขอท่ีวาผูบริหาร, สมาชิกและ
พนักงานมีความซื่อสัตยสุจริต, ยึดม่ันในศีลธรรมและจริยธรรม รองลงมาคือ ผูบริหาร, สมาชิกและ
พนักงานปฏิบัติอยูในศีลธรรมกระทําตนเปนตัวอยางท่ีดีในสังคม ( X =๓.๗๕, S.D.=๐.๗๗๗)
สวนคาเฉลี่ยต่ําสุด ( X =๓.๖๗, S.D.=๐.๗๖๖) ในขอท่ีวา ผูบริหาร, สมาชิกและพนักงานมีจิตสํานึก
ยึดม่ันหลักการและภาคภูมิใจตอการใหบริการประชาชน

๓) ดานความโปรงใส พบวา การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบล
ในเขตอําเภอเดนชัย จังหวัดแพร ดานความโปรงใส คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = ๓.๗๓, S.D.=๐.๖๕๘)
เม่ือพิจารณาในแตละขอพบวาระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลในเขต
อําเภอเดนชัย จังหวัดแพร คาเฉลี่ยสูงสุด ( X =๓.๘๑, S.D.=๐.๖๘๙) ในขอท่ีวา การจัดเก็บภาษีและจัด
งบประมาณกระทําอยางเปดเผยและเปนธรรม รองลงมาคือ ขอมูลขาวสารท่ีเผยแพรตอสาธารณะชนมี
ความถูกตองตรงกับความเปนจริง ( X =๓.๘๑, S.D.=๐.๗๓๙) สวนคาเฉลี่ยต่ําสุด ( X =๓.๖๕, S.D.=
๐.๘๕๒) ในขอที่วา เปดโอกาสใหประชาชนติดตามตรวจสอบแผนงาน, โครงการตางๆ และการใช
งบประมาณ
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๔) ดานการมีสวนรวม พบวา การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบล
ในเขตอําเภอเดนชัย จังหวัดแพร ดานการมีสวนรวม คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = ๓.๗๐, S.D. =
๐.๖๔๐) เม่ือพิจารณาในแตละขอพบวาระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลใน
เขตอําเภอเดนชัย จังหวัดแพร คาเฉลี่ยสูงสุด ( X =๓.๗๕, S.D.=๐.๗๗๐) ในขอท่ีวา เปดโอกาสให
ประชาชนเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจเรื่องสําคัญท่ีมีผลกระทบตอชุมชน รองลงมาคือ เปดโอกาส
ใหประชาชนเสนอความคิดเห็นดานการบริหารงานของเทศบาลตําบล, การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน
ตลอดจนถึงมีสวนรวมในการประเมินผลงาน ( X =๓.๗๒, S.D.=๐.๗๗๐) สวนคาเฉลี่ยต่ําสุด
( X =๓.๖๕, S.D.=๐.๗๖๐) ในขอท่ีวา ในการประชุมของเทศบาลตําบลประชาชนสามารถเขาเปนผู
สังเกตการณไดโดยไมจํากัดสิทธิของประชาชน

๕) ดานความรับผิดชอบ พบวา การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบล
ในเขตอําเภอเดนชัย จังหวัดแพร ดานความรับผิดชอบ คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = ๓.๖๘, S.D. =
๐.๖๖๐) เม่ือพิจารณาในแตละขอพบวาระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลใน
เขตอําเภอเดนชัย จังหวัดแพร คาเฉลี่ยสูงสุด ( X =๓.๗๓, S.D.=๐.๗๕๙) ในขอท่ีวา เทศบาลตําบลมีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานและพรอมท่ีจะแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน รองลงมาคือ การใหบริการตางๆ ของ
เทศบาลตําบลดวยความรับผิดชอบและตอบสนองความตองการของชุมชน ( X =๓.๗๒, S.D.=๐.๗๖๑)
สวนคาเฉลี่ยต่ําสุด ( X =๓.๕๖, S.D.=๐.๘๕๕) ในขอท่ีวา ผูบริหารและเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลมี
ความกลาหาญพรอมท่ีจะยอมรับผลจากการกระทําของตน

๖) ดานความคุมคา พบวา การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลใน
เขตอําเภอเดนชัย จังหวัดแพร ดานความคุมคา คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X =๓.๖๔, S.D.=๐.๗๑๘)
เม่ือพิจารณาในแตละขอพบวาระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอ
เดนชัย จังหวัดแพร คาเฉลี่ยสูงสุด ( X =๓.๖๗, S.D.=๐.๘๐๘) ในขอท่ีวา การปฏิบัติงานของเทศบาล
ตําบลมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รองลงมาคือ เทศบาลตําบลมีการสํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนตอการปฏิบัติงานอยูอยางสมํ่าเสมอ ( X =๓.๖๗, S.D.=๐.๘๒๕) สวนคาเฉลี่ยต่ําสุด
( X =๓.๖๐, S.D.=๐.๘๖๗) ในขอท่ีวา มีมีการจัดสรรตําแหนงบุคลากรมีความเหมาะสมและความ
ชํานาญเฉพาะดานในการปฏิบัติหนาท่ี

๕. ขอเสนอแนะจากการวิจัย
๑) การศึกษาวิจัยเก่ียวกับรูปแบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล

ตําบลในเขตอําเภอเดนชัย จังหวัดแพร เพ่ือนําผลท่ีไดจากการวิจัยไปพัฒนาการบริหารงานในองคกร
เทศบาลตําบลใหมีศักยภาพมากยิ่งข้ึน และเพ่ือใหเปนเทศบาลตนแบบในอนาคต

๒) ควรศึกษาการใชหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรและประชาชนตอการบริหารงานโดย
ใชหลักธรรมาภิบาลแลวนํามาประยุกตใชกับหนวยงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน

๓) ควรศึกษาการใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารในการบริหารงานบุคคล ในการ
พิจารณาความดีของบุคลากรของเทศบาลในแตละสายงานทุกระดับชั้น

๔) ควรมีการศึกษาหรือวิจัยกับเทศบาลตําบลในเขตอ่ืนๆ มาเปรียบเทียบผลการศึกษา
ท่ีไดเปนอยางไร เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดนโยบาย และแกไขปญหาใหประสบผลสําเร็จตอไป
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๕) ควรนําการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคกรเทศบาลตําบลในเขตอําเภอ
เดนชัย จังหวัดแพร มาบรรจุไวในแผนยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลในเขตอําเภอเดนชัย เพ่ือพัฒนา
ใหมีประสิทธิภาพในการปรับปรุงแกไขในแตละดานในโอกาสตอไป
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๑. ภาษไทย:

(๑) หนังสือ
ชูวงศ ฉายะบุตร. การปกครองทองถิ่นไทย. พิมพครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร : บริษัทพิฆเนศพริ้นทติ้ง

เซนเตอร, ๒๕๓๙.
ธีระพล อรุณะกสิกร (บรรณาธิการ). ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบการบริหาร

กิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพวิญูชน
,๒๕๔๒.

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). ภาวะผูนํา. พิมพครั้งท่ี ๗. กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, ๒๕๒๖.
(๒) สื่ออิเล็กทรอนิคส/เว็บไซต

เทศบาลตําบลเดนชัย อําเภอเดนชัย จังหวัดแพร. (ออนไลน). แหลงท่ีมา :
http://www.denchaicity.go.th/index.php?name=personnel&file=detail/
บุคลากรของเทศบาล และโครงสรางของเทศบาล. (๑๐ มกราคม ๒๕๕๙).

เทศบาลตําบลปงปาหวาย อําเภอเดนชัย จังหวัดแพร. (ออนไลน). แหลงท่ีมา :
http://www.pongpawaey.go.th/index.php/2015-05-10-05-43-14/บุคลากร
ของเทศบาล และโครงสรางของเทศบาล. (๑๙ มกราคม ๒๕๕๙).

เทศบาลตําบลแมจั๊วะ อําเภอเดนชัย จังหวัดแพร. (ออนไลน). แหลงท่ีมา :
http://www.maechua.go.th/staff1.php/บุคลากรของเทศบาล และโครงสราง
ของเทศบาล. (๑๕ มกราคม ๒๕๕๙



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

๔๐๕

การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลแงง อําเภอปว จังหวัด
นาน
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บทคัดยอ

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคคือ ๑. เพ่ือศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
องคการบริหารสวนตําบลแงง อําเภอปว จังหวัดนาน ๒. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลแงง อําเภอปว จังหวัดนาน โดยจําแนกตามปจจัยสวน
บุคคล ๓. เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององคการ
บริหารสวนตําบลแงง อําเภอปว จังหวัดนาน ๔. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลแงง อําเภอปว จังหวัดนาน เปนการวิจัยแบบผสานวิธี
(Mixed Methods Research) ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือ ประชาชนตั้งแตอายุ
๑๘ ปข้ึนไป จํานวน ๔,๐๗๓ คน หากลุมตัวอยางโดยใชสูตรคํานวณขนาดกลุมตัวอยางของทาโร
ยามาเน (Taro Yamane) ไดกลุมตัวอยางจํานวน ๓๖๔ คน และเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม และ
ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร หาความถ่ี คารอยละ
คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการอธิบายลักษณะขอมูลท่ัวไป และทําการทดสอบ
สมมติฐานดวยการทดสอบคาที (t-test) และคาเอฟ (F-test) ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (One Way Anova) เม่ือพบวามีความแตกตางจึงทดสอบความแตกตางรายคูโดยวิธีการหา
ผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุด (Least Significant Difference: LSD) ในสวนของขอคําถามปลายเปดท่ี
แสดงปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ ผูวิจัยทําการจัดกลุมตามประเด็นท่ีกําหนดไวในแบบสอบถาม
ปลายเปด จากนั้นทําการวิเคราะหโดยใชการแจกแจงความถ่ี (Freqency) และขอมูลจากการ
สัมภาษณ ผูวิจัยจะทําการจัดกลุมขอมูลตามสาระสําคัญของประเด็นการสัมภาษณ จากนั้นทําการ
วิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis Technique) ดวยวิธีพรรณนาเปนความเรียง

นิสิตปริญญาโท ๕๗๐๘๔๐๕๐๒๘ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร, (ศูนยบัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร, ๒๕๕๘).

อาจารยควบคุมวิทยานิพนธ, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตแพร.
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ผลการวิจัยพบวา
๑. ระดับความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององคการ

บริหารสวนตําบลแงง อําเภอปว จังหวัดนานท้ัง ๖ ดาน พบวา ประชาชนมีระดับความคิดเห็นตอ
การบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลแงง อําเภอปว จังหวัดนาน ในภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ ( ̅= ๓.๐๑, S.D.=๐.๘๙๒)

๒. การเปรียบเทียบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลแงง
อําเภอปว จังหวัดนาน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและ
รายได/เดือน โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน

๓. ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
องคการบริหารสวนตําบลแงง อําเภอปว จังหวัดนาน พบวาองคการบริหารสวนตําบลมีการ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหประชาชนรับรู ประชาชนมีสวนรวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบนอย
มีขอเสนอแนะใหองคการบริหารสวนตําบลคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาลใหครบท้ัง ๖ หลักมากกวานี้
เพราะหลักธรรมาภิบาลเปนหลักการบริหารงานท่ีดีเหมาะท่ีจะนํามาใชในองคการบริหารงานใน
องคกรใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๔. แนวทางการพัฒนาการบริหารองคการบริหารสวนตําบลแงง อําเภอปว จังหวัดนาน
ประกอบดวย การสงเสริมใหประชาชนมีความรูเรื่องบทบาทหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล
พรอมท้ังใหประชาชนมีสวนรวมในการรวมคิด รวมทํา ตัดสินใจ รวมรับฟง สรางสรรค เพ่ือใหการ
พัฒนาตรงกับปญหาและความตองการของประชาชน ควรมีการจัดกิจกรรมสงเสริมใหประชาชนมี
คุณธรรม จริยธรรม สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได และรณรงคใหใชทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี
ใหเกิดประโยชนตอชุมชนในทองถ่ิน

คําสําคัญ: การบริหาร, หลักธรรมาภิบาล

Abstract
The objectives of this research were 1) to study the administration

according to Good Governance of Ngaeng Sub-District Administrative Organization,
Pua District, Nan Province, 2) to compare the the administration according to Good
Governance of Ngaeng Sub-District Administrative Organization, Pua District, Nan
Province classified by personal factors, 3) to study the problems, obstacles and
suggestions the administration according to Good Governance of Ngaeng Sub-District
Administrative Organization, Pua District, Nan Province, 4) to study the guideline for
development administration according to Good Governance of Ngaeng Sub-District
Administrative Organization, Pua District, Nan Province. The study was a mixed
methods research. Population and sample who had the age 18 years up were 4,073
people. The samples were 364 people by using the formula of Taro Yamane. The
data were collected by using questionnaire and analyzed by using computer program
in social sciences research for finding frequency, percentage, mean and standard
deviation to describe general information. To test the hypothesis by t-test and F-test
with One Way ANOVA found that was difference then test by the least significant
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difference. In the part of open-end showed the problems, obstacle, and suggestions,
the researcher arranged the group according to the issues of open-end. Then, there
was to analyze by frequency and data from interviews, the researcher will gather
data on the essence of the interview, and then content analyzed.

The results of the study were as follows.
1. The level of opinion of people in the administration according to Good

Governance of Ngaeng Sub-District Administrative Organization, Pua District, Nan
Province was found that the people had the opinions to administration of Tambon
Administrative District Nan Province overall were at the moderate level
( ̅= 3.01, S.D. = 0.892).

2. Comparison of the administration according to Good Governance of
Ngaeng Sub-District Administrative Organization, Pua District, Nan Province by
personal factors, including gender, age, education.Job and income / month, overall
was not different mean rejected hypothesis.

3. Results of the study problems, obstacles, and suggestions the
administration according to Good Governance of Ngaeng Sub-District Administrative
Organization, Pua District, Nan Province was found that the Ngaeng Sub-District
Administrative Organization Sub-District had public information and public awareness
a little bit. The people were participated a little bit in administration for thinking,
performing and responsibility in Ngaeng Sub-District Administrative Organization Sub-
District.  The Ngaeng Sub-District Administrative Organization must further use the
Good Governance for managing effectively and effectiveness of the organization.

4. The interview of the guidelines for development administration
according to Good Governance of Ngaeng Sub-District Administrative Organization,
Pua District, Nan Province consisted encouraging people has the knowledge about
the role of the Sub-District Administrative Office. They must emphasize to people
participation in thinking, acting, decision making, listening for solving the problem and
understanding the needs of people. They also should organize the more activity for
supporting to have the best morality that it can be practice in their life style.  They
should also campaigns using the local environment for getting the advantage to the
community.
Keywords: administration, Good Governance



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

๔๐๘

๑. บทนํา
ปจจุบันทุกประเทศในโลกมีการเปลี่ยนแปลงท้ังทางสังคมและเศรษฐกิจไปตามกระแส

โลกาภิวัตนทําใหไดรับผลกระทบ ดังนั้นการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในประเทศดวยเหตุนี้จึงตองให
ความสําคัญและคิดหาวิธีการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือกอประโยชนแกประชาชน สังคม
และประเทศชาติ

องคการบริหารสวนตําบลเปนหนวยการปกครองตนเองสวนทองถ่ินขนาดเล็กท่ีสุดซึ่งมี
ฐานะเปนนิติบุคคลและเปนราชการสวนทองถ่ินสามารถดําเนินกิจการตางๆไดตามกฎหมายโดย
องคการบริหารสวนตําบลมีความสําคัญตอชุมชนในลักษณะท่ีเปนองคกรพ้ืนฐานของทองถ่ินและเปน
กลไกท่ีสําคัญตอการพัฒนาระดับตําบล ในทางทฤษฎีมีความเชื่อวาองคการบริหารสวนตําบลมี
ศักยภาพสูงในการพัฒนาชุมชน และเปนองคกรท่ีมีพลังของประชาชนอยูใกลชิดกับประชาชนและ
ทรัพยากรตางๆ รูปญหาความตองการท่ีแทจริงรวมท้ังแนวทางแกไขปญหา อันจะสงผลตอ
ความสําเร็จหรือความลมเหลวของการพัฒนา๑

เม่ือประเทศชาติมีความเจริญและสังคมมีความซับซอนมากยิ่งข้ึน วิธีคิด วิธีทํางานแบบ
รวมศูนยอํานาจนี้ถือวาไมสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนไปและอาจไมตรงความตองการท่ีแทจริง
ของประชาชนในพ้ืนท่ี จึงไดมีการกระจายอํานาจในรูปแบบสภาตําบลเพ่ือใหเปนองคกรของ
ประชาชนในทองถ่ิน จนกระท่ังในป พ.ศ.๒๕๓๕ นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี ไดกําหนดนโยบาย
การกระจายอํานาจการปกครองสูทองถ่ินและปรับปรุงฐานะของสภาตําบลใหเปนนิติบุคคล ปรับปรุง
การจัดระเบียบการบริหารงานในตําบล เพ่ือใหมีการกระจายอํานาจการบริหารการพัฒนาใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ เกิดความคลองตัวและมีทรัพยากรในการบริหารอยางเพียงพอท่ีจะกอใหเกิดการ
พัฒนาอยางเปนรูปธรรม จึงไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ สงผลใหสภาตําบลทุกแหงเปนนิติบุคคล โดยสภาตําบลมีรายไดตามเกณฑท่ี
กฎหมายบัญญัติไดรับการยกฐานะเปนองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งการใหองคการบริหารสวนตําบลมี
ฐานะเปนนิติบุคคลและเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน๒ มีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๓๗

การปกครองทองถ่ินหรือการกระจายอํานาจ (Decentralization) โดยหลักการท่ัวไปมี
สาระสําคัญท่ีคลายคลึงกันคือ หนึ่งเพ่ือใหหนวยงานปกครองทองถ่ินเปนสถาบันท่ีจะใหการศึกษา
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยแกประชาชน สองเพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินรูจักการปกครอง
ตนเอง สามเพ่ือใหองคกรปกครองทองถ่ินแบงเบาภาระของรัฐบาลกลาง๓

รัฐบาลประกาศระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย “การสรางระบบบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๒” ดังนี้คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส
หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา โดยอางถึงเหตุผลท่ีทําใหตองออก
ระเบียบเนื่องจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน สาเหตุสวนหนึ่งมาจากการขาดประสิทธิภาพของ
กลไกการบริหารกิจการบานเมือง การบริหารราชการ การกําหนดนโยบายสาธารณะหรือการทุจริต

๑วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารงานพัฒนาชนบท การพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารงาน
พัฒนาสภาตําบล: สาเหตุและแนวทางแกไข, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพโอเดียนสโตร, ๒๕๓๖), หนา ๒๗๙.

๒สถาบันดํารงราชานุภาพรวมกับสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, ปญหาการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนตําบล, (กรุงเทพมหานคร: สวนทองถ่ิน กรมการปกครอง, ๒๔๔๐), หนา ๓๙.

๓ประหยัด  หงสทองคํา, การปกครองทองถิ่นไทย, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๗),
หนา ๑๓-๑๗.
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ประพฤติมิชอบในวงการราชการ  อันเปนความรับผิดชอบของภาคราชการท้ังฝายบานเมืองและฝาย
ประจํา ขณะเดียวกันในภาคประชาชนอันเปนพลังสําคัญ ก็มีความจําเปนท่ีจะตองสรางความตื่นตัว
และความรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนไดตระหนักในสิทธิและหนาท่ีของแตละฝายเพ่ิมข้ึน หากความ
ออนแอและขาดประสิทธิภาพดังกลาว  โดยไมไดรับการจัดการและแกไขอยางแทจริง อาจกอใหเกิด
ความเสียหายรายแรงตอเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศยิ่งข้ึน๔

ในปจจุบันหลักธรรมาภิบาล ไดเขามามีบทบาทตอการบริหารราชการ ท้ังภาครัฐและ
เอกชน โดยภาครัฐไดกําหนดใหนําหลักธรรมาภิบาลปรับใชในองคกร พรอมท้ังใหมีการติดตามและ
ประเมินผล

องคการบริหารสวนตําบลแงง อําเภอปว จังหวัดนาน มีจํานวนหมูบานท้ังหมด
๗ หมูบาน เปนเขตพ้ืนท่ีชุมชน ประชาชนในพ้ืนท่ีมีฐานะปานกลางและฐานะยากจนบางสวน ท่ีสําคัญ
องคการบริหารสวนตําบลใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมและ
กระจายอํานาจสูทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบลแงง มีการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในองคการ
บริหารของตนเองมากนอยเพียงไร เพ่ือท่ีจะทําใหประชาชนมีความเปนอยูดีข้ึน

จากปญหาและสาเหตุดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา การบริหารขององคการ
บริหารสวนตําบลแงง อําเภอปว จังหวัดนาน อันจะเปนแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติราชการยุคใหม ซึ่งลักษณะของหลักธรรมาภิบาลนั้นจะชวยเปนรากฐานในการ
ตอตานการทุจริตคอรัปชั่น ท่ี กําลังแผขยายลงสูชุมชนในวงกวางและยังเปนรากฐานสังคม
ประชาธิปไตยในอนาคต จากเหตุผลดังกลาวมาแลวขางตนผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา วาไดมีการ
นําการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติมากนอยเพียงใด มีปญหา อุปสรรคอยางไรบางและ
เพ่ือท่ีจะไดขอเสนอแนะท่ีเหมาะสมในการดําเนินงานใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือกอเกิด
ประโยชนแกชุมชน สังคมและประชาชนตอไป

๒. วัตถุประสงคของการวิจัย
๒.๑ เพ่ือศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลแงง

อําเภอปว จังหวัดนาน
๒.๒ เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวน

ตําบลแงง อําเภอปว จังหวัดนาน โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
๒ .๓ เ พ่ื อ ศึกษาปญหา อุปสรรคและข อ เ สนอแนะเ ก่ี ยว กับการบริ หา รตาม

หลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลแงง อําเภอปว จังหวัดนาน
๒.๔ เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหาร

สวนตําบลแงง อําเภอปว จังหวัดนาน

๓. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลแงง

อําเภอปว จังหวัดนาน ผูวิจัยไดใชการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) โดยใช

๔บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, การสรางธรรมาภิบลในสังคมไทย, (กรุเทพมหานคร: โรงพิมพวิญูชน,
๒๕๔๒), หนา ๕.
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๔๑๐

ระเบียบวิธีเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการแจก
แบบสอบถาม (Questionnaire) กับกลุมตัวอยาง ท่ีได กําหนดไว  และการวิจัยเชิ ง คุณภาพ
(Qualitative Research) โดยการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก ( In depth
Interview) กับผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) เพ่ือสนับสนุนขอมูลเชิงปริมาณ

๔. สรุปผลการวิจัย
๑. ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคล ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง

จํานวน ๑๘๕ คน คิดเปนรอยละ ๕๐.๘ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ ๔๐ – ๔๙ ป จํานวน
๑๓๘ คน คิดเปนรอยละ ๓๗.๙ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี
จํานวน ๒๗๕ คน คิดเปนรอยละ ๗๕.๕ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพรับจาง/ลูกจางจํานวน
๑๕๔ คน คิดเปนรอยละ ๔๒.๓ และผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดต่ํากวา ๕,๐๐๐ บาท
จํานวน ๑๕๐ คน คิดเปนรอยละ ๔๑.๒

๒. ผลการวิเคราะหขอมูลระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวน
ตําบลแงง อําเภอปว จังหวัดนาน พบวา มีระดับความคิดเห็นตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
องคการบริหารสวนตําบลแงง อําเภอปว จังหวัดนาน ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( ̅=๓.๐๑)
เม่ือพิจารณาเปนรายดายพบวา ดานคุณธรรม คาเฉลี่ยสูงสุด ( ̅=๓.๐๙) รองลงมาคือ ดานหลักความ
รับผิดชอบ ( ̅=๓.๐๒) และดานหลักนิติธรรม คาเฉลี่ยต่ําสุด ( ̅=๒.๙๕)

๓. ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวน
ตําบลแงง อําเภอปว จังหวัดนาน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพและรายได ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว

๔. แนวทางในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลแงง
อําเภอปว จังหวัดนาน ดังนี้ ๑) ดานหลักนิติธรรม พบวา การนําหลักนิติธรรมมาใชในการบริหารของ
องคการบริหารสวนตําบลแงง ประชาชนสวนมากยังขาดความรูความเขาใจในเรื่องของขอกฎหมาย
กฎระเบียบ กฎขอบังคับตางๆ รวมไปจนถึงบทบาทหนาท่ี ควรจัดใหมีการอบรมใหกับประชาชนและ
ควรเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีบทบาทในการออกขอกฎหมาย กฎระเบียบ กฎขอบังคับตางๆ
มากข้ึน ๒) ดานหลักคุณธรรม พบวา การนําหลักคุณธรรมมาใชในการบริหารขององคการบริหาร
สวนตําบลแงง หลักคุณธรรมเปนหลักท่ีสรางคนใหเปนคนท่ีดี เจาหนาท่ีควรปฏิบัติเปนแบบอยางให
ประชาชนมากข้ึน และองคการบริหารสวนตําบลแงงควรสงเสริมใหประชาชน นักเรียน นักศึกษา เขา
อบรมปฏิบัติธรรม ๓) ดานความโปรงใส พบวา การนําหลักความโปรงใสมาใชในการบริหารของ
องคการบริหารสวนตําบลแงง ยังเปนปญหาและอุปสรรคท่ีสําคัญท่ีองคการบริหารสวนตําบลแงง
ตองสงเสริมองคความรูใหประชาชนเขาใจถึงบทบาท สิทธิหนาท่ีของประชาชนตอองคการบริหารสวน
ตําบล และการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลแงงตองเปดเผยขอมูลการทํางานตางๆ ตามหลัก
ความจริง และใหประชาชนเขามามีสวนรวมคิด รวมทํา รวมตรวจสอบมากข้ึน ๔) ดานหลักความ
สวนรวม พบวา การนําหลักความมีสวนรวม มาใชในการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลแงง
ตองเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการทํางาน ตองใหความเสมอภาคกับสมาชิกใน
องคการเพ่ือกอใหเกิดความรวมมือท่ีดี และควรรับขอเรียกรอง ขอเสนอแนะ ของประชาชน อยางไมมี
อคติ ดําเนินการแกไขอยางสมเหตุสมผล ใหประชาชนไดรับทราบ ๕) ดานหลักความรับผิดชอบ พบวา
การนําหลักความรับผิดชอบ มาใชในการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลแงง บางสวนยังขาด
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๔๑๑

ความรับผิดชอบในหนาท่ีการทํางานของแตละสวน และยังมีความเห็นเรื่องความรับผิดชอบของงาน
ตางกัน สวนในเรื่องการใหบริการประชาชนควรใหความสําคัญ และปรับปรุงการใหบริการประชาชน
ใหดีข้ึนตอบสนองความตองการประชาชน ๖) ดานหลักความคุมคา พบวา การนําหลักความคุมคามา
ใชในการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลแงง ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการทําโครงการ
ตางๆ ตองมีวางแผนใหประชาชนเขามามีสวนรวมคิด รวมทํา รวมดําเนินการ รวมรับผิดชอบ การ
ทํางานใหเกิดขอผิดพลาดนอยท่ีสุด เพ่ือกอใหเกิดประโยชนตอประชาชน และควรท่ีจะรณรงค
สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนรูจักใชทรัพยากรท่ีมีอยูกอประโยชนอยางคุมคา

๕. ขอเสนอแนะจากการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลแงง

อําเภอปว จังหวัดนาน ผูวิจัยมีขอเสนอแนะทางการวิจัย ดังนี้
๕.๑ ขอเสนอแนะท่ัวไป
๑) องคการบริหารสวนตําบลแงง ควรเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ

ทํางานขององคการบริหารสวนตําบล คือ รวมคิด รวมทํา รับผิดชอบ และรวมตรวจสอบ เพ่ือท่ีจะได
แกไขปญญาหาของประชาชนในพ้ืนในท่ีอยางตรงจุด ลดปญหาความขัดแยงท่ีเกิดข้ึน

๒) องคการบริหารสวนตําบลแงง ควรสงเสริมการปลูกฝงเสริมสรางศีลธรรม คุณธรรม
และจริยธรรม ใหประชาชน นักเรียน นักศึกษา เชน สงเสริมการอบรมปฏิบัติธรรมรวมกับคณะสงฆ
เพ่ือขัดเกลาจิตใจใหรูจักนําธรรมะทางพระพุทธศาสนาไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน เปนตน

๓) องคการบริหารสวนตําบลแงง ควรจัดตั้งศูนยรองเรียนปญหาอยางเปนรูปธรรมและ
มีผูท่ีใหบริการรับเรื่องรองเรียนปญหาของประชาชนอยางชัดเจน แลวควรนําปญหาท่ีประชาชนเขา
ประชุมเพ่ือแกไขปญหาของประชาชน

๔) องคการบริหารส วนตํ าบลแงง  ควรณรงคส ง เสริม ใหประชาชนอยู จั ก ใช
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีในชุมชนกอใหเกิดประโยชนสูงสุด เพ่ือความเปนอยูของประชาชนท่ีดีข้ึน

๕) องคการบริหารสวนตําบลแงง จัดการอบรมใหความรูประชาชน ในเรื่องของบทบาท
สิทธิหนาท่ีของประชาชนตอองคการบริหารสวนตําบล รวมไปจนถึงกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ
ตางๆ ใหเขาใจอยางแทจริง

๖) องคการบริหารสวนตําบลแงง ควรเปดโอกาสใหประชาชน ไดพิจารณขอกฎหมาย
ขอบัญญัติ ขอบังคับ และระเบียบตางๆ ทุกๆ เรื่อง เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพความเปนอยูของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี

๗) องคการบริหารสวนตําบลควรมีการประชาสัมพันธขาวสารเก่ียวกับขอกฎหมาย
ขอบัญญัติ ขอบังคับ และระเบียบตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลไดรับทราบตลอดเวลา

๘) องคการบริหารสวนตําบลแงงควรรับเรื่องรองเรียนจากประชาชนแลวดําเนินเรื่อง
แกไขใหรวดเร็วทันตอเหตุการณและแจงใหประชาชนไดรับทราบ

๙) ผูบริหาร สมาชิกและพนักงานบางทานควรปรับปรุงแกไขบุคลิกตนเองและมีมนุษย
สัมพันธท่ีดีตอประชาชนผูมาติดตอใหมากกวานี้

๑๐) ผูบริหาร สมาชิกและพนักงานบางทานควรมีจิตสํานึกในการบริหารงานโดยยึดหลัก
ความถูกตองและเปนธรรม เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีของตนเองใหดีข้ึน
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๔๑๒

๑๑) องคการบริหารสวนตําบลควรเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอประชาชน
อยางตรงไปตรงมา ใหประชาชนไดรับทราบ

๑๒) ในการประชุมขององคการบริหารสวนตําบลแงง ควรเปดใหปะชาชนสามารถเขาเปน
ผูสังเกตการณ รับรูกระบวนการทํางาน แผนงานได

๑๓) ผูบริหาร สมาชิก และพนักงานองคการบริหารสวนตําบลแงงบางทานควรมีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานใหมากข้ึน

๑๔) องคการบริหารสวนตําบลแงงควรมีการใหบริการตางๆ ดวยความรับผิดชอบ และ
ตอบสนองความตองการของชุมชนท่ัวทุกหมูบานใหมากข้ึน

๕.๓.๒ ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
๑) ควรทําการศึกษาในการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชรวมกับ

หลักธรรมาภิบาล
๒) ควรทําการศึกษาวิจัยการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล โดยแยกวิจัยเปนดานๆ เชน

ดานการคัดเลือกบุคลากร ดานการงบประมาณ ดานการพัฒนาบุคลากร เปนตน
๓) ควรนําหลักธรรมทางพุทธศาสนาอ่ืนมาประยุกตใชในการวิจัย เพ่ือใหการบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาลขององคกรเทศบาลตําบลมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล เชน หลักพรหมวิหาร ๔ หลัก
สุจริต ๓ เพ่ือใหทราบถึงแนวทางในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน

๔) ควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับรูปแบบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในระดับทองถ่ิน และ
นําผลท่ีไดจากการวิจัยไปพัฒนาการบริหารระดับทองถ่ินใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลใหดียิ่งข้ึน
ตอไป

๕) ควรศึกษาการวิจัยโดยใชชื่อเรื่องหรือหลักธรรมอ่ืน มาประยุกตใชในการวิจัยเพ่ือเปน
แนวทางพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแงง อําเภอปว จังหวัดนาน เพ่ือท่ีจะไดนําผลการวิจัยไป
พัฒนาองคสวนตําบลใหมีศักยภาพมากยิ่งข้ึน และเพ่ือใหเปนองคการบริหารสวนตําบลตนแบบ
ในอนาคต

๖. บรรณานุกรม
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. การสรางธรรมาภิบลในสังคมไทย. กรุเทพมหานคร: โรงพิมพวิญูชน, ๒๕๔๒.
ประหยัด  หงสทองคํา. การปกครองทองถิ่นไทย. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๗.
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. การบริหารงานพัฒนาชนบท การพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารงาน

พัฒนาสภาตําบล: สาเหตุและแนวทางแกไข. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพโอเดียนส
โตร, ๒๕๓๖.

สถาบันดํารงราชานุภาพรวมกับสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย. ปญหาการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนตําบล. กรุงเทพมหานคร: สวนทองถ่ิน กรมการปกครอง, ๒๔๔๐.



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

๔๑๓

การบริหารการพัฒนาตามหลักฆราวาสธรรมขององคการบริหารสวนตําบลน้ําพ้ี อําเภอ
ทองแสนขันจังหวัดอุตรดติถ

A Development  Administration  Acccording  to  Gharāvāsadhammaiv of
Nampee Sub-district Administrative Organization, ThongSaen Khan

district, Uttaradit province
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การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคในการวิจัย คือ ๑) เพ่ือศึกษาระดับการบริหารการพัฒนา
ตามหลักฆราวาสธรรมขององคการบริหารสวนตําบลน้ําพ้ี อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ ตาม
ความคิดเห็นของประชาชน ๒).เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการบริหาร
การพัฒนาตามหลักฆราวาสธรรมขององคการบริหารสวนตําบลน้ําพ้ี อําเภอทองแสนขัน จังหวัด
อุตรดิตถ ๓)เพ่ือศึกษาปญหา และอุปสรรคขอเสนอแนะ การบริหารการพัฒนาตามหลักฆราวาส
ธรรมขององคการบริหารสวนตําบลน้ําพ้ี อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ ๔) เพ่ือศึกษาแนว
ทางการบริหารการพัฒนาตามหลักฆราวาสธรรมขององคการบริหารสวนตําบลน้ําพ้ี อําเภอทองแสน
ขัน จังหวัดอุตรดิตถ
ระเบียบวิธีวิจัยเปนวิธีวิจัยแบบผสานวิธี(Mixed-Methods Research) ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณและ
การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง คือ ประชาชนใน
เขตพ้ืนท่ีการปกครองขององคการบริหารสวนตําบลน้ําพ้ี จํานวน๓๗๔ คน วิเคราะหขอมูลโดยใช สถิติ
คือ คาความถ่ีคารอยละ คาเฉลี่ยคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ือบรรยายขอมูลคุณลักษณะสวนบุคคล
หรือตัวแปรตน และใชสถิติทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบคาที(t–test) และทดสอบคาเอฟ (F–
test) การวิเคราะห ความแปรปรวนทางเดียว (One way anova) และเปรียบเทียบความแตกตาง
ของคาเฉลี่ยเปนรายคูโดยวิธีผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุด (least significant different : lsd.) การวิจัย
เชิงคุณภาพ (qualitative research) กําหนดผูใหขอมูลหลัก (key informants) ๗ คน เลือกแบบเจาะจง
จากผูทรงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบัติสอดคลองกับประเด็นสาระสําคัญของการวิจัย เครื่องมือเก็บขอมูลไดแก
แบบสัมภาษณเชิงลึกท่ีมีโครงสราง (structured in depth interview) เก็บขอมูลดวยการสัมภาษณเชิง
ลึกตัวตอตัว วิเคราะหขอมูลดวยวิธีการพรรณนาความ (descriptive interpretation)
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๔๑๔

ผลการวิจัย พบวา
๑.ระดับการบริหารการพัฒนาตามหลักฆราวาสธรรมขององคการบริหารสวนตําบลน้ําพ้ี

อําเภอทอง แสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก( X =๔.๐๖, S.D. = ๐.๓๑๗) และเม่ือ
จําแนกเปนรายดานพบวา ความคิดเห็นตอระดับการบริหารการพัฒนาตามหลักฆราวาสธรรมขององคการ
บริหารสวนตําบลน้ําพ้ี อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ โดยดานทมะ ( X =๔.๐๖, S.D. = ๐.๒๖๖)มี
คาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือดานจาคะ( X =๓.๙๓, S.D. =๐.๓๓๓) และดานขันติ( X =๓.๘๘, S.D. =
๐.๓๕๖)สวนดานสัจจะ อยูในลําดับนอยท่ีสุด( X =๓.๗๙, S.D. =๐.๓๗๓)

๒.การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการบริหารการพัฒนาตามหลัก
ฆราวาสธรรมขององคการบริหารสวนตําบลน้ําพ้ีอําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ ดวยการทดสอบ
สมมติฐานโดยการวิเคราะหความแตกตางตามการจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน พบวา ประชาชนท่ีมี เพศ อายุ อาชีพ และรายไดตอเดือน ตางกัน มี
ระดับความคิดเห็นตอการบริหารการพัฒนาตามหลักฆราวาสธรรมขององคการบริหารสวนตําบลน้ําพ้ี
อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ ไมแตกตางกัน สวนประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีระดับ
ความคิดเห็นตอการบริหารการพัฒนาตามหลักฆราวาสธรรมขององคการบริหารสวนตําบลน้ําพ้ี อําเภอ
ทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ จึงยอมรับสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว

๓.ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารการพัฒนาตามหลักฆราวาสธรรม
ขององคการบริหารสวนตําบลน้ําพ้ี อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ องคการบริหารสวนตําบลน้ํา
พ้ี ตองบริหารพัฒนาชุมชนดวยความความโปรงใส ยึดกฎระเบียบวินัย และขอบังคับเปนท่ีตั้งโดย
เครงครัด มีความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติตอคนใดคนหนึ่ง และเจาหนาท่ีตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความ
วิริยะอุตสาหะมีความเสียสละตอสวนรวม ไมใชหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนท่ีมิควรได

๔. แนวทางสงเสริมการบริหารการพัฒนาตามหลักฆราวาสธรรมขององคการบริหารสวน
ตําบลน้ําพ้ี อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ องคการบริหารสวนตําบลน้ําพ้ี ควรสนับสนุนพัฒนา
บุคลากรใหมีความรูความสามารถในการแกไขปญหาใหกับประชาชน และควรเปดโอกาสใหประชาชน
ไดเขามามีสวนรวมในการบริหารพัฒนากับองคการบริหารสวนตําบลน้ําพ้ี
คําสําคัญ: การบริหารการพัฒนา

Abstract

The objectives of this research were 1) to study A Development Administration
Acccording  to  Gharāvāsadhamma iv of Nampee Sub-district Administrative Organization,
Thong Saen Khan district, Uttaradit provincein the public perspective, 2) to study and
compare the public opinions towards A Development Administration  Acccording  to
Gharāvāsadhamma iv of Nampee Sub-district Administrative Organization, Thong Saen
Khan district, Uttaradit province3) to study problems, obstacles, and suggestions of A
Development Administration  Acccording  to  Gharāvāsadhamma iv of Nampee Sub-
district Administrative Organization, Thong Saen Khan district, Uttaradit province4) to study
guidelines for A Development Administration  Acccording  to  Gharāvāsadhamma iv of
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Nampee Sub-district Administrative Organization, Thong Saen Khan district, Uttaradit
province.

This research was mixed-method research (combined quantitative and
qualitative research). Quantitative data were collected through the questionnaire. The
sample consisted of 374 local people within the area of NampeeSubdistrict Administration
Organization. Data were analyzed by statistics including frequency, percentage, mean, and
standard deviation to describe personal characteristics or independent variable. Hypothesis
testing was conducted by using t-test and F-test analysis, ANOVA (one-way anova). A pair
of means was compared by using Least Significant difference ( LSD).

In part of qualitative research, 7 informants were identified and purposively
selected from a panel of experts whose qualifications meet the content of the research.
The research instruments included structured in depth interview and face-to-face in depth
interview. Data were analyzed through descriptive interpretation.

The results of this research showed that:
1. Overall the sample had high level of opinions towards Gharāvāsadhamma

baseddevelopmentadministrationofNampeeSAO,( X =4.06,S.D.=0.317).By considering each
aspect, Thama had the highest mean score ( X =4.06, S.D. = 0.266). It was followed by
Chakha ( X =3.93, S.D. = 0.333), and Khanti ( X =3.88, S.D. = 0.356). Satcha had the lowest
mean score ( X =3.79, S.D. = 0.373).

2. With hypothesis testing, the comparison of the sample’s opinion
towardsGharāvāsadhammabased development administration of Nampee SAO, classified
by personnel factors showed as follows. The sample with differences in gender, age,
occupation, and monthly income had indifferent level of opinion towards
Gharāvāsadhammabased development administration of Nampee SAO. The sample with
differences in education level had different level of opinion towards
Gharāvāsadhammabased development administration of Nampee SAO with statistical
significance level of 0.01, thus accepting the hypothesis.

3. Results of studying problems, obstacles and suggestions regarding to
Gharāvāsadhammabased development administration of Nampee SAO showed that:
development administration requires transparency, strictly disciplinary rules and regulation,
equality, and no discrimination. Besides, officers should   perform their duties with
diligence and sacrifice to the public for common interest.

4. The suggestions of this study are personnel should be encouraged to acquire
knowledge and ability to solve the problems for the public. The public should receive an
opportunity to participate in development administration of Nampee SAO.
Keyword: Development Administration
๑.บทนํา
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องคการบริหารสวนตําบลหรือ อบต.เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยวิวัฒนาการมา
จากสภาตําบล เหตุท่ีมีการจัดตั้งองคการจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลข้ึนมานั้นเนื่องจากรัฐมี
นโยบายท่ีจะกระจายอํานาจไปสูประชาชนใหมากข้ึนจึ่งไดดําเนินการพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย
เก่ียวกับ”สภาตําบล”ท่ีมีอยูเดิมใหมและไดมีการประกาศใหพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยมีการยกฐานะสภาตําบลท่ีมีรายได
ตามเกณฑท่ีกําหนดข้ึนเปนองคการปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบใหมเรียกวา“องคการบริหารสวน
ตําบล” และไดมีการปรับปรุงพระราชบัญญัตินี้มาจนถึงปจจุบัน๓

ถึงแมวาการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลจะดําเนินการตามโครงสรางอํานาจ
หนาท่ีโดยมีกฎหมายรองรับ มีการกําหนดวิธีการแนวทางปฏิบัติ เพ่ือใหการบริหารงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพตอบสนองตอความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ท่ีจะใหทองถ่ินสามารถพัฒนาไดดวยตนเอง องคกรปกครองสวนทอง
ถ่ินรูปแบบเทศบาลถือไดวาเปนท่ีแพรหลายและเปนท่ีรูจักของประชาชนมากท่ีสุด ในบรรดารูปแบบ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบตางๆ ถาหากองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการบริหารท่ีดีมี
ประสิทธิภาพ สามารถเปนศูนยกลางในการพัฒนาท้ังทางเศรษฐกิจและสังคมยอมมีสวนสงเสริมความ
เจริญม่ันคงแก ทองถ่ินและสวนรวมของประเทศในท่ีสุด แตจากการศึกษาพบวา การบริหารงาน
ดังกลาวกลับมีปญหาตาง ๆ ตามมา เชน ปญหาการเอาใจใสในการบริการประชาชนดวยความความ
ซื่อสัตยจริงใจความรวมมือดังกลาวอาจมีสาเหตุมาจากหลายประการ องคการบริหารสวนตําบลจะ
บริหารงานใหตอบสนองความตองการของประชาชนไดนั้น ข้ึนอยูกับความรวมมือและเสียสละในการ
ทํางานอยางจริงจังทุมเทของบุคลากรในองคกร ความรวมมือดังกลาวอาจมีสาเหตุมาจากหลาย
ประการ  สาเหตุประการหนึ่งคือความพึงพอและลักษณะนิสัยใจในการทํางานของบุคลากรภายใน
องคกรหลายระดับท้ังผูปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีและผูท่ีปฏิบัติงานในสํานักงานในการปฏิบัติงานดังกลาวมี
ปจจัยสวนบุคคลและปจจัยทางดานจิตใจท่ีแตกตางกันซึ่งสงใหผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรแตกตางกันไปดวยจึงทําใหตองอาศัยหลักธรรมสําหรับใชประกอบในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ใหสามารถบรรลุเปาหมายและมีความสุขจากการปฏิบัติงาน

ในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลน้ําพ้ี ท่ียึดหลักธรรมนั้นยอมสงผลดีตอผู
ปฏิบัติและผูรับผลประโยชนคือพนักงาน และประชาชน โดยเฉพาะหลักฆราวาสธรรมเปนขอปฏิบัติใน
การทุกๆอยางโดยเหมาะสมเชนในทางการปกครองทางการศึกษาทางสังคมเปนตนเพ่ือใหเกิดความสุข
ความเจริญเหมาะสมแกสภาวการณ ท่ีเก่ียวของโดยท่ีจะใหเกิดประโยชนแกผูปกครองในทางเก้ือกูล
ในทางกอใหเกิดสุขเรียกสั้นๆดวยคําในปจจุบันวาเพ่ือความสุขความเจริญนอกจากนี้ยังเปนหลักธรรมท่ี
นําไปปฏิบัติไดตลอดไปทุกกาลสมัยฉะนั้นหลักฆราวาสธรรมจึงเนนความสําคัญของผูนําหรือเนนท่ีตัวผู
นําวาจะตองมีคุณสมบัติหรือมีคุณธรรมอะไรบางจึงจะนําประเทศชาติไปสูความรมเย็นเปนสุขโดย
บุคลากรขององคการปกครองสวนทองถ่ินจะตองมีหลักฆราวาสธรรมในการบริการประชาชนหลัก
ฆราวาสธรรม คือ คําสอนท่ีพระพุทธเจาทรงนํามาเผยแผสั่งสอนบุคคลท่ัวไป ซึ่งหลักฆราวาสธรรมใน
พระพุทธศาสนามีเปนจํานวนมากครอบคลุมตั้งแตเรื่องพ้ืนฐานในการดําเนินชีวิตจนกระท่ังถึงเรื่อง

๓ปรีดี โชติชวง,.การวิเคราะหสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล(อบต.),กรุงเทพมหานคร: กอง
ฝกอบรมกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, ๒๕๕๖) หนา๔.
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สูงสุดท่ีเปนจุดหมายของพุทธศาสนา คือ นิพพาน๔ ฆราวาสธรรมทุกเรื่องลวนแตมีคุณคาตอชีวิตและ
สังคมท้ังสิ้นเชนทําใหเกิดความสุข ความเจริญ แกผูปฏิบัติเกิดความสงบเรียบรอยแกสังคม ท่ีมีสวน
สําคัญชวยใหการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีประสบความสําเร็จ และเปนธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของ
เราท้ังหลายใหเกิดวามสามัคคีปรองดอง เกิดความรักใครกลมเกลียวตอกัน ซึ่งจะเปนสิ่งท่ีนําพาความ
ผาสุขมาสูสังคม ในโลกใบนี้ มีผูคนอยูรวมกันมากมาย ตางคนตางความคิดตางคนตางอุดมการณมี
ความคิดเห็นไมตรงกัน แตท้ังนี้ หากทุกคน มีความเมตาเอ้ือเฟอเผื่อแผและใหอภัยตอกันแลวไซร
ความสุข ความสงบ ความสามัคคี ก็จะเกิดข้ึนในสังคม๕

ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความประสงคท่ีจะนําหลักฆราวาสธรรมมาใชในการศึกษาการบริหารการ
พัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลน้ําพ้ี อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ เพ่ือเสริมสรางให
ผูบริหารและบุคลากร นําหลักฆราวาสธรรมมาประยุกตใช สําหรับการบริหารและพัฒนาองคกรรวม
ไปถึงการแกไขปญหาและอุปสรรคตางๆท่ีเกิดข้ึนกับองคการบริหารสวนตําบลน้ําพ้ีใหตอบสนองความ
ตองการของประชาชนตอไป

๒. วัตถุประสงคของการวิจัย
๑เพ่ือศึกษาระดับการบริหารการพัฒนาตามหลักฆราวาสธรรมขององคการบริหารสวน

ตําบลน้ําพ้ี อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ ตามความคิดเห็นของประชาชน
๒ เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการบริหารการพัฒนาตาม

ฆราวาสธรรมขององคการบริหารสวนตําบลน้ําพ้ี อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ
๓เพ่ือศึกษาปญหาและอุปสรรคขอเสนอแนะการบริหารการพัฒนาตามหลักฆราวาสธรรม

ขององคการบริหารสวนตําบลน้ําพ้ี อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ
๔เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารการพัฒนาตามหลักฆราวาสธรรมขององคการบริหารสวน

ตําบลน้ําพ้ี อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ

๓.วิธีดําเนินการวิจัย
เปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed-Methods Research) ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณและ

การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง คือ ประชาชน
ในเขตพ้ืนท่ีการปกครองขององคการบริหารสวนตําบลน้ําพ้ี จํานวน๓๗๔ คน วิเคราะหขอมูลโดยใช
สถิติคือ คาความถ่ีคารอยละ คาเฉลี่ยคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ือบรรยายขอมูลคุณลักษณะสวน
บุคคลหรือตัวแปรตน และใชสถิติทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบคาที(t–test) และทดสอบคาเอฟ
(F–test) การวิเคราะห ความแปรปรวนทางเดียว (One way anova) และเปรียบเทียบความแตกตาง
ของคาเฉลี่ยเปนรายคูโดยวิธีผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุด (least significant different : lsd.)
การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) กําหนดผูใหขอมูลหลัก (key informants) ๗ คน เลือก
แบบเจาะจงจากผูทรงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบัติสอดคลองกับประเด็นสาระสําคัญของการวิจัย เครื่องมือ
เก็บขอมูลไดแก แบบสัมภาษณเชิงลึกท่ีมีโครงสราง (structured in depth interview) เก็บขอมูล

๔พระธรรมโกศาจารย(ประยูรธมฺมจิตฺโต),พุทธวิธีการบริหาร,(กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หนา ๓๙.

๕พระธรรมปฎก(ป.อ.ปยุตฺโต), ภาวะผูนํา, พิมพครั้งท่ี ๗, (กรุงเทพมหานคร:สุขภาพใจ, ๒๕๔๖),หนา ๔.
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ดวยการสัมภาษณเชิงลึกตัวตอตัว วิ เคราะหขอมูลดวยวิธีการพรรณนาความ (descriptive
interpretation)

๔. สรุปผลการวิจัย
๑.ระดับการบริหารการพัฒนาตามหลักฆราวาสธรรมขององคการบริหารสวนตําบลน้ําพ้ี

อําเภอทอง แสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือจําแนกเปนรายดานพบวา
ความคิดเห็นตอระดับการบริหารการพัฒนาตามหลักฆราวาสธรรมขององคการบริหารสวนตําบลน้ําพ้ี
อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ โดยดานทมะ มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือดานจาคะและดาน
สวนดานสัจจะ อยูในลําดับนอยท่ีสุด

๒. การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการบริหารการพัฒนาตามหลัก
ฆราวาสธรรมขององคการบริหารสวนตําบลน้ําพ้ี อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ ดวยการทดสอบ
สมมติฐานโดยการวิเคราะหความแตกตางตามการจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน พบวา ประชาชนท่ีมี เพศ อายุ อาชีพ และรายไดตอเดือน
ตางกัน มีระดับความคิดเห็นตอการบริหารการพัฒนาตามหลักฆราวาสธรรมขององคการบริหารสวน
ตําบลน้ําพ้ี อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ ไมแตกตางกัน สวนประชาชนท่ีมีระดับการศึกษา
ตางกัน มีระดับความคิดเห็นตอการบริหารการพัฒนาตามหลักฆราวาสธรรมขององคการบริหารสวน
ตําบลน้ําพ้ี อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑
จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว

๓.ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารการพัฒนาตามหลักฆราวาสธรรม
ขององคการบริหารสวนตําบลน้ําพ้ี อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ องคการบริหารสวนตําบลน้ํา
พ้ี ตองบริหารพัฒนาชุมชนดวยความความโปรงใส ยึดกฎระเบียบวินัย และขอบังคับเปนท่ีตั้งโดย
เครงครัด มีความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติตอคนใดคนหนึ่ง และเจาหนาท่ีตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความ
วิริยะอุตสาหะมีความเสียสละตอสวนรวม ไมใชหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนท่ีมิควรได

๔. แนวทางสงเสริมการบริหารการพัฒนาตามหลักฆราวาสธรรมขององคการบริหารสวน
ตําบลน้ําพ้ี อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ องคการบริหารสวนตําบลน้ําพ้ี ควรสนับสนุนพัฒนา
บุคลากรใหมีความรูความสามารถในการแกไขปญหาใหกับประชาชน และควรเปดโอกาสใหประชาชน
ไดเขามามีสวนรวมในการบริหารพัฒนากับองคการบริหารสวนตําบลน้ําพ้ี

๕.ขอเสนอแนะการวิจัย
๑. องคการบริหารสวนตําบลน้ําพ้ี ควรยึดหลักฆราวาสธรรมมาใชในการบริหารพัฒนา

ชุมชนสรางนโยบายท่ีเปนประโยชนตอประชาชน
๒. องคการบริหารสวนตําบลน้ําพ้ี ควรสนับสนุนใหมีการฝกอบรมเก่ียวกับคุณธรรม

จริยธรรมอยางตอเนื่องใหกับบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลน้ําพ้ี เพ่ือปลูกฝง ซึมซับความมี
คุณธรรมภายในจิตใจ และยึดม่ันในอุดมการณ รูจักใชเหตุผลในการแกไขปญหา

๓. ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลน้ําพ้ี เปนแบบอยางท่ีดีในดานของการมีคุณธรรม
จริยธรรมโดยการนําหลักฆราวาสมาใชในการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือใหผูใตบังคับบัญชานําไปเปนแบบอยาง
ในการประพฤติปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมท่ีชัดเจนและเปนการสรางขวัญและกาลังใจ
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๔.องคการบริหารสวนตําบลน้ําพ้ี ควรปลูกฝงใหประชาชนไดประพฤติปฏิบัติตนตามหลัก
หลักฆราสธรรมในการใชชีวิตอยูรวมกันท้ังในครอบครัว และชุมชน
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค ๑) เพ่ือศึกษาการบริหารงานตามหลักพรหมวิหารธรรม

ของเทศบาลตําบลทาสักอําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ๒) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นการ
บริหารงานตามหลักพรหมวิหารธรรมของเทศบาลตําบลทาสัก อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ จําแนก
ตามปจจัยสวนบุคคล ๓) เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะการบริหารงานตามหลักพรหม
วิหารธรรมของเทศบาลตําบลทาสัก อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ จําแนกตามความคิดเห็นของ
ประชาชน และ๔) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานตามหลักพรหมวิหารธรรมของ
เทศบาลตําบลทาสัก อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) โดยใชระเบียบ
วิธีเชิงปริมาณ (Quanlitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative.Research) โดยมี
กลุมประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือ ประชาชนท่ีอยูในเขตการปกครองของเทศบาล
ตําบลทาสัก อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ  จํานวน ๓๑๑ คน จากประชากรจํานวนประชาชน
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ในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม โดยมีคาความเชื่อม่ันท้ังฉบับเทากับ ๐.๙๒๗ สถิติท่ีใช
วิเคราะหขอมูล คือ คาความถ่ี (Frequencies) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบคาเอฟ (F-test)
ดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) และทดสอบความแตกตางของ
คาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุด (Least Significant Difference: LSD) และ
นําเสนอเปนความเรียงประกอบตาราง โดยการแจกแจงความถ่ีของผูตอบคําถามปลายเปด การวิจัย
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เชิงคุณภาพ (Qualitative.Research) โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth.Interview) กับผูใหขอมูล
สําคัญ  (Key Informants) จํานวน ๗ รูป/คน โดยใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหาประกอบบริบท
ผลการวิจัยพบวา

๑) การบริหารงานตามหลักพรหมวิหารธรรมของเทศบาลตําบลทาสักอําเภอพิชัย
จังหวัดอุตรดิตถ โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( = ๔.๓๑, S.D.= ๐.๓๖๒) เม่ือพิจารณาเปน
รายดานเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  พบวา ดานเมตตาอยูในระดับมากท่ีสุด และ
รองลงมาคือ ดานอุเบกขา ดานกรุณา ดานมุทิตา ตามลําดับ

๒) การเปรียบเทียบระดับการบริหารงานตามหลักพรหมวิหารธรรมของเทศบาลตําบล
ทาสัก อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา เพศ อายุ การศึกษา และ
อาชีพ ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน สวนดานรายได แตกตางกัน จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว

๓) ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงานตามหลักพรหมวิหารธรรม
ของเทศบาลตําบลทาสักอําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ พบวา ดานเมตตาพบวา การบริหารงานของ
เทศบาลไมมี ความม่ันใจในการตัดสินใจอยางเด็ดขาด ไมกลาท่ีจะมองการณไกลและยังไมเขาใจถึง
ปญหา และ ความตองการของบุคลากรและประชาชน พิจารณาความดีความชอบ ไมพิจารณาตาม
ผลงาน ดานกรุณาพบวา การบริหารงานของเทศบาลไมคอยมีเวลาในการใหคําปรึกษาและชวย
แกปญหาเม่ือประชาชนประสบปญหา การบริหารงานของเทศบาลไมมีการสอบถามสุขภาพของ
ประชาชนเทาท่ีควร บางครั้ง ไมคอยคํานึงถึงความทุกข ของประชาชน ดานมุทิตาพบวา การ
บริหารงานของเทศบาลไมคอยแสดงออกถึงความยินดีทําเฉย ๆ การบริหาร บางครั้งไมมีมุทิตา การให
ความสําคัญตาง ๆ กับประชาชนท่ีมาติดตอประสานงาน ดาน อุเบกขาพบวา การบริหารงานเทศบาล
ยังบกพรองในเรื่องของความยุติธรรมในการใหรางวัลกับ ประชาชน การวางตนเปนกลางของเทศบาล
ยังมีการลําเอียงไมคอยยอมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน บางครั้งการบริหารงานของเทศบาลยัง
จัดการไมคอยยึดถือความถูกตอง สวนขอเสนอแนะ การบริหารงานของเทศบาลควรมีการสงเสริม
บุคลากรและประชาชนใหนําหลักธรรมมาประยุกตใชในการบริหารงาน และควรใหความเปนธรรมกับ
บุคลากรและประชาชนทุกคนโดยเทาเทียบกัน

๔) ผลการสัมภาษณ แนวทางการบริหารงานตามหลักพรหมวิหารธรรมของเทศบาล
ตําบลทาสักอําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ พบวา ผูใหขอมูลสําคัญสวนใหญเนนในเรื่องการนํา
หลักธรรมมาประยุกตใชใหสอดคลองกับการบริหารงานในการทํางานของเทศบาล เพ่ือใหประชาชน
ท่ีมารับการใชบริการเกิดความสะดวก และความสุขในการไดรับการบริการจากเทศบาล ยังสงผลทําให
การบริหารงานมีความรุงเรืองเจริญกวาหนาดวยหลักธรรมท่ีนํามาปฏิบัติในองคกร
คําสําคัญ: การบริหารงาน, หลักพรหมวิหารธรรม

ABSTRACT
The objectives of this research were : 1)to study the administration in

accordance with Brahmavihāradhammaof Tasak Sub-District Municipality, Phichai
District,Uttaradit Province, 2)To compare the opinion of opinion the administration in
accordance with Brahmavihāradhammaof Tasak Sub-District Municipality, Phichai
District,Uttaradit Province by classifying on the Personal factors, 3) to study the
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problems, obstacle and suggestions administration in accordance with
Brahmavihāradhammaof Tasak Sub-District Municipality, Phichai District,Uttaradit
Province, and 4)to study development guideline Administration in accordance with
Brahmavihāradhammaof Tasak Sub-District Municipality, Phichai District,Uttaradit
Province.

The study was a mixed method research.Population and sample
were1,390people.The sampleswere 311people by using the formula of Taro Yamane.
The data were collected by using questionnaire and analyzed by using computer
program in Social Sciences research for finding frequency,percentage,mean and
standard deviationto describe general information. Testing the hypothesis by t-test
and F-test with One Way ANOVA found that was difference then test by the least
significant difference. In the part of open–end showed the problems,obstacle, and
suggestions,the researcher arranged the group according to the issues of open–end.
Then,there was to analyze by frequency and data from interviews,the researcher will
gather data on the essence of the interview,and then content analyzed.

The results of research were found as follows;
1.the administration in accordance with Brahmavihāradhamma of Tasak

Sub-District Municipality, Phichai District, Uttaradit Province was found that, the
overall was at the highest level ( = 4.31, S.D. = 0.362). Considering the
administration in accordance with Brahmavihāradhamma of Tasak Sub-District
Municipality, Phichai District, Uttaradit Province in each aspect from the highest to
lowest were found thatthe Mettā aspect (loving-kindness)was at the highest level,
the second levelwere the Upekkhā, Karunāand Muditāaspect respectively.

2.The comparison of the administration in accordance with
Brahmavihāradhamma of Tasak Sub-District Municipality, Phichai District, Uttaradit
Province using the hypothesis test by different analysis according to individual factor
thatwas found that the gender, age, education and career were not different
thatrejected the hypothesis but the income was different that the hypothesis was
accepted.

3.The problems, obstacles, and suggestions administration in accordance
with Brahmavihāradhamma of Tasak Sub-District Municipality, Phichai District,
Uttaradit Province was found that the Mettā aspect(Loving-kindness), administration
of municipalitydid not have a confidence to decide, be afraid to looks far ahead, did
not understand a problem and not consider the people by works but consider by
goodness. The Karunāaspect (Compassion) was found that administration of
municipalitydid not have the time for advice and solve a problem of people, did not



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

๔๒๓

ask about healthy and sometimes unconsidered a suffering of people. The Muditā
aspect (Sympathetic joy) that administration of municipalitydid not show gladness
sometime did not have sympathetic with people who comes to coordinate. The
Upekkhā aspect(Equanimity) the administration of municipality defect about justice in
gets a reward to people. Municipality be partial, did not open-mindedness, did not
stand for fairness. Suggestion they should have promoted a moral principle for make
people used it in administration and should give the fair and neutrality with every
people.

4.The result of interview the guideline theadministration in accordance
with Brahmavihāradhamma of Tasak Sub-District Municipality, Phichai District,
Uttaradit Province were found that the mostly important informant were to
emphasize about the administration of municipalityshould have apply the moral
principle to their work for make a people who comes to use service and more than
that be the cause of progress in administration by bring a moral principle apply to
their organization.
Keywords:The four sublime states, With Brahmavihāradhamma

๑. บทนํา
การปกครองทองถ่ินเกิดข้ึนในประเทศไทยมายาวนาน ตั้งแตเปนการทดลองการ

ปกครองทองถ่ินในรูปของสุขาภิบาลจนกระท่ังปจจุบัน การปกครองทองถ่ินมีมามากกวา ๑๐๐ ป
หากแตท่ีผานมาบทบาทความสําคัญและความรับผิดชอบจํากัดมาก มักถูกมองวาเปนเพียงแขนขาของ
หนวยงานราชการ ประชาชนท่ัวไปมีความเขาใจวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินทํางานเพียงเก็บขยะ
ดูดสวม และทําความสะอาดถนนหนทาง การเลือกตั้งทองถ่ินก็มักไมคอยไดรับความสนใจ โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ฝายราชการมักดํารงตําแหนงผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ินควบคูไปดวย ดวย
เหตุผลวา องคกรปกครองสวนทองถ่ินยังไมมีความพรอมในการดูแลตนเอง สภาพการณท่ีผานมาทํา
ใหประเทศไทยเสียโอกาสการพัฒนาในหลายเรื่องท้ังดานการพัฒนาประชาธิปไตยและการพัฒนา
ประเทศ เพราะการรวมศูนยอํานาจ (Centralization) ท่ีผานมา ถึงแมอาจชวยใหการนํานโยบายของ
รัฐบาลไปสูการปฏิบัติในระดับพ้ืนท่ีในมาตรฐานเดียวกัน หากแตการรวมศูนยอํานาจทําใหเกิดการ
กระจุกตัวของความเจริญ ท้ังเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ดวยความคาดหวัง บทบาทและความ
รับผิดชอบท่ีมากมายเชนนี้ หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมสามารถสรางผลงานตามท่ีคาดหวัง
นอกจากจะมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนแลว จะสงผลตอความเชื่อม่ันตอระบบการ
ปกครองทองถ่ินและการกระจายอํานาจดวย ดังนั้น จึงจําเปนตองพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ใหเข็มแข็ง นั่นหมายถึงการพัฒนากลไกทุกสวนของการปกครองทองถ่ินใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ



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

๔๒๔

และมีประสิทธิผล๑ กฎหมายจึงเปนสิ่งท่ีเก่ียวของกับการปกครองทองถ่ินอยางไมอาจหลีกเลี่ยง การ
เกิดข้ึนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โครงสรางองคกรอํานาจหนาท่ี การบริหารงานบุคคล และการ
คลังถูกกําหนดไวโดยกฎหมาย การศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปกครองทองถ่ินจึงเปนสวน
สําคัญท่ีทําใหเราเขาใจถึงการปกครองทองถ่ินท่ีนับวันยิ่งมีความสําคัญมากข้ึน๒ และทําใหเกิดการ
พัฒนาท่ีไมเทาเทียมกัน ดังคํากลาวของ ศ.ดร.ชัยอนันต สมุทวนิช ท่ีวา “การปกครองแบบรวมศูนย
อํานาจเปรียบเหมือนหองใหญๆ ท่ีมีดวงไฟเพียงดวงเดียวสองสวางอยูกลางหอง แมดวงไฟนั้นจะสวาง
สักเพียงใดยอมไมสามารถทําใหทุกซอกทุกมุมของหองไดรับแสงสวางอยางท่ัวถึง และเทาเทียมกันได
การกระจายอํานาจเปรียบเหมือนการจุดไฟดวงเล็กๆ ข้ึนท่ัวทุกมุมหอง แมจะเปนดวงไฟเล็กๆ แตก็ทํา
ใหแสงสวางไดท่ัวถึงและเทาเทียมกันท้ังหอง”เทศบาล เปนราชการสวนทองถ่ินแบบหนึ่ง เปนนิติ
บุคคล และเปนราชการสวนทองถ่ินในสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย มี
อํานาจหนาท่ีตามท่ีบัญญัติไวตามพระราชบัญญัติ ๒๔๙๖ (แกไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับท่ี ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒)
หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของ ในการจัดตั้งเทศบาลตําบล พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. ๒๔๗๖ และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมจนในท่ีสุดไดมีการตราพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ยกเลิกพระราชบัญญัติเดิม
ท้ังหมดขณะนี้ยังมีผลบังคับใชซึ่งมีการแกไขครั้งสุดทาย โดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒)
พ.ศ. ๒๕๔๓๓ เทศบาลตําบลมีหนาท่ีรักษาความสงบเรียบรอยและความสะอาด สรางและบํารุงถนน
และทาเรือ ดับเพลิงและกูภัย จัดการศึกษา ใหบริการสาธารณสุข สังคมสงเคราะห และรักษา
วัฒนธรรมอันดีในทองถ่ิน นอกจากนี้ยังอาจจัดใหมีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอ่ืนๆ ไดตาม
สมควร๔

การบริหารงานของเทศบาลตําบลทาสัก อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ยังมีปญหาการ
บริหารงาน ๑) การวางแผน ๒) การจัดการองคการ ๓) การจัดหาบุคคล ๔) การอํานวย ๕) การ
ประสานงาน ๖) การรายงาน ดังนั้นการพัฒนาองคกรจึงควรท่ีจะพัฒนาการบริหารใหมีการนํา
หลักธรรมมาพัฒนาใชในการบริหารงาน เพราะวาผลท่ีจะเกิดตามมาจากการประพฤติตามหลักธรรม
นั้นกอใหเกิดผลดีหลักธรรมท่ีวานี้คือ หลักพรหมวิหารธรรม มี ๔ ประการ คือ ๑) เมตตา (ความรัก)
คือ ความปรารถนาดี ตองการชวยเหลือใหทุกคนประสบประโยชนและความสุข ๒) กรุณา (ความ
สงสาร) คือ ความชวยเหลือผูอ่ืนใหพนจากความทุกขใฝใจท่ีจะปลดเปลื้องบําบัดความทุกขยาก
เดือดรอนของคนและสัตวท้ังปวง ๓) มุทิตา (ความพลอยยินดี) คือ เม่ือเห็นผูอ่ืนอยูดีมีความสุขก็มีใจ

๑อรทัย กกผล (ผศ.ดร.) และธนิษฐา สุขะวัฒนะ, คูมือสมาชกิสภาทองถิ่น: วิทยาลัยพัฒนาการ
ปกครองทองถิ่น สถาบันพระปกเกลา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพธรรมดาเพรส, ๒๕๕๑), หนา ๓-๕.

๒สมคิด เลิศไพฑูรย (รศ.ดร.), รัฐธรรมนูญกับการปกครองสวนทองถิ่น, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท
ธรรมดาเพรส จํากัด, ๒๕๔๗), หนา ๑-๒.

๓ไพโรจน สุวรรณฉวี, รวมกฎหมายทองถิ่น,  (กรุงเทพมหานคร : แสงจันทรการพิมพ, ๒๕๔๘),
หนา ๑.

๔วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, เทศบาลตําบล, (ออนไลน), แหลงท่ีมา : http://th.wikipedia.org/wiki/
เทศบาลตาํบล, [๒ มกราคม ๒๕๕๗].
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แชมชื่นเบิกบาน เม่ือเขาประสบความสําเร็จงอกงามยิ่งข้ึนไปก็พลอยยินดีบันเทิงใจดวย ๔) อุเบกขา
(ความมีใจเปนกลาง) คือ การมองตามความเปนจริงโดยวางจิตเรียบเสมอม่ันคงเท่ียงตรง ดุจตราชั่ง
มองเห็นการท่ีจะไดรับผลดีหรือชั่วสมควรแกเหตุท่ีประกอบพรอมท่ีจะวินิจฉัย และปฏิบัติไปตามความ
เท่ียงธรรม๕ พรหมวิหารธรรม นี้เปนหลักธรรมประจําใจท่ีจะชวยใหเราดํารงชีวิตอยูไดอยางประเสริฐ
และบริสุทธิ์ เพราะถือไดวาเปนเปนหลักธรรมท่ีทําใหหนวยงานมีความตั้งใจ มีความเพียรพยายามใน
การทํางานแมบางครั้งตองพบกับปญหาก็ตองหาเหตุผลเพ่ือแกไขปญหาใหผานไปดวยดีหนวยงานจะ
ประสบความสําเร็จไดในท่ีสุด

จากปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร
ธรรมของเทศบาลตําบลทาสัก อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ วา มีการดําเนินการบริหารงานอยางไร
พรอมท้ังไดนําหลักพรหมวิหารธรรมมาพัฒนาใชกับการบริหารงานของเทศบาล อันจะเปนผลดีตอการ
จัดการบริหารงานของเทศบาล ใหมีความสามารถเฉพาะดานการวางแผน  การจัดการองคการ  การ
จัดหาบุคคล  การอํานวย  การประสานงาน และการรายงาน วามีทักษะทางวิชาชีพ มีทัศนคติท่ีดีตอ
การทํางาน สามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงเร็วในยุคโลกาภิวัตน อันจะสงผล
ใหการพัฒนา ทองถ่ินมีความเจริญกาวหนาภายใตกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพ ตามความคาดหวัง
ของประชาชน ในทองถ่ิน และเปนการพัฒนาประเทศชาติอีกทางหนึ่งดวย

๒. วัตถุประสงคของการวิจัย
๑. เพ่ือศึกษาการบริหารงานตามหลักพรหมวิหารธรรมของเทศบาลตําบลทาสักอําเภอ

พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ
๒. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นการบริหารงานตามหลักพรหมวิหารธรรมของเทศบาล

ตําบลทาสัก อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
๓. เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร

ธรรมของเทศบาลตําบลทาสัก อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ จําแนกตามความคิดเห็นของประชาชน
๔. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานตามหลักพรหมวิหารธรรมของเทศบาล

ตําบลทาสัก อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ

๓. ขอบเขตการวิจัย
๑. ขอบเขตดานเนื้อหา

งานวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักพรหมวิหารธรรมของเทศบาลตําบลทาสัก
อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ” การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในแตละชุมชนของ
เทศบาลตําบลทาสัก ผูศึกษาไดกําหนดขอบเขตเนื้อหาโดยการนําหลักธรรมพรหมวิหารธรรม มาใชใน
การบริหารงานของเทศบาลตําบลทาสัก อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ โดยสังเคราะหจากหลักธรรม
พรหมวิหาร ๔ ในพระไตรปฎก พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค ไดแก ๑) เมตตา (ความรัก)
๒) กรุณา (ความสงสาร) ๓) มุทิตา (ความพลอยยินดี) ๔) อุเบกขา (ความมีใจเปนกลาง)

๕ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๒๗/๒๕๖.
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๔๒๖

๒. ขอบเขตดานตัวแปร
๑. ตัวแปรตน (Independent Variables) คือ ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบ

แบบสอบถาม  ไดแก  เพศ  อายุ  การศึกษา  อาชีพ  รายได
๒. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ การบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร

ธรรมของเทศบาลตําบลทาสัก อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ โดยนําหลักพรหมวิหารธรรมมา
พัฒนาการบริหารงาน คือ ๑) เมตตา (ความรัก) ๒) กรุณา (ความสงสาร) ๓) มุทิตา (ความพลอยยินดี)
๔) อุเบกขา (ความมีใจเปนกลาง)

๓. ขอบเขตดานประชากร ประชากรในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ไดแก ประชาชนใน
เขตเทศบาลตําบลทาสัก อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ เพศชาย จํานวน ๖๔๙ คน เพศหญิง จํานวน
๗๔๑ คน รวม ๑,๓๙๐ คน๖ ใชทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติของ ทาโร ยามาเน ไดกลุมตัวอยาง
จํานวน ๓๑๑ คน นอกจากนี้ ไดกําหนดประชากรในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ สัมภาษณผูใหขอมูล
สําคัญจํานวน ๗ รูป/คน โดยสัมภาษณเชิงลึก เก่ียวกับการบริหารงานตามหลักพรหมวิหารธรรมของ
เทศบาลตําบลทาสัก อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ

๔. ขอบเขตดานพื้นท่ี ไดแก เขตการปกครองของเทศบาลตําบลทาสัก  อําเภอพิชัย
จังหวัดอุตรดิตถ

๔. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research)

ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการแจก
แบบสอบถาม (Questionnaire) กับกลุมประชากรท่ีไดกําหนดไว  และการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qulitative Research) โดยการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In depth
Interview) กับผูใหขอมูลสําคัญ (Key Information) ประชากรท่ีไดจากการวิจัย ไดแก ประชาชนท่ี
อยูในเขตการปกครองของเทศบาลตําบลทาสัก อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ   ซึ่งมีจํานวนท้ังหมด
๑,๓๙๐ คน ไดกลุมตัวอยาง จํานวน ๓๑๑ คน โดยการคํานวณใชสูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro
Yamane) และใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางใชหลักการสุมแบบแบงชั้น (Stratified random sampling)

การวิ จั ย เชิ ง คุณภาพ (Qualitative.Research)  โดยการสัมภาษณ เชิ งลึ ก  ( In-
Depth.Interview) กับผูใหขอมูลสําคัญ  (Key Informants) จํานวน ๗ รูป/คน โดยใชเทคนิคการ
วิเคราะหเนื้อหาประกอบบริบท

๕. สรุปผลการวิจัย
๑. ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคล สวนใหญมีเพศชาย จํานวน ๑๖๖ คน คิด

เปนรอยละ ๕๓.๔ อายุระหวาง ๒๑-๓๐ ป จํานวน ๑๐๒ คน คิดเปนรอยละ ๓๒.๘ มีระดับการศึกษา
ประถมศึกษา จํานวน๑๑๔ คน คิดเปนรอยละ ๓๖.๗ มีอาชีพเกษตรกรรม จํานวน ๑๖๕ คน  คิด
เปนรอยละ ๕๓.๑ และมีรายไดตอเดือน ระหวาง ๕,๐๐๑ -๑๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑๖๔ บาท คิด
เปนรอยละ ๕๒.๗

๖ขอมูลของตําบลทาสัก อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดติถ, สถิติประชากรจากทะเบียนบาน แยกราย
พ้ืนท่ี ระดับตําบล, ณ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗. (อัดสําเนา)
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๔๒๗

๒. ผลการวิเคราะหขอมูลระดับความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารงานตามหลัก
พรหมวิหารธรรมของเทศบาลตําบลทาสัก อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ พบวา ประชาชนผูตอบ
แบบสอบถาม มีระดับความหิดเห็นในดานเมตตา(ความรัก) ดานกรุณา(ความสงสาร) ดานมุทิตา
(ความพลอยยินดี) และดานอุเบกขา(ความมีใจเปนกลาง) อยูในระดับมากท่ีสุด

๓. ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็น ของประชาชนตอการบริหารงานตามหลัก
พรหมวิหารธรรมของเทศบาลตําบลทาสัก อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ดวยการทดสอบสมมุติฐาน
โดยการวิเคราะหความแตกตางตามการจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ การศึกษา
อาชีพ และรายได พบวา ประชาชนท่ีมี เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นตอการ
บริหารงานตามหลักพรหมวิหารธรรมของเทศบาลตําบลทาสัก อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ไม
แตกตางกันจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว สวนรายไดแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานตาม
หลักพรหมวิหารธรรมของเทศบาลตําบลทาสัก อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ แตกตางกันจึงยอมรับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว

๔. ผลการศึกษาปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงานตามหลัก
พรหมวิหารธรรมของเทศบาลตําบลทาสัก อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ นั้น สรุปไดดังนี้

ดานเมตตา(ความรัก) เทศบาลควรมีวิสัยทัศนท่ีดี ประกอบดวยเมตตาธรรม และ
เขาใจถึงปญหาและความตองการของบุคลากรและประชาชน เทศบาลควรพิจารณาตามผลงาน มิใช
พิจารณาตาม ความชอบใจของตน และไมเขาขางฝายใดฝายหนึ่ง

ดานกรุณา(ความสงสาร) ควรมีเวลาในการใหคําปรึกษา กับประชาชน และควรมีการ
สอบถามปญหาเรื่องตาง ๆ ควรมีโครงการตรวจสุขภาพ ประจําเดือนหรือประจําปใหกับบุคลากรหรือ
ประชาชน  ควรเปดใจใหกวางใหความชวยเหลือ ความทุกขยากของบุคลากรและประชาชนอยางเปน
ธรรม

ดานมุทิตา(ความพลอยยินดี)  ควรแสดงความยินดี ความ ชื่นชม เพ่ือเปนขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรและประชาชน  ควรมีความพลอยยินดีตอนรับ เอาใจใสในการ
ใหการประสานงานตาง ๆ ของบุคลากร และประชาชน

ดานอุเบกขา(ความมีใจเปนกลาง) ควรใหความยุติธรรม ความ เสมอภาค ในการให
รางวัลกับประชาชน  ควรเปดโอกาสใหประชาชน  ไดแสดงความคิดเห็นเพ่ือประโยชนตอการ
บริหารงาน ควรประพฤติปฏิบัติ โดยการนําหลักธรรมมาใชในการบริหารงาน

๕. แนวทางการบริหารงานตามหลักพรหมวิหารธรรมของเทศบาลตําบลทาสัก อําเภอ
พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ นั้น สรุปไดดังนี้

ดานเมตตา(ความรัก) เทศบาลตองพิจารณาตามผลงาน มิใชพิจารณาตาม
ความชอบใจของตน และไมเขาขางฝายใดฝายหนึ่ง เทศบาลตองมีการดูแลประชาชนอยางจริงจัง
เทศบาลตองเขาหาประชาชนใหมากกวานี้

ดานกรุณา(ความสงสาร) ตองมีเวลาในการใหคําปรึกษากับประชาชน และตองมี
การสอบถามปญหาเรื่องตาง ๆ เปดใจใหกวางใหความชวยเหลือความทุกขยากของ ประชาชนอยาง
เปนธรรม มีความใสใจในปญหาของ ประชาชน

ดานมุทิตา(ความพลอยยินดี) มีความพลอยยินดีตอนรับเอาใจใสในการใหการ
ประสานงานตาง ๆ ของบุคลากร และประชาชน การบริหารงานตองสนับสนุนใหผู ร วมงานและ
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๔๒๘

ประชาชนเขาอบรมเพ่ือเพ่ิม ประสิทธิภาพของงาน เทศบาลตองมีการใหความสําคัญกับการ
ประสานงานของ บุคลากรและประชาชน

ดานอุเบกขา(ความมีใจเปนกลาง) เทศบาลตองประพฤติปฏิบัติ โดยการนําหลักธรรม
มาใชในการ บริหารงาน ตองมีการใหบริการประชาชนอยางเสมอภาค  การวางตนเปนกลางของ
เทศบาลตองไมมีการลําเอียง และคอยยอมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

๖. อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัย “การบริหารงานตามหลักพรหมวิหารธรรมของเทศบาลตําบลทาสัก

อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ” พบวา ผลการวิจัยโดยภาพรวมท้ัง ๔ ดาน   พบวา ประชาชนมีความ
คิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักพรหมวิหารธรรมของเทศบาลตําบลทาสัก อําเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ มีระดับการบริหารตามหลักพรหมวิหารธรรมโดยภาพรวมสวนใหญอยูในระดับมากท่ีสุด
แสดงใหเห็นวาการบริหารงานตามหลักพรหมวิหารธรรมของเทศบาลตําบลทาสัก อําเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถยังสามารถบริหารงานตามหลักพรหมวิหารธรรมไดครบทุกดาน การบริหารงานควรจะตอง
ไดรับการพัฒนาใหทันตอเหตุการณปจจุบัน การบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและแสดง
ออกมาในรูปของผลงาน เพราะวาผลงานจะเปนเครื่องวัดความสามารถทางการบริหาร และเม่ือนํา
หลักพรหมวิหารธรรมมาบริหารงานในเทศบาลตําบลทาสัก มากเพียงไดยอมสงผลตอความ
เจริญกาวหนาของคนในชุมชนและเทศบาลใหไดรับความสําเร็จและความสุขอยางถวนหนาแตตรงกัน
ขามหากการบริหารงานของเทศบาลตําบลทาสัก ถาในแตละดานบกพรอง ยอมเกิดความเสียหายตอ
การบริหารงานของเทศบาลตําบลทาสักโดยรวม  และ เม่ือพิจารณาเปนรายดาน   พบวา การ
บริหารงานตามหลักพรหมวิหารธรรมของเทศบาลตําบลทาสัก อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ    อยูใน
ระดับมากท่ีสุดทุกดาน

๗. ขอเสนอแนะจากการวิจัย
๑. ควรจัดการบริหารงาน ทําใหเปนท่ียอมรับ ของบุคลากรและประชาชน เพราะ

เทศบาลไดเสียสละ ทุมเท เวลาในการบริหารงานใหกับ ประชาชนอยางเต็มท่ีและสุดความสามารถ
ควรมีไมตรีจิตตอประชาชนตลอดจนถึงผูรวมงานอีกดวย กลาวคือ เทศบาลปรารถนาอยากให
ประชาชนเหลานั้นไดมีความสุขในการไดรับการใหบริการเปนธรรมกับประชาชน และผูรวมงานทุกคน
โดยไมเลือกฝายใดฝายหนึ่ง

๒. ควรเปนผูท่ีมีประสบการณในการทํางาน และสามารถถายทอดประสบการณการ
ทํางานใหกับผูรวมงานได โดยไดเปดโอกาสใหผูรวมงานและประชาชนไดแสดงความคิดเห็น และได
เขามามีสวนรวมในการทํางาน ท่ีสําคัญ เทศบาลไมไดทํางานโดยลําพัง  ยอมรับฟงความคิดเห็นของ
ผูรวมงานและประชาชน และยังสงเสริมใหบุคลากรและประชาชนในเขตเทศบาลได มีโอกาสไปศึกษา
ตอเพ่ือนํามาพัฒนางานในเทศบาลของตน

๓. ควรประพฤติเปนแบบอยางท่ีดีตอผูรวมงานและประชาชน เทศบาลไดยกยอง ชมเชย
ผูรวมงามและประชาชนท่ีประสบผลสําเร็จในหนาท่ีการงาน โดยการแสดงความยินดีกับทานท่ี
ประสบผลสําเร็จในหนาท่ีการงาน พรอมกันนั้นยังใหความสําคัญในสวนของบุคลากรและประชาชนท่ี
ไดแขงขันกิจกรรม ตาง ๆ แลวไดรับรางวัล เทศบาลก็พลอยยิน และแสดงความยินดีกับบุคคลเหลานั้น
อีกดวย
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๔. ควรมีความวางใจเปนกลาง กลาวไดวา เทศบาลบริหารงานดวยความเปนกลางใน
การตัดสินปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน โดยไมมีการเขาขางฝายใดฝายหนึ่ง ใหความยุติธรรมกับทุกฝาย และ
เม่ือผูอ่ืนผิดพลาดหรือไดรับความวิบัติ ไมแสดงออกถึงอาการสมน้ําหนาเม่ือเขาพลาดไปแลว เปนตน
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การจัดการความขัดแยงตามหลักอธิกรณสมถะขององคการบริหารสวนตําบล
ในเขตอําเภอสอง จังหวัดแพร
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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคคือ (๑) เพ่ือศึกษาระดับการจัดการความขัดแยงตามหลัก
อธิกรณสมถะขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอสอง จังหวัดแพร (๒) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบ
การจัดการความขัดแยงตามหลักอธิกรณสมถะขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอสอง จังหวัด
แพร โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล (๓) เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะเก่ียวกับการ
จัดการความขัดแยงตามหลักอธิกรณสมถะ ขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอสอง จังหวัด
แพร (๔) เพ่ือศึกษาแนวทางการนําหลักอธิกรณสมถะไปประยุกตใชในการจัดการความขัดแยงของ
องคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอสอง จังหวัดแพร

ในการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) เปนการวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research ) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) กลุม
ตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ บุคลากรท่ีทํางานในองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอสอง จังหวัด
แพร จํานวน ๓๓๓ คน โดยใชสูตรคํานวณขนาดกลุมตัวอยางของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane)
วิเคราะหขอมูลโดย คาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) ทดสอบคาที (t-test) และคาเอฟ  (F-test) การวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว(One Way Anova) และเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชแบบสัมภาษณเชิงลึกกับ
ผูใหขอมูลหลัก จํานวน ๘ รูป/คน
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ผลการวิจัยพบวา
๑. ระดับความคิดเห็นการจัดการความขัดแยงตามหลักอธิกรณสมถะขององคการบริหาร

สวนตําบลในเขตอําเภอสอง  จังหวัดแพร ในภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = ๔.๐๐ S.D=๐.๕๗๖)
๒. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของการจัดการความขัดแยงตามหลักอธิกรณสมถะ

ขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอสอง  จังหวัดแพร จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา
รายได ประสบการณทํางาน และตําแหนง พบวา ความคิดเห็นของบุคลากร ท่ีมีตอการจัดการความ
ขัดแยงตามหลักอธิกรณสมถะขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอสอง  จังหวัดแพร โดยรวมไม
แตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน

๓. ผลการศึกษา ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ เก่ียวกับการจัดการความขัดแยงตาม
หลักอธิกรณสมถะขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอสอง  จังหวัดแพร พบวา บุคลากร
บางสวนไมมีสวนรวมในการประชุมและการจัดการ ประชาชนบางพ้ืนท่ีไมเขาใจระบบการทํางานของ
องคกร ระบบการแกไขปญหาความขัดแยงขององคกรยังไมชัดเจน ขอเสนอแนะควรมีการจัดระบบ
การบริหารจัดการขององคกรใหชัดเจน ประชาสัมพันธบทบาทหนาท่ีขององคกรใหประชาชนรับทราบ
และจัดระบบการแกไขปญหาความขัดแยงใหชัดเจน

๔. แนวทางในการจัดการความขัดแยงตามหลักอธิกรณสมถะขององคการบริหารสวน
ตําบลในเขตอําเภอสอง  จังหวัดแพร พบวา ตองใชสติ ความมีเหตุมีผล  ความยุติธรรม ในการ
ประนีประนอม และแกไขปญหาความขัดแยง จึงจะทําใหการบริหารงานขององคการบริหารสวน
ตําบลมีประสิทธิภาพและปะสิทธิผล ประชาชนมีความพึงพอใจ
คําสําคัญ: การจัดการความขัดแยง, อธิกรณสมถะ ๗

Abstract
The objectives of this study were 1) to study the level to conflict

management accordance to the Addhikaranasamatha of Song sub-district
administration organization Phrae province. 2) to compare the conflict management
accordance to the Addhikaranasamatha of Song sub-district administration
organization Phrae province  which divide to individual factors 3) to study the
problems, obstruction and suggestion about conflict management accordance to the
Addhikaranasamatha of Song sub-district administration organization Phrae province.
4) to study the ways and method to apply Addhikaranasamatha and conflict
management of Song sub-district administration organization Phrae province.

This research was mixed methods research. It was quantitative and qualitative
research. The population and sample group of this research  were 333 personnel
who worked in Song sub-district administration organization Phrae province, it was
evaluate formula sample group of Taro Yamene, it analysised data by
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frequency,percentage,mean and standard deviation, t -test F-test and analysis
deviation one way anova, correct data by dept-interview with 8 informants.

The result of this research found that:
1. The opinion of conflict management level according to

Addhikaranasamatha of sub-district administration organization in Song district Phrae
province was in high level  (= 4.00 S.D=0.576).

2. The result of comparison  personnel’s opinion of conflict management
level according to Addhikaranasamatha of sub-district administration organization in
Song district, Phrae province, classified sex, age, education background, saraly, work
experience and status found that   the variable of the personnel opinion to of
conflict management level according to Addhikaranasamatha of sub-district
administration organization in Song district, Phrae province, it was  not different ,that
rejected document.

3. The problems, obstruction and suggestion of conflict management
level according to Addhikaranasamatha of sub-district administration organization in
Song district, Phrae province found that some personnel  didn’t participate in
meeting and organization , people in some area didn’t understand the system of
organization’s work , it was unclear of conflict of problem solving,  suggestion should
organize system or organization management  could clear, advertised the rule of
organization for people to understand and set system for conflict solving clearly.

4.The process of conflict management level according to
Addhikaranasamatha of sub-district administration organization in Song district, Phrae
province found that it should  use mindfulness ,reasonable, justice for kindness and
conflict solving, it should make Sub-district administrative organization to effective
and effectiveness for people’s satisfaction.
Keyword: The Conflict Management, Adhikaranasamatha

๑. บทนํา
นับจากวันท่ี ๒๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๗๕ เปนตนมา ไดมีการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
พระประมุขการกระจายอํานาจการปกครองลงสูทองถ่ินในระดับตําบล นับเปนรูปแบบการบริหาร
จัดการในระบอบประชาธิปไตยอยางหนึ่ง ตําบลในเขตชนบท มีชื่อเรียกวา องคการบริหารสวนตําบล
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(ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พุทธศักราช ๒๕๓๗)๑ จึงไดเกิดมี
ผูบริหารตําบลข้ึน ซึ่งในการบริหารของผูบริหารสวนตําบลนั้นพบวาการบริหารของผูบริหารงาน
บางสวนบางระดับนั้น ยังมีความบกพรองในการบริหารงาน ซึ่งคํานึงถึงประโยชนสวนตนโดยไม
คํานึงถึงความถูกตอง ขาดคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงาน ไมไดใชหลักธรรมะในการแกไข
ปญหาขาดความรูความเขาใจประสบการณและทักษะในการปฏิบัติหนาท่ี ใชคนไมเหมาะสมกับงาน
ทําใหเกิดปญหาตางๆ เชนความแตกแยกในหมูคณะ ความแตกแยกของสมาชิกในองคการบริหารสวน
ตําบล   การใหบริการประชาชน การสงเคราะหชุมชน การเอาใจใสในกิจการพระพุทธศาสนา และ
การขาดการประชาสัมพันธท่ีดี หรือแมกระท่ังเกิดความขัดแยงกันภายในองคกร หรือแมแตประชาชน
ท่ีท่ีอยูภายใตการบริหารปกครองเกิดความขัดแยงกัน ในกรณีความไมยุติธรรม หรือความเลื่อมล้ําทาง
สังคมเกิดข้ึน ยอมเปนเหตุและปจจัยใหเกิดความเสื่อมเสียในระบบการทํางาน สังคมหรือองคกรนั้นจึง
มีการพัฒนาท่ีลาชา ไม ทันกับสถานการณตามยุคและสมัย จึงตองนําหลักธรรมะในทาง
พระพุทธศาสนา มาใชประกอบการบริหารจัดการเพ่ือใหการบริหารงาขับเคลื่อนไปในทิศทางท่ี
สมบูรณและมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหการบริหารงานตางๆ บรรลุถึงจุดประสงคท่ีตั้งไวนั้น ผูท่ีทําหนาท่ี
เปนผูบริหารจึงมีความจําเปนอยางยิ่งจะตองศึกษาทักษะตางๆในการเปนผูนํา การจะเปนผูนําและ
ผูบริหารท่ีดีไดนั้น ไมใชเรื่องงาย แตก็ไมใชเรื่องยากหากผูบริหารหรือผูนํามีคุณธรรมมีความสามารถ
และมีทักษะและประสบการณ

ปจจุบัน องคการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอสอง จังหวัดแพรอาจเกิดปญหาหลายๆ
อยาง เชน ปญหาท่ีเกิดจากการไมเขาใจกัน หรือเกิดกระบวนการทางความคิดเห็นท่ีแตกตางกัน เปน
ตน แตก็ถือวาเปนปญหาท่ีเล็กนอย ซึ่งอาจจะไมมีสวนกระทบตอการบริหารงานราชการเทาไหร แต
เพ่ือสรางความสามัคคี และเพ่ือสรางความเขาใจในองคกร เพ่ือเกิดการอยูรวมกันและทํางานรวมกัน
อยางมีความสุข และหรือเม่ือเกิดปญหาความขัดแยงข้ึน จะมีวิธีการจัดการอยางไรเพ่ือจะเกิดความ
สมัครสมานสามัคคีไดดังเดิม จึงตองอาศัยหลักธรรมะ กลาวคือหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามา
ชวยในการจัดการความขัดแยงท่ีเกิดข้ึน

ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความประสงคท่ีจะทําการศึกษาการจัดการความขัดแยงตามหลักอธิ
กรณสมถะขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอสอง จังหวัดแพร เพ่ือตองการสงเสริมและเผย
แผหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา รวมกันบริหารและพัฒนาการปกครองในองคกรนั้นๆ และยัง
สามารถนําวิจัยสวนนี้ไปเปนแนวทางการบริหารจัดการและการปกครองของผูทําหนาท่ีปกครองหรือ
นักบริหารใหดียิ่งข้ึน เพราะจะทําใหเราทราบและรูแนวทางการปฏิบัติ ทราบถึงปญหา และ
ขอเสนอแนะในการนําหลักธรรมไปใชในการบริหารท่ีเหมาะสมใหแกผูปกครองหรือผูบริหารสืบตอไป

๒. วัตถุประสงคของการวิจัย
๑. เพ่ือศึกษาระดับการจัดการความขัดแยงตามหลักอธิกรณสมถะขององคการบริหารสวน

ตําบลในเขตอําเภอสอง จังหวัดแพร

๑ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล, พุทธศักราช ๒๕๓๗.
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๔๓๔

๒. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการจัดการความขัดแยงตามหลักอธิกรณสมถะขององคการ
บริหารสวนตําบลในเขตอําเภอสอง จังหวัดแพร โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล

๓. เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดการความขัดแยงตามหลัก
อธิกรณสมถะขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอสอง จังหวัดแพร

๔. เพ่ือศึกษาแนวทางและการนําหลักอธิกรณสมถะไปประยุกตใชเก่ียวกับการจัดการ
ความขัดแยงขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอสอง จังหวัดแพร
๔. วิธีดําเนินการวิจัย

เปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) โดยใชสูตรคํานวณขนาดกลุม
ตัวอยาตารางสําเร็จรูปของเครซี่และมอแกน (Krejcie & Morgan) ไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน
๑๘๒ คน ของบุคลากรท่ีทํางานอยูในเขตปกครองขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอสอง
จังหวัดแพร และเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) และทําการวิเคราะหขอมูลโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร เพ่ือหาคาความถ่ี (Frequency) คารอยละ
(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทําการ
ทดสอบสมมติฐานดวยการทดสอบคาที (t-test) และคาเอฟ (F-test) ดวยการวิเคราะหความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Anova) เม่ือพบวามีความแตกตางจึงทดสอบความแตกตางราย
คูโดยวิธีการหาผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุด (Least Significant Difference : LSD) ในสวนของขอ
คําถามปลายเปดท่ีแสดงปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ ผูวิจัยทําการจัดกลุมตามประเด็นท่ีกําหนด
ไวในแบบสอบถามปลายเปด จากนั้นจะทําการวิเคราะห โดยใชการแจกแจงความถ่ี (Frequency)
และขอมูลจากการสัมภาษณบุคลากร จํานวน ๘ รูป/คน ผูวิจัยทําการจัดกลุมขอมูล (Data
Grouping) สาระสําคัญของประเด็นการสัมภาษณ จากนั้นทําการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา
(Content Analysis Technique) ดวยวิธีพรรณาเปนความเรียง
๕. ผลการวิจัย

๑. ระดับความคิดเห็นการจัดการความขัดแยงตามหลักอธิกรณสมถะขององคการบริหาร
สวนตําบลในเขตอําเภอสอง  จังหวัดแพร ในภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = ๔.๐๐ S.D=๐.๕๗๖)

๒. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของการจัดการความขัดแยงตามหลักอธิกรณสมถะ
ขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอสอง  จังหวัดแพร จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา
รายได ประสบการณทํางาน และตําแหนง พบวา ความคิดเห็นของบุคลากร ท่ีมีตอการจัดการความ
ขัดแยงตามหลักอธิกรณสมถะขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอสอง  จังหวัดแพร โดยรวมไม
แตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน

๓. ผลการศึกษา ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ เก่ียวกับการจัดการความขัดแยงตาม
หลักอธิกรณสมถะขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอสอง  จังหวัดแพร พบวา บุคลากร
บางสวนไมมีสวนรวมในการประชุมและการจัดการ ประชาชนบางพ้ืนท่ีไมเขาใจระบบการทํางานของ
องคกร ระบบการแกไขปญหาความขัดแยงขององคกรยังไมชัดเจน ขอเสนอแนะควรมีการจัดระบบ
การบริหารจัดการขององคกรใหชัดเจน ประชาสัมพันธบทบาทหนาท่ีขององคกรใหประชาชนรับทราบ
และจัดระบบการแกไขปญหาความขัดแยงใหชัดเจน
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๔๓๕

๔. แนวทางในการจัดการความขัดแยงตามหลักอธิกรณสมถะขององคการบริหารสวน
ตําบลในเขตอําเภอสอง  จังหวัดแพร พบวา ตองใชสติ ความมีเหตุมีผล  ความยุติธรรม ในการ
ประนีประนอม และแกไขปญหาความขัดแยง จึงจะทําใหการบริหารงานขององคการบริหารสวน
ตําบลมีประสิทธิภาพและปะสิทธิผล ประชาชนมีความพึงพอใจ
๖. ขอเสนอแนะ

ดานสัมมุขาวินัย
๑) องคการบริหารสวนตําบลตองหม่ันมีการประชุมปรึกษาหารือ จัดกิจกรรมเพ่ือสราง

ความสามัคคี สรางความเขาใจใหแกบุคลากรอยางเปนระบบระเบียบ
๒) องคการบริหารสวนตําบลตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุขุมรอบคอบและควรจัดวาง

ยุทธศาสตรในพันธกิจเก่ียวกับการเผยแพรประชาสัมพันธถึงบทบาทและอํานาจหนาท่ีเพ่ือสรางความ
เขาใจตอสาธารณะชน โดยดําเนินการอยางเปนระบบ พรอมท้ังมีกระบวนการติดตามและประเมินผล
ประสิทธิภาพ

ดานสติวินัย
๑) องคการบริหารสวนตําบลควรคํานึงถึงการใชสติในการตัดสินอยางมีสมานฉันท

จัดการทุกอยางดวยความเปนผูเสียสละ
๒) องคการบริหารสวนตําบลควรปฏิบัติหนาท่ีคือการจัดการดวยความรักและความหวัง

ดีตอทุกๆคน และรูเทาทันสถานการณทุกอยาง  ตัดสินผูอ่ืนดวยความรูและความเขาใจ  ดํารงตนให
เปนผูท่ีมีความรักและหวัง

ดานอมุฬหวินัย
๑) องคการบริหารสวนตําบลตองคํานึงถึงการใชสติในการตัดสินอยางมีสมานฉันท

จัดการทุกอยางดวยความเปนผูเสียสละ ความเปนผูมีน้ําใจอภัยใหกัน  ไมถือโทษโกรธกันในขณะท่ีทํา
โดยไมไดเจตนา   มีเมตตาธรรมประจําใจเสมอ

๒) องคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติหนาท่ีคือการจัดการดวยความรักและความหวังดี
ตอทุกๆคนการยอมรับในความคิดท่ีแตกตางจากความคิดของเราเอง เทากับวาเราก็เปนคนท่ีใจกวาง
ดานความคิด ไมเปนเผด็จการดานความคิด

ปฏิญญาตกรณะวินัย
๑) องคการบริหารสวนตําบลตองปฏิบัติหนาท่ีโดยอาศัยปจจัยคือเหตุผล   ใชหลักความ

ถูกตองมากกวาความถูกใจ    รับฟงความคิดหลายรูปแบบ
๒) องคการบริหารสวนตําบลควรดูแลเอาใจใสตอการปฏิบัติหนาท่ี อาศัยหลักเหตุและ

ผลประกอบกับการจัดการ  หม่ันทบทวนพิจารณาความคิดท่ีแตกตาง
เยภุยยสิกาวินัย
๑) องคการบริหารสวนตําบลตอง มีการเคารพเสียงขางมา ไมมองขามเสียงขางนอย มี

ความเปนประชาธิปไตย
๒) องคการบริหารสวนตําบลควรถือเอาตามเสียงขางมาก กลาวคือการถือม่ันในรูปแบบ

ท่ีเปนประชาธิปไตย ในสังคมตางๆยอมตองใชรูปแบบนี้เหมือนกัน การยึดถือรูปแบบนี้ยอมสามารถทํา
ใหเกิดสมานฉันทไดอยางบริสุทธิ์ใจ
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๔๓๖

ตัสสาปาปยสิกาวินัย
๑) องคการบริหารสวนตําบลตองกําหนดกฎเกณฑอยางมีประสิทธิภาพ  บังคับใชกฎหรือ

ขอบังคับอยางยุติธรรม เม่ือเกิดความผิดพลาด ตองใชหลักเมตตาธรรม
๒) องคการบริหารสวนตําบลควรกําหนดกฎเกณฑเปนตามหลักคุณธรรม  ยึดหลักเมตตา

ธรรมในการตัดสิน  กลาวตักเตือนกอนท่ีจะเกิดความผิดพลาดอยางสมํ่าเสมอ
ติณวัตถารกะวินัย
๑) องคการบริหารสวนตําบลพยายามเจรจากันดวยถวยคําเชิงของรองกันและกัน เพ่ือให

ไดประโยชนสูงสุดของกันและกัน การจัดการความขัดแยงดวยการประนีประนอม ยอมทําใหความ
ขัดแยงนั้นมลายหายสิ้น มีแตสิ่งท่ีเปนประโยชนเทานั้น

๒) องคการบริหารสวนตําบลแกไขปญหาพิพาท หรือแมกระท่ังการแกไขความขัดแยงตาง
จะบรรเทาเบาบางลงได ตองอาศัยหลักธรรมในการน้ํามาปฏิบัติ คือหลักประนีประนอมกัน ใหเกียรติ
กันและกัน เอาใจกันและกัน

บรรณนานุกรม

๑. ภาษาไทย:
(๑) หนังสือ

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล. พุทธศักราช, ๒๕๓๗.
(๒) วิทยานิพนธ

เกรียงไกร ชัยชมภู. “บทบาทของหนังสือพิมพทองถ่ินภาคเหนือตอนบนในการเสริมสรางธรรมาภิบาล
ของการปกครองสวนทองถ่ิน”. วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย:
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๓.

เฉลิม สมทา. “การบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู
ปฏิบัติการสอนในสังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย”. วิทยานิพนธปริญญาศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๔๗.

ชูวงศ ฉายะบุตร. อางใน พระปลัดอํานาจ ปฺฺาธโร ( ผลจันทร ). “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลขององคการบริหารสวนตําบลน้ําจั้น อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ”. วิทยานิพนธพุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔.

เตือน ทิพยทํา และคณะ. “กระบวนการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดพิจิตร”. การศึกษาคนควาดวยตนเอง ตามหลักสูตรปริญญาการศึกษา
มหาบัณฑิต. สาขาบริหารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๔๖.

เตือนใจ ฤทธิจักร. “ธรรมาภิบาลในการบริหารสถาบันนิติวิทยาศาสตรตามทัศนะของบุคลากรสถาบัน
นิติวิทยาศาสตร กระทรวงยุติธรรม”. วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. สาขายุทธศาสตร
การพัฒนา. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร, ๒๕๕๐.
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ธนกฤช ฉัตรเลขวนิช. “การศึกษาเชิงเปรียบเทียบการดําเนินชีวิตของอุบาสกในสมัยพุทธกาลและใน
สมัยปจจุบัน”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐.

นันทนา จิตมุสิก. “การบริหารงานบุคคลของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดระนอง”. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาบริหารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย:
สถาบันราชภัฏสุราษฎรธาน,ี ๒๕๔๖.

นางสาวอรปรียา วสุมหันต ไดวิจัยเรื่องพุทธวิธีจัดการความขัดแยงในทัศนะของพระไพศาล วิสาโล
๒๕๕๔.
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การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนตามหลักสาราณียธรรม
ของเทศบาลตําบลบานโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดสพุรรณบุรี

The  Participation of People in Community Development
According  to Sārāṇīyādhamma of Ban Pho Sub-District

Municipality, Mueang District, Suphan Buri Province

พระอธิการนพรัตน  สุธีโร  (อวนเจริญ)๑

พระมหาศุภกิจ  ศุภฺกิจฺโจ ดร.,
ดร.ธาดา  เจริญกุศล๒

บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคในการวิจัย คือ ๑) เพ่ือศึกษาระดับการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพัฒนาชุมชนตามหลักสาราณียธรรมของเทศบาลตําบลบานโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี ๒) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนตามหลัก
สาราณียธรรมของเทศบาลตําบลบานโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยจําแนกตามปจจัยสวน
บุคคล ๓) เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะเก่ียวกับการมีสวนรวมของ ประชาชนในการ
พัฒนาชุมชนตามหลักสาราณียธรรมของเทศบาลตําบลบานโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
๔) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนตามหลักสาราณีย
ธรรมของเทศบาลตําบลบานโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ระเบียบวิธีวิจัยเปนวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed-Methods Research) ระหวางการวิจัย
เชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามกับกลุม
ตัวอยาง คือ ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีการปกครองของเทศบาลตําบลบานโพธิ์ จํานวน ๓๘๒ คน วิเคราะห
ขอมูลโดยใช สถิติคือ คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ือบรรยายขอมูล
คุณลักษณะสวนบุคคลหรือตัวแปรตน และใชสถิติทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบคาที (t–test) และ
ทดสอบคาเอฟ (F–test) การวิเคราะห ความแปรปรวนทางเดียว (One way anova) และเปรียบเทียบ
ความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูโดยวิธีผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุด (least significant different : lsd.)

การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) กําหนดผูใหขอมูลหลัก (key informants)
๗ คน เลือกแบบเจาะจงจากผูทรงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบัติสอดคลองกับประเด็นสาระสําคัญของการวิจัย
เครื่องมือเก็บขอมูลไดแก แบบสัมภาษณเชิงลึกท่ีมีโครงสราง (structured in depth interview) เก็บ

๑นิสิตปริญญาโท รหัสประจําตัวนิสิต ๕๗๐๘๔๐๕๐๒๔ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร,jE-MailkAddress:Nopsutee28@gmail.com.(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย,๒๕๕๘).

๒อาจารยควบคุมวิทยานิพนธ,jมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร
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๔๓๙

ขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึกตัวตอตัว วิเคราะหขอมูลดวยวิธีการพรรณนาความ (descriptive
interpretation)

ผลการวิจัยพบวา
๑. ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนตามหลักสาราณียธรรม

ของเทศบาลตําบลบานโพธิ์  อําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวมอยู ในระดับมาก
( X = ๓.๗๒, S.D. =๐.๐๙๘) และเม่ือจําแนกเปนรายดานพบวา ดานสีลสามัญญตามีคาเฉลี่ยสูงสุง ( X =
๔.๗๒, S.D.=๐.๒๒๙) รองลงมา ดานทิฏฐิสามัญญตา ( X = ๔.๑๑, S.D.=๐.๒๕๑) ดานเมตตามโนกรรม (
X =๔.๐๕, S.D.=๐.๑๖๗) ดานเมตตากายกรรม ( X =๓.๗๓, S.D.=๐.๑๙๑) ดานเมตตาวจีกรรม ( X =
๓.๒๖, S.D.=๐.๒๑๕) และดานสาธารณโภคีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด X = ๒.๔๔ , S.D.=๐.๓๐๗)

๒. การเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนตามหลักสา
ราณียธรรมของเทศบาลตําบลบานโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ดวยการทดสอบสมมติฐานโดย
การวิเคราะหความแตกตางตามการจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายไดตอเดือน พบวา ประชาชนท่ีมี เพศ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือน
ตางกัน มีระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนตามหลักสาราณียธรรมของเทศบาล
ตําบลบานโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ไมแตกตางกัน สวนประชาชนท่ีมีอายุตางกัน มีระดับ
การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนตามหลักสาราณียธรรมของเทศบาลตําบลบานโพธิ์
อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ จึงยอมรับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว

๓. ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา
ชุมชนตามหลักสาราณียธรรมของเทศบาลตําบลบานโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ประชาชน
บางคนขาดการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมตางๆ เก่ียวกับการพัฒนาชุมชน ซึ่งเทศบาลตําบลบาน
โพธิ์ ควรปลูกฝงประชาชนใหมีจิตสาธารณะเสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม ควรรับฟงปญหาความ
ตองการของประชาชนชนและนํามาแกไขปรับปรุงอยางเรงดวน มีความเสมอภาค จัดสรรงบประมาณ
อยางท่ัวถึง บริหารพัฒนาชุมชนดวยความความโปรงใส ยึดกฎระเบียบวินัย และขอบังคับเปนท่ีตั้งโดย
เครงครัดมีความเปนกลางไมสรางความแตกแยกทางการเมือง สรางทัศนะคติท่ีดีกับประชาชนในการ
ยอมรับความแตกตางทางความคิด ชวยเสริมสรางความสามัคคีใหเกิดข้ึนในชุมชน

๔. แนวทางสงเสริมพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนตามหลักสา
ราณียธรรมของเทศบาลตําบลบานโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เทศบาลตําบลบานโพธิ์ควร
เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารงานดานพัฒนาชุมชน โดยปลูกฝงใหประชาชน
เขาใจวาการมีสวนรวมของประชาชนนั้นประชาชนเปนผุรับประโยชนเอง
คําสําคัญ: การมีสวนรวมของประชาชน

Abstract

The objectives of this study were 1) to study the level of The participation of people in
community development according to Sārāṇīyādhamma of Ban Pho Sub-District Municipality,
Mueang District,  Suphan Buri Province 2) to compare the level of public participation in the
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Sārāṇīyādhamma-based community development of study setting, in regard to personal
factors of the participants, 3) to study the problems, obstacles and suggestions of the public
participation in Sārāṇīyādhamma -based community development of study setting, and 4)
to study the guidelines for improving public participation in Sārāṇīyādhamma -based
community development of study setting.

This research was mixed-method research (combined quantitative and qualitative
research). Quantitative data were collected through the questionnaire. The sample consisted
of 382 local people within the area of Ban Pho Sub-District Municipality. Data were analyzed
by statistics including frequency, percentage, mean, and standard deviation to describe
personal characteristics or independent variable. Hypothesis testing was conducted by using
t-test and F-test analysis, ANOVA (one-way anova). A pair of means was compared by using
Least Significant difference ( LSD).

In part of qualitative research, 7 informants were identified and purposively
selected from a panel of experts whose qualifications meet the content of the research. The
research instruments included structured in depth interview and face-to-face in depth
interview. Data were analyzed through descriptive interpretation.

The results of this research showed that:
1. Overall the sample had high level of public participation in the

Sārāṇīyādhamma -based community development of Ban Pho Sub-District
Municipality, Mueang District, Suphan Buri Province ( X =3.72, S.D. =0.098). By
considering each aspect, Sila-samannata had the highest mean score ( X = 4.72, S.D.=
0.229). It was followed by Ditthi-samannata ( X =4.11, S.D.= 0.251), Metta-
manokamma ( X =4.05, S.D.= 0.167), Metta-kayakamma ( X = 3.73, S.D.= 0.191), and
Metta-vacikamma ( X =3.26, S.D.=0.215). Sadharana-bhogi had the lowest mean score
( X = 2.44 , S.D.=0.307).

2. With hypothesis testing, the comparison of the sample’s public
participation in the Sārāṇīyādhamma -based community development of Ban Pho
Sub-District Municipality, Mueang District, Suphan Buri Province, classified by
personnel factors showed as follows. The sample with differences in gender,
occupation, education level,  and monthly income had indifferent level of public
participation in the Sārāṇīyādhamma -based community development of Ban Pho
Sub-District Municipality. The sample with differences in age had different level of
public participation with statistical significance level of 0.01, thus accepting the
hypothesis.
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3. Results of studying problems, obstacles and suggestions regarding to the
public participation in the Sārāṇīyādhamma -based community development of
Ban Pho Sub-District Municipality showed that: some people lacked the participation
in the activities relating to community development.  Ban Pho Sub-District
Municipality should cultivate a spirit of public sacrifices to the common good, listen
to the needs of the public and take urgent action. The community development
requires equality, proper budgeting, transparency, strictly disciplinary rules and
regulation, equality, and no discrimination. Besides, officers should build good
attitudes among the public to accept diverse opinions and strengthen the unity in
the community.

4. The suggestions of this study are that Ban Pho Sub-District Municipality
should give the public opportunity to participate in community development by
cultivating the public awareness of benefits of public participation.
Keywords: The Participation of People

๒. บทนํา
กระบวนการพัฒนาชุมชน เปนกระบวนการท่ีมุงเสริมสรางความเปนอยูของประชาชนใหดี

ข้ึน โดยความรวมมือของหนวยงานภาครัฐกับประชาชนในชุมชนนั้น ไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
ของตนเอง เพ่ือใหเกิดความเจริญในทุกๆ ดาน ท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ประชาชน
มีชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน โดยมุงพัฒนากระบวนการเรียนรูของประชาชนใหดําเนินการพัฒนาและ
แกปญหาของชุมชนไดอยางยั่งยืน โดยใชทรัพยากรในชุมชนท่ีมีอยูใหมากท่ีสุด ในปจจุบันสภาพสังคม
ไดเปลี่ยนแปลงไป อยางรวดเร็วอันเปนผลเนื่องมาจากการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนนั้นเปนไปในลักษณะการขาดสมดุลของโครงสรางทาง
สังคม ซึ่งไมอาจปรับตัวไดทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีเปนไปอยางรวดเร็ว การลมสลายทาง
วัฒนธรรมของชุมชน การใหความสําคัญกับคานิยมท่ีมุงประโยชนสวนตัวมากกวาประโยชนสวนรวม
รวมถึงการปรับเปลี่ยนลักษณะวิถีการดํารงชีวิตในชุมชนท่ีถูกกําหนดโดยปจจัยภายนอกชุมชนมากกวา
ปจจัยภายในชุมชนเชนท่ีเคยเปนมาในอดีต จากสภาพในปจจุบันของสังคมไทย ปญหาท่ีชุมชนใน
ชนบทประสบกันอยูท่ัวๆ ไปก็คือปญหาทางดานเศรษฐกิจ ประชาชนประสบความยากจน ประชาชน
สวนใหญวางงานทําใหรายไดไมพอใชจายในครอบครัว การนําเอางานพัฒนาชุมชนมาใชจะทําให
เศรษฐกิจของชาวชนบทดีข้ึนคือ ชวยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหสูงข้ึน ลดความแตกตาง
ทางดานเศรษฐกิจของประชาชน ทําใหประชาชนมีฐานะทางดานเศรษฐกิจดีข้ึนและประเทศชาติมี
ความม่ันคงทางเศรษฐกิจสาระสําคัญประการหนึ่งของเทศบาลก็คือการบริหารกิจการในทองถ่ินท่ีเปด
โอกาสใหกับประชาชนในเขตเทศบาลเขามามีสวนรวมในการบริหารงาน๓

เทศบาลตําบลบานโพธิ์เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีรัฐบาลกลางไดมอบอํานาจการ
ปกครองใหมีอิสระในการบริหารงานในดานตางๆซึ่งไดมีการดําเนินงานดานการพัฒนาชุมชนการ

๓ประเวศ วะสี, กระบวนทรรศนใหมในการพัฒนาประเทศไทย: ทองถิ่นเขมแข็ง, (กรุงเทพมหานคร:
มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ (มสช.), ๒๕๕๒), หนา ๘-๙.
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พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม แตเทาท่ีผานมาการ
บริหารงานดานการพัฒนาชุมชน ตลอดถึงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ยังไมประสบ
ผลสําเร็จเทาท่ีควร ประชาชนยังไมไดรับการตอบสนองถึงความตองการอยางแทจริงท้ัง นโยบายและ
การวางแผน ตลอดถึงการติดตามประเมินผลการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน ยังไมชัดเจนและครอบคลุม
ถึงปญหาภายในชุมชน ประชาชนขาดการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนซึ่งเปนการยากท่ี
การพัฒนาชุมชนจะบรรลุวัตถุประสงคและตอบสนองตอความตองการของประชาชนได๔

จากสภาพปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจอยางยิ่งท่ีจะศึกษา การมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพัฒนาชุมชนตามหลักสาราณียธรรมของเทศบาลตําบลบานโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรีวามีความสอดคลองและครอบคลุมกับความตองการของประชาชนในทองถ่ินสามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถ่ินไดดีหรือไม และตองการทราบวาเทศบาลตําบลบานโพธิ์
ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนตามหลักสาราณียธรรมมากนอย
เพียงใด ตลอดถึงเพ่ือศึกษาถึงปญหาอุปสรรค ในการดําเนินงานการพัฒนาชุมชน เพ่ือนําผลการวิจัยท่ี
ไดจากการศึกษาเสนอผูบริหารพิจารณากําหนดเปนนโยบายเพ่ือปรับปรุงพัฒนาสรางแนวทางการมี
สวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนตอไป

๓. วัตถุประสงคของการวิจัย
๑ เพ่ือศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนตามหลักสาราณียธรรม

ของเทศบาลตําบลบานโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ตามความคิดเห็นของประชาชน
๒. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระดับ การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนตามหลัก

สาราณียธรรมของเทศบาลตําบลบานโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยจําแนกตามปจจัย
สวนบุคคล

๓. เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชนใน
การพัฒนาชุมชนตามหลักสาราณียธรรมของเทศบาลตําบลบานโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

๔. แนวทางการพัฒนา การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนตามหลักสาราณีย
ธรรมของเทศบาลตําบลบานโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

๔. ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตดานเนื้อหา ศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนตามหลัก

สาราณียธรรมของเทศบาลตําบลบานโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใชหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา คือ หลักสาราณียธรรม ประกอบดวย ๑. เมตตากายกรรม ๒. เมตตาวจีกรรม
๓. เมตตามโนกรรม ๔. สาธารณโภคี ๕. สีลสามัญญตา ๖. ทิฏฐิสามัญญตา ขอบเขตดานตัวแปร
ไดแก ตัวแปรตน (Independent Variables) คือปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก
๑. อายุ ๒. เพศ ๓. ระดับการศึกษา ๔. อาชีพ ๕. รายไดตอเดือน และ ตัวแปรตาม (Dependent
Variables) ไดแกการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนตามหลักสาราณียธรรมของเทศบาล
ตําบลบานโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบดวย ๑. เมตตากายกรรม ๒. เมตตาวจีกรรม

๔เทศบาลตําบลบานโพธิ,์j แผนพัฒนาสามปประจําป พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐, j[ออนไลน].jแหลงที่มา: http://www.banpho-
suphan.net/index.php?p=html&page_id=36[๒๕ ก.ย. ๒๕๕๗].
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๓. เมตตามโนกรรม ๔. สาธารณโภคี ๕. สีลสามัญญตา ๖. ทิฏฐิสามัญญตา ขอบเขตดานประชากร
และผูใหขอมูลสําคัญ ไดแกประชากรดานเชิงปริมาณ ประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตพ้ืนท่ีการปกครอง
ของเทศบาล ตําบลบานโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยแบงออกเปน ๙ หมูบาน รวมจํานวน
๘,๒๔๓ คน๕ และประชากรดานคุณภาพ คือ ตัวแทนท่ีมาจากกลุมผูใหขอมูลสําคัญรวมจํานวน ๗ รูป/
คน ในสวน ขอบเขตดานพ้ืนท่ี ผูวิจัยไดศึกษาเฉพาะพ้ืนท่ีในเขตเทศบาล ตําบลบานโพธิ์ อําเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี และขอบเขตดานระยะเวลาการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยกําหนดระยะเวลาตั้งแต
วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ จนถึง วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เพ่ือใชในการศึกษาวิจัย

๕. วิธีดําเนินการวิจัย
เปนวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed-Methods Research) ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณและ

การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง คือ ประชาชนใน
เขตพ้ืนท่ีการปกครองของเทศบาลตําบลบานโพธิ์ จํานวน ๓๘๒ คน วิเคราะหขอมูลโดยใช สถิติคือ
คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ือบรรยายขอมูลคุณลักษณะสวนบุคคลหรือ
ตัวแปรตน และใชสถิติทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบคาที (t–test) และทดสอบคาเอฟ (F–test) การ
วิเคราะห ความแปรปรวนทางเดียว (One way anova) และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปน
รายคูโดยวิธีผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุด (least significant different : lsd.)

การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) กําหนดผูใหขอมูลหลัก (key informants) ๗
คน เลือกแบบเจาะจงจากผูทรงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบัติสอดคลองกับประเด็นสาระสําคัญของการวิจัย
เครื่องมือเก็บขอมูลไดแก แบบสัมภาษณเชิงลึกท่ีมีโครงสราง (structured in depth interview) เก็บ
ขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึกตัวตอตัว วิเคราะหขอมูลดวยวิธีการพรรณนาความ (descriptive
interpretation

๖. สรุปผลการวิจัย
๑. ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนตามหลักสาราณียธรรมของเทศบาล

ตําบลบานโพธิ์ อําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือจําแนกเปนรายดาน
พบวา ดานสีลสามัญญตามีคาเฉลี่ยสูงสุง รองลงมาดานทิฏฐิสามัญญตา ดานเมตตามโนกรรม ดานเมตตา
กายกรรม ดานเมตตาวจีกรรม และดานสาธารณโภคีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด

๒. การเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนตามหลักสา
ราณียธรรมของเทศบาลตําบลบานโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ดวยการทดสอบสมมติฐานโดย
การวิเคราะหความแตกตางตามการจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายไดตอเดือน พบวา ประชาชนท่ีมี เพศ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือน
ตางกัน มีระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนตามหลักสาราณียธรรมของเทศบาล
ตําบลบานโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ไมแตกตางกัน สวนประชาชนท่ีมีอายุตางกัน มีระดับ
การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนตามหลักสาราณียธรรมของเทศบาลตําบลบานโพธิ์

๕เ ว็ บ ไซต เทศบาลบ าน โพธิ์ , ข อ มูลสถิ ติทะเ บียนราษฏรตําบลบ าน โพ ธ์ิ , [ออนไลน ]. แหล งที่ ม า :
[http://www.banpho-suphan.net/index.php?p=html&page_id=1[๑๕ มี.ค ๒๕๕๗].
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อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ จึงยอมรับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว

๓. ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา
ชุมชนตามหลักสาราณียธรรมของเทศบาลตําบลบานโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ประชาชน
บางคนขาดการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมตางๆ เก่ียวกับการพัฒนาชุมชน ซึ่งเทศบาลตําบลบาน
โพธิ์ ควรปลูกฝงประชาชนใหมีจิตสาธารณะเสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม ควรรับฟงปญหาความ
ตองการของประชาชนชนและนํามาแกไขปรับปรุงอยางเรงดวน มีความเสมอภาค จัดสรรงบประมาณ
อยางท่ัวถึง บริหารพัฒนาชุมชนดวยความความโปรงใส ยึดกฎระเบียบวินัย และขอบังคับเปนท่ีตั้งโดย
เครงครัด มีความเปนกลางไมสรางความแตกแยกทางการเมือง สรางทัศนะคติท่ีดีกับประชาชนในการ
ยอมรับความแตกตางทางความคิด ชวยเสริมสรางความสามัคคีใหเกิดข้ึนในชุมชน

๔. แนวทางสงเสริมพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนตามหลักสา
ราณียธรรมของเทศบาลตําบลบานโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เทศบาลตําบลบานโพธิ์ควร
เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารงานดานพัฒนาชุมชน โดยปลูกฝงใหประชาชน
เขาใจวาการมีสวนรวมของประชาชนนั้นประชาชนเปนผุรับประโยชนเอง

๗. ขอเสนอแนะการวิจัย
๑. เทศบาลตําบลบานโพธิ์ ตองมีการจัดกิจกรรมในวันสําคัญตางๆ เพ่ือเปดโอกาสให

ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
๒. เทศบาลตําบลบานโพธิ์ ตองสงเจาหนาท่ีลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยมประชาชน เพ่ือสรางความ

ปรองดองแความสามัคคี และสรางทัศนะคติท่ีดีตอชุมชน
๓. เทศบาลตําบลบานโพธิ์ ตองมีความพรอมในเรื่องการปองกันสาธารณภัยในการ

ชวยเหลือประชาชนไดอยางท่ัวถึง
๔. เทศบาลตําบลบานโพธิ์ ตองเห็นความสําคัญในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

ในชุมชนท่ีปกครองอยู และสนับสนุนงบประมาณในการสงเสริมใหวัดจัดกิจกรรมหรือโครงการในการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน
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การมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนางานตามหลักสังคหวัตถุ ๔
ของเทศบาลตําบลแมคํา อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย
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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคในการวิจัย คือ ๑. เพ่ือศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชน
ตอการพัฒนางานตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของเทศบาลตําบลแมคํา อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย ๒. เพ่ือ
เปรียบเทียบความคิดเห็นการมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนางานตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของ
เทศบาลตําบลแมคํา อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ๓. เพ่ือศึกษาปญหา
อุปสรรคและขอเสนอแนะในการมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนางานตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของ
เทศบาลตําบลแมคํา อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย และ ๔. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการมีสวนรวม
ของประชาชนตอการพัฒนางานตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของเทศบาลตําบลแมคํา อําเภอแมจัน จังหวัด
เชียงราย เปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัย คือ ประชาชนที่อยูในพ้ืนที่เขตเทศบาลตําบลแมคํา อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย จากจํานวน
ประชากรทั้งสิ้น ๔,๘๒๑ คน ซึ่งกลุมตัวอยางไดมาจากการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น ( Stratified
Sampling) ทําการหากลุมตัวอยางโดยใชสูตรคํานวณขนาดกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน ไดขนาดกลุม
ตัวอยาง คือ จํานวน ๓๖๙ 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) และขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกแบบเจาะจง จํานวน ๗
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รูป/คน สาระสําคัญของประเด็นการสัมภาษณ จากนั้นทําการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา (Content
Analysis Technique) ดวยวิธีพรรณนาเปนความเรียง

ผลการวิจัยพบวา
๑. การมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนางานตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของเทศบาลตําบล

แมคํา อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย พบวา มีระดับการมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนางานตาม
หลักสังคหวัตถุ ๔ ของเทศบาลตําบลแมคํา ในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง (x = ๒.๙๔, S.D.=๐.๕๒๒)

๒. การเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนางานตามหลัก
สังคหวัตถุ ๔ ของเทศบาลตําบลแมคํา อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย การทดสอบสมมติฐานโดยการ
วิเคราะหความแตกตางจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได
ตอเดือน พบวา ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว สวนการจําแนกตามอาชีพ พบวา แตกตางกัน
จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว

๓. ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนางาน
ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของเทศบาลตําบลแมคํา อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย คือประชาชนไมใหความ
รวมมือกับทางเทศบาลในการเสนอแนวทางแกไขปญหาตางๆ ควรปลูกจิตสํานึกใหกับประชาชนในการ
พัฒนาทองถ่ินรวมกับทางเทศบาล, เพราะประชาชนไมเขาใจในแตละเรื่อง  จึงไมใหความรวมมือ ควรให
การอบรม ใหความรูในแตละเรื่องแกประชาชนที่ยังไมเขาใจ, ประชาชนเขาใจวาเปนหนาที่ของทาง
เทศบาลจะตองมีการเสียสละในการทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริต เสียสละ เพ่ือประโยชนของทองถ่ิน จึง
สมควรใหการศึกษา อบรม เรื่องหลักการมีสวนรวมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย และประชาชน
ไมมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลการทํางานของเทศบาล เทศบาลควรเปดโอกาสใหประชาชนมี
สวนรับรู เขาใจ แกปญหาความตองการของประชานใหถูกตอง ทั่วถึง อยางเทาเทียมกัน

๔. แนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนางานตามหลักสังคหวัตถุ ๔
ของเทศบาลตําบลแมคํา อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย ผูใหขอมูลสวนใหญใหความสําคัญเก่ียวกับการ
เสริมสรางความรู ความเขาใจ การเสียสละในการมีสวนรวมของประชาชน และสรางจิตสํานึกใหกับ
ประชาชนเห็นคุณคาของการตระหนักตอปญหาของทองถ่ินในปจจุบัน สงเสริมการรวมกลุมเพ่ือสราง
ความเขมแข็งใหกับชุมชน พยายามดึงพลังมวลชนตางๆ เขามามีสวนรวมในการรวมจัดเรียงลําดับ
ความสําคัญของปญหา ความตองการ ขอเสนอแนะ การทําประชามติระดับกลุมเพ่ือเสนอแนวทางรวมกัน
แกไขปญหา ความตองการของประชาชนรวมกับทางเทศบาลไดถูกตองตรงตามความตองการของ
ประชาชน
คําสําคัญ: การมีสวนรวม, สังคหวัตถุ ๔
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Abstract

The objectives of this study were 1) to study the level the participation of
people towards work development in accordance with Saṅgahavatthu IV of Maekham
Sub-District Municipality, Maejan District, Chiangrai Province,  2) to compare the opinion
of the participation of people towards work development in accordance with
Saṅgahavatthu IV of Maekham Sub-District Municipality, Maejan District, Chiangrai
Province,  3) to study the problem, obstacle, and the suggestion in the participation of
people towards work development in accordance with Saṅgahavatthu IV of Maekham
Sub-District Municipality, Maejan District, Chiangrai Province and  4) to study the
development guidelines for the participation of people towards work development in
accordance with Saṅgahavatthu IV of Maekham Sub-District Municipality, Maejan District,
Chiangrai Province

The study was Mixed Methods Research. The population were 4,821 people
who lived in Maekham Sub-District Municipality, Maejan District, Chiangrai Province
, by using stratified sampling hypothesis of Taro Yamane, 369 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. 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 7 key informants, the researcher will gather data
on the essence of the in-depth-interview and then by content analyzed technique by
descriptive interpretation.

The results of the research were found as follows;
1) The   level of the participation of people towards work development in

accordance with Saṅgahavatthu IV of Maekham Sub-District Municipality, Maejan District,
Chiangrai Province  was found that the participation of people towards work
development in accordance with Saṅgahavatthu IV of Maekham Sub-District Municipality,
Maejan District, Chiangrai Province the overall was at the medium  level (x 2.94
,S.D.=0.522 ).

2) The comparison of the level of the participation of people towards work
development in accordance with Saṅgahavatthu IV of Maekham Sub-District Municipality,
Maejan District, Chiangrai Province was hypothesis tested by analyzing in aspects of
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individual factors consist of gender, age, educational background, and  monthly income,
it was found that no significant different., thus rejected the set hypotheses. While
difference occupation, which was accepted the hypothesis.

3) The problem, obstacle, and the suggestion for the participation of people
towards work development in accordance with Saṅgahavatthu IV of Maekham Sub-
District Municipality, Maejan District, Chiangrai Province. People did not cooperate with
municipality to solve the problems, should raise awareness to people about local
development with municipality because they could not understand each other, thus
they did not cooperate, should be training about  knowledge for people who do not
know that, They  understood that it was the duty of the municipality that must be
sacrificed to work with honesty for benefit of local, should be training the principle of
public participation in democracy. And they had no public participation in the
monitoring and evaluation of the work of municipality, should give opportunity the
public perception for solving requirement, was correctly, throughout and fairly.

4) The development guidelines the participation of people towards work
development in accordance with Saṅgahavatthu IV of Maekham Sub-District Municipality,
Maejan District, Chiangrai Province ; It was found that the most informant emphasized
the enhancing knowledge, sacrificing in participation of people and raise awareness to
people about local development  for community empowerment, assemble crowd
sourcing  to participate in sort of the importance problem, needs, suggestion ,
referendums level for a common approach solutions about the needs of people with
the municipality was correctly according to public demand.

Keyword: The Participation, Saṅgahavatthu

๑. บทนํา
การมีสวนรวมของประชาชนในปจจุบัน ในการดําเนินการแกไขปญหาตางๆ ไดมีการแสวงหา

แนวทางแกไข เพ่ือใหเกิดประโยชนแกประชาชนสวนรวมมากที่สุด ทั้งนี้เพราะทรัพยากรมีอยูอยางจํากัด
และปจจุบันรัฐบาลไดเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในกิจกรรมบางอยางตามหลักการ
กระจายอํานาจใหกับองคการปกครองสวนทองถ่ิน ใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการทองถ่ิน
ของตนเอง ซึ่งการมีสวนรวมของประชาชนถือเปนหลักสากลที่นานาอารยประเทศใหความสําคัญและเปน
ประเด็นที่สังคมไทยใหความสนใจ เพ่ือการพัฒนาการเมืองใหเขาสูระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม
ตามหลักธรรมาภิบาล ที่รัฐเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมรับรู รวมคิด รวมตัดสินใจ สรางความ
โปรงใส เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารทองถ่ินของตนเอง



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

๔๔๙

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวด ๕ แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ
สวนที่ ๑๐ แนวนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชน มาตรา ๕๗ รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบาย
ดานการมีสวนรวมของประชาชน ดังตอไปนี้ ๑) สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและ
วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและระดับทองถ่ิน ๒) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวน
รวมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการ
จัดทําบริการสาธารณะ ๓) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐทุกระดับ ในรูปแบบองคกรทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลาย หรือรูปแบบอ่ืน ๔)
สงเสริมใหประชาชนมีความเขมแข็งในทางการเมือง และจัดใหมีกฎหมายจัดตั้งกองทุนพัฒนาการเมือง
ภาคพลเมืองเพ่ือชวยเหลือการดําเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินการของ
กลุมประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะเครือขายทุกรูปแบบใหสามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความ
ตองการของชุมชนในพ้ืนที่ ๕) สงเสริมและใหการศึกษาแกประชาชนเก่ียวกับการพัฒนาการเมืองและการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รวมทั้งสงเสริมใหประชาชนไดใชสิทธิ
เลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรม การมีสวนรวมของประชาชนตามาตรานี้ตองคํานึงถึงสัดสวนของหญิง
และชายที่ใกลเคียงกัน๑

จากสรุปผลการพัฒนาเทศบาลตําบลแมคําในปที่ผานมา (พ.ศ. ๒๕๕๗)๒ พบวาปญหาและ
อุปสรรคในการพัฒนา (SWOT) อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threats) คือ มีงบประมาณการพัฒนาคอนขาง
จํากัด การดําเนินการโครงการที่เกินศักยภาพของงบประมาณ จําเปนตองสรรหาแหลงงบประมาณ
ภายนอก เชน งบจากสวนกลาง งบจากจังหวัด (CEO) งบจากองคการบริหารสวนจังหวัด จึงไดจัดทํา
แผนพัฒนาโดยมีการแยกแผนงาน/โครงการที่เกินศักยภาพ เพ่ือเสนอของบประมาณอุดหนุนและทบทวน
แผนงานทุกป

ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนางานของเทศบาลตําบลแมคําโดยนํา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาคือหลักสังคหวัตถุ ๔ อันประกอบไปดวย ทาน ปยวาจา อัตถจริยา
สมานัตตตา ซึ่งเปนหลักธรรมหนึ่งที่ชวยใหการบริหารงานในองคการเปนไปดวยความราบรื่น เพราะ
หลักสังคหวัตถุ ๔ เปนหลักการสงเคราะห หรือเปนธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจคนและประสานหมูชนไวใน
ความสามัคคี๓ เปนธรรมที่ชวยใหองคการมีการบริหารงานที่ดี มีประสิทธิภาพสามารถสรางมนุษยสัมพันธ
ในการทํางานรวมกัน พัฒนางาน หรือการปฏิบัติงานรวมกัน และนอกจากนี้หลักสังคหวัตถุ ๔ ยังเปน
หลักธรรมในการสงเคราะหกันและกันภายในองคกร  เปนหลักธรรมที่สามารถผูกมัดใจคนใหทํางาน

๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐, หมวด ๕ แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ สวนท่ี
๑๐ แนวนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชน, ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา, หนา ๒๘.

๒ เทศบาลตําบลแมคํา, สรุปผลการพัฒนาเทศบาลตําบลแมคําในปท่ีผานมา (ป พ.ศ. ๒๕๕๗),
[ออนไลน]. แหลงท่ีมา: http://www.tessabanmaekham.go.th/index. [๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘].

๓ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, (กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาบรรณสาร, ๒๕๔๓), หนา
๑๑.
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รวมกัน เพ่ือใหการพัฒนางานของเทศบาลตําบลแมคํา ประสบผลสําเร็จตามแผนงานตางๆ ที่ไดวางไวและ
เพ่ือใหการพัฒนาทองถ่ินคือเทศบาลตําบลแมคํา มุงไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป

๒.วัตถุประสงคของการวิจัย
๑.เพ่ือศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนางานตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของ

เทศบาลตําบลแมคํา อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย
๒. เพ่ือเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนางานตามหลักสังคหวัตถุ

๔ ของเทศบาลตําบลแมคํา อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
๓. เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะในการมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนา

งานตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของเทศบาลตําบลแมคํา อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย
๔. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนางานตาม

หลักสังคหวัตถุ ๔ ของเทศบาลตําบลแมคํา อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย

๓. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) โดยใช

ระเบียบวิธีเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการแจก
แบบสอบถาม (Questionnaire) กับกลุมประชากรที่ไดกําหนดไว และวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) โดยการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กับผูใหขอมูล
สําคัญ (Key Informants) ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ประชาชนที่มีอายุ ๑๘ ปข้ึนไปที่มีสิทธิเลือกตั้ง
และอยูในพ้ืนที่เขตเทศบาลตําบลแมคํา อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย จากจํานวนทั้งสิ้น ๔,๘๒๑ คน ได
กลุมตัวอยาง ๓๖๙ คน โดยการคํานวณใชสูตรของ ทาโร  ยามาเน (Taro Yamane) และใชวิธีการสุม
แบบแบงชั้น (Stratified Sampling)

การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร สถิติที่ใช
วิเคราะหหาคาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และทําการทดสอบสมมติฐานดวยการทดสอบคาที (t-test) และคา
เอฟ (F-test) ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA) และการวิจัยเชิง
คุณภาพไดใชเครื่องมือเปนแบบสัมภาษณ วิเคราะหโดยใชเทคนิคการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา (Content
Analysis Technique) ประกอบบริบทและประมวลผลเขาดวยกัน รวมทั้งใชแนวคิดจากเอกสารและ
ผลงานวิจัยที่เก่ียวของมาสนับสนุนในการวิเคราะหเพ่ือใหเห็นภาพรวมในการวิจัย
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๔. สรุปผลการวิจัย
๔.๑ ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคล
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแมคํา สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน ๑๙๙ คน คิดเปนรอย

ละ ๕๓.๙ มีอายุระหวาง ๔๐ – ๕๐ ป จํานวน ๑๒๗ คน คิดเปนรอยละ ๓๔.๔ มีระดับการศึกษา
ประถมศึกษา จํานวน ๒๐๗ คน คิดเปนรอยละ ๕๖.๑ มีอาชีพเกษตรกรรมและอ่ืนๆ จํานวน ๑๐๙ คน
เทากัน คิดเปนรอยละ ๒๙.๕ ตามลําดับ และ มีรายไดตอเดือนต่ํากวา ๕,๐๐๐ บาท  จํานวน ๑๖๐ คน
คิดเปนรอยละ ๔๓.๔

๔.๒ ผลการวิเคราะหขอมูลระดับการมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนางานตาม
หลักสังคหวัตถุ ๔ ของเทศบาลตําบลแมคํา อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย

จากการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับการมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนางานตาม
หลักสังคหวัตถุ ๔ ของเทศบาลตําบลแมคํา อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย พบวา ประชาชนผูตอบ
แบบสอบถามมีระดับการมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนางานตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของเทศบาล
ตําบลแมคํา ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (x = ๒.๙๔, S.D. = ๐.๕๒๒) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ดานทาน, ดานปยวาจา, ดานอัตถจริยา อยูในระดับปานกลาง และดานสมานัตตตา อยูในระดับ
นอย ดังรายละเอียดดังนี้

๑) ดานทาน พบวา ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแมคํา มีระดับการมีสวนรวมของ
ประชาชนตอการพัฒนางานตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของเทศบาลตําบลแมคํา ดานทาน ภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง (x = ๓.๓๓, S.D. = ๐.๓๕๕)

๒) ดานปยวาจา พบวา ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแมคํามีระดับการมีสวนรวมของ
ประชาชนตอการพัฒนางานตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของเทศบาลตําบลแมคํา อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย
ดานปยวาจา ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (x = ๓.๐๑, S.D. = ๐.๖๐๗)

๓) ดานอัตถจริยา พบวา ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแมคํามีระดับการมีสวนรวมของ
ประชาชนตอการพัฒนางานตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของเทศบาลตําบลแมคํา อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย
ดานอัตถจริยา ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (x = ๓.๐๐, S.D. = ๐.๖๐๓)

๔) ดานสมานัตตตา พบวา ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแมคํามีระดับการมีสวนรวมของ
ประชาชนตอการพัฒนางานตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของเทศบาลตําบลแมคํา อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย
ดานสมานัตตตา ภาพรวมอยูในระดับนอย (x = ๒.๔๒ S.D. = ๐.๘๑๙)

๔.๓ ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนตอการ
พัฒนางานตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของเทศบาลตําบลแมคํา อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย

พบวา ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนา
งานตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของเทศบาลตําบลแมคํา อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย คือประชาชนไมให
ความรวมมือกับทางเทศบาลในการเสนอแนวทางแกไขปญหาตางๆ ควรปลูกจิตสํานึกใหกับประชาชนใน
การพัฒนาทองถ่ินรวมกับทางเทศบาล, เพราะประชาชนไมเขาใจในแตละเรื่อง  จึงไมใหความรวมมือ ควร



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

๔๕๒

ใหการอบรม ใหความรูในแตละเรื่องแกประชาชนที่ยังไมเขาใจ, ประชาชนเขาใจวาเปนหนาที่ของทาง
เทศบาลจะตองมีการเสียสละในการทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริต เสียสละ เพ่ือประโยชนของทองถ่ิน จึง
สมควรใหการศึกษา อบรม เรื่องหลักการมีสวนรวมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย และประชาชน
ไมมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลการทํางานของเทศบาล เทศบาลควรเปดโอกาสใหประชาชนมี
สวนรับรู เขาใจ แกปญหาความตองการของประชานใหถูกตอง ทั่วถึง อยางเทาเทียมกัน

๔.๔ แนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนางานตามหลักสังคห
วัตถุ ๔ ของเทศบาลตําบลแมคํา อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย พบวา ผูใหขอมูลสวนใหญให
ความสําคัญเกี่ยวกับการเสริมสรางความรู ความเขาใจ การเสียสละในการมีสวนรวมของประชาชน
และสรางจิตสํานึกใหกับประชาชนเห็นคุณคาของการตระหนักตอปญหาของทองถิ่นในปจจุบัน
สงเสริมการรวมกลุมเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน พยายามดึงพลังมวลชนตางๆ เขามามีสวน
รวมในการรวมจัดเรียงลําดับความสําคัญของปญหา ความตองการ ขอเสนอแนะ การทําประชามติ
ระดับกลุมเพื่อเสนอแนวทางรวมกันแกไขปญหา ความตองการของประชาชนรวมกับทางเทศบาลได
ถูกตองตรงตามความตองการของประชาชน

๕. ขอเสนอแนะจากการวิจัย
๑) ควรเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนา

งานตามแผนยุทธศาสตรดานตางๆ ใหกับประชาชนไดมีความรูความเขาใจใหมากข้ึน โดยการอบรมและ
จัดทําเปนคูมือเพ่ือใหการศึกษาแกประชาชน

๒) เทศบาลควรจัดเจาหนาที่เขาไปรวมพบปะประชาชนตามหมูบานตางๆ เพ่ือจะไดทราบถึง
ปญหาตางๆ ไดมากยิ่งข้ึน ไมเพียงแตนําปญหาที่ไดมาจากการทําประชาคมเพียงอยางเดียว

๓) เทศบาลควรเพ่ิมชองทางในการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
ดานตางๆ โดยใหโอกาสในการเรียกรองตอผูบริหารหากพบวาการดําเนินงานไมตรงกับแผนพัฒนา ให
ความสะดวกในการขอรับทราบขอมูลขาวสารหากพบวาการดําเนินงานไมโปรงใส และควรใหประชาชน
เขามามีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลใหมากข้ึน

๔) เทศบาลควรจัดกิจกรรมในการสรางจิตสํานึกการรักทองถ่ิน ความรวมแรงรวมใจในชุมชน
ใหเห็นความสําคัญของการพัฒนาทองถ่ินของตนเองเพ่ือประโยชนของประชาชนที่จะไดรับรวมกัน

๕) ควรจะมีการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เพ่ือหารูปแบบการเสริมสรางการมี
สวนรวมของประชาชนในการพัฒนางานของเทศบาลทุกกระบวนการ เพ่ือใหประชาชนมีโอกาสไดเรียนรู
กระบวนการมีสวนรวมไปดวย

บรรณนานุกรม
(๑) หนังสือ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๕ แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ สวนที่ ๑๐
แนวนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชน. ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา, ๒๕๕๐.



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

๔๕๓

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). ธรรมนูญชีวิต. กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาบรรณสาร, ๒๕๔๓.
(๒) สื่ออิเล็กทรอนิคส/เว็บไซต:

เทศบาลตําบลแมคํา, สรุปผลการพัฒนาเทศบาลตําบลแมคําในปที่ผานมา (ป พ.ศ. ๒๕๕๗), [ออนไลน].
แหลงที่มา: http://www.tessabanmaekham.go.th/index. [๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘].
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มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย วทิยาลยัสงฆลําพูน วันอาทติยที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙

๔๕๔

การใหบริการของบุคคลากรในการรับชําระภาษีตามหลักสังคหวัตถุธรรม
ขององคการบริหารสวนตําบลไรออย อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ

THE SERVICE OF PERSONNEL  FOR TAX PAYMENT ACCORDING
TO SANGAHAVATTHU DHAMMA OF RAIOY SUB-DISTRICT

ADMINISTRATIVE ORGANIZATION, PHICHAI
DISTRICT, UTTARADIT PROVINCE

พระอัครชัย อคฺคปฺโญ (ขอนแกน)*

Phra Uk-karachai Aggapañño (Khonkaen)
พระครูสังฆรักษบุญเสริม กิตฺติวณฺโณ, ดร., ดร.ดําเนิน หมายดี**

บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค ๑) เพ่ือศึกษาการใหบริการของบุคคลากรในการรับชําระ
ภาษีตามหลักสังคหวัตถุธรรม ขององคการบริหารสวนตําบลไรออย อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ
๒) เพ่ือเปรียบเทียบการใหบริการของบุคคลากรในการรับชําระภาษีตามหลักสังคหวัตถุธรรม
ขององคการบริหารสวนตําบลไรออย อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ โดย จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
๓) เพ่ือศึกษาปญหา และขอเสนอแนะ การใหบริการของบุคคลากรในการรับชําระภาษีตามหลัก
สังคหวัตถุธรรม ขององคการบริหารสวนตําบลไรออย อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ๔) เพ่ือศึกษา
แนวทางการพัฒนาการใหบริการของบุคคลากรในการรับชําระภาษีตามหลักสังคหวัตถุธรรม
ขององคการบริหารสวนตําบลไรออย อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ

การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสม โดยใชการวิจัยเชิงปริมาณ ใชการวิจัยเชิงสํารวจ
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือประชากรท่ีชําระภาษีในเขตองคการบริหารสวนตําบลไรออย อําเภอ
พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ จํานวน ๓๔๗ คน คน ซึ่งไดจากสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane)
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการและ
มาตราสวนประเมินคา ๕ ระดับและแบบสอบถามปลายเปด ซึ่งผูศึกษาสรางข้ึนเอง โดยมีคาความ
เชื่อม่ันท้ังฉบับเทากับ ๐.๘๒๐ วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัย ทางสังคมศาสตร
สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล คือ คาความถ่ี (Frequencies) คารอยละ (Percentage), คาเฉลี่ย (Mean)
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบสมมติฐาน โดยบรรยายขอมูลปจจัย
สวนบุคคล การทดสอบคาที (t-test) และการทดสอบคาเอฟ (F-test) ดวยวิธีการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA และทดสอบความแตกตาง ของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธี
ผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุด (Least Significant Difference : LSD) และการวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยการ

* นิสิตปริญญาโท รหัสนิสิต ๕๗๐๘๔๐๕๐๔๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสน
ศาสตร, (ศูนยบัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพรม, ๒๕๕๙

** อาจารยควบคุมวิทยานิพนธ



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

๔๕๕

สัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informant) และใชเทคนิคการ
วิเคราะหเนื้อหาประกอบบริบท นําเสนอเปนความเรียง จํานวน ๗ รูป/คน

ผลการวิจัยพบวา
๑) ความคิดเห็นของประชาชนตอการใหบริการของบุคคลากรในการรับชําระภาษี

ตามหลักสังคหวัตถุธรรม ขององคการบริหารสวนตําบลไรออย อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ โดยรวม
อยูในระดับมาก ( = 3.639, S.D. = 0.443) เม่ือจําแนกเปนรายดานโดยเรียงจากมากไปหานอย
ตามลําดับพบวา การใหบริการของบุคคลากรในการรับชําระภาษีตามหลักสังคหวัตถุธรรม
ขององคการบริหารสวนตําบลไรออย อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ สามารถเรียงลําดับความคิดเห็น
ของประชาชน ไดดังนี้ ดานปยวาจามีคาเฉลี่ย (  = 3.92, S.D.= 0.657) รองลงมาคือ ดานอัตถ
จริยา  ( = 3.64, S.D.= 0.657) ดานทาน ( = 3.50, S.D.= 0.631) สวนดานสมานัตตตา มี
คาเฉลี่ย ( = 3.48 , S.D.= 0.517)

๒) เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอการใหบริการของบุคคลากรในการรับ
ชําระภาษีตามหลักสังคหวัตถุธรรม ขององคการบริหารสวนตําบลไรออย อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ อาชีพ รายไดตอเดือน และประเภทการชําระภาษี พบวา
ประชาชนท่ีมี เพศ อายุ อาชีพ รายไดตอเดือน และประเภทการชําระภาษี ตางกัน มีความคิดเห็นตอ
การใหบริการของบุคคลากรในการรับชําระภาษีตามหลักสังคหวัตถุธรรมขององคการบริหารสวน
ตําบลไรออย อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ไมแตกตางกันจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว สวนปจจัยดาน
การศึกษา มีความคิดเห็น แตกตางกัน จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว

๓) ศึกษาถึงปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะเก่ียวกับการใหบริการของบุคคลากรใน
การรับชําระภาษีตามหลักสังคหวัตถุธรรม ขององคการบริหารสวนตําบลไรออย อําเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ บุคคลากรไมเพียงพอตอการใหคําปรึกษาแนะนําประชาชนท่ีมารับบริการ บุคคลากรไม
เพียงพอ ตอการใหคําปรึกษาแนะนําประชาชนท่ีมารับบริการ บุคคลากรพูดใหคําแนะนําและชี้แจง
ดวยถอยคําไมชัดเจนทําใหเขาใจยาก บุคคลากรตองปฏิบัติงานดวยความเสียสละ ใหบริการ
ดวยความเต็มใจ และบุคคลากรเอาใจใสประชาชนไมดีเทาท่ีควร

๔) แนวทางในการพัฒนาประสิทธิผลการใหบริการของบุคคลากรในการรับชําระภาษี
ตามหลักสังคหวัตถุธรรม ขององคการบริหารสวนตําบลไรออย อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ
พบวา  ควรเพ่ิมบุคคลากรใหเพียงพอตอการใหคําปรึกษาแนะนําประชาชนท่ีมารับบริการ บุคคลากร
ควรพูดใหคําแนะนําและชี้แจงดวยถอยคําท่ีชัดเจนจะทําใหมีความเขาใจงาย บุคคลากรควรปฏิบัติงาน
ดวยความเสียสละ ควรใหบริการดวยความเต็มใจ และบุคคลากรควรเอาใจใสประชาชนใหมากยิ่งข้ึน
คําสําคัญ : การใหบริการ, สังคหวัตถุธรรม
Abstract

This research aims 1) to study The service of personnel for Tax payment
according to Sangahavatthu Dhamma of Raioy Sub-district administrative organization,
Phichai District, Uttaradit Province. 2) To compare The service of personnel for Tax
payment according to Sangahavatthu Dhamma of Raioy Sub-district administrative
organization,Phichai District,Uttaradit Province, classified by personal factors.
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3) To study the issue And suggestions, The service of personnel for Tax payment
according to Sangahavatthu Dhamma of Raioy Sub-district administrative
organization,Phichai District,Uttaradit Province. 4) to study the development of The
service of personnel for Tax payment according to Sangahavatthu Dhamma of Raioy
Sub-district administrative organization, Phichai District, Uttaradit Province.

In this study, the researchers mixed. Using quantitative research Using
survey research The samples used in the research. The population pay tax on The
Raioy Sub-district Administrative Organization.Phichai District, Uttaradit Provice, The
Number 347 person who were the recipe of the Yamane Taro (Taro Yamane) used a
questionnaire to collect data. There is a check-list and evaluate the scale and the
five open-ended questions. The study created a confidence value equal to 0.820,
both data analysis software packages for research. Social Science The statistics used
to analyze data were frequency (Frequencies), percentage (Percentage), average
(Mean), standard deviation (Standard Deviation) and hypothesis testing. By describing
individual factors T test (t-test) and test F (F-test) with analysis, ANOVA (One Way
ANOVA test and the difference of the average income is coupled with the effect of
significantly less. most (least Significant Difference: LSD), and qualitative research.
With in-depth interviews (In-Depth Interview) with the key data (Key Informant) and
content analysis technique consists of context. Presented as a sort of 7 person.

The research found that
1) public opinion towards The service of personnel for Tax payment

according to Sangahavatthu Dhamma of Raioy Sub-district administrative organization,
Phichai District, Uttaradit Province. Overall, the high level (= 3.639, S.D. = 0.443) were
classified as below, in order from highest to lowest, respectively. Providing of
personnel in the payment of taxes in accordance with Sangahavatthu Dhamma of
Raioy Sub-district Administrative Organization, Phichai District, Uttaradit Provice. A sort
of public opinion following the Piyavaca average (= 3.92, SD = 0.657), The second is
aspect Aãtthcariya (= 3.64, SD = 0.657) aspects Dãna (= 3.50, SD = 0.631) section
aspects Smãnãtatã with an average  (= 3.48, SD = 0.517).

2) compare public opinion towards The service of personnel for Tax
payment according to Sangahavatthu Dhamma of Raioy Sub-district administrative
organization, Phichai District, Uttaradit Province. By personal factors, including gender,
age, occupation, monthly income. And the type of tax payment Found that people
with gender, age, occupation, monthly income. And the type of tax payment has a
different opinion on the services of personnel in the payment of taxes in accordance
with the Sangahavatthu Dhamma object The Raioy Subdistrict Administrative
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Organization, Phichai District, Uttaradit Provice. Not so different, rejected the
hypothesis. Factors education Opinions vary, thereby accepting the hypothesis.

3) study the Obstacles and suggestions about The service of personnel
for Tax payment according to Sangahavatthu Dhamma of Raioy Sub-district
administrative organization, Phichai District, Uttaradit Province. Staff did not provide
further advice     to the people who received services. Staff did not provide further
advice to the people who received services. Staff speak advise and clarify the
wording is unclear, making it difficult to understand. Staff must work with a sacrifice.
Offered willingly And the staff attentive public is not good enough.

4) the development effectiveness of The service of personnel for Tax
payment according to Sangahavatthu Dhamma of Raioy Sub-district administrative
organization, Phichai District, Uttaradit Province. Found that adding personnel
to provide further advice to the people who received services. Staff should speak
to guide and clarify the wording to make clear that it is easy to understand. Staff
should work with a sacrifice. Should serve willingly And staff should be more
attentive to the public.
Keyword : The service, Sangahavatthu Dhamma

๑. บทนํา
หนวยงานภาครัฐนั้นมีบทบาทในการพัฒนาการบริการแกประชาชน ถึงแมวาจะมีการ

สงเสริมผลักดันการพัฒนาการบริการอยางตอเนื่องแลวก็ตาม ก็ยังมีเสียงวิพากษวิจารณจากประชาชน
เปนสวนมากวาการบริการของรัฐยังมีคุณภาพไมดีพอ การใหบริการประชาชนท่ีขาดกฎระเบียบ
ข้ันตอนท่ียุงยากซับซอน ไมสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน พฤติกรรมผูใหบริการมีความ
ไมเหมาะสมตอการใหบริการ ขาดจิตสํานึกในหนาท่ี หรือทรัพยากรท่ีสนับสนุนไมมีคุณภาพ
หรือมีไมเพียงพอ หรือขาดความทันสมัย ไมสามารถรองรับประชาชนผูมา ติดตอไดดี

การบริการของภาครัฐมักมีลักษณะผูกขาด และไมมีการแขงขันเหมือนกับภาคเอกชน
ประชาชนไมมีทางเลือกในการรับบริการ แรงจูงใจในการบริการภาครัฐมีจํากัด แรงกดดันของ
ประชาชนมีไมเพียงพอท่ีจะทําใหเกิดการปรับปรุงบริการไดดี การพัฒนาการบริการของรัฐ จุดเนนของ
การพัฒนาคือ การใหบริการสอดคลองกับความคาดหวังของประชาชน การบริการเปนหัวใจหลักของ
การพัฒนาทองถ่ิน ดวยเหตุนี้ผูบริหารจึงควรคํานึงถึงวิธีการทําใหประชาชนพึงพอใจสรุปไดดังนี้
เอ้ืออาทร ใหความเคารพ ใชความละเอียดออน มีหลักการ ตอบสนอง ไมปดบัง ใจกวาง ซื่อสัตย
ตอนรับดี มีสวนรวมและใสใจเสมอ สํารวจ ชื่นชม๑

การใหบริการประชาชนเปนนโยบายท่ีสําคัญของรัฐบาลเปนภารกิจท่ีสําคัญทางดาน
การตอบสนองตอสภาพปญหาและความตองการของประชาชนท่ีขอรับบริการภายใต ระเบียบ
กฎหมายและขอบังคับท่ีกําหนดไว การบริการประชาชนจึงเปนหนึ่งในภารกิจการ “บําบัดทุกข บํารุง

๑ สมสุข ฐานะวร, “คุณภาพการใหบริการจัดเก็บภาษี : กรณีศึกษาเทศบาลตําบลตะกุดอําเภอเมือง
จังหวัดสระบุรี”,บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ,๒๕๕๒).
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สุข” ของกรมการปกครอง โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือใหประชาชนได รับบริการท่ีสะดวกท่ัวถึง และเปน
การประสานเสริมสรางความสัมพันธ อันดี ในระหวางประชาชนกับขาราชการ๒

องคการบริหารสวนตําบลไรออย เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง
ท่ีมีบทบาทและภารกิจในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน โดยสามารถรูถึงปญหาหรือความ
ตองการของประชาชนในทองถ่ินไดอยางกวางขวาง และตอบสนองประชาชนในทองถ่ิน ในดานตาง ๆ
ไมวาจะเปนการจัดการดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การดูแลดานการสาธารณสุข การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน การจัดการศึกษาการสงเสริมอาชีพ การดูแลสถานะของบุคคลใหเปนไปตามกฎหมาย
และการจัดเก็บรายไดจากภาษีอากรทองถ่ิน ตลอดจนคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาตตาง ๆ
ตามกฎหมายท่ีไดกําหนดไว

ดังนั้น ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีแนวความคิดท่ีจะทําการวิจัยเพ่ือศึกษาการ
ใหบริการ การรับชําระภาษี วาการใหบริการของบุคลากรแกประชาชนอยูในระดับใด และตองการให
ปรับปรุงแกไข พัฒนาในสวนใดบาง ผูวิจัยจึงมีความประสงคจะทราบถึง การใหบริการของบุคลากรใน
การรับชําระภาษีตามหลักสังคหวัตถุธรรม ขององคการบริหารสวนตําบลไรออย อําเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาการใหบริการของบุคลากรในการชําระภาษีขององคการ
บริหารสวนตําบลไรออย ใหมีความสอดคลองกับความตองการของประชาชนและเกิดประโยชนตอ
องคการบริหารสวนตําบลไรออยตอการจัดเก็บภาษี และนําผลการศึกษาไปเปนขอเสนอแนะแนวใน
การปรับปรุงการใหบริการของบุคลากรกับประชาชนใหมีประโยชนแกประชาชน ซึ่งผลการศึกษา
ดังกลาวนี้จะนําเสนอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลไรออย สําหรับใชประกอบการตัดสินใจในการ
พัฒนาการใหบริการการชําระภาษีของบุคลากรผูใหบริการตามหลักสังคหวัตถุธรรม ซึ่งมี ๑. ดานทาน
การใหบริการของบุคลากรในการชําระภาษีแกประชาชนอยางเอ้ือเฟอเผื่อแผตอการใหบริการ
เสียสละแบงปน อํานวยความสะดวกแกผูมาติดตอชําระภาษี ใหคําปรึกษาแนะนําประชาชนผูมารับ
บริการอยางท่ัวถึง ท่ีนั่งรอ ท่ีพัก ท่ีจอดรถ หองน้ํา ๒. การพูดจาทักทายกับประชาชนท่ีมารับบริการ
ดวยถอยคําท่ีไพเราะ ออนหวาน นาฟง พูดดวยความเต็มใจและจริงใจ นุมนวลเปนประโยชน เปน
กันเอง สุภาพออนนอม ๓. อัตถจริยา การประพฤติท่ีเปนประโยชน มีน้ําใจไมนิ่งดูดายประพฤติในสิ่งท่ี
เปประโยชน เม่ือประชาชนตองการความชวยเหลือ มีความเต็มใจท่ีจะใหบริการแกประชาชนอยางสุด
ความสามารถและไมหวังสิ่งตอบแทนจากประชาชน ๔. สมานัตตตา ตองประพฤติตนเสมอตนเสมอ
ปลาย ตองแตงตัวดวยเครื่องแบบท่ีสุภาพ สะอาด เรียบรอยและใหบริการประชาชนทุกคนท่ีมาชําระ
ภาษีอยางเหมาะสมทําใหไมรูสึกอึดอัด มีความเปนกันเองมีอัธยาศัยไมตรีดีทําใหเกิดความเลื่อมใส
ศรัทธา ตอบสนองความตองการของประชาชนผูมารับบริการเปนอยางดี ซึ่งจะเปนแนวทางในการ
ใหบริการขององคกรไดดียิ่ง ๆ ข้ึนไป

๒. วัตถุประสงคการวิจัย
๒.๑ เพ่ือศึกษาการใหบริการของบุคลากรในการรับชําระภาษีตามหลักสังคหวัตถุธรรม

ขององคการบริหารสวนตําบลไรออย อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ

๒ กรมการปกครอง, กองงานวิจัยและประเมินผล, “เจาหนาท่ีปกครอง สถานภาพ บทบาท
และพฤติกรรมในการใหบริการประชาชน”, เทศาภิบาล, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสวนทองถ่ิน, ๒๕๓๓).



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

๔๕๙

๒.๒ เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นการใหบริการของบุคลากรในการรับชําระภาษีตาม
หลักสังคหวัตถุธรรมขององคการบริหารสวนตําบลไรออย อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ โดยจําแนก
ตามปจจัยสวนบุคคล

๒.๓ เพ่ือศึกษาถึงปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเก่ียวกับการใหบริการของบุคลากร
ในการรับชําระภาษีตามหลักสังคหวัตถุธรรมขององคการบริหารสวนตําบลไรออย อําเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ

๒.๔ เพ่ือศึกษาแนวทางการการใหบริการของบุคลากรในการรับชําระภาษีตาม
หลักสังคหวัตถุธรรม ขององคการบริหารสวนตําบลไรออย อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ

๓. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “การใหบริการของบุคลากรในการรับชําระภาษีตามหลักสังคหวัตถุธรรม

ขององคการบริหารสวนตําบลไรออย อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ” เปนการวิจัยแบบผสานวิธี
(Mixed Methods Researchs) ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชการ
วิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) จากแบบสอบถาม (Questionnaire) และการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative.Research) โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth.Interview) กับผู ใหขอมูลสําคัญ
(Key Informants) ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดวิธีการดําเนินการวิจัยตามลําดับ ๕ ข้ันตอน

โดยใชการวิจัยเชิงปริมาณ ใชการวิจัยเชิงสํารวจ กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ
ประชากรท่ีชําระภาษีในเขตองคการบริหารสวนตําบลไรออย อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ
จํานวน ๓๔๗ คน คน ซึ่งไดจากสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) เครื่องมือท่ีใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการและมาตราสวนประเมินคา
๕ ระดับและแบบสอบถามปลายเปด ซึ่งผูศึกษาสรางข้ึนเอง โดยมีคาความเชื่อม่ันท้ังฉบับเทากับ
๐.๘๒๐ วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร สถิติท่ีใชวิเคราะห
ขอมูล คือ คาความถ่ี (Frequencies) คารอยละ (Percentage), คาเฉลี่ย (Mean) คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบสมมติฐานโดยบรรยายขอมูลปจจัยสวนบุคคล
การทดสอบคาที (t-test) และการทดสอบคาเอฟ (F-test) ดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way ANOVA และทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีผลตาง
นัยสําคัญนอยท่ีสุด (Least Significant Difference : LSD) และการวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยการ
สัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informant) และใชเทคนิค
การวิเคราะหเนื้อหาประกอบบริบท นําเสนอเปนความเรียง จํานวน ๗ รูป/คน

๕. สรุปผลการวิจัย
๑) ความคิดเห็นของประชาชนตอการใหบริการของบุคคลากรในการรับชําระภาษี

ตามหลักสังคหวัตถุธรรม ขององคการบริหารสวนตําบลไรออย อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ โดยรวม
อยูในระดับมาก ( = 3.639, S.D. = 0.443) เม่ือจําแนกเปนรายดานโดยเรียงจากมากไปหานอย
ตามลําดับพบวา การใหบริการของบุคคลากรในการรับชําระภาษีตามหลักสังคหวัตถุธรรม
ขององคการบริหารสวนตําบลไรออย อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ สามารถเรียงลําดับความคิดเห็น
ของประชาชน ไดดังนี้ ดานปยวาจามีคาเฉลี่ย (  = 3.92, S.D.= 0.657) รองลงมาคือ ดานอัตถ
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จริยา  ( = 3.64, S.D.= 0.657) ดานทาน ( = 3.50, S.D.= 0.631) สวนดานสมานัตตตา
มีคาเฉลี่ย ( = 3.48 , S.D.= 0.517)

๒) เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอการใหบริการของบุคคลากร
ในการรับชําระภาษีตามหลักสังคหวัตถุธรรม ขององคการบริหารสวนตําบลไรออย อําเภอพิชัย
จังหวัดอุตรดิตถ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ อาชีพ รายไดตอเดือน และประเภทการ
ชําระภาษี พบวาประชาชนท่ีมี เพศ อายุ อาชีพ รายไดตอเดือน และประเภทการชําระภาษี ตางกัน
มีความคิดเห็นตอการใหบริการของบุคคลากรในการรับชําระภาษีตามหลักสังคหวัตถุธรรม
ขององคการบริหารสวนตําบลไรออย อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ไมแตกตางกันจึงปฏิเสธสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว สวนปจจัยดานการศึกษา มีความคิดเห็น แตกตางกัน จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว

๓) ศึกษาถึงปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะเก่ียวกับการใหบริการของบุคคลากร
ในการรับชําระภาษีตามหลักสังคหวัตถุธรรม ขององคการบริหารสวนตําบลไรออย อําเภอพิชัย
จังหวัดอุตรดิตถ บุคคลากรไมเพียงพอตอการใหคําปรึกษาแนะนําประชาชนท่ีมารับบริการ บุคคลากร
ไมเพียงพอตอการใหคําปรึกษาแนะนําประชาชนท่ีมารับบริการ บุคคลากรพูดใหคําแนะนําและชี้แจง
ดวยถอยคําไมชัดเจนทําใหเขาใจยาก บุคคลากรตองปฏิบัติงานดวยความเสียสละ ใหบริการ
ดวยความเต็มใจ และบุคคลากรเอาใจใสประชาชนไมดีเทาท่ีควร

๔) แนวทางในการพัฒนาประสิทธิผลการใหบริการของบุคคลากรในการรับชําระภาษี
ตามหลักสังคหวัตถุธรรม ขององคการบริหารสวนตําบลไรออย อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ
พบวา  ควรเพ่ิมบุคคลากรใหเพียงพอตอการใหคําปรึกษาแนะนําประชาชนท่ีมารับบริการ บุคคลากร
ควรพูดใหคําแนะนําและชี้แจงดวยถอยคําท่ีชัดเจนจะทําใหมีความเขาใจงาย บุคคลากรควรปฏิบัติงาน
ดวยความเสียสละ ควรใหบริการดวยความเต็มใจ และบุคคลากรควรเอาใจใสประชาชนใหมากยิ่งข้ึน

๘. ขอเสนอแนะ
๑) บุคลากรไมเพียงพอตอการใหคําปรึกษาแนะนําประชาชนท่ีมารับบริการ
๒) บุคลากรพูดใหคําแนะนําดวยถอยคําไมชัดเจนทําใหเขาใจยาก
๓) บุคลากรตองปฏิบัติงานดวยความเสียสละ ใหบริการดวยความเต็มใจ
๔) บุคลากรควรเอาใจใสกับประชาชนมากกวาเดิม
๕) สรางความเขาใจใหประชาชนเล็งเห็นความสําคัญของการชําระภาษี
๖) สรางประสิทธิภาพในระบบการบริการของบุคลากรในการรับชําระภาษีแบงข้ันตอน

โดยละเอียด เปนสัดสวน เพ่ืองายตอการดําเนินการ ของประชาชน
๗) สรางจิตสํานึก ใหมีความเสียสละ การเอาใจใสตอผูมาใชบริการของบุคลากรในการ

รับชําระภาษี เพ่ิมมายิ่งข้ึน
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคคือ คือ ๑) เพ่ือศึกษาการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร

ดานการพัฒนาสังคมตามหลักภาวนา ๔ ของเทศบาลตําบลปาแมต อําเภอเมือง จังหวัดแพร
๒) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรในเทศบาลตําบลปาแมตท่ีมีตอการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร ดานการพัฒนาสังคมตามหลักภาวนา ๔ ของเทศบาลตําบลปาแมต อําเภอเมือง  จังหวัด
แพร โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ๓) เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะเก่ียวกับการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร  ดานการพัฒนาสังคมตามหลักภาวนา ๔ ของเทศบาลตําบลปาแมต
อําเภอเมือง จังหวัดแพร และ ๔) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
ดานการพัฒนาสังคม ตามหลักภาวนา ๔ ของเทศบาลตําบลปาแมต อําเภอเมือง จังหวัดแพร

งานวิจัยฉบับนี้เปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed MethodsResearch)โดยใชระเบียบวิธี
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือบุคลากรของเทศบาลตําบลปาแมต อําเภอเมือง จังหวัด
แพร มีจํานวน ๑๑๐ คน เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) และทําการวิเคราะหขอมูล
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร เพ่ือหาคาความถ่ี (Frequency) คารอยละ
(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทําการ
ทดสอบสมมติฐานดวยการตรวจสอบคาที (t-test) และคาเอฟ (F-test) ดวยการวิเคราะหความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA)การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative)ใชการสัมภาษณเชิง

*นิสิตปริญญาโท รหัสนิสิต ๕๗๐๘๔๐๕๐๔๕ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร, (ศูนยบัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร, ๒๕๕๙). Email.
art-so@hotmail.com

**อาจารยควบคมุวิทยานิพนธ
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ลึกผูบริหารของเทศบาลตําบลปาแมต จํานวน ๗ คน จากนั้นไดทําการวิเคราะหขอมูลและนําเสนอ
ผลงานวิจัยดังตอไปนี้

ผลการวิจัยพบวา
๑.ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ดานการพัฒนาสังคม ตามหลักภาวนา ๔พบวา

ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( X = ๓.๖๐, S.D. = ๐.๗๕๑) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาแตละ
ดานอยูระดับมากทุกดานไดแก ดานจิตตภาวนาดานกายภาวนา ดานศีลภาวนา และดานปญญา
ภาวนา

๒. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร ดานการพัฒนาสังคม ตามหลักภาวนา ๔ ของเทศบาลตําบลปาแมต อําเภอเมือง
จังหวัดแพรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลพบวา ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอการดําเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร ดานการพัฒนาสังคม ตามหลักภาวนา ๔ ของเทศบาลตําบลปาแมต อําเภอเมือง
แพร จังหวัดแพร ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน

๓. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ดานการ
พัฒนาสังคม ตามหลักภาวนา ๔ ของเทศบาลตําบลปาแมต อําเภอเมือง จังหวัดแพรคือบุคลากรของ
เทศบาลตําบลปาแมตบางสวนยังขาดกระบวนการในการทํางานอยางเปนระบบ ควรสงเสริมให
บุคลากรมีการเรียนรูสิ่งใหมๆใหทันตอสถานการณ ซึ่งเปนสิ่งจําเปนเพ่ือใหการทํางานของบุคลากรใน
องคกรมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค

๔. แนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ดานการพัฒนาสังคม ตาม
หลักภาวนา ๔ เนนเรื่องการเสริมสรางใหบุคลากรมีศักยภาพในการทํางานท้ังทางกาย ทางวาจา และ
ทางจิตใจ โดยการใหไดรับการฝกอบรมอยางเปนรูปธรรมเชน การออกกําลังกาย, การรักษาศีล ๕,
การปฏิบัติธรรม เพ่ือจะไดมีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง มีสติในการทํางานและจิตสํานึกรับผิดชอบตอ
ตนเองและองคกร คํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนหลัก เพ่ือจะไดนําไปใชในการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร ดานการพัฒนาสังคม ของเทศบาลตําบลปาแมตใหมีประสิทธิภาพตอไป
คําสําคัญ: การดําเนินงาน, ภาวนา

Abstract
The objects of this research were 1) to study the operation along with

strategic plan on social development according to BhāvanāIV of Pamatch Sub-District
Municipality, Maung District, Phrae Province 2) to compare the opinions of personnel
in Pamatch Sub-District, Maung district, Phrae province by personal factors. 3) to
study the problems, obstruction and operation about the operation along with
strategic plan on social development according to BhāvanāIV of Pamatch Sub-District
Municipality, Maung District, Phrae Provinceand 4) to study theguidelines in
development of the operation along with strategic plan on social development
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according to BhāvanāIV of Pamatch Sub-District Municipality, Maung District, Phrae
Province

This research was mixed methods research by using the quantitative
research and qualitative research. The population and samples group for this
research were the personnel in Pamatch Sub-District Municipality, Maung District,
Phrae Province, They were110 people. The data collected informationby
questionnaire and data analysis by Statistical program for the Social Sciences
research for finding frequency, percentage, mean and standard deviation to describe
general information. Testing the hypothesis used t-test and F-test with One Way
ANOVA. The qualitative research used the in-depth interview the seven executive of
Pamatch Sub-District Municipality.
The result of this research found that :

1. The result of operation the operation along with strategic plan on social
development according to BhāvanāIV of Pamatch Sub-District Municipality, Maung
District, Phrae Province was found that the overall was at the highest level( X = 3.60,
S.D. = 0.751). When considered in each aspect was found that each aspect was at
the high level such Kaya-Bhavana (physical development), Sila-Bhavana (moral
development), Citta-Bhavana (emotional development), Panna-Bhavana (wisdom
development)

2. The result of comparisonthe personnel opinion of the operation along
with strategic plan on social development according to BhāvanāIV of Pamatch Sub-
District Municipality, Maung District, Phrae Provinceby personal factors wasfound that
the personals opinion towardsthe operation along with strategic plan on social
development according to BhāvanāIV of Pamatch Sub-District Municipality, Maung
District, Phrae Provincewas not different mean reject hyphothesis.

3. The problems, obstruction and suggestion of the operation along with
strategic plan on social development according to BhāvanāIV of Pamatch Sub-District
Municipality, Maung District, Phrae Provincewas found that some personnel didn’t
working good system. They should searchan expert to train and the expert have to
be the experience, knowledge and able to train. Beside expenditure aspects have to
support for personnel working in the organization to be quality and efficiency to the
objectives.

4. The guidelinesof the operation along with strategic plan on social
development according to BhāvanāIV of Pamatch Sub-District Municipality, Maung
District, Phrae Province it should focus on the strengthen to potential personnel in
working as physical, speech, and mindfulness  by training such as exercise, precept
conservation, practice meditation for good health, good working and responsibility to
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self and organization and thinking of the benefit of community for apply in the
operation along with strategic plan on social development accordingof Pamatch Sub-
District Municipality to be efficiency.
Keyword: Operation, Bhāvanā

๑. บทนํา
การปกครองสวนทองถ่ิน เปนรากฐานของการปกครอง ในระบอบ ประชาธิปไตย

ประชาชนในทองถ่ินรูจักการปกครองตนเองและรัฐเองก็ใหความสําคัญในการท่ีจะให ประชาชนเปนผู
มีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบาย ซึ่งตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
ไดใหความสําคัญกับการใหประชาชนมีสวนรวมในทางการเมือง โดยไดกําหนดไว ในหมวด ๕
แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ มาตรา ๗๖ กําหนดใหรัฐตองสงเสริมและสนับสนุนการมี สวนรวมของ
ประชาชนในการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทาง เศรษฐกิจ สังคม
และทางการเมือง รวมท้ังการตรวจสอบการใชอํานาจทุกระดับ และมาตรา ๗๘ กําหนดใหรัฐตอง
กระจายอํานาจใหทองถ่ินพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการของทองถ่ินไดเองพัฒนา เศรษฐกิจทองถ่ิน
และระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดท้ังโครงสรางพ้ืนฐานสารสนเทศ ในทองถ่ินใหท่ัวถึง
และเทาเทียมกันท่ัวประเทศนอกจากนี้ในการกระจายอํานาจของรัฐใหองคกร ปกครองสวนทองถ่ิน
ดังกลาวตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ได
บัญญัติใหมีองคกรรับผิดชอบในการจัดทําแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน ทองถ่ิน
คือคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินและกําหนดหนาท่ี ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในการจัดบริการสาธารณะท่ีจําเปนแกทองถ่ิน ตลอดจนรายไดของทองถ่ิน และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคลสวนทองถ่ิน พุทธศักราช ๒๕๔๒ ไดกําหนดรูปแบบการ
บริหารงาน บุคคลสวนทองถ่ินท่ีเปนอิสระมากข้ึน๑

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในปจจุบันจึงมีบทบาทอํานาจหนาท่ี อยางกวางขวาง โดยไม
เพียงจะมีหนาท่ีในการใหบริการสาธารณะพ้ืนฐานแกประชาชนในทองถ่ินเทานั้น แตยังขยาย บทบาท
หนาท่ีออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ินดวย และ
เปนองคกรท่ีเปดใหประชาคมทองถ่ินมีสวนรวมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ิมมากข้ึน จึงจําเปนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองเรงกําหนด
จุดมุงหมายหรือทิศทางในการพัฒนาของตนใหชัดเจน มีการกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการ
พัฒนา ในทุก ๆ ดาน อันเปนการแสดงใหเห็นถึงความพรอมและศักยภาพขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีจะสามารถบริหารงานในความรับผิดชอบตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมายใหเตรียมการสําหรับ
อนาคต เปนการวางแผนและทิศทางการพัฒนาทองถ่ินใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอยางมี

๑ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี, คูมือการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น,
(กรุงเทพมหานคร: คุรุสภาลาดพราว, ๒๕๔๖), หนา ๓๖.
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ระบบ นอกจากนีก้ารวางแผนเปนการรวมสรรพกําลัง และระดมความคิดในการพัฒนาอยางมีทิศทาง
และ สอดคลองกัน เพ่ือลดการสูญเสียทรัพยากรอันมีอยูอยางจํากัดแผนพัฒนาทองถ่ินถือเปน
เครื่องมือ สําคัญอยางยิ่ง ท่ีจะชวยสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการวิเคราะหสภาพปญหา
และ ความตองการของทองถ่ิน เพ่ือนําไปสูการกําหนดจุดมุงหมายในการพัฒนาการกําหนดภารกิจ
และ แนวทางการดําเนินงานเพ่ือนําไปสูจุดมุงหมายดังกลาวอยางเปนระบบ ซึ่งจะชวยในการกําหนด
แผนงาน/โครงการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีทิศทางท่ีสอดคลอง และประสานสนับสนุนใน
จุดมุงหมายรวมกัน ซึ่งสภาพปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีมากมาย แตคงเปน
การยากท่ีจะดําเนินการแกไขไดทุกดานเนื่องจากขอจํากัดในปจจัยทางการบริหาร เชน งบประมาณ
ไมเพียงพอ บุคลากร และวัสดุอุปกรณของทองถ่ินท่ีมีจํากัด เปนตน ดังนั้น การวางแผนพัฒนาจึง
จําเปนจะตองมีการคัดเลือกและจัดลําดับความสําคัญของปญหา เพ่ือทราบวาจะดําเนินการแกไข
ปญหาไหนกอนหลังในการวางแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป๒

องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงาน ปกครองทองถ่ินของภาครัฐท่ีทํางานใกลชิดกับ
ประชาชนโดยทําหนาท่ีบําบัดทุกขบํารุงสุข ในดาน ตาง ๆ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
รูปแบบเทศบาลท่ีจัดตั้งข้ึนในพ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะเปนชุมชน เมืองหรือมีขีดความสามารถ และแนวโนมท่ี
จะพัฒนาข้ึนเปนเมืองซึ่งแบงออกเปน ๓ ประเภท ไดแก เทศบาลตําบลเทศบาลเมือง และเทศบาล
นคร ท้ังนี้ แตละประเภทจะจัดตั้งอยางสอดคลองไปตาม ระดับความเจริญของทองถ่ินจํานวนและ
ความหนาแนนของประชากรและอ่ืน ๆ ทองถ่ินแตละ ประเภทจะมีบทบาทหนาท่ีท่ีสําคัญท่ี
เหมือนกัน คือการใหบริการสาธารณะตอบสนองความตองการ ของประชาชน ท้ังในดาน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ซึ่งทองถ่ินแตละแหงจะจัดการบริการ ดังกลาวใหแกประชาชน
ไดมากนอย แตกตางกันไปตามสภาพพ้ืนท่ี งบประมาณ และนโยบาย สาธารณะของแตละทองถ่ินแม
การบริการสาธารณะท่ีจะใหของทองถ่ินจะมีความแตกตางกันไป แตสิ่ง ท่ีเปนหลักเดียวในการการ
จัดบริการของทุก ๆ ทองถ่ิน ก็คือ เพ่ือตอบสนองความตองการของ ประชาชนในทองถ่ินทองถ่ินนั้น ๆ
ใหมากท่ีสุด

เทศบาลตําบลปาแมต เดิมไดรับการจัดตั้งใหเปนองคการบริหารสวนตําบลปาแมต ตั้งแต
ป พุทธศักราช ๒๕๓๙ จนถึงป พุทธศักราช ๒๕๕๐ และไดรับการยกฐานะจากองคการบริหารสวน
ตําบลปาแมต ข้ึนเปน "เทศบาลตําบลปาแมต" ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เม่ือวันท่ี ๑๘
กรกฎาคม ๒๕๕๑ เทศบาลตําบลปาแมตตั้งอยูทองท่ีตําบลปาแมต อําเภอเมือง จังหวัดแพร หางจาก
จังหวัดแพรไปทางทิศตะวันตก ระยะทาง ๗๐๐ เมตร มีหมูบานในความรับผิดชอบจํานวน ๑๕
หมูบาน สํานักงานเทศบาลตําบลปาแมตตั้งอยูบนถนนสุพรรณ-ตนหา (ทางหลวงแผนดิน หมายเลข
พร. ๒๐๒๒) เลขท่ี ๒๔๙ หมูท่ี ๑๒ ตําบลปาแมต อําเภอเมือง จังหวัดแพร

๒ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, คูมือการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น, (กรุงเทพมหานคร: กรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน, ๒๕๔๘), หนา ๑๗.
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ปญหาท่ีนําไปสูการทําวิจัยในการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ดานการพัฒนาสังคม
ตามหลักภาวนา ๔ ของเทศบาลตําบลปาแมต อําเภอเมือง จังหวัดแพร ท่ีจะนําไปสูความสําเร็จในการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ดานการพัฒนาสังคม ใหมีคุณภาพและสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับ
ภารกิจขององคกร และหากสามารถดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรใหมีประสิทธิภาพ แผน
ยุทธศาสตรเหลานี้ยอมสามารถแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพขององคกรไดมากท่ีสุด แผนยุทธศาสตร
ถือเปนทุนอยางหนึ่งท่ีมีคุณคาอยางยิ่งในการพัฒนา สิ่งท่ีจะทําใหเกิดการพัฒนาท่ีเปนไปตามแผน
ยุทธศาสตรนั้นอยูท่ีผูบริหารและบุคลากรขององคกร หากเรานําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามา
ประยุกตใชใหเกิดผลก็จะสงผลตอการพัฒนาท่ียั่งยืนได โดยการนําหลักภาวนามาปรับประยุกตใช
เพ่ือใหเกิดการพัฒนาท้ังทางกาย ศีลธรรม จิตใจ ปญญา รวมไปถึงการพัฒนาความประพฤติของคนใน
องคการและตัวเราเอง

ดังนั้น ผูวิจัยมีความประสงคท่ีจะทําการศึกษาการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาสังคมของเทศบาลตําบลปาแมต อําเภอเมือง จังหวัดแพร  โดยใชหลักภาวนา ๔ เพ่ือตองการ
สงเสริมหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาคือหลักภาวนา ๔ มาประยุกตในการบริหารใหดียิ่งข้ึน

๒. วัตถุประสงคของการวิจัย
๑. เพ่ือศึกษาการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ดานการพัฒนาสังคมตามหลักภาวนา ๔

ของเทศบาลตําบลปาแมต อําเภอเมือง จังหวัดแพร
๒. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรในเทศบาลตําบลปาแมตท่ีมีตอการ

ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ดานการพัฒนาสังคมตามหลักภาวนา ๔ ของเทศบาลตําบลปาแมต
อําเภอเมือง  จังหวัดแพร จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล

๓. เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร  ดาน
การพัฒนาสังคมตามหลักภาวนา ๔ ของเทศบาลตําบลปาแมต อําเภอเมือง   จังหวัดแพร

๔. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร  ดานการพัฒนา
สังคม ตามหลักภาวนา ๔ ของเทศบาลตําบลปาแมต อําเภอเมือง จังหวัดแพร

๓. วิธีดําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจัยเปนแบบผสานวิธี (Mixed MethodsResearch) ประชากรและกลุม

ตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือบุคลากรของเทศบาลตําบลปาแมต อําเภอเมือง จังหวัดแพร มีจํานวน
๑๑๐ คน เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) และทําการวิเคราะหขอมูลโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร เพ่ือหาคาความถ่ี (Frequency) คารอยละ
(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทําการ
ทดสอบสมมติฐานดวยการตรวจสอบคาที (t-test) และคาเอฟ (F-test) ดวยการวิเคราะหความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA) เม่ือพบวามีความแตกตางจึงทดสอบความแตกตางราย
คูโดยวิธีการหาผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุด (Least Significant Difference : LSD) ในสวนของขอ
คําถามปลายเปดท่ีแสดงปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ ผูวิจัยทําการจัดกลุมตามประเด็นท่ีกําหนด
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ไวในแบบสอบถามปลายเปด จากนั้นจะทําการวิเคราะห โดยใชการแจกแจงความถ่ี (Frequency)
และขอมูลจากการสัมภาษณ จํานวน ๗ คน ผูวิจัยทําการจัดกลุมขอมูล (Data Grouping)
สาระสําคัญของประเด็นการสัมภาษณ จากนั้นทําการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis
Technique) ดวยวิธีพรรณนาเปนความเรียง

๔. สรุปผลการวิจัย
๑.ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ดานการพัฒนาสังคม ตามหลักภาวนา ๔พบวา

ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( X = ๓.๖๐, S.D. = ๐.๗๕๑) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาแตละ
ดานอยูระดับมากทุกดานไดแก ดานจิตตภาวนาดานกายภาวนา ดานศีลภาวนา และดานปญญา
ภาวนา

๒. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร ดานการพัฒนาสังคม ตามหลักภาวนา ๔ ของเทศบาลตําบลปาแมต อําเภอเมือง
จังหวัดแพรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลพบวา ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอการดําเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร ดานการพัฒนาสังคม ตามหลักภาวนา ๔ ของเทศบาลตําบลปาแมต อําเภอเมือง
แพร จังหวัดแพร ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน

๓. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ดานการ
พัฒนาสังคม ตามหลักภาวนา ๔ ของเทศบาลตําบลปาแมต อําเภอเมือง จังหวัดแพรคือบุคลากรของ
เทศบาลตําบลปาแมตบางสวนยังขาดกระบวนการในการทํางานอยางเปนระบบ ควรสงเสริมให
บุคลากรมีการเรียนรูสิ่งใหมๆใหทันตอสถานการณ ซึ่งเปนสิ่งจําเปนเพ่ือใหการทํางานของบุคลากรใน
องคกรมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค

๔. แนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ดานการพัฒนาสังคม ตาม
หลักภาวนา ๔ เนนเรื่องการเสริมสรางใหบุคลากรมีศักยภาพในการทํางานท้ังทางกาย ทางวาจา และ
ทางจิตใจ โดยการใหไดรับการฝกอบรมอยางเปนรูปธรรมเชน การออกกําลังกาย, การรักษาศีล ๕,
การปฏิบัติธรรม เพ่ือจะไดมีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง มีสติในการทํางานและจิตสํานึกรับผิดชอบตอ
ตนเองและองคกร คํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนหลัก เพ่ือจะไดนําไปใชในการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร ดานการพัฒนาสังคม ของเทศบาลตําบลปาแมตใหมีประสิทธิภาพตอไป

๕. ขอเสนอแนะจากการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่องการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ดานการพัฒนาสังคม ตามหลัก

ภาวนา ๔ ของเทศบาลตําบลปาแมต อําเภอเมือง จังหวัดแพร ผูวิจัยมีขอเสนอแนะทางการวิจัย ดังนี้
๕.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

๑) ผูบริหารควรทําแผนพัฒนาบุคลากรของตนเองใหสอดคลองกับนโยบายและ
ยุทธศาสตรขององคกร และตองดําเนินการใหครอบคลุมทุกตําแหนง ทุกสายงาน ทุกระดับอยางท่ัวถึง

๒) ผูบริหารระดับสูงตองเปนแบบอยางท่ีดีท้ังในการปฏิบัติ และการดําเนินชีวิต
เนื่องจากการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรท่ีดีนั้นตองใชกระบวนการอบรมเกลาเกลาทางสังคมใน
การหลอหลอมพฤติกรรม ซึ่งรวมถึงสิ่งแวดลอมในองคกร
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๓) ควรมีการฝกอบรมใหเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรตามนโยบายของรัฐ การ
ฝกอบรมหรือทํากิจกรรมตางๆเพ่ือชวยสงเสริมใหบุคลากรมีการปฏิบัติงานรวมกัน

๔) ถายทอดความรู เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ ความสามารถ ความชํานาญใหแกบุคลากรใน
การทํางาน การบริการประชาชน และเปนการเพ่ิมขีดความสามารถใหแกบุคลากรอยางมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน

๕.๒ ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
๑) จัดหาวิทยากรท่ีมีความรู ความสามารถเฉพาะดานเปนวิทยากรใหความรูแก

บุคลากร
๒) บุคลากรตองได รับการฝกอบรมเพราะเปน กิจกรรมท่ีสง เสริมความรู

ความสามารถ ชวยการพัฒนาศักยภาพในการทํางานและการบริการประชาชน
๓) จัดสรรงบประมาณไวเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยการจัดกิจกรรม

ฝกอบรม กิจกรรมการกุศล
๔) จัดอบรมฝกจิตอยางสมํ่าเสมอตามโครงการของรัฐเพ่ือใหสอดคลองกับหลัก

พระพุทธศาสนา เชน โครงการรักษาศีล ๕ กิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เปนตน
๕) จัดทําแผนท่ีกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน โดยการใชทรัพยากรอยางจํากัดให

เกิดประโยชนสูงสุด
๕.๓ ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป

๑) ควรทําการศึกษา โดยหาความคิดเห็นจากการสอบถามประชาชนในพ้ืนท่ีดวย
๒) ควรทําการศึกษาวิจัยใหครอบคลุมกับพ้ืนท่ีทุกหนวยพ้ืนท่ีของเทศบาล
๓) ควรศึกษาการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ดานการพัฒนาสังคมของเทศบาล

ในหลักธรรมดานอ่ืน เชน พรหมวิหาร ๔, อิทธิบาท ๔, สังคหวัตถุ ๔ เปนตน
๔) อยากใหนํางานวิทยานิพนธชิ้นนี้ไปบรรจุไวในแผนยุทธศาสตรของเทศบาลตําบล

ปาแมต เพ่ือใหนําหลักภาวนา ๔ ไปประยุกตใชในกรพัฒนาองคกร

บรรณนานุกรม
๑. ภาษาไทย:

(๑) หนังสือ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย.ระบบการพัฒนาสังคมท่ีนําไปสูความม่ันคง

ของมนุษย., พิมพครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : เทพเพ็ญวานิสย, ๒๕๔๙.
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, คูมือการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น.กรุงเทพมหานคร:กรมสงเสริม

การปกครองทองถ่ิน, ๒๕๔๘.
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การปฏิบัติงานตามหลกัอิทธิบาทธรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
ในเขตเทศบาลตําบลบวกคาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม

THE WORK PERFORMANCE IN ACCORDANCE WITH IDDHIPADA OF
VILLAGE - HEALTH VOLUNTEERS OF BUAKKANG  SUB-DISTRICT

MUNICIPALITY, SANKAMPHAENG DISTRICT, CHIANGMAI PROVINCE

พิมพประไพ  แสงนภาวรรณ๑*
ดร.เสนห  ใจสิทธิ์ **

พระครูภาวนาโสภิต,ว.ิ, ดร. **
บทคัดยอ

การศึกษาวิจัยเรื่อง  การปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบานในเขตเทศบาลตําบลบวกคาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม มี
วัตถุประสงคในการวิจัยเพ่ือ  1) เพ่ือศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบานในเขตเทศบาลตําบลบวกคาง  อําเภอสันกําแพง  จังหวัดเชียงใหม
2) เพ่ือเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบานในเขตเทศบาลตําบลบวกคาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
3) เพ่ือศึกษาปญหา  อุปสรรค  และขอเสนอแนะของการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในเขตเทศบาลตําบลบวกคาง อําเภอสันกําแพง จังหวัด
เชียงใหม  4) เพ่ือศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบานในเขตเทศบาลตําบลบวกคาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งการวิจัยนี้เปนการ
วิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Medthod Research)  ดวยวิธีทางปริมาณ คุณภาพ กลุมตัวอยางจํานวน
367  คน

ผลการวิจัยพบวา
1. ระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบานในเขตเทศบาลตําบลบวกคาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม  คาเฉลี่ย
รวมอยูในระดับมาก  (X ̅= 4.08) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาทุกดานมีระดับความคิดเห็นในการ

*นิสิตปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร) ภาควิชารัฐศาสตร
คณะสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

**อาจารยท่ีปรึกษา
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ปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรม  อยูในระดับมาก  คาเฉลี่ยสูงสุด (X ̅= 4.13)  ในดานฉันทะ  สวน
คาเฉลี่ยต่ําสุด (X ̅= 4.03) ในดานวิมังสา

2.  การเปรียบเทียบความคิดเห็นในการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ดวยการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหความแตกตางตาม
การจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน พบวา
ดานเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน  สวนดานอายุ
มีความคิดเห็นแตกตางกัน  จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว

3. ผลการศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิ
บาทธรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในเขตเทศบาลตําบลบวกคาง  สรุปไดคือ
ชาวบานยังไมใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน  ขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และยังไมมีการ
ใสใจในรายละเอียดของการทํางานมากนัก  ซึ่งควรมีการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขใหมีความพรอม
ในการปฏิบัติงานเปนทีมใหมากข้ึน  หนวยงานท่ีเก่ียวของควรติดตามและกํากับดูแลการทํางานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขอยูเสมอ  และควรใสใจการทํางานและมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีใหมากข้ึน
ซึ่งจะเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานใหมากยิ่งข้ึนดวย

4.  ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ  พบวา  ผูใหขอมูลท่ีสําคัญสวนใหญมุงเนนใหอาสาสมัคร
สาธารณสุขชุมชนตองมีความตั้งใจ  มีใจรักในงาน  มีความขยันหม่ันเพียร  มีการปฏิบัติงานอยางเอา
ใจใส  และควรทํางานโดยใชสติ  อันเปนการเสริมสรางประสิทธิภาพในการทํางานไดเปนอยางดี
คําสําคัญ : การปฏิบัติงาน, หลักอิทธิบาทธรรม, อสม.

ABSTRACT
The objectives of the thesis entitled “The Work Performance in

accordance with Iddhipadadhamma of Village-Health Volunteers of Buakkang Sub-
district Municipaltiy, Sankamphaeng District, Chiangmai Province”
The findings of this research were found as follows:

1) The opinion level of the work performance according to
Iddhipadadhamma of village-Health volunteers of Buakkang sub-district municipaltiy,
Sankamphaeng district, Chiangmai province was overall at the high level (X ̅ = 4.08).
When considering in each aspect, it was found that the opinion level of the work
performance according to Iddhipadadhamma was at the high level. Chanda was at
the highest level (X ̅= 4.13). Vimamsa was at the lowest level (X ̅ = 4.03).

2) the comparison opinion of the work performance according to
Iddhipadadhamma of village-Health volunteers of Buakkang sub-district municipality
by testing the hypothesis with different analysis according to personal factors,
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including gender, age, education, occupation and income found that gender,
education, occupation and income was not different but age was different. Then,
accepted the hypothesis.

3) The result of problems, obstacles and suggestions about the work
performance according to Iddhipadadhamma of village-Health volunteers of
Buakkang sub-district municipality. It was included that the villagers were not
participating in the performance, lack of inefficiency in the work performance and no
attention to work detail a lot. This should train the health volunteers to be ready to
work more as a team. The related authorities should follow and supervise the work
of health volunteers is always and should pay attention to work and responsible for
more that increased the performance more and more.

4) The result of qualitative study was found that the Key  informants,
most of them focused on community-health volunteers that have to attention, love
at work, diligence, operational carefully, work on consciousness, enhancing the
performance as well.
Keyword : The Work Performance,  Iddhipadadhamma, Village-Health volunteers

บทนํา
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานเริ่มเกิดข้ึนเม่ือป พ.ศ. ๒๕๒๐ ภายใตนโยบายของ

กระทรวงสาธารณสุข ท่ีจะใหประชาชนไดรับอยางท่ัวถึง ตลอดจนมีสวนรวมในการดําเนินงาน
และพัฒนาการสาธารณสุข จึงไดนําเอาการสาธารณสุขมูลฐานมาเปนกลวิธีหลักในการพัฒนาโดย
อสม.นั้น เปนรูปแบบหนึ่งของการมีสวนรวมของประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว
และชุมชน โดยผานกระบวนการอบรมใหความรูจากเจาหนาท่ีสาธารณสุขแตละหมูบาน ในตําบล
บวกคาง  มีผูท่ีอาสาเขามาทํางานดานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน  จํานวน  193  คน
จําแนกได 13 หมูบาน  ซึ่งตําบลบวกคางเปนตําบลขนาดใหญท่ีบทบาทในการบริหารงานดาน
สาธารณสุขยังไมโดดเดนเทาท่ีควร  โดยเฉพาะการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบานท่ีการปฏิบัติงานสวนใหญยังไมมีการปฏิบัติตามแผนงานเทาท่ีควร  การปฏิบัติงานยังคงมี
ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอยูบาง และในการปฏิบัติงานอาจไมไดมีการประยุกตใช
หลักธรรมในการเสริมสรางการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ หลักอิทธิบาทธรรม เปนหลักธรรมท่ีจะ
ทําใหการทํางานประสบผลสําเร็จ และมีความสุขไปดวยศรัทธา ความเชื่อม่ันเปนตัวเบิกโรงในการ
ทํางาน และมีความสุขกับงานยิ่งไดรวมพลังกับธรรมขออ่ืนก็จะเพ่ิมความสําเร็จเพ่ิมความสุขในการ
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ทํางานยิ่งข้ึนนั้น เรียกวา อิทธิบาท ๔ ไดแก ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา๒ ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะ
ศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในเขตเทศบาล
ตําบลบวกคาง  อําเภอสันกําแพง  จังหวัดเชียงใหม  เพ่ือนําผลวิจัยท่ีไดไปพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขใหมีประสิทธิภาพตอไป

1. วัตถุประสงคของการวิจัย
๑.๑ เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรม

ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในเขตเทศบาลตําบลบวกคาง อําเภอสันกําแพง จังหวัด
เชียงใหม

๑.๒ เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท
ธรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในเขตเทศบาลตําบลบวกคาง อําเภอสันกําแพง
จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล

๑.๓ เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะของการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท
ธรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในเขตเทศบาลตําบลบวกคาง อําเภอสันกําแพง
จังหวัดเชียงใหม

๑.๔ เพ่ือศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบานในเขตเทศบาลตําบลบวกคาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
2. ขอบเขตการวิจัย

2.1 ขอบเขตดานเนื้อหา ผูวิจัยกําหนดขอบเขตเนื้อหาโดยการบูรณาการจากหลัก
อิทธิบาทธรรม  ซึ่งประกอบดวย 1. ดานฉันทะ  2. ดานวิริยะ  3.  ดานจิตตะ  4. ดานวิมังสา๓ และ
ประเด็นเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท 4 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในเขต
เทศบาลตําบลบวกคาง  อําเภอสันกําแพง  จังหวัดเชียงใหม

2.2  ขอบเขตดานตัวแปร ไดแก  ตัวแปรตน (Independent Varibles) ไดแก
ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได และตัวแปรตาม (Depenent
Varibles) ไดแก การปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานใน
เขตเทศบาลตําบลบวกคาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ๔ ดาน คือ 1. ดานฉันทะ  2. ดาน
วิริยะ  3. ดานจิตตะ  และ  4. ดานวิมังสา

2.3  ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก ประชากร (Population) ไดแก
ประชากรท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลบวกคาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม จํานวน
7,823  คน กลุมตัวอยางจํานวน  367  คน  และผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informant) จํานวน
9 รูป/คน

2.4  ขอบเขตดานพื้นท่ี การศึกษาครั้งนี้ไดจํากัดขอบเขตในพ้ืนท่ีครอบคลุม ตําบล
บวกคาง อําเภอสันกําแพง  จังหวัดเชียงใหม

๒ สัญญา  สัญญาวิวัฒน, การบริหารจัดการแนวพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : ศูนยหนังสือแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2550),  หนา  20.

๓ อภิ.วิ. (ไทย) 35/292.
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2.5 ขอบเขตดานระยะเวลา ดําเนินการวิจัยตั้งแตเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงเดือน
มกราคม ๒๕๕๙ รวมระยะเวลา  6  เดือน
3. สมมติฐานการวิจัย

ประชาชนท่ีมีเพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, อาชีพ และรายไดตางกัน มีความคิดเห็นตอ
การปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในเขตเทศบาลตําบล
บวกคาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม แตกตางกัน
4.  กรอบแนวคิดในการวิจัย

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบานในเขตเทศบาลตําบลบวกคาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม” จาก
การทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ผูวิจัยกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual
Framework) ดังนี้

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
5.  วิธีดําเนินการวิจัย

5.1  รูปแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research)

โดยใชระเบียบวิธีเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
research) โดยใชวิธีสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview )กับผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants)

5.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง
5.2.1  ประชากร ท่ีใชในการวิจัยไดแก ประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาล

ตําบลบวกคาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม จํานวน ๗,๘๒๓ คน
5.2.2  กลุมตัวอยาง ท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้  ซึ่งผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง

โดยใชตารางสําเร็จรูปของเครซี่และมอรแกน ไดกลุมตัวอยางจํานวน  367  คน
5.2.3  ผูใหขอมูลหลัก ผูวิจัยทําการสัมภาษณเชิงลึก (Indepth Interview)

ผูใหขอมูลหลักจํานวน 9 รูป/คน
5.3  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย

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

การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข
1. ดานการบริการสาธารณสุข
2. ดานการเฝาระวังและปองกันปญหาสาธารณสุข
3. ดานการใหความรู
4. หลักอิทธิบาทธรรม ไดแก  ฉันทะ วิริยะ  จิตตะ  และ

วิมังสา

แนวทางการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรม
ของอาสาสมัครสาธารณสขุประจําหมูบานใน
เขตเทศบาลตําบลบวกคางอําเภอสันกําแพง
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เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึน
ตามกรอบวิจัยเรื่อง “การปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
ในเขตเทศบาลตําบลบวกคาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม” และผูวิจัยสรางแบบสัมภาษณเพ่ือ
ใชเก็บขอมูลโดยเปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Intertie)

5.4  การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม หลังจากท่ีไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจาก

แบบสอบถามเรียบรอย  นําขอมูลท่ีไดไปวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรกแกรม
สําเร็จทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร ดังนี้ สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics)
สําหรับอธิบายของกลุมตัวอยางขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามประกอบดวยเพศ
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได วิเคราะหโดยใชคาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ
(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติอนุมาน
(Inferential Statistics) ใชสําหรับทดสอบสมมติฐาน เพ่ือเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิ
บาทธรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในเขตเทศบาลตําบลบวกคาง อําเภอสันกําแพง
จังหวัดเชียงใหม โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล สถิติท่ีใชคือ การทดสอบคาที (t-test) และคาเอฟ
(F-Test) ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way ANOVA เม่ือพบวามีความ
แตกตางจึงทดสอบความแตกตางรายคูโดยวิธีการหาผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุด (Least Significant
Difference : LSD)

2. การวิเคราะหขอคําถามปลายเปด  ผูวิจัยทําการเก็บขอมูลไดกําหนดกรอบของการ
วิจัย  จากนั้นนําขอมูลท่ีไดมาจัดกลุมขอมูล (Data Grouping) ตามกรอบท่ีไดกําหนดเอาไว  แลวทํา
การวิเคราะหโดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency)

3. การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก  โดยใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา
ประกอบบริบท  ขอมูลจากการสัมภาษณผูวิจัยจะทําการจัดกลุมขอมูล (Data Grouping) ตาม
สาระสําคัญของประเด็นการสัมภาษณ  จากนั้นจะทําการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา
6. ผลการวิจัย

6.1  ขอมูลปจจยัสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบวกคางสวนใหญเปนเพศหญิง  จํานวน  207  คน

คิดเปนรอยละ  56.4  มีอายุระหวาง 46-55 ป  จํานวน ๑1๒ คน คิดเปนรอยละ 30.5
มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 171 คน คิดเปนรอยละ 46.6 มีอาชีพรับจาง จํานวน
๑44 คน คิดเปนรอยละ ๓9.2 มีรายไดตอเดือนต่ํากวา ๑๐,๐๐๐ บาท จํานวน 245 คน คิดเปน
รอยละ 66.8

6.2 การปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบานในเขตเทศบาลตําบลบวกคาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม

ผลการวิจัยพบวาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก  (X ̅ = 4.08) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน
พบวาทุกดานมีระดับความคิดเห็นในการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรม  อยูในระดับมาก
คาเฉลี่ยสูงสุด (X ̅= 4.13)  ในดานฉันทะ  สวนคาเฉลี่ยต่ําสุด (X ̅= 4.03) ในดานวิมังสา

6.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน



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

๔๘๕

ประชาชนท่ีมีเพศ, ระดับการศึกษา, อาชีพ และรายไดตอเดือน ตางกัน มีความคิดเห็น
ตอการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในเขตเทศบาล
ตําบล  บวกคาง  อําเภอสันกําแพง  จังหวัดเชียงใหม ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย
และประชาชนท่ีมีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในเขตเทศบาลตําบล  บวกคาง  อําเภอสันกําแพง  จังหวัด
เชียงใหม  โดยรวมแตกตางกัน  จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว

6.4  ผลการสัมภาษณเชิงลึก ดานฉันทะ คือ อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนตองมี
ความตั้งใจ  มีใจรักในงาน  พอใจท่ีจะทํางาน  เกิดความมุงม่ันท่ีจะปฏิบัติงานจะทําใหการดําเนินงาน
สาธารณสุขประสบผลสําเร็จ ดานวิริยะ คือ  อาสาสมัครสาธารณสุขตองมีความขยันหม่ันเพียรเปน
อยางมาก  โดยไมหวังคาตอบแทนและตองมีความอดทนงานจึงจะสําเรจ็ ดานจิตตะ คือ  อาสาสมัคร
สาธารณสุขชุมชนควรมีการปฏิบัติงานอยางเอาใจใสอยางดียิ่ง ดานวิมังสา คือ  อาสาสมัคร
สาธารณสุขควรทํางานโดยใชสติ  คิดพิจารณาวางแผน  คิดคนวิธีแกไขปรับปรุงเพ่ือจัดการดําเนินงาน
นั้นใหไดผลดียิ่งข้ึน ควรตรวจสอบขอดีขอเสีย  ขอบกพรอง  ตลอดจนปญหาและอุปสรรคและหา
วิธีแกไขอยางมีเหตุผล

สรุปองคความรู ท่ีไดจากการวิจัย  ผูวิจัยไดรับองคความรู ท่ีไดจากการศึกษา ดังนี้
ดานฉันทะ คือ  การมีความพึงพอใจในหนาท่ี  มีใจรักในงานท่ีทํา  และพรอมใหความชวยเหลือ
ผูรับบริการดานสาธารณสุขตลอดเวลา ถือเปนคุณสมบัติพ้ืนฐานของการเปนอาสาสมัครสาธารณสุข
เพราะคําวาอาสาสมัครจะตองมีใจรักในสิ่งท่ีทํา  ไมหวังผลตอบแทน  มีจิตอาสาทําเพ่ือสวนรวม
ดานวิริยะ คือ  การมีความขยันหม่ันเพียรในการปฏิบัติงาน  มีความอดทนพรอมท่ีจะปรับปรุงพัฒนา
ตนเองอยูเสมอ  งานสาธารณสุขบางงานอาจจะตองใชเวลาในการปฏิบัติงานติดตอกันเปนเวลานาน
หรือมีความยุงยาก  งานจะสําเร็จลงไดก็ตองอาศัยความเพียร  ความมุงม่ันทุมเทในการทํางาน
ดานจิตตะ คือ  ทํางานดวยจิตอาสา   เอาใจใสตองานท่ีทํา  และการประสานงานรวมมือกันกับเพ่ือน
รวมงานเสมอมา  เพราะความเอาใจใสจะทําใหงานเกิดประสิทธิผล  ความเอาใจใสเปนการเพ่ิมความ
ละเอียดถ่ีถวนในขณะทํางานและมีจิตใจตองานอยางจริงจัง  และมีความรับผิดชอบทํางานนั้นๆ ให
ประสบผลสําเร็จ บรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว ดานวิมังสา คือ  การรับฟงปญหาและขอเสนอแนะจาก
ผูรับบริการ  ตรวจสอบขอดี  ขอเสีย  ขอบกพรอง  ตลอดจนปญหาและอุปสรรค  และนํามาปรับปรุง
แกไขอยางมีเหตุและผลเพ่ือใหงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

8. ขอเสนอแนะ
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8.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1)  ควรมีการสงเสริมการเสริมสรางความพึงพอใจในงานดานอาสาสมัครสาธารณสุข

หมูบาน  เพ่ือสรางความรักในหนาท่ีการใหบริการดานสุขภาพพ้ืนฐานแกประชาชนในชุมชน
2) ควรมีการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานดวยความทุมเทอยางเต็มท่ีใหกับการ

ปฏิบัติงาน  เสริมสรางการทํางานท่ีมุงม่ันเพ่ือภารกิจในการดูแล  ปองกันดานสุขภาพใหกับคนใน
ชุมชนอยางเขมแข็ง

3)  ควรมีการฝกอบรมทางดานจิตใจท่ีเต็มเปยมไปดวยคุณธรรมในการทํางานใหมากข้ึน
เพ่ือสรางจิตอาสาในการใหบริการสาธารณสุขพ้ืนฐานใหกับอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบานอยางจริงจัง

4)  ควรเนนวิธีการตรวจสอบการทํางานใหมากข้ึน  ในกรณีท่ีอาสาสมัครสาธารณสุข
หมูบานตองมีความรับผิดชอบในกิจกรรมรณรงคดานสุขภาพตาง ๆ  เพียงลําพังโดยไมไดรับการ
สนับสนุนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ  เพ่ือเสริมสรางความเอาใจใสและความรับผิดชอบ  รวมถึงการ
วิเคราะหถึงการทํางานในดานตาง ๆ  อยางมีประสิทธิภาพ

5)  ควรเสริมสรางสุขภาวะแบบองครวมใหเกิดข้ึนกับอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบานทุก
คน  เพ่ือสามารถนําความรูไปปรับใชในการดําเนินชีวิตประจําวันและสามารถถายทอดความรูใหกับ
คนในชุมชนนําไปปฏิบัติตามได

8.2 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
1)  อาสาสมัครสาธารณสุขควรมีความรักในงานท่ีทําอยางแทจริง  เพราะการทํางานใน

ดานนี้เปนการทํางานดวยจิตอาสาท่ีไดรับคาตอบแทนนอย  ซึ่งหากไมมีใจรักอยางแทจริงแลวนั้นอาจ
สงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานได

2)  อาสาสมัครสาธารณสุขควรมีความพากเพียรในการทํางานใหมากยิ่งข้ึน ควร
ตระหนักอยูเสมอวาการทํางานบริการดานสุขภาพนี้เปนสิ่งสําคัญในการเสริมสรางสุขภาพอนามัยท่ีดี
ใหกับคนในชุมชนไดมีสุขภาพรางกายท่ีสมบูรณแข็งแรง  ปราศจากโรคภัยไขเจ็บตาง ๆ มีคุณภาพ
ชีวิตดานสุขอนามัยท่ีดีอยางยั่งยืน

3)  อาสาสมัครสาธารณสุขควรตั้งใจทํางานอยางแทจริง  เอาใจใสการทํางานอยางเต็มท่ี
และมีความรับผิดชอบตอภาระหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายอยางจริงจัง  เพ่ือเปนการสรางคุณภาพในการ
ทํางานท่ีดีและมีประสิทธิภาพ

4)  อาสาสมัครสาธารณสุขควรมีการพิจารณาไตรตรองการทํางานอยูเสมอในทุก
ข้ันตอน  ใชปญญาในการพิจารณาแกไขปญหาตาง ๆ  ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการทํางาน  อันจะทําใหการ
ทํางานเกิดขอผิดพลาดนอยท่ีสุด  และสามารถแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ

8.3 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1)  ควรมีการศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมของอาสาสมัคร

สาธารณสุข
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2)  ควรมีการศึกษาในปจจัยอ่ืนๆ  ท่ีมีอิทธิพลหรือมีผลตอการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุข  เพ่ือหาแนวทางในการแกไขตอไปในอนาคต

3)  ควรศึกษาถึงการพัฒนาองคความรูดานสุขภาพแบบองครวมของอาสาสมัคร
สาธารณสุข  เพ่ือใหอาสาสมัครสาธารณสุขมีแนวทางในการนําองคความรูท่ีไดไปใชในการสงเสริมการ
จัดการดานสุขภาพของประชาชนในชุมชน
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การมีสวนรวมทางการเมอืงทองถิ่นของสตรีในเขตเทศบาลตําบลวังผาง
อําเภอเวียงหนองลอง จงัหวัดลําพูน

THE PARTICIPATION OF LOCAL POLITICS OF WOMEN
IN WANGPHANG SUB-DISTRICT MUNICIPALITY, WIANGNONGLONG

DISTRICT, LAMPHUN PROVINCE
มุกดา เตจะสา

ดร.บุศรา โพธิสุข **
ดร.นิกร ยาอินตา**

บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค คือ ๑) เพ่ือศึกษาการมีสวนรวมทางการเมืองทองถ่ินของ
สตรีในเขตเทศบาลตําบลวังผาง อําเภอเวียงหนองลอง จังหวัดลําพูน ๒) เพ่ือเปรียบเทียบการมีสวน
รวมทางการเมืองทองถ่ินของสตรีในเขตเทศบาลตําบลวังผาง อําเภอเวียงหนองลอง จังหวัดลําพูน
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ๓) เพ่ือศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะแนวทางการมีสวนรวม
ทางการเมืองทองถ่ินของสตรีในเขตเทศบาลตําบลวังผาง อําเภอเวียงหนองลอง จังหวัดลําพูน ๔) เพ่ือ
นําหลักอปริหานิยธรรมมาประยุกตใชกับการมีสวนรวมทางการเมืองทองถ่ินของสตรีในเขตเทศบาล
ตําบลวังผาง อําเภอเวียงหนองลอง จังหวัดลําพูน ดําเนินการวิจัยโดยการวิจัยแบบผสม ประชากรและ
กลุมตัวอยาง คือ สตรีในเขตเทศบาลตําบลวังผาง ท่ีมีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน ๓,๒๕๑ คนทําการสุมกลุม
ตัวอยางโดยใชการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางเทียบตารางเครจซี่และมอรแกน คือ ๓๔๘ คนและ
เก็บขอมูลโดยวิธีใชแบบสอบถาม ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร เพ่ือหาคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการอธิบาย
ลักษณะขอมูลท่ัวไป และทําการทดสอบสมมติฐานดวยการทดสอบคาเอฟ ดวยวิธีการวิเคราะหความ
แปรปรวนแบบทางเดียว เม่ือพบวามีความแตกตางจึงทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีการหา
ผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุด ในสวนของคําถามปลายเปดท่ีแสดงปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ
ผูวิจัยทําการจัดกลุมตามประเด็นท่ีกําหนดไวในแบบสอบถาม จากนั้นทําการวิเคราะห โดยใชการแจก
แจงความถ่ี และขอมูลจากการสัมภาษณ ผูวิจัยจะจัดทําการจัดกลุมขอมูลตามสาระสําคัญของ
ประเด็นการสัมภาษณ จากนั้นทําการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา

ผลการวิจัยพบวา
๑. การมีสวนรวมทางการเมืองทองถ่ินของสตรีในเขตเทศบาลตําบลวังผาง อําเภอเวียง

หนองลอง จังหวัดลําพูน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( = 2.5๑)

 นิสิตปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบณัฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย

X
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๒. การเปรียบเทียบการมีสวนรวมทางการเมืองทองถ่ินของสตรีในเขตเทศบาลตําบล
วังผาง อําเภอเวียงหนองลอง จังหวัดลําพูน ดวยการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหความแตกตาง
ตามการจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก ไดแก อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ และรายได พบวาดาน
อายุ วุฒิการศึกษาไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว สวนดาน อาชีพ และรายไดแตกตางกัน
อยาง มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.0๑ จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว

๓. ผลศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะแนวทางการมีสวนรวมทางการเมืองทองถ่ิน
ของสตรีในเขตเทศบาลตําบลวังผาง อําเภอเวียงหนองลอง จังหวัดลําพูน สรุปไดวา สตรีบางสวนยัง
ไมใหความสําคัญกับทางการมีสวนรวมทางการเมืองทองถ่ิน เพราะตามขนบธรรมเนียมประเพณี
ชนบท สตรีมักจะถูกเลือกเปนชางเทาหลังความคิดเห็นหรือการแสดงออกมักจะถูกบดบังตามความ
เชื่อท่ีสืบทอดสูคนรุนหลัง บางอยางจะคิดวาสตรีไมสามารถทําได และบทบาทในดานการเมืองใน
ทองถ่ินยังมีไมมากเพราะการเลือกตั้งสตรีในความคิดของคนในชุมชนจะมองไมเห็นความสําคัญของ
สตรี จากการเลือกตั้งท่ีผานมาการเลือกกลุมของผูสมัครจะยึดติดกับกลุมของผูนําในทองท่ีเปนผู
คัดเลือกหรือเสนอชื่อผูท่ีจะลงสมัครรับเลือกตั้ง คัดเลือกคนท่ีใกลชิดหรือคนท่ีสามารถมีผลประโยชน
รวมกันไดเปนผูลงสมัคร สตรีควรมีความสนใจเก่ียวกับการมีสวนรวมทางการเมืองใหมากข้ึน และกลา
แสดงออกใหเทาเทียมกับสังคมเพศชายใหเปนท่ียอมรับกับการเปนผูนําทองถ่ิน โดยนําท้ังขอดีและ
ขอเสียมาปรับใชในการมีสวนรวมทางการเมืองของสตรี

๔. การประยุกตใชหลักอปริหานิยธรรมกับการมีสวนรวมทางการเมืองทองถ่ินของสตรี
ในเขตเทศบาลตําบลวังผาง พบวา ผูใหขอมูลสวนใหญเนน การเปดโอกาสเปนวิธีหนึ่งในการสงเสริม
ใหสตรีมีสวนรวมทางการเมืองทองถ่ิน สะทอนใหเห็นวาการมีสวนรวมทางการเมืองทองถ่ินของสตรี
สามารถเกิดข้ึนไดจากการใหโอกาสของทุกภาคสวนของทองถ่ินในการไดมีสวนรวม การทํางานตอง
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ยอมรับซึ่งกันและกัน ทําตามหนาท่ีมีความรับผิดชอบไมใหเกิดการบกพรอง
เกิดความชอบธรรมดําเนินการอยางพรอมเพียงมีความสามัคคีในกลุมการทํางาน ไมแบงฝายชาย
หญิง เพ่ือประโยชนของสังคมชุมชน
คําสําคัญ: การมีสวนรวม, การเมืองทองถิ่น, สตรี

ABSTRACT
The objectives of this study were 1) to study the participation of local politics

of women in Wangpang sub-district municipality, Wiangnonglong district, Lamphun
province, 2) to compare the participation of local politics of women  in Wangpang
sub-district municipality, Wiangnonglong district, Lamphun province, 3) to find out the
problems, the obstacles and the suggestions of the participation guidelines of local
politics of women in Wangpang sub-district municipality, Wiangnonglong district,
Lamphun province, and 4) to bring the principle of Aparihaniyadhamma in
application with the participation of local politics of women in Wangpang sub-district
municipality, Wiangnonglong district, Lamphun province. The research used mixed
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method research. The population and sample were 3,251 people selected from the
women who live in Wangpang sub-district municipality by sampling to compare
quantity of the people with standard tale   with size of the people and size of the
example of Krejcie & Margan were 348 people. The data collection was a
questionnaire and by a computer program for social science research and the
analysis of data has been done by frequency, percentage, mean and standard
deviation, statistical hypothesis testing using F-test, one way analysis for variance
(One-way ANOVA) and the Least Significant Difference: LSD. In the part of open-
ended questions showed the problems, obstacles and suggestions, the researcher
arranged the group according to the issues of open- end. Then, there was to analyze
by frequency and data from interviews, the researcher will gather data on the
essence of the interview, then content analysis technique.
The results showed that

1. The participation of local politics of women in Wangpang sub-district
municipality, Wiangnonglong district, Lamphun province was overall at moderate
level ( X = 2.51).

2. To compare the participation of local politics of women in Wangpang
sub-district municipality, Wiangnonglong district, Lamphun province using the
hypothesis test by different analysis according to personal factors, including age,
educational background, occupation and income it found that age and educational
background  were not significant differences at 0.01 level. Then accept the
hypothesis.

3. The result of the problems, obstacles and suggestions of the
participation guidelines of local politics of women in Wangpang sub-district
municipality,  Wiangnonglong district, Lamphun province. It was included that some
women did not emphasize the participation of local politics because local traditions
women might be selected the follower, the opinion or the expression might be
blocked the belief and succeed to new generation. Something thinks that women
cannot do and the local politics role still have not much because elected women in
the thinking of community people might be not emphasize to the women. From the
last election, the selection of candidates will be identified with the group of local
leaders who recruit or to nominate a candidate, the election of someone closes, or
people who have common interests as candidates. Women should focus on political
participation and more and assertiveness with equal male to be recognized as a local
leader by bringing both the advantages and the disadvantages in application towards
the political participation of women.
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4. The application of Apirihaniyadhamma principle with the participation of local
politics of women in Wangpang sub-district municipality found that the key of
informant, most of them emphasized the opportunity that was one way for
promoting women to participate of local politics. Reflect that the participation of
local politics of women can be appeared by providing opportunities for all sectors of
the local participation. Working must be the unity, mutual recognition, duty
responsibly to avoid glitches, the righteousness performed with equality, having
harmony in the working group and did not separate these are males or females for
the benefit of community.
Keywords : participation, local politics, women

บทนํา
การปกครองทองถ่ินมีการกระจายอํานาจผานองคกร ปกครองทองถ่ินคือ เทศบาล ตาม

เจตนารมณของรัฐ ในเรื่องการกระจายอํานาจนั้น ตองการใหคนในทองถ่ินไดมีสวนรวมในการ
ปกครองทองถ่ิน สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง รัฐบาลจึงกําหนด
เปาหมายเพ่ือเพ่ิมสัดสวนสตรีเขามามีสวนรวมในทางการเมืองทองถ่ินมากข้ึนเปนสองเทา ท้ังสมาชิก
และผูบริหารเพ่ือความเสมอภาคระหวางชายหญิง สงเสริมสนับสนุนใหสตรีเขามามีสวนรวมทางการ
เมืองท้ังทางตรงและทางออม โดยเฉพาะในกระบวนการมีสวนรวมท่ีถือไดวาเปนหลักการสําคัญของ
การมีสวนรวมคือรวมวางแผน รวมดําเนินการ รวมรับผลประโยชน และรวมประเมินผล๑

ในทางพุทธศาสนา ไดปรากฏหลักธรรมเก่ียวกับการมีสวนรวม โดยเฉพาะหลักอปริหานิย
ธรรม หมายถึง หลักธรรมอันไมเปนท่ีตั้งแหงความเสื่อม เปนไปเพ่ือความเจริญฝายเดียวสําหรับหมูชน
หรือผูบริหารบานเมืองประกอบดวย 1.หม่ันประชุมกันเนืองนิตย ๒.พรอมเพรียงกันประชุม พรอม
เพรียงกันเลิกประชุม พรอมเพรียงกันทํากิจท่ีพึงทํา ๓.ไมบัญญัติสิ่งท่ีมิไดบัญญัติไว ไมลมลางสิ่งท่ี
บัญญัติไว ๔.เคารพนับถือผูใหญ ๕.ไมขมเหงลวงเกินสตรี ๖.เคารพสักการบูชาเจดีย ๗.จัดใหความ
อารักขาคุมครองปองกันอันชอบธรรม ซึ่งหลักอปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้๒ พระพุทธเจาทรงตรัส
แสดงแกเจาวัชชีท้ังหลายผูปกครองรัฐโดยระบอบสามัคคีธรรมมา

เทศบาลตําบลวังผางในการบริหารงานท่ีผานมาสตรีเขามามีสวนรวมทางการเมืองทองถ่ิน
มีจํานวนนอย ในปจจุบันการบริหารงานของเทศบาลวังผางไมมีท้ังผูบริหารและสมาชิกท่ีเปนสตรี จาก
อดีตและปจจุบันผูวิจัยท่ีไดดํารงตําแหนงประธานสตรีและไดรวมดําเนินงานรวมกับทางเทศบาลตําบล
วังผาง พบวา สตรีในตําบลวังผางยังมีการดําเนินกิจกรรมหรือการมีสวนรวมทางการเมืองคอนขาง
นอย เชน รวมเปนคณะกรรมการของหมูบาน รวมประชุมโครงการกับเทศบาลรวมเปนกรรมการ

๑ สมาน รังสิโยกฤษฎ, การบริหารราชการไทยในอดีต ปจจุบัน และอนาคต, (กรุงเทพมหานคร:
บรรณกิจ, ๒๔๓๒), หนา ๑๑-๑๓.

๒ พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งท่ี
๑๒, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖) หนา ๒๘๙.
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สงเสริมบทบาทสตรี รวมรับผลประโยชนจากการดําเนินการของเทศบาลและรวมตรวจสอบการ
ดําเนินงานของเทศบาล

ดังนั้นแลวผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการมีสวนรวมทางการเมืองทองถ่ินของสตรี ใน
เขตเทศบาลตําบลวังผาง อําเภอเวียงหนองลอง จังหวัดลําพูน ในดานการมีสวนรวม ๔ ดานดังนี้ ๑)
รวมวางแผน ๒) รวมดําเนินการ ๓) รวมรับผลประโยชน ๔) รวมประเมินผล วามีปจจัยอะไรท่ีจะทําให
สตรีไดรับการยอมรับจากชุมชนมากข้ึนในการรวมพัฒนาทองถ่ินเพ่ือใหสตรีเขามามีสวนรวมทางการ
เมืองทองถ่ินรวมถึงบทบาททางการเมืองในกิจกรรมตางๆ ปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนตลอดจนแนว
ทางแกไขปญหาและการใหขอเสนอแนะการพัฒนาศักยภาพของสตรีในเขตเทศบาลตําบลวังผาง ใน
ภายหนา
๑.วัตถุประสงคในการวิจัย

๑.๒.๑ เพ่ือศึกษาการมีสวนรวมทางการเมืองทองถ่ินของสตรีในเขตเทศบาลตําบลวังผาง
อําเภอเวียงหนองลอง จังหวัดลําพูน

๑.๒.๒ เพ่ือเปรียบเทียบการมีสวนรวมทางการเมืองทองถ่ินของสตรีในเขตเทศบาลตําบล
วังผาง อําเภอเวียงหนองลอง จังหวัดลําพูน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล

๑.๒.๓ เพ่ือศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะแนวทางการมีสวนรวมทางการเมือง
ทองถ่ินของสตรีในเขตเทศบาลตําบลวังผาง อําเภอเวียงหนองลอง จังหวัดลําพูน

๑.๒.๔ เพ่ือนําหลักอปริหานิยธรรมมาประยุกตใชกับการมีสวนรวมทางการเมืองทองถ่ิน
ของสตรีในเขตเทศบาลตําบลวังผาง อําเภอเวียงหนองลอง จังหวัดลําพูน
๒. ขอบเขตการวิจัย

๒.๑ ขอบเขตดานเนื้อหา ผูวิจัยมุงศึกษาขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมแนวคิดการมีสวนรวม
ทางการเมืองทองถ่ินของสตรีท่ีอาศัยในเขตเทศบาลตําบลวังผาง อําเภอเวียงหนองลอง จังหวัดลําพูน
จากแนวคิดของ สมาน รังสิโยกฤษฎ๓ ซึ่งประกอบดวยกัน ๔ ดาน ดังนี้ ๑) รวมวางแผน ๒) รวม
ดําเนินการ ๓) รวมรับผลประโยชน ๔) รวมประเมินผล

๒.๒ ขอบเขตดานตัวแปร ไดแกตัวแปรตน (Independent Variables) คือปจจัยสวน
บุคคลของสตรีในเขตเทศบาลตําบลวังผาง ไดแก อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ และรายได และ ตัวแปร
ตาม (Dependent Variables) ไดแกการมีสวนรวมทางการเมืองทองถ่ินของสตรใีนเขตเทศบาลตําบล
วังผางกับการมีสวนรวมทางการเมืองทองถ่ินกับเทศบาลตําบลวังผาง อําเภอเวียงหนองลอง จังหวัด
ลําพูน ประกอบไปดวย ๔ ดาน คือ ๑) รวมวางแผน ๒) รวมดําเนินการ ๓) รวมรับผลประโยชน
๔) รวมประเมินผล

๒.๓ ขอบเขตประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก สตรีท่ี
มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตําบลวังผาง อําเภอเวียงหนองลอง จังหวัดลําพูน ท่ีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน
๓,๒๕๑ คน ผูใหขอมูลท่ีสําคัญซึ่งมีคุณสมบัติสอดคลองกับประเด็นสาระสําคัญของการวิจัยครั้งนี้
จํานวน ๙ รูป/คน

๓ สมาน รังสิโยกฤษฎ, การบริหารราชการไทยในอดีต ปจจุบัน และอนาคต, (กรุงเทพมหานคร:
บรรณกิจ, ๒๕๔๓), หนา ๑๑-๑๓.
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๔๙๓

๒.๔ ขอบเขตดานพื้นที พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลตําบลวังผาง อําเภอเวียงหนองลอง จังหวัด
ลําพูนจํานวน ๑๐ หมูบานไดแก หมูท่ี ๑ บานเหลาแมว หมูท่ี ๒ บานเหลาปงเสือ หมูท่ี ๓ บานทาลี่
หมูท่ี ๔ บานวังผาง หมูท่ี ๕ บานดงหลวง หมูท่ี ๖ บานเวียงหนองลอง หมูท่ี ๗ บานวังหมุน หมูท่ี ๘
บานดงเหนือ หมูท่ี ๙ บานกลางทุง หมูท่ี ๑๐ หมูบานดงเจริญ

๒.๕ ใชเวลาในการศึกษาตั้งแต เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ – กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙
รวมเวลา ๖ เดือน
๓. สมมติฐานการวิจัย

สตรี ท่ีมีอายุ การศึกษา อาชีพ รายได ตางกัน มีสวนรวมทางการเมืองทองถ่ินของสตรีใน
เขตเทศบาลวังผาง อําเภอเวียงหนองลอง จังหวัดลําพูน แตกตางกัน
๔. กรอบแนวคิดในการวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการทบทวนแนวคิดทฤษฏี และผลงานท่ีเก่ียวของนํามาจัดเปน
กรอบแนวคิดในการวิจัย การมีสวนรวมทางการเมืองทองถ่ินของสตรี ในเขตเทศบาลตําบลวังผาง
จังหวัดลําพูน ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยไดดังนี้

ตัวแปรตน (Independent Variables) ตัวแปรตาม (Dependent Variables)

แผนภาพท่ี ๒.๑ แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย

๕. วิธีดําเนินการวิจัย

การมีสวนรวมทางการเมืองทองถิ่น
ของ
สตรีโดยกําหนดประเด็นท่ีจะศึกษาไว
๔ดาน

แนวทางการมีสวนรวมทางการเมืองทองถ่ิน
ของสตรีในเขตเทศบาลตําบลวังผางอําเภอ
เวียงหนองลอง จังหวัดลําพูน สัมภาษณผูให
ขอมูล ๙ รูป/คน ตามหลักอปริยหานิย
ธรรม

กลุมสตรีในเขตเทศบาลตําบลวังผาง

๑. ดานรวมวางแผน
๒. ดานรวมดําเนินการ
๓. ดานรวมรับผลประโยชน
๔. ดานรวมประเมินผล

๑. อายุ
๒. วุฒิการศึกษา
๓. อาชีพ
๔. รายได

กลุมสตรีในเขตเทศบาลตําบลวังผางกลุมสตรีในเขตเทศบาลตําบลวังผาง
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๔๙๔

๕.๑ รูปแบบการวิจัย
ผูวิจัยไดใชการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) โดยใชระเบียบวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative
Research) การเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) กับกลุมประชากร
ท่ีกําหนดไวและการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บรวมรวมขอมูลดวยวิธีการ
สัมภาษณเชิงลึก (In depth Interview)

๕.๒ ประชากรและกลุมตัวอยาง
๕.๒.๑ ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก สตรีท่ีมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาล

ตําบลวังผาง อําเภอเวียงหนองลอง จังหวัดลําพูน ๑๐ หมูบาน จํานวน ๓,๒๕๑ คน
กลุมตัวอยาง
๕.๒.๒ กลุมตัวอยาง ไดแก สตรีท่ีมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตําบลวังผาง อําเภอ

เวียงหนองลองจังหวัดลําพูน จํานวน ๓๔๘ คน โดยใชการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางเทียบตาราง
เครจซี่และ มอรแกน ๔ (Krejcie and Morgan) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน ๙๕ % หรือมีความคลาด
เคลื่อนท่ีเกิดข้ึน ๕%

๕.๒.๓ การวิวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณเชิง
ลึกจากการสัมภาษณผูใหขอมูล ๙ รูป/คน

๕.๓ เครื่องมือในการวิจัย
เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแกแบบสอบถาม ท่ีผูศึกษาพัฒนาข้ึนจาก “การมี

สวนรวมทางการเมืองทองถ่ินของสตรีในเขตเทศบาลตําบลวังผางอําเภอเวียงหนองลอง จังหวัด
ลําพูน” และผูวิจัยสรางแบบสัมภาษณเพ่ือเก็บขอมูลโดยเปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง

๑. การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร ดังนี้
สถิติพรรณนา อธิบายลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยางและพรรณนาคาความถ่ี คารอยละ

คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
สถิติอนุมาณ ใชสําหรับทดสอบสมมติฐาน เพ่ือเปรียบเทียบการมีสวนรวมทางการเมือง

ทองถ่ินของสตรีในเขตเทศบาลตําบลวังผางอําเภอเวียงหนองลอง จังหวัดลําพูน โดยจําแนกตาม อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได วิเคราะห สถิติท่ีใชคือ การทดสอบคาเอฟ (F – test) ดวยวิธีการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) เม่ือพบวามีความแตกตางจึงทดสอบความ
แตกตางเปนรายคูดวยวิธีการหาผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุด (Last Significant Difference : LSD)

๒. การวิเคราะหขอคําถามปลายเปด ผูวิจัยไดทําการจัดกลุมตามประเด็นท่ีกําหนดใชใน
แบบสอบถามปลายเปดจากนั้นจะทําการวิเคราะห โดยใชการแจกแจงความถ่ี (Frequency)

๓. การวิเคราะหขอมูลแบบสัมภาษณเชิงลึกผูวิจัยจัดกลุมขอมูล (Data Grouping)
ตามสาระสําคัญของประเด็นการสัมภาษณ จากนั้นทําการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณโดยวิธีการ
วิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis Technique) พรอมท้ังนําเสนอโดยวิธีการพรรณนา

๔ อุเทน ปญโญ, ระเบียบวิธีวิจัย, พิมพครั้งท่ี ๑๐, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยานอรทเชียงใหม
๒๕๕๓), หนา ๑๔๐.
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๖. ผลการวิจัย
๖.๑ ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ผูตอบแบบสอบถามซึ่งเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง ๔๖ – ๕๕ ป จํานวน 117 คนคิดเปน

รอยละ 33.6 มีวุฒิการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา จํานวน 161 คน คิดเปนรอยละ 46.๒ มี
อาชีพรับจาง จํานวน 10๐ คน คิดเปนรอยละ 28.7 และรายไดของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมี
รายไดตอเดือนท่ี ๕,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ บาท จํานวน 151 คน คิดเปนรอยละ 43.4

๖.๒ การมีสวนรวมทางการเมืองทองถิ่นของสตรีในเขตเทศบาล ตําบลวังผาง อําเภอ
เวียงหนองลอง จังหวัดลําพูน

สตรีในเขตเทศบาลตําบลวังผาง อําเภอเวียงหนองลอง จังหวัดลําพูน มีสวนรวมทางการ
เมืองทองถ่ินในเขตเทศบาลตําบลวังผาง โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X = 2.5๑,
S.D. = 0.850) และเม่ือจําแนกเปนรายดานพบวา สตรีในเขตเทศบาลตําบลวังผาง มีสวนรวม
ทางการเมืองทองถ่ินดานรวมรับผลประโยชน มากท่ีสุด ( X =3.2๕, S.D. =0.959) รองลงมาคือ
ดานรวมดําเนินการ ( X =2.72, S.D. =0.960) สวนดานรวมประเมินผลอยูในระดับนอยสุด
( X =1.91, S.D. =1.123)

๖.๓ ผลการทดสอบสมมติฐาน
การมีสวนรวมทางการเมืองทองถ่ินของสตรีในเขตเทศบาลตําบลวังผาง อําเภอเวียงหนอง

ลอง จังหวัดลําพูน ดวยการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหความแตกตางตามการจําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคล ไดแก ไดแก อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ และรายไดพบวา ดานอายุ วุฒิการศึกษา
ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว สวนดาน อาชีพและรายไดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.0๑ จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว

๖.๔ ผลการสัมภาษณเชิงลึก
โดยหลักอปริหานิยธรรม ในขอท่ีวา พรอมเพียงกันประชุม เลิกประชุม และพรอมเพียง

กันทํากิจกรรมท่ีพึงกระทํา ควรใหเกียรติสตรี ไมเลือกเพศหญิง ชาย ควรใหความเสมอภาคในดานรวม
ประเมินผลจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการประเมินผลการปฏิบัติงานในกิจกรรม โครงการท่ีได
ดําเนินการ และยังตองใหความสําคัญกับทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติกิจกรรม โครงการ
เพ่ือใหประเมินผลการปฏิบัติงานกิจกรรมท่ีดําเนินการเพ่ือสามารถวิเคราะหผลท่ีได และนําผลท่ีได
นําไปปรับใชกับกิจกรรม โครงการท่ีดําเนินการ

สรุปองคความรูท่ีไดจากการวิจัย ผูวิจัยไดรับองคความรูท่ีไดจากการวิจัยดังนี้
ดานรวมวางแผน คือ สงเสริมใหสตรีมีสวนรวมประชุมในการวางแผนรวมกับเทศบาลใน

การพัฒนาทองถ่ินทุกครั้ง สนับสนุนสตรีใหมีความรูความเขาใจในบทบาททางการเมืองทองถ่ินในกลุม
งานของเทศบาล สงเสริมงบประมาณเพียงพอใหกลุมสตรีไดมีสวนรวมวางแผนในการสงเสริม
กิจกรรมของกลุมสตรแีละสงเสริมดานอาชีพของเทศบาล ใหสตรีมีสวนรวมกําหนดการวางแผนดําเนิน
กิจกรรม

โดยหลักอปริหานิยธรรม ในขอท่ีวา การหม่ันประชุมกันเนืองนิตย พรอมเพียงกันประชุม
เลิกประชุม และพรอมเพียงกันทํากิจกรรมท่ีพึงกระทําในการกําหนดแนวทางการรวมวางแผนการ
ปฏิบัติงาน กิจกรรม และโครงการ ควรสงเสริมใหสตรีมีสวนรวมในการรวมบริหารทองถ่ินเปนการ
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แสดงออกถึงสิทธิความเสมอภาคหญิง ชาย สนับสนุนกิจกรรมของสตรีรวมถึงดานการมีสวนรวม
ทางการเมือง นโยบายท่ีเกิดประโยชนตอสตรีและชุมชน

ดานรวมดําเนินการ คือทองถ่ินสงเสริมจัดกิจกรรมรณรงคการไปใชสิทธิเลือกตั้งใน
ทองถ่ินนอยและทองถ่ินควรสนับสนุนใหสตรีมีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการตรวจสอบดูแลการ
เลือกตั้งใหเปนไปดวยความถูกตองและไมผิดกฎหมายเลือกตั้ง

โดยหลักอปริหานิยธรรม ดานรวมดําเนินการ พบวา การมีสวนรวมทางการเมืองทองถ่ิน
สตรี โดยพรอมเพียงกันทํากิจกรรมท่ีควรกระทําเปนการปฏิบัติท่ีสําคัญในการมีสวนรวมการทํางานไม
ตั้งกฎระเบียบท่ีขัดตอระเบียบเดิมมีความเคารพนับถือผูบังคับบัญชาและใหความการสนับสนุนใน
กิจกรรมสตรีรวมในการปกปองรักษา องคกร สังคม ชุมชน

ดานรวมรับผลประโยชน คือ ควรรณรงคและปลูกฝงจิตสํานึกใหตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพ
ความเสมอภาคความเทาเทียมหญิงและชาย จัดอบรมใหความรูเรื่องการเมืองการปกครอง ในระบอบ
ประชาธิปไตยใหกับสตรีเพ่ือเลิกความเชื่อดั้งเดิมและสนับสนุนใหสตรีมีสวนรวมทางการเมืองทองถ่ิน
รณรงคประชาสัมพันธ เรื่องการเลือกตั้งในทองถ่ินมีความโปรงใสเลือกผูสมัครท่ีความรูความสามารถ
และมีความซื่อสัตย

โดยหลักอปริหานิยธรรม การใหเกียรติตอสตรี ควรรับฟงความเห็นของสตรีพรอมท่ีจะ
ชวยเหลือสนับสนุนในกิจกรรมของสตรี การรวมรับผลประโยชนมาจากการดําเนินการตั้งแตข้ันรวม
วางแผน รวมดําเนินการแลวการรวมรับผลก็ตามมา ผลการดําเนินงานยอมอยูท่ีประชาชนทุกกลุมท่ีจะ
ไดรับผลประโยชนจากการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการท่ีจัดข้ึนท้ังนี้ผลของกิจกรรมหรือโครงการ
ดังกลาวจะมีประโยชนตอประชาชนและชุมชนอยางแทจริง

ดานรวมประเมินผล คือ ควรสงเสริมสนับสนุนใหสตรีมีบทบาทกับกิจกรรมดานเขารวม
ประเมิน ผลการดําเนินงานของกิจการของเทศบาลอยางตอเนื่อง เทศบาลควรใหสตรีไดมีสวนรวมใน
การดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติการทํางานของเทศบาลทุกครั้งมีการสรุปกิจกรรมผลการ
ดําเนินงานของเทศบาลอยางตอเนื่อง เปนประจําเพ่ือประเมินผลการดําเนินการเปนไปตามแผน

โดยหลักอปริหานิยธรรม ดานรวมประเมินผล พบวาการมีสวนรวมทางการเมืองทองถ่ิน
สตรี ถือไดวาสําคัญเพราะการทํางานของทองถ่ินใกลชิดกับชุมชน โครงการแตละโครงการเปนการ
ตอบสนองความตองการของชุมชน เม่ือกิจกรรมหรือโครงการสิ้นสุดลงตองมีการประเมินผลท่ีเกิด
คุมคาหรือเปนไปตามความตองการของชุมชน มีความโปรงใสเปนไปตามเปาหมาย การประเมินผลไม
ควรเลือกเพศหญิง ชาย ควรใหความเสมอภาคหญิง ชายในการมีสวนรวมในการประเมินผล

๘. ขอเสนอแนะ
๘.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑. ควรสงเสริมความรูความเขาใจเก่ียวกับการมีสวนรวมทางการเมืองในระดับทองถ่ินให

สตรีในเขตเทศบาล ตําบลวังผาง อําเภอเวียงหนองลอง จังหวัดลําพูน อาจเปนในรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ การจัดประชุมสัมมนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือเสริมสรางความรูความ
เขาใจใหกับสตรีมากยิ่งข้ึน และเพ่ือใหสตรีไดเขามีสวนรวมทางการเมืองทองถ่ิน

๒. ควรสงเสริมใหสตรีในเขตเทศบาลตําบลวังผาง โดยผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล
และกลุมการเมืองควรใหความสําคัญแกสตรี จัดอบรมใหความรู เรื่องการเมืองให กับสตรี
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และประชาชนท่ัวไปเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางการเมือง และมีการสงเสริมความเสมอภาคของบทบาท
สตรีใหมีความสามารถเทาเทียมกับชาย เพ่ือสอดคลองกับสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคเทาเทียมกัน
ในระบบการมีสวนรวมในประชาธิปไตย

๓. ควรสง เสริมใหความรู เรื่องการเมืองให กับสตรี ในเขตเทศบาลตําบลวังผาง
และประชาชนท่ัวไป มีสวนรวมในกระบวนการทางการเมืองการปกครองเลือกตั้งตัวแทนกลุมสตรีเขา
ไปทําหนาท่ีบริหารพัฒนาทองถ่ิน

๔. ควรสงเสริมใหสตรีในเขตเทศบาลตําบลวังผาง มีสวนรวมในการสํารวจปญหาความ
ตองการของสตรีในหมูบาน ชุมชนเสนอปญหาและจัดทําแผนโครงการพัฒนาสตรีเสนอแผนงาน
โครงการเพ่ือบรรจุในแผนชุมชน รวมมือทํางานรวมกันเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคของกลุมสตรี

๕. ควรสงเสริมใหสตรีในเขตเทศบาลตําบลวังผาง และประชาชนท่ัวไปมีสวนรวม
ประเมินผลการดําเนินงานกิจกรรม โครงการของเทศบาลทุกปงบประมาณทุกแผน

๘.๒ ขอเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ
๑. หนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของใหการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ ใหการ

สนับสนุนการดําเนินงานสตรี กิจกรรมในการแกไขปญหาท่ีเก่ียวกับการพัฒนาสตรี ปฏิบัติงาน
โครงการรวมกับกลุมสตรี จัดทํากิจกรรมเนื่องในวันสําคัญของชาติ และวันสําคัญเก่ียวกับสตรี

๒. ควรรณรงคประชาสัมพันธใหสตรีมีสวนรวมลงสมัครรับเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิก
สภาเทศบาลเพ่ือใหมีสวนรวมการดําเนินงานในทองถ่ิน

๓. พรรคการเมืองควรมีนโยบายท่ีสนับสนุนสิทธิสตรีไดลงรับสมัครเลือกตั้งรวมในการเปน
คณะกรรมการเลือกตั้ง และสงเสริมใหสตรีไดใชสิทธิในการเลือกตั้งมากข้ึนในทองถ่ินสรางความเปน
ธรรมตามหลักการเปนผูแทนในระบอบประชาธิปไตย คือประชาชนทุกคนมีสวนรวมอยางเทาเทียมกัน
เม่ือสังคมมีผูหญิงเปนประชากรรวมอยู ผูหญิงจึงควรไดเปนผูแทนของประชาชนตามสัดสวน

๔. ควรสงเสริมสตรีใหมีสวนรวมรณรงคสนับสนุนบุคคล พรรคการเมืองของตนลงสมัคร
รับเลือกตั้งในการเมืองทองถ่ิน และประเมินความกาวหนาการพัฒนาความเสมอภาค

๕. ควรสงเสริมใหสตรีไดมีสวนรวมในการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติการทํางานของ
เทศบาลทุกนโยบาย

๘.๑ ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
๑. ควรทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองทองถ่ิน

เพ่ือหาสาเหตุวามีปจจัยใดบางท่ีสงผลใหสตรีมีสวนรวมทางการเมืองทองถ่ิน
๒. ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนมีความตองการใหสตรีมีสวนรวมและมี

ความตองการใหสตรีเปนผูนําทางการเมือง
๓. ควรมีการศึกษาการประเมินผลนโยบายและกิจกรรม โครงการของเทศบาลดานการ

รวมวางแผน รวมดําเนินการ รวมรับผลประโยชน และแกไขปญหาอุปสรรค
๔. ควรศึกษาถึงประสิทธิภาพของแผนโดยการประยุกตใชหลักอปริหานิยธรรมกับการมี

สวนรวมทางการเมืองทองถ่ินหลังจากการศึกษางานวิจัยนี้แลว
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บรรณานุกรม

๑. ภาษาไทย
ก. ขอมูลปฐมภูมิ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
ข. ขอมูลทุติยภมิ

พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม. พิมพครั้งท่ี ๑๒.
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖.

สมาน รังสิโยกฤษฎ. การบริหารราชการไทยในอดีต ปจจุบัน และอนาคต. กรุงเทพมหานคร:
บรรณกิจ, ๒๕๔๓.

อุเทน ปญโญ. ระเบียบวิธีวิจัย. พิมพครั้งท่ี ๑๐. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยานอรทเชียงใหม.
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การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลกอ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
THE ADMINISTRATION ACCORDANCE TO GOOD GOVERNANCE

OF KOH SUB-DISTRICT MUNICIPALITY LI DISTRICT, LAMPHUN PROVINCE

เพ็ญนภา ปาสายออ*

ดร.นิกร ยาอินตา**

ดร. ไพเราะ สุวภาพ**

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ ๑) เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนในการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลกอ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ๒) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของประชาชนในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลกอ อําเภอลี้
จังหวัดลําพูน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ๓) เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ เก่ียวกับ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลกอ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ๔) เพ่ือศึกษาแนว
ทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลกอ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน การวิจัยครั้งนี้
ดําเนินการวิจัยแบบผสมผสาน โดยเปนการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งเปนการวิจัยเชิงสํารวจ จากกลุม
ตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก ประชาชนในตําบลกอ อําเภอล้ี จังหวัดลําพูน จํานวน 335 คน โดยการ
สุมตัวอยางแบบงาย และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชการสัมภาษณเชิงลึก กับผูใหขอมูลสําคัญ
การเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ โดยวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาความถ่ี
รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
และทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรแตละคู
และนําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณมาวิเคราะหเนื้อหา โดยใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา

ผลการศึกษาวิจัยพบวา
๑. ระดับความระดับความคิดเห็นของประชาชนในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ของเทศบาลตําบลกอ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =3.89) และเม่ือ
จําแนกเปนรายดานแลวพบวา ระดับความคิดเห็นของประชาชนในการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลกอ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน อยูในระดับมากทุกดาน 1).ดานหลัก
นิติธรรม โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย (X̅=3.79) 2) ดานหลักคุณธรรม โดยรวมอยูใน
ระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย (X̅=3.66) 3) ดานหลักความโปรงใส โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ย (X̅=3.65)  4) ดานหลักการมีสวนรวม โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย (X̅=3.73)

*
นิสิตปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
** อาจารยท่ีปรึกษา
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5) ดานหลักความรับผิดชอบ โดยรวม อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย (X̅=4.36) 6) ดานหลักความ
คุมคา โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย (X̅=4.11)

2. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา
และอาชีพ มีระดับความคิดเห็นของประชาชนในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล
ตําบลกอ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน แตกตางกัน สวนปจจัยดานรายไดตอเดือนมีความคิดเห็นไมแตกตาง
กัน

3. ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ เก่ียวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลตําบลกอ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูนพบวา ดานหลักนิติธรรม ยังขาดความรู ความเขาใจดาน
กฎหมายและไมมีการประชาสัมพันธอยางท่ัวถึง มีการจัดสรรงบประมาณไมเหมาะสมกับความจําเปน
เรงดวน ดานหลักคุณธรรม เก่ียวกับควรจะมีการจัดอบรมดานขอกฎหมาย ระเบียบตางๆ ดานหลัก
ความโปรงใส เก่ียวกับประชาชนไมไดมีสวนรวมตรวจสอบควรและแจงขอมูลขาวสารใหประชาชน
ไดรับทราบ หลักการมีสวนรวม ควรจัดใหมีการประชาคมหมูบานและแจงขาวสารขอมูลการใหทราบ
ลวงหนากอนดําเนินการ หลักความรับผิดชอบ ควรมีการเสริมสรางจิตสํานึกในสิทธิ หนาท่ีและยอมรับ
ผลจากการกระทําของตนใหแกบุคลากร หลักความคุมคา ใชทรัพยากรไมคุมคาและอยากใหใชแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง

4. ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ พบวา ผูใหขอมูลสําคัญสวนใหญเนนการตรากฎหมาย
กฎขอบังคับและระเบียบตางๆ ใหทันสมัยและเปนธรรมเปนท่ียอมรับของสังคมและสังคมนิยมยอม
พรอมใจปฏิบัติตามกฎหมาย ปฏิบัติหนาท่ีใหเปนตัวอยางแกสังคม มีความซื่อสัตย จริงใจ ขยัน อดทน
มีระเบียบวินัย สรางการมีสวนรวมระหวางเทศบาลกับประชะชาชน การรับฟงความคิดเห็น การมีสวน
รวมคิด รวมทํา และการแกปญหารวมกันของประชาชน เปดโอกาสใหทุกคนไดแสดงความคิดเห็นและ
รวมพิจารณา ตระหนักในหนาท่ีจิตสํานึกในความรับผิดชอบตอชุมชน บริหารจัดการ และใชทรัพยากร
ตางๆ ในการดําเนินงานอยางเหมาะสม เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม

ดังนั้น เทศบาลตําบลกอ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ควรสงเสริมการเรียนรูและปลูกฝงเรื่อง
การปฏิบัติงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลท้ัง ๖ ดาน อยางเครงครัด เปนแบบอยาง ท่ีดีใหกับ
ผูใตบังคับบัญชา ราษฎรในพ้ืนท่ีและชุมชนควรกําหนดนโยบายอยางชัดเจน เปนลายลักษณอักษร
ใหทุกคนไดรับทราบและถือปฏิบัติมีกระบวนการตรวจสอบได ควรเปดโอกาสใหบุคลากรในองคกร
ไดมีสวนรวมในการทํางานรวมกัน ในโครงการตางๆ และควรจัดใหมีการประชาสัมพันธใหกับชุมชน
หรือบุคลากรและประชาชนในตําบลกอ ควรมีการประชาสัมพันธใหชุมชน หรือประชาชนในทองถ่ิน
มีสวนรวมในการพัฒนากิจกรรมตางๆในชุมชนเพ่ิมข้ึน และรณรงคใหใชหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานองคกรสรางจิตสํานึกใหกับบุคลากรทุกคน ใหตระหนักถึงการปฏิบัติงาน และการใช
ทรัพยากรใหคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุดโดยการประยุกตใชตามหลักการและแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงท้ังในองคกรและชุมชน

คําสําคัญ: การบริหาร, , ธรรมาภิบาล
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Abstract
The purposes of this study were  1) to examine the opinion of people in

administration according to good governance of Koh sub-district municipality, Li
district, Lamphun province. 2) to compare the opinion of people towards
administration according to  good governance of Koh sub-district municipality, Li
district, Lamphun province.  3) to investigate the problems and suggestions towards
administration according to  good governance of Koh sub-district municipality, Li
district, Lamphun province.  4) to explore the administration guidelines according to
good governance of Koh sub-district municipality, Li district, Lamphun province. The
study was a mixed method research by quantitative research that was survey
research. The samples used in this study were 335 people who live in Koh sub-
district municipality, Li district, Lamphun province by simple random sampling and
qualitative research by using in-depth interview and the key informants. Data was
collected by the questionnaire and the interview and the analysis of data have been
done by frequency, percentage, mean and standard deviation, in the case of two
groups of independent variable and F-test by one way analysis for variance (One-way
ANOVA), ware analyzed using content analysis (Content Analysis Technique).

The findings of this research as follows:
1. The opinion level of people towards administration according to good

governance of Koh sub-district municipality, Li district, Lamphun province was overall
at high level (X̅ = 3.89). When considering in each aspect, it was found that opinion
level of people towards administration according to good governance of Koh sub-
district municipality, Li district, Lamphun province was at high level in all aspects.
1) the rule of law was overall at the high level (X̅ =3.39).  2) the morality was overall
at high level (X̅ =3.66). 3) the transparency was overall at high level (X̅ =3.65).
4) the participation was overall at high level (X̅ =3.37). 5) the responsibility  was
overall at high level (X̅ =4.36). 6) the worthiness was overall at high level (X̅ =4.11).

2. The result of testing the hypothesis was found that personal factors,
including gender, age, and education found that the opinion of people towards
administration according to good governance of Koh sub-district municipality, Li
district, Lamphun province were different opinion and the income per month factor
was not different.

3. The problems and the suggestions towards administration according to
good governance of Koh sub-district municipality, Li district, Lamphun province were
found that the rule of law still lack of knowledge, understanding about the law, no
public relations thoroughly, inappropriate budgeting with need or urgent. The
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morality should be training for the law, various regulations. The transparency about
people who did not participate in checking and informing information to people.
the participation should provide the village community and informing information
before proceeding. The responsibility should promote conscious mind in the right,
duty, accept the result of self-action on the personnel, the worthiness, resource use
was not value and the using concept of sufficiency economy.

4. The result of qualitative study found that the key of informant, most of
them were emphasized the laws, the rules and the regulations, up to date and
accepted from society and law-abiding. Practice is a good model of society, loyalty,
sincere, diligent, discipline and to make the participation between municipality and
people with opportunity for all to comment and consideration, the awareness to
duties and responsibilities to communities, management and various resource uses in
proceeding appropriately for maximizing the common interest.

Therefore, Koh sub-district municipality, Li district, Lamphun province
should promote the learning and cultivate the working by using good governance in
six aspects strictly, the good example to followers, people in the area and
community, making the policy clearly. There should set the writing form for everyone
can get to know and perform and process can be checked. There should open
opportunity to personnel organization for participation in Collaboration projects and
there should provide information to community or personnel and people in Koh
sub-district. There should be public relations to community or local people. There
was the participation of development in community activities more and more. And
the promoting the good governance in management of organization awareness to all
personnels, realize to working and the use of resources worthily and high benefit by
applying the principles and sufficiency Economy both organization and community.

Keyword: THE ADMINISTRATION, GOOD GOVERNANCE

1. บทนํา
ระบอบการปกครองโดยรัฐธรรมนูญของประเทศไทย เปาหมายเพ่ือสถาปนาระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขเปนหลักในการปกครองประเทศ เม่ือคณะราษฎรทํา
การเปลี่ยนแปลงการปกครองไดสําเร็จแลว ก็มีการประกาศใชพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครอง
แผนดินสยามชั่วคราว ปพุทธศักราช ๒๔๗๕ ซึ่งอาจถือไดวาเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกแมจะเปน
กฎหมายท่ีใชชั่วคราวก็ตาม และหลังจากนั้นประเทศไทย ก็ปกครองโดยมีรัฐธรรมนูญเปนหลักมาโดย
ตลอดแมจะมีการยุบเลิกรัฐธรรมนูญบางก็เปนการชั่วครั้งชั่วคราว ในท่ีสุดก็จะตองมีรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหมข้ึนมาทดแทนเสมอไป คงกลาวไดวาการปกครองของไทยนั้นพยายามท่ีจะยึดหลักการปกครอง
โดยกฎหมาย คือ ใหมีบทบัญญัติ กฎเกณฑ กติกาท่ีแนนอนเปนแนวทางในการปกครองประเทศ
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และ การปกครองทองถ่ิน คือ รากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย (Basic Democracy)
เพราะการปกครองทองถ่ินจะเปนสถาบัน ฝกสอนการเมืองการปกครองใหแกประชาชน๑ นอกจากนี้
การปกครองทองถ่ินยังเปนการแบงเบาภาระในการจัดทําบริการของสวนกลาง ชวยสรางสํานึกในหมู
ประชาชนใหรักทองถ่ิน และรวมมือกันในการพัฒนาทองถ่ินใหเจริญกาวหนา๒ องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พุทธศักราช ๒๕๓๗
มีฐานะเปนนิติบุคคล ซึ่งอยูในกํากับดูแลของรัฐ ถือเปนกระจายอํานาจจากสวนกลาง เพ่ือให
ประชาชนไดมีการปกครองตามความตองการของทองถ่ิน๓ ซึ่งการตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว
แสดงใหเห็นถึงศักยภาพการบริหารประเทศ เพราะการกระจายอํานาจการบริหารสูทองถ่ิน
เปรียบเสมือนการกระจายอํานาจสูประชาชน และองคการบริหารสวนตําบลนั้นเปนองคการระดับราก
หญาซึ่งใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสุด มีศักยภาพในการใหบริการสาธารณะ แกไขปญหาความ
เดือดรอน และตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง๔

การบริหารงานราชการสวนทองถ่ินของตําบลกอ ไดเริ่มตั้งแต ป พ.ศ. 2537 ซึ่งใน
ขณะนั้นยังเปนสภาตําบลกอ โดยการแตงตั้ง กํานัน ผูใหญบานและสมาชิกจากหมูบานๆ ละ 1 คน
เขามาบริหารจัดการในรูปแบบของสภาตําบล และประสบปญหาในเรื่องการบริหารจัดการมากมาย
ตอมาไดยกฐานะเปนองคการบริหารสวนตําบลกอ เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2543 โดยผูบริหารมาจาก
การเลือกตั้ง เริ่มมีการบริหารจัดการดีข้ึนและไดยกฐานะจากองคการบริหารสวนตําบลกอ
เปนเทศบาลตําบลกอ เม่ือวันท่ี 20 กันยายน 2547 พ้ืนท่ีตําบลกอ ในภาพรวมตองการพัฒนาอีก
หลายดาน จึงมีโครงการตางๆเพ่ือพัฒนาชุมชนจํานวนมากในแตละป และอาจเกิดความผิดพลาดใน
การบริหารโครงการได และอาจไมเปนไปตามหลักธรรมาภบิาลอีกดวย

ดังนั้น ขาพเจาในฐานะผูวิจัย และเปนประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลกอ จึงมี
ความสนใจท่ีจะศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลกอ อําเภอลี้
จังหวัดลําพูน เพ่ือกอใหเกิดองคความรูใหมในการพัฒนา และสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลหรือการ
บริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี (Good Governance) เปนแนวทางสําคัญในการจัดระเบียบให
สังคม ท้ังภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน จะทําใหสังคม ความยุติธรรม มีความโปรงใส
และสรางการมีสวนรวม อันเปนคุณลักษณะสําคัญของศักดิ์ศรี ความเปนมนุษย และการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย ซึ่งเปนหลักท่ีใหสามารถอยูรวมกันอยาง สงบสุข มีความรูรักสามัคคีและรวมกันเปน
พลังกอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนเปนการ เสริมสรางความเขมแข็งหรือสรางภูมิคุมกันแกประเทศ
เพ่ือบรรเทาปองกันหรือแกไข เยียวยา ภาวะวิกฤต ภยันตรายท่ีหากจะมีมาในอนาคต คือหลักนิติ

๑ สนิท สุยะใหญ, ประวัติรูปแบบความเปนมาของเทศบาล, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช
๒๕๔๙), หนา ๑๓.
กกกกกกกก ๒ ธนรัชต คลายมณี, “รูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการเมืองพัทยา”,
วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๔๙), หนา ๔-๕.
กกกกกกกก ๓ สุพจน เจริญขํา, “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลปางมะคา
อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หนา ๓.

๔ จตุพร ผองสุข, “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลโคกสวางอําเภอ
หนองพอกจังหวัดรอยเอ็ด”,วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, ๒๕๕๐), หนา ๒.



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

๕๐๔

ธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา
เพ่ือใหสอดคลองกับธรรมาภิบาล๕

กก การบริหารการจัดการท่ีดีจําเปนตองมีหลักยึดเหนี่ยว “จากหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ใหผูบริหารและประชาคมทองถ่ิน” ควรมีหลักธรรมเปนเครื่องยึดเหนี่ยวน้ําใจของผูอ่ืน ผูกไมตรี
เอ้ือเฟอ เก้ือกูล หรือเปนหลักการสงเคราะหซึ่งกันและกัน เหตุผลเพราะเทศบาลตําบลกอนั้นมี
มาตรฐานในการบริหารจัดการทรัพยากรในเขตเทศบาลอันนํามาซึ่งความสุขของประชาชนในเขต
เทศบาล การมีคุณธรรมและจริยธรรมของฝายบริหาร รวมท้ังการแกไขปญหาความยากจนให
ประชาชนมีรายได โดยใหทุกชุมชนรวมกลุมกันทําสินคาตามท่ีตนเองถนัดในแตละทองถ่ิน แลวจัดการ
มีสิ่งแวดลอมใหนาอยูโดยไมทําลายแตสรางสรรค ในการดํารงชีพท่ีดี มีคุณภาพ และเศรษฐกิจมีความ
รุงเรือง ประโยชนท่ีไดรับ คือ ประชาชนมีงานทําและมีรายไดท่ีเกิดจากการนําวัสดุในหมูบานท่ีมีอยู
มากของแตละหมูบานมาเพ่ิมมูลคา ทําใหชีวิตความเปนอยูของประชาชนในเขตเทศบาลกอดีข้ึน เม่ือมี
งานมีเงินประชาชนก็มีความสุข ยังรวมถึงการรณรงคใหประชาชนรวมกันเชิดชูและสืบสาร
พระพุทธศาสนา ทําใหประชาชนเลื่อมใสศรัทธา และปฏิบัติตามหลักศีลธรรมอันดีงาม ทําใหมี
คุณธรรม จริยธรรม การนําเอาหลักธรรมาภิบาลมาประยุกตใชในการบริหารงาน เม่ือผูวิจัยไดทําการ
วิจัยเปนท่ีเรียบรอยแลว ผูวิจัยก็จะดําเนินการทําเอกสารเผยแพรผลการวิจัยไปยังเทศบาลตําบลกอ
และ เทศบาลอ่ืนๆท่ีมีความสนใจตอไป๖

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
๑. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ของเทศบาลตําบลกอ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
๒. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ของเทศบาลตําบลกอ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
๓. เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ เก่ียวกับการบริหารงานตามหลักธรรมา

ภิบาลของเทศบาลตําบลกอ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
๔. เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลตําบลกอ อําเภอ

ลี้ จังหวัดลําพูน

3.วิธีดําเนินการวิจัย
3.1. ขอบเขตของการวิจัย
๑) ขอบเขตดานเนื้อหา
ผูวิจัยมุงศึกษาขอบเขตของเนื้อหาครอบคลุมแนวคิดการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ของเทศบาลตําบลกอ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน โดยใชหลักเกณฑและวิธีการของระเบียบบริหารราชการ
ท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบดวยหลักธรรมาภิบาล ๖ ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม
หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา

กกกกกกกก ๕ บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ลี้, “ตัวช้ีวัดธรรมาภิบาล”, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร :
คุรุสภาลาดพราว, ๒๕๔๔), หนา ๔๗.
กกกกกกกก ๖ เทศบาลตําบลกอ, ยุทธศาสตรและแนวทางในการพัฒนา ๓ ป, (ลําพูน : ๒๕๕๕), หนา ๑๙.
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๕๐๕

2) ขอบเขตดานตัวแปร
ประกอบดวย ตัวแปรตน และตัวแปรตาม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

๑) ตัวแปรตน (Independent Variables) ไดแก ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได

๒) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก ความคิดเห็นของประชาชนการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลกอ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ซึ่งประกอบดวยกัน
หลักธรรมาภิบาล ๖ ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม
หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา

3) ขอบเขตดานประชากร
ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ประชาชนท่ีมีอายุ 18 ปข้ึนไป และอยูในเขต

เทศบาลตําบลกอ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน จํานวน ๒,๔๕๑ คน
4) ขอบเขตดานพื้นท่ี
พ้ืนท่ีในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก พ้ืนท่ีตําบลกอ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ซึ่งเปนเขตรับผิดชอบ

ของเทศบาลตําบลกอ จํานวน ๔ หมูบาน
5) ขอบเขตดานระยะเวลา
ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษาวิจัยเริ่มตั้งแต สิงหาคม ๒๕๕๘ – กุมภาพันธ ๒๕๕๙
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
๑) ตัวแปรตน (Independent Variables) ไดแก ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ

อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได
กก ๒) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลกอ อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน ใน ๖ ดาน
ประกอบดวย ดานประกอบดวย ๑.หลักนิติธรรม ๒.หลักคุณธรรม ๓.หลักความโปรงใส ๔.หลักการมี
สวนรวม ๕.หลักความรับผิดชอบ ๖.หลักความคุมคา
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๕๐๖

แผนภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดในการ

3.3 รูปแบบการวิจัย ผูวิจัยไดใชการวิจัยแบบผสม (Mixed Methods) โดยใชระเบียบ
วิธีเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการแจกแบบสอบถาม
(Question) กับกลุมประชากรท่ีไดกําหนดไวและการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative Research)ดวย
วิธีการสัมภาษณเชิงลกึ (In depth Interview)

3.4 ประชากรและกลุมตัวอยาง
หมูบาน จํานวนประชากร (คน) กลุมตัวอยาง (คน)

๑. บานกอทุง ๗๒๙ ๑๐๐
๒. บานกอหนอง ๔๑๘ ๕๗
๓. บานกอจอก ๕๗๐ ๗๘
๔. บานกอทา ๗๓๔ ๑๐๐

รวม ๒,๔๕๑ ๓๓๕

ตารางท่ี 1 แสดงการกําหนดท่ีเปนกลุมตัวอยาง

แนวทางการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลกอ

จากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน ๙ รูป/คน

ตัวแปรตน
(Independent Variables)

ตัวแปรตาม
(Dependent Variables)

ความคิดเห็นของประชาชนตอ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
๑. หลักนิติธรรม
๒. หลักคุณธรรม
๓. หลักความโปรงใส
๔. หลักการมีสวนรวม
๕. หลักความรับผิดชอบ
๖. หลักความคุมคา

ปจจัยสวนบุคคล
ผูตอบแบบสอบถาม

๑. เพศ
๒. อายุ
๓. ระดับการศึกษา
๔. อาชีพ
๕. รายได
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๕๐๗

3.5 หาความเช่ือม่ันของเครื่องมือ ทําแบบสอบถามท่ีไดแกไขไปแลวทดลองใช (Try
Out) กับประชาชนท่ีไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัยจํานวน 30 คนท่ีเขตเทศบาลตําบลแมลาน จังหวัด
ลําพูน เพ่ือหาคาความเชื่อม่ันดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์ แอลฟา (Alpha  Coefficient)ตามวิธีการ
ของครอนบาด (Cronbach) ซึ่งไดคาความเชื่อม่ันท้ังฉบับเทากับ 0.802

4. สรุปผลการวิจัย
ปจจัยสวนบุคคล
เพศ พบวา ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศชาย 170 คน คิดเปนรอยละ 50.7

และเปนเพศหญิง 165 คน คิดเปนรอยละ 49.3
อายุ พบวา ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลกอ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน สวนใหญมีอายุอยู

ท่ี ๓๖ - ๔๕ ป คิดเปนรอยละ 26.6 รองลงมา อายุ ๔๖ - ๕๕ ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 21.5
และอายุ ๑๘-๒๕ ป มีจํานวนนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 7.8

ระดับการศึกษา พบวา ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลกอ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
สวนใหญ มีระดับการศึกษาอยูในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.จํานวน 143 คน คิดเปนรอยละ
42.7 รองลงมาคือ มัธยมตอนตน จํานวน 110 คน คิดเปน รอยละ 32.8 และผูตอบแบบสอบถาม
นอยท่ีสุด ระดับสูงกวาระดับปริญญาตรี จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.2

อาชีพ พบวา ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลกอ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน สวนใหญมีอาชีพ
รับจาง จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 31.0 รองลงมามีอาชีพกสิกรรม/เกษตร จํานวน 96 คน
คิดเปนรอยละ 28.7 และนอยท่ีสุดคือ นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.5

รายไดตอเดือน พบวา ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลกอ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
สวนใหญมีรายได ๑๐,๐๐1–๑๕,๐๐๐ บาท จํานวน 165 คน คิดเปนรอยละ 49.3 รองลงมาคือ
รายไดตั้งแต นอยกวา ๑๐,๐๐๐ บาท คิดเปนรอยละ 26.3 และผูตอบแบบสอบถามนอยท่ีสุด รายได
สูงกวา ๒๐,๐๐๑ บาทข้ึนไป จํานวน 11 คิดเปนรอยละ3.3

ผลการวิเคราะหขอมูลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลกอ อําเภอ
ลี้ จังหวัดลําพูน พบวาประชาชนมีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล
ตําบลกอ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน โดยรวมอยูในระดับ มาก โดยมี คาเฉลี่ย (X̅=3.89, S.D.=0.335)
เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ประชาชนมีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาลของ
เทศบาลตําบลกอ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ในดานหลักความรับผิดชอบ อยูในลําดับมากท่ีสุด
( X =4.36, S.D.=0.433) รองลงมาคือดานหลักความคุมคา ( X =4.11, S.D.=0.463) และดาน
หลักความโปรงใส อยูในลําดับนอยท่ีสุด ( X =3.65, S.D=0.578)เม่ือพิจารณารายดานสรุปไดดังนี้

ดานหลักนิติธรรม โดยรวม อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย (X̅=3.79, S.D.=0.615) และ
เม่ือพิจารณาในแตละขอแลวพบวา ประชาชนมีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของเทศบาลตําบลกอ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ในขอออกกฎระเบียบ คํานึงถึงสิทธิหนาท่ีของ
ประชาชน โดยมีการ ประชาสัมพันธให ประชาชนทราบโดยท่ัวถึง อยูในลําดับมากท่ีสุด (X̅=4.39,
S.D.=0.730) รองลงมาคือการบริหารงานของเทศบาล ปฏิบัติงานเปนไปตามกฎเกณฑกฎระเบียบ
ขอบังคับ โดยไมขัดตอหลักการ อยางชัดเจน (X̅=3.99, S.D.=0.707) และเปดโอกาสใหประชาชน
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เสนอขอรองเรียน พรอมดําเนินการเพ่ือปรับปรุงแกไข อยางชัดเจนอยูในลําดับนอยท่ีสุด (X̅=3.50,
S.D=1.006)

ดานหลักคุณธรรม โดยรวม อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย (X̅=3.66 , S.D.=0.610)
และเม่ือพิจารณาในแตละขอแลวพบวา ประชาชนมีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมา
ภิบาลของเทศบาลตําบลกอ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ในขอไมละเวนหนาท่ีของตัวเอง ตั้งใจทํางานโดย
จิตสํานึกอยางเปนธรรมชัดเจนสมํ่าเสมอ อยูในลําดับมากท่ีสุด (X̅=4.02, S.D.=0.912) รองลงมา
คือเทศบาลปฏิบัติงานเปนแบบอยาง โดยมีการรณรงคให ประชาชนปฏิบัติศีล ๕ อยางสมํ่าเสมอ
(X̅=3.86, S.D.=0.867) และการปฏิบัติงานเปนไปโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม อันดีงาม
ดวยความเท่ียงธรรม ชัดเจนสมํ่าเสมอ อยูในลําดับนอยท่ีสุด (X̅=3.30, S.D=1.039)

ดานหลักความโปรงใส โดยรวม อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย (X̅=3.65, S.D.=0.578)
และเม่ือพิจารณาในแตละขอแลวพบวา ประชาชนมีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมา
ภิบาลของเทศบาลตําบลกอ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ในขอแสดงความพรอมรับการตรวจสอบจากทุก
ภาคสวน อยางชัดเจน อยูในลําดับมากท่ีสุด (X̅=4.15, S.D.=0.831) รองลงมาคือบริหารงานดวย
ความมุงม่ัน ในหนาท่ีโดยยึดประโยชนสวนรวมเปนท่ีตั้งดวยความโปรงใสชัดเจน (X̅=3.79,
S.D.=0.890) และการบริหารงานโดยเปดโอกาสใหประชาชน มีสวนรวมตรวจสอบการทํางาน อยาง
ชัดเจน อยูในลําดับนอยท่ีสุด.(X̅=3.26, S.D=1.176)

ดานหลักการมีสวนรวม โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย (X̅=3.73, S.D.=0.687)
และเม่ือพิจารณาในแตละขอแลวพบวา ประชาชนมีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลของเทศบาลตําบลกอ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ในขอเทศบาลทําประชาพิจารณ ประเมินผลงาน,
ขอคิดเห็นประชาชน อยางชัดเจน อยูในลําดับมากท่ีสุด (X̅=3.97, S.D.=0.897) รองลงมาคือการ
วางแผนปฏิบัติงานโดยเปดโอกาสใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ อยางชัดเจน
(X̅=3.97, S.D.=0.779) และการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย เท่ียงธรรม พรอมรับขอรองเรียน
ตางๆ โดยใหประชาชนเขารวมตรวจสอบ อยูในลําดับนอยท่ีสุด (X̅=3.43, S.D=1.367)

ดานหลักความรับผิดชอบ โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย (X̅=4.36,
S.D.=0.433) และเม่ือพิจารณาในแตละขอแลวพบวา ประชาชนมีความคิดเห็นตอการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลกอ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ในขอเทศบาลบริหารงานโดยเปด
โอกาสใหพนักงานทุกระดับเขาไปมีบทบาทดวยความเสมอภาค อยางชัดเจน อยูในลําดับมากท่ีสุด
(X̅=4.64, S.D.=0.588) รองลงมาคือเทศบาลพรอมรับผิดชอบการปฏิบัติหนาท่ีโดยเปดโอกาสให
ประชาชนตรวจสอบ อยางชัดเจน (X̅=4.64, S.D.=0.566) และการปฏิบัติงานเปนไปตามท่ีแถลงไว
ดวยสํานึกในหนาท่ี ท่ีพึงกระทําอยางชัดเจนอยูในลําดับนอยท่ีสุด (X̅=3.87, S.D=0.911)

ดานหลักความคุมคา โดยรวม อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย (X̅=4.11, S.D.=0.463)
และเม่ือพิจารณาในแตละขอแลวพบวา ประชาชนมีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมา
ภิบาลของเทศบาลตําบลกอ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูนในขอการบริหารงานโดยคํานึงถึงทรัพยากรท่ีมีอยู
อยางจํากัดใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด อยางชัดเจน อยูในลําดับมากท่ีสุด (X̅=4.65, S.D.=0.476)
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รองลงมาคือการบริหารงานโดยใชบุคลากรใหเหมาะสมกับงาน ตามความถนัด อยางชัดเจนคุมคา
(X̅=4.47, S.D.=0.627) และการบริหารงานโดยปลูกจิตสํานึกใหใชทรัพยากรของเทศบาลอยางรู
คุณคา อยูในลําดับนอยท่ีสุด (X̅=3.72, S.D=1.268)

ผลการวิเคราะหสมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานท่ี ๑ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลกอ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน จําแนกตามเพศ ไดแก ชาย จํานวน 170
คน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.86 และหญิง จํานวน 165 คน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.92 ดวยวิธีการทดสอบ
คาที (t-test) พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว

สมมติฐานท่ี ๒ ประชาชนท่ีมีอายุตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลของเทศบาลตําบลกอ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน มีอายุตางกัน 6 ระดับ พบวา ประชาชนท่ีมี
อายุตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีระดับความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลกอ แตกตางกัน จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว

สมมติฐานท่ี ๓ ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลกอ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน มีระดับการศึกษาตางกัน 6 ระดับ
พบวา ประชาชนท่ีมีอายุตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีระดับการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลกอ แตกตางกัน จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว

สมมติฐานท่ี ๔ ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลกอ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน มีระดับอาชีพตางกัน 7 ระดับ
พบวา ประชาชนท่ีมีอายุตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 มีระดับการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลกอ แตกตางกัน จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว

สมมติฐานท่ี 5 ประชาชนท่ีมีระดับรายไดตอเดือน ตางกันมีความคิดเห็นตอการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลกอ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน มีระดับรายไดตอเดือน
ตางกัน 4 ระดับ พบวา ประชาชนท่ีมีอายุตางกัน มีระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลตําบลกอ ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว

สรุปองคความรูท่ีไดรับจากการวิจัย
จากผลการวิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลกอ อําเภอลี้

จังหวัดลําพูน ดวยวิธีวิจัยแบบผสมผสานอยาง (Mixed Method) โดยใชระเบียบวิธีเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) โดยการเก็บขอมูลโดยวิธีการแจกแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางท่ีกําหนด
ไว และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการ
สัมภาษณเชิงลึก (In depth Interview) ดังแผนภาพท่ี 2
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๕๑๐

ดานหลัก
นิติธรรม

1. อบรมดานขอกฎหมาย ระเบียบ
ตางๆ

2. ประชาชนมสีวนรวมการพิจารณา
เทศบัญญัติ

การบริหารงานตองเปนไป
ตาม กฎขอบังคับและ
ระเบียบตางๆ และเปน
ธรรม

ดานหลัก
คุณธรรม

1. มีจิตสํานึกยดึมั่นในความถูกตอง
2. ยึดมั่นผลประโยชนสวนรวมเปน

หลัก
3. มีความซื่อสัตย สามคัคีในหมูคณะ

มีความเปนกลางไมมีอคติ
ปฏิบัติหนาท่ีอยางซื่อสัตย
มีความจริงใจ เสียสละ

การ
บริหารงาน
ตามหลัก

ธรรมาภิบาล
ของเทศบาล

ตําบลกอ

ดานหลัก
ความ

โปรงใส

1. แจงขอมูลขาวสารใหประชาชน
ไดรับทราบอยางท่ัวถึง

2. แตงตั้งประชาชนรวมเปน
คณะกรรมการตรวจสอบ

มีความชัดเจน โปรงใส
และสามารถตรวจสอบได

ดาน
หลักการมี
สวนรวม

1. มีการประชาคมแสดงความคิดเห็น
2. แตงตั้งคณะกรรมการภาค

ประชาชน พิจารณาจัดทําแผน
พัฒนาและการดําเนินงาน

เปดโอกาสใหทุกคนได
แสดงความคดิเห็นและ
รวมพิจารณา เพ่ือนําไปสู
การปฏิบัติ

ดานหลัก
ความ

รับผิดชอบ

1. มีการเสริมสรางจิตสํานึกความ
รับผิดชอบตอหนาท่ี

2. มีความกระตือรือรนในการแกไข
ปญหา

มีความสจุริตตอหนาท่ี
และแกปญหาดวยความ
ถูกตอง

ดานหลัก
ความคุมคา

1. ใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
2. สงเสริมการบรหิารทรัพยากรใหคุม

คาและเกิดประโยชนสูงสุด

ประยุกตใชตามหลักการ
และแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง

แผนภาพท่ี 2 สรุปองคความรูท่ีไดรับจากการวิจัยการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของเทศบาลตําบลกอ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน

จากแผนภาพท่ี 2 สรุปองคความรูท่ีไดรับจากการศึกษาวิจัย สามารถสรุปไดวา
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลกอ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ซึ่งโดยภาพรวมอยู
ในระดับมาก เปนการบงชี้ถึงการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพในระดับหนึ่ง ซึ่งกอนหนานี้อาจจะยังไมมี
การนําหลักพุทธธรรมมาประยุกตใชกับการปฏิบัติงานของบุคลากร ถาหากมีการนําหลักพุทธธรรมมา
ประยุกตใชกับการปฏิบัติงานแลว ยอมจะกอใหเกิดการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหดียิ่งข้ึน
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๕๑๑

จากการศึกษาวิจัยแลว สามารถบงชี้ไดถึงแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล ซึ่งสามารถสรุปเปนองคความรูท่ีไดรับจากการวิจัยในหลักตางๆ ดังนี้

หลักนิติธรรม มีแนวทางในการบริหารงาน คือการตรากฎหมาย กฎขอบังคับและระเบียบ
ตางๆ ใหทันสมัยและเปนธรรมเปนท่ียอมรับของสังคมและสังคมนิยมยอมพรอมใจปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎขอบังคับเหลานั้น โดยถือวาเปนการปกครองภายใตกฎหมาย มิใชตามอําเภอใจหรือ
อํานาจของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ประชาชนยังขาดความรูความเขาใจขอบังคับหรือเทศบัญญัติ
การบริหารงานของเทศบาล ซึ่งไมมีการแจงประชาสัมพันธเก่ียวกับขอบังคับกฎระเบียบท่ีชัดเจนอยาง
เทาท่ีควร การประชาสัมพันธขาวสารเก่ียวกับเทศบัญญัติและขอกฎหมายใหประชาชนไดรับทราบยัง
ไมท่ัวถึง จากการศึกษาวิจัย พบวา โดยภาพรวมในดานนิติธรรมอยูในระดับมาก ซึ่งความคิดเห็นของ
ประชาชนใหความสนใจในการออกกฎระเบียบ ขอบังคับ โดยมีการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
โดยท่ัวถึง และการปฏิรูป กฎระเบียบ ขอบังคับใหเหมาะสมสอดคลองกับเหตุการณปจจุบันไดอยาง
ชัดเจน และสอดคลองกับคํากลาวของผูใหขอมูลท่ีวา การประชาสัมพันธตองใหประชาชนไดทราบ
และท่ัวถึง ใหเปนระบบ ตองปฏิบัติตามกฎเกณฑกฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ ประชาชนยังไมมีความ
เขาใจในการดําเนินงาน ก็ควรจัดฝกอบรมใหกับ ในการบริหารงานตางๆ โดยยึดหลักนิติธรรมนี้ จะทํา
ใหการดําเนินงานเพ่ือประโยชนแกชุมชน ไดอยางชัดเจนถูกตองและสามารถตรวจสอบได

หลักคุณธรรม มีแนวทางในการบริหารงาน คือ การยึดม่ันในความถูกตองดีงาม
โดยรณรงคใหเจาหนาท่ีของรัฐ ยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนตัวอยางแกสังคม มีความ
ซื่อสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย กลายืนหยัดกระทําในสิ่งท่ีถูกตอง จากการศึกษาวิจัย
พบวา โดยภาพรวมในดานคุณธรรมอยูในระดับมาก บุคลากรบางคนบางกลุมยังเห็นประโยชนสวนตน
การกวาท่ีจะทําเพ่ือสวนรวมดวยการเอ้ือประโยชนใหกับพวกพองและญาติมิตรของตนเอง ไมยึดหลัก
ความถูกตอง และเปนธรรมกับทุกฝาย ควรเสริมสรางทัศนคติดานคุณธรรมท้ังบุคลากรในองคกร
และประชาชนท่ัวไป และในการบริหารงานตางๆ โดยยึดหลักคุณธรรมนี้ จะทําใหเสริมสรางความรัก
ใคร ความสามัคคี การดําเนินงานเพ่ือประโยชนแกชุมชน ไดอยางชัดเจนถูกตองและสามารถ
ตรวจสอบได

หลักความโปรงใส มีแนวทางในการบริหารงาน คือ การสรางความไววางใจซึ่งกันและกัน
โดยปรับปรุงกลไกการทํางานใหมีความโปรงใส ถูกตองตามกฎระเบียบขอบังคับสามารถตรวจสอบ
ความถูกตองได และมีการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนอยางตรงไปตรงมาดวยภาษาท่ีเขาใจ
งาย จากการศึกษาวิจัย พบวา โดยภาพรวมในดานความโปรงใสอยูในระดับมาก การดําเนินการจัดซื้อ
จัดจางของเทศบาลยังไมเปนไปตามวัตถุประสงคหรือความเหมาะสม ควรมีการจัดทําประชาสัมพันธ
ใหประชาชนรับขาวสารและการเผยขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอประชาชน อยางตรงไปตรงมา
ดวยการจัดระบบการแจงขาวสารใหประชาชนไดรับทราบอยางท่ัวถึงและชัดเจน

หลักการมีสวนรวม มีแนวทางในการบริหารงาน คือการสรางการมีสวนรวมระหวาง
เทศบาลกับประชะชาชน การรับฟงความคิดเห็นท่ีมีตอการบริหารงานของเทศบาลนั้น เทศบาลยัง
ขาดการสงเสริมการมีสวนรวมคิด รวมทํา และการแกปญหารวมกันของประชาชน ซึ่งการมีสวนรวม
จากทุกฝาย ทุกภาคสวนจะสามารถทําใหการดําเนินงานของเทศบาลมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนได
จากการศึกษาวิจัย พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ในการเปดโอกาสใหประชาชนเขาไปมีสวน
รวมในกิจกรรมตางๆ ซึ่งยังขาดความรวมมือจากทุกภาคสวน ในการบริหารงานของเทศบาล เพ่ือให
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๕๑๒

งานดําเนินงานประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว ควรใหประชาชนมีสวนรวมดําเนินการเปด
โอกาสใหทุกคนไดแสดงความคิดเห็นและรวมพิจารณา เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ เพ่ือสรางความสามัคคี
ใหเกิดข้ึนในชุมชน

หลักความรับผิดชอบ มีแนวทางในการบริหารงาน คือ การตระหนักในหนาท่ีจิตสํานึกใน
ความรับผิดชอบตอชุมชน การใสใจปญหาและการกระตือรือรนในการแกปญหา ตลอดจนการเคารพ
ในความคิดเห็นท่ีแตกตางและกลาท่ีจะยอมรับผลจากการกระทําของตน จากการศึกษาวิจัย พบวา
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ในบริหารงานควรมีการเสริมสรางจิตสํานึกความรับผิดชอบตอหนาท่ี
โดยเปดโอกาสไดแสดงความคิดเห็น และใหประชาชนสามารถตรวจสอบได มีความกระตือรือรนใน
การแกไขปญหา ในการบริหารงานของเทศบาล เพ่ือใหงานบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว ควรสงเสริม
ใหทุกคนในองคกรตระหนักถึงความรับผิดชอบตอหนาท่ี และชุมชน เพ่ือสรางความสามัคคีใหเกิดข้ึน
ในชุมชน

หลักความคุมคา มีแนวทางในการบริหารงาน คือ การบริหารจัดการ และใชทรัพยากร
ตางๆ ในการดําเนินงานอยางเหมาะสม เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม ฝายบริหารควรจัดใหมี
การวางแผนการใชทรัพยากรในชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติอยางรัดกุม จากการศึกษาวิจัย พบวา
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก การบริหารงานโดยคํานึงถึงทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชน
มากท่ีสุด ปลูกจิตสํานึกใหใชทรัพยากรของเทศบาลอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล อยาง
คุมคาเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนแกชุมชนหรือรวมมือกันหาแนวทางในการใชทรัพยากรท่ีมีอยู
จํากัด โดยใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

กลาวโดยสรุปแลว การพัฒนาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ท้ัง 6 หลัก ผูบริหารควร
คํานึงถึงปจจัย แหงการพัฒนาบุคลากร คือ พัฒนาการบริหารงานท้ังภายในองคกรและภายนอก
จะตองยึดถือ หลักธรรมาภิบาล ในการบริหารองคกร โดยเฉพาะในดานโปรงใส ตรวจสอบได
การพัฒนาการบริหารงานภายในองคกรจะตอง มีการ สงเสริมความเจริญกาวหนาใหกับเจาหนาท่ี
โดยเปดโอกาสไดแสดงความคิดเห็นเพ่ือพัฒนา องคกร ใหมีมาตรฐาน สําหรับภายนอกองคกร จะตอง
มีการสงเสริม สนับสนุน พระพุทธศาสนา รวมท้ังการนําหลักธรรมคําสอนมาปรับใชในการทํางาน
เพ่ือใหการทํางานมี ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สรางความรักใคร ความสามัคคีใหเกิดข้ึนในชุมชน
และเพ่ือนําพาองคกร และชุมชน ประเทศชาติไปสูความสําเร็จ เจริญกาวหนาตอไป
5. ขอเสนอแนะจากการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลกอ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะทางการวิจัย ดังนี้

๕.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑) เทศบาลตําบลกอ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ควรสงเสริมการเรียนรูและปลูกฝง

เรื่องการปฏิบัติงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลท้ัง ๖ ดาน อยางเครงครัด เปนแบบอยางท่ีดีใหกับ
ผูใตบังคับบัญชา ราษฎรในพ้ืนท่ีและชุมชน

๒) เทศบาลตําบลกอ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ควรกําหนดนโยบายอยางชัดเจน
เปนลายลักษณอักษรใหทุกคนไดรับทราบและถือปฏิบัติ มีกระบวนการตรวจสอบได
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๓) เทศบาลตําบลกอ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ควรเปดโอกาสใหบุคลากรในองคกร
ไดมีสวนรวมในการทํางานรวมกันการดําเนินงานโครงการตางๆ และควรจัดใหมีการประชาสัมพันธ
ใหกับชุมชนหรือบุคลากรและประชาชนในตําบลกอ มีสวนรวมในการพัฒนาเทศบาลตําบลกอ

๔) เทศบาลตําบลกอ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ควรมีการประชาสัมพันธใหชุมชน
หรือประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมในการพัฒนากิจกรรมตางๆในชุมชนเพ่ิมข้ึน

๕) เทศบาลตําบลกอ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน รณรงคใหใชหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานองคกรสรางจิตสํานึกใหกับบุคลากรทุกคน ใหตระหนักถึงการปฏิบัติงานและการใช
ทรัพยากรใหคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุดโดยการประยุกตใชตามหลักการและแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง ท้ังในองคกรและชุมชน

๕.๒ ขอเสนอแนะเชิงการปฏิบัติ
๑) เทศบาลตําบลกอ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ควรนําผลการศึกษานี้เปนขอมูล

เพ่ือประกอบในการวานแผนงาน โครงการ การปฏิบัติงาน การบริหารงานของเทศบาลตําบลกอ
ใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

๒) เทศบาลตําบลกอ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ควรนําผลการศึกษาเปนขอมูล
สารสนเทศแกผูมีสวนเก่ียวของกับองคกรไมวาจะเปนคณะผูบริหาร พนักงานเทศบาล และบุคลากร
อ่ืนท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนขอมูลในการวางแผนใหสอดคลองรับกับแนวคิดการบริหารตามหลักธรรมา
ภิบาล

๓) เทศบาลตําบลกอ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ควรประชาสัมพันธการดําเนินงาน
ตางๆตามหลักธรรมาภิบาลใหประชาชนไดทราบอยางท่ัวถึงและเปนประจําทุกเดือน

4) เทศบาลตําบลกอ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ควรจัดโครงการฝกอบรมเก่ียวกับการ
ดําเนินงานตางๆตามหลักธรรมาภิบาลใหประชาชนไดมีสวนรวมในการดําเนินงานของเทศบาล

5) เทศบาลตําบลกอ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ควรมีการจัดการทรัพยากรโดยนํา
หลักการและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช เพ่ือใหคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด

๕.3 ขอเสนอแนะการวิจัยในครั้งตอไป
๑) ควรศึกษาถึงผลสัมฤทธิ์หลังจากมีการประยุกตใชหลักธรรมาภิบาลในการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลกอ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
๒) ควรศึกษาจากกลุมประชากร หรือกลุมตัวอยางโดยรวมจากหนวยงานอ่ืน

เพ่ือศึกษาขอมูลวา หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน มีความเหมือนกันหรือแตกตางกัน จากการ
วิจัยครั้งนี้อยางไร

๓) ควรศึกษาการนําหลักพุทธธรรมอ่ืน เชน อคติ ๔, สังคหวัตถุธรรม, สาราณีย
ธรรม หรืออิทธิบาทธรรม เปนตน มาประยุกตใชกับการบริหารงานเทศบาลตําบลกอ

๔) ควรศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากรเทศบาลตําบลกอ อําเภอ
ลี้ จังหวัดลําพูน เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

๕) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการนําหลักธรรมาภิบาลไปประยุกตใชในสํานักงาน
องคกร หรือหนวยงานอ่ืน ท่ีมีลักษณะการบริหารงานคลายคลึงกัน โดยมีหลักธรรมาภิบาล เปนตัว
แปรตาม
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การสงเสริมบทบาทสตรีในทองถิ่นผานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ตําบลปากบอง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน

THE ENCOURAGEMENT OF THE LOCAL WOMEN ROLE
THROUGH THE WOMEN EMPOWERMENT FUNDS IN TAMBON PAKBONG,

PASANG DISTRICT, LAMPHUN PROVINCE.
วิลาสินี ศิริสุวรรณ*

บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาการสงเสริมบทบาทสตรีในทองถ่ินผานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีตําบลปากบอง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน 2) เพ่ือเปรียบเทียบการสงเสริมบทบาท
สตรีในทองถ่ินผานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของตําบลปากบอง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ตามปจจัย
สวนบุคคล 3) เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการสงเสริมบทบาทสตรีในทองถ่ินผาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลปากบอง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน และ 4) เพ่ือศึกษาการนําหลัก
สัปปุริสธรรมมาประยุกตใชในการสงเสริมบทบาทสตรีในทองถ่ินผานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล
ปากบอง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ดําเนินการตามระเบียบวิธี  วิจัยแบบผสม (Mixed Method)
โดยเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งเปนการวิจัยแบบสํารวจ (Survey Research)
โดยกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลปากบอง จํานวน 296 คน
วิเคราะหขอมูลโดยหาคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาเอฟ (F-test)
ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูโดย
วิธีผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุด และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In depth Interview)
กับผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informant) ใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหาประกอบบริบท

ผลการวิจัยพบวา
1. การสงเสริมบทบาทสตรีในทองถ่ินผานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลปากบอง อําเภอ

ปาซาง จังหวัดลําพูน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
2. ผลการเปรียบเทียบการสงเสริมบทบาทสตรีในทองถ่ินผานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล

ปากบอง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ การศึกษา สถานภาพ
อาชีพ และรายได พบวา สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลปากบองท่ีมีอายุ สถานภาพ และอาชีพ
แตกตางกัน มีการสงเสริมบทบาทสตรีในทองถ่ินผานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลปากบองไมแตกตาง
กัน สวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลปากบองท่ีมีการศึกษา และรายไดแตกตางกันมีการ

* นิสิตปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร) ภาควิชารัฐศาสตร
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
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สงเสริมบทบาทสตรีในทองถ่ินผานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลปากบองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ท่ีระดับ 0.01

3. ปญหา อุปสรรค พบวา สตรีบางสวนขาดความเชื่อม่ันในตนเอง ไมกลาแสดงออกเทาท่ีควร
ขาดความรวมมือจากบุคคลบางกลุม เพราะยังมีความเหลื่อมล้ําไมเทาเทียมกันในเรื่องสิทธิชายหญิง
และขอเสนอแนะ คือ สรางความตระหนักรูในเรื่องสิทธิความเทาเทียมกัน เสริมสรางใหสตรีมีความเปนจิต
อาสา เพ่ือกาวเขาสูการเปนผูนําในทองถ่ิน และควรมีการสรางปฏิสัมพันธท่ีดีระหวางองคกรและทองถ่ิน
เพ่ือรวมกันพัฒนาสังคมตอไป

4. การสงเสริมบทบาทสตรีในทองถ่ินผานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลปากบอง อําเภอปา
ซาง จังหวัดลําพูน สามารถสรุปได ดังนี้ สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลปากบองใหความสนใจ
การสงเสริมบทบาทสตรีในทองถ่ินใหกาวเขามาสูการเปนผูนําในดานตางๆ มีความตองการความเสมอภาค
ทางเพศในสังคม และมีความพรอมท่ีจะแสดงศักยภาพของตนเองในสถานการณตางๆ ซึ่งกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีไดเปดโอกาสใหสตรีทุกคนเขามามีบทบาทในการทํางานในพ้ืนท่ีของตนมากข้ึน รวมไปถึงการ
เขาไปมีสวนในการรางระเบียบกฎเกณฑในการทํางานรวมกัน และเปนผูนําในการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลปากบองท้ังนี้การสงเสริมบทบาทสตรีในทองถ่ินจะชวย
พัฒนาศักยภาพพลังของสตรีใหมีบทบาทท่ีเขมแข็งข้ึน

คําสําคัญ : การสงเสริม, บทบาทสตรีในทองถ่ิน, กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

Abstract
The objective of this study were : 1) to study The Encouragement of The

Local Women Role Through The Women Empowerment Funds in Tambon Pakbong,
Pasang District, Lamphun Province, 2) to compare The Encouragement of The Local
Women Role Through The Women Empowerment Funds in Tambon Pakbong Pasang
District Lamphun Province, 3) to study the problem, obstacles and suggestions of The
Encouragement of The Local Women Role Through The Women Empowerment Funds in
Tambon Pakbong, Pasang District, Lamphun Province and 4) to study the implementation
of the Buddhist principles, Sappurisa Dhamma for applying to The Encouragement of The
Local Women Role Through The Women Empowerment Funds in Tambon Pakbong
Pasang District Lamphun Province. The research implemented by the Mixed Methods
Research, it was the Quantitative Research, Survey Research , the sample in this research
were 296 people of the members of Tambol Pakbong’s Women Empowerment Funds,
analyzed the data by Frequency, Percentage, Average (Mean) and Standard Deviation,
testing with F-test, using One Way Analysis of Variance (One Way ANOVA) and compare
the  differences of the average in pairs by means of the variance Least Significant
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Difference (LSD), and Qualitative Research by In-depth Interviews with the Key Informants
and analyzed the data by Content Analysis Technique.

The research results shows that:
1) The Encouragement of The Local Women Role Through The Women

Empowerment Funds in Tambon Pakbong, Pasang District, Lamphun Province, overall
level was moderate.

2) Comparison of The Encouragement of The Local Women Role Through The
Women Empowerment Funds in Tambon Pakbong, Pasang District, Lamphun Province
classified by personal factors including age, marital status, education, occupation and
income found that the people of difference in age, marital status and occupation have
been encouraging of the local women role through the Women Empowerment Funds in
Tambon Pakbong, Pasang District, Lamphun Province, not difference. The people who
differed in education and income have been the encouragement of differ significantly at
0.01.

3) The problem and obstacles of The Encouragement of The Local Women
Role Through The Women Empowerment Funds in Tambon Pakbong, Pasang District,
Lamphun Province found that someone lacked confidence in themselves, did not dare
to show off and sometimes they didn’t get cooperation from somebody because of
gender inequality. The suggestions were they should get enhancing awareness of the
Sexual rights, introduce to be a volunteer for to be a local leader and people should
participate with the state agencies to develop their locality.

4) Conclusion is that The Encouragement of The Local Women Role Through
The Women Empowerment Funds in Tambon Pakbong, Pasang District, Lamphun
Province which the people interested to encourage the role women to the local
leadership in a variety of ways. They wanted to terminate sexual harassment and ready
to show the full potential of your own in different situations. The Women Funds gave an
opportunity to all women have a role to working in their area that they can draft the
roles in working together and to be a leader by activation of Tambon Pakbong
Empowerment Funds. In addition, the encouragement of the local role women will
develop the power of women to be strong.
Keywords : Encouragement, The Local Women Role, The Women Empowerment Funds



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

๕๑๘

บทนํา

จากปญหาท่ีเกิดข้ึนตอสตรีในวันนี้ ไมวาจะเปนปญหาการถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว
การขาดโอกาสในสังคม ปญหาการถูกเลือกปฏิบัติ และท่ีสําคัญโอกาสในการดึงศักยภาพของสตรี ท่ีจะ
แสดงตอสังคมมีนอย จึงตองมีการสงเสริมและพัฒนาอีกมาก ดังนั้น “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” จึงถูก
จัดตั้งข้ึนซึ่งเปนนโยบายของรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือยกระดับและเสริมศักยภาพสตรีในทุกมิติ โดย
นําศักยภาพและความแตกตางระหวางหญิงชาย ซึ่งนับวาเปนพลังสังคมอยางหนึ่ง ท่ียังไมไดรับการพัฒนา
อยางเปนระบบ ใหมีการนํามาใชอยางสรางสรรค รวมท้ังเพ่ือพัฒนาและขยายศักยภาพบทบาทสตรีใหเปน
พลังทางสังคมท่ีเขมแข็ง สามารถชวยนําพาและรวมสรางสังคมไปสูความเสมอภาค อยางสรางสรรค และมี
สันติสุขอยางเคียงบาเคียงไหลกับผูชาย สําหรับการดําเนินงานดังกลาว รัฐบาลไดทํางานรวมกับองคกร
สตรี ตั้งแตระดับทองถ่ินจนถึงระดับประเทศ เพ่ือใหโอกาสสตรีในทุกพ้ืนท่ี ทุกชุมชน ไดมีสวนรวมในการ
รวมคิด รวมทํา และรวมพัฒนาเพ่ือสตรีทุกคน โดยความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องคกรสตรีตางๆ ในการขับเคลื่อนกองทุน จะชวยทําใหสตรีทุกคนไดใชประโยชนจากกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ในการมีสวนรวมสรางสรรคพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ1

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลปากบอง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน กอตั้งข้ึนเม่ือป
พ.ศ. 2555 ไดรับความสนใจจากสตรีในพ้ืนท่ีเขารวมสมัครเปนสมาชิกอยางตอเนื่อง ปจจุบันมีสมาชิก
ท้ังสิ้น 1,293 คน (ขอมูล ณ วันท่ี 25 มีนาคม 2558) และมีกลุมสมาชิกท่ีเขารวมโครงการหลายกลุม
ท้ังประเภทเงินทุนอุดหนุน (เงินทุนเพ่ือการสนับสนุนอบรมพัฒนาศักยภาพในดานตางๆ) และเงินทุน
หมุนเวียน (เงินทุนกูยืมเพ่ือการประกอบอาชีพ) แตก็ยังขาดความรวมมือจากสตรีในพ้ืนท่ีบางกลุมในการ
ดําเนินการขับเคลื่อนงาน อาทิเชน การขาดความม่ันใจในการเปนผูนํา การใชสิทธิตามอํานาจหนาท่ีตาม
ตําแหนง การแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจท่ีเด็ดขาดในการแกปญหาเฉพาะหนา ขาดโอกาสในการ
แสดงศักยภาพของตนในพ้ืนท่ีสาธารณะ และขาดการสนับสนุนจากครอบครัวและสังคม เกิดการ
แทรกแซงอํานาจจากผูชาย อาจเปนเพราะแนวคิดแบบสมัยกอนท่ีวา ผูชายมีอํานาจหนาท่ีมากกวาผูหญิง
สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวา บทบาทของสตรีในสังคมจึงมีนอย ซึ่งปญหาความไมเทา
เทียมกันนี้ทําใหกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลปากบองขาดการพัฒนา และขาดความเขมแข็ง

จากเหตุผลขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจ เรื่อง การสงเสริมบทบาทสตรีในทองถ่ินผานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีตําบลปากบอง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน เพราะปญหาของสตรีเปนปญหาท่ี
ตองไดรับการแกไขท้ังในดานการยุติการกระทําความรุนแรงตอผูหญิงและครอบครัว การลดปญหาการ
กดข่ีขมเหงสตรีในสังคม ความไมเทาเทียมกันระหวางหญิงและชาย ตองมีการสงเสริมใหสตรีมีบทบาท
ในทองถ่ินมากยิ่งข้ึน พัฒนาศักยภาพของสตรีในทุกๆ ดานใหสตรีมีจุดยืนท่ีม่ันคงในสังคม เม่ือรัฐบาล
ไดจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีข้ึนมา จึงเปนโอกาสท่ีดีท่ีจะมีการสงเสริมบทบาทสตรีตั้งแตในระดับ
ทองถ่ินจนถึงระดับประเทศ ดังนั้นเราสนับสนุนโครงการของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนี้ และตอยอด
โครงการใหสตรีในทองถ่ินไดรับผลประโยชนใหมากท่ีสุด เกิดการพัฒนาศักยภาพชีวิตความเปนอยู พัฒนา
จิตใจ รวมไปถึงพัฒนาอาชีพของกลุมสตรีใหม่ันคงและยั่งยืน ซึ่งไมจําเปนตองพ่ึงพาอาศัยบุรุษเพศ อีกท้ัง

1 คูมือกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด/ตําบล, ความเปนมากองทุนพัฒนาบทบาทสตรี, (สํานักงาน
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแหงชาติ : กรุงเทพมหานคร), 2555, หนา 1.
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ประเทศไทยเปนเมืองพุทธ มีพระพุทธศาสนานอมนําจิตใจในการใชชีวิตประจําวันอยูแลว ดังนั้นการนํา
หลักธรรมของพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการดําเนินงานวิจัย ซึ่งผูวิจัยเห็นวา หลักสัปปุริสธรรม2

หรือธรรมสําหรับสัตตบุรุษ ผู ซึ่งมีความประพฤติดี ประพฤติชอบดวยกาย วาจา และใจ ไดแก
1. ธัมมัญุตา 2. อัตถัญุตา 3. อัตตัญุตา 4. มัตตัญุตา 5. กาลัญุตา 6. ปริสัญุตา
7. ปุคคลปโรปรัญุตา ซึ่งเหมาะสมท่ีมีประโยชนนํามาใชในการสงเสริมบทบาทสตรีในทองถ่ินผาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลปากบอง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน อาจทําใหโครงการนี้ เกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และสามารถนําไปปรับใชกับทองถ่ินของผูท่ีสนใจศึกษาการสงเสริมบทบาทสตรีใน
ทองถ่ินตอไป

1. วัตถุประสงค
1.1 เพ่ือศึกษาการสงเสริมบทบาทสตรีในทองถ่ินผานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลปาก

บอง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน
1.2 เพ่ือเปรียบเทียบการสงเสริมบทบาทสตรีในทองถ่ินผานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของ

ตําบลปากบอง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ตามปจจัยสวนบุคคล
1.3 เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการสงเสริมบทบาทสตรีในทองถ่ินผาน

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลปากบอง อําเภอปาซาง จังหวดัลําพูน
1.4 เพ่ือศึกษาการนําหลักสัปปุริสธรรมมาประยุกตใชในการสงเสริมบทบาทสตรีในทองถ่ิน

ผานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลปากบอง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน

2. ขอบเขตของการวิจัย
2.1 ขอบเขตดานเนื้อหา ผูวิจัยกําหนดขอบเขตเนื้อหาโดยการบูรณาการจากอํานาจหนาท่ี

ของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล 3 ดาน ไดแก 1) ดานการเปนสวนหนึ่งของ
คณะทํางานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลปากบอง 2) ดานการมีสวนในการรางระเบียบกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีตําบลปากบอง 3) ดานการขับเคลื่อนการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลปากบอง

2.2 ขอบเขตดานตัวแปร ไดแก ตัวแปรตน (Independent Variables) ไดแก ปจจัยสวน
บุคคล ประกอบดวย อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได และตัวแปรตาม
(Dependent Variables) ไดแก การสงเสริมบทบาทสตรีในทองถ่ินผานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ตําบลปากบอง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ไดแก

1) ดานการเปนสวนหนึ่งของคณะทํางานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลปากบอง
2) ดานการมีสวนในการรางระเบียบกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลปากบอง
3) ดานการขับเคลื่อนการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลปากบอง

2 องฺ.สตฺตก.(ไทย) ๒๓/๖๘/๑๔๓-๑๔๖.
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2.3 ขอบเขตดานประชากร ประชากร (population) ท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก สมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลปากบอง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน จํานวน 296 คน จากสมาชิก
จํานวน 1,293 คน และกําหนดเลือกผูใหขอมูลสําคัญ (Key informant) ผูวิจัยทําการสัมภาษณเชิงลึก
(in-depth Interview) จํานวน 7 รูป/คน

2.4 ขอบเขตดานพื้นท่ี ไดแก 1. หมูบานสบทา 2. หมูบานทาตนงิ้ว 3. หมูบานหนองสะลีก
4. หมูบานหนองผํา 5. หมูบานปากบอง

2.5 ขอบเขตดานระยะเวลา ดําเนินการวิจัยตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2558 ถึงมกราคม
2559 รวมเปนระยะเวลา 6 เดือน

3. สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานท่ี 1 ประชาชนท่ีมีอายุตางกันมีการสงเสริมบทบาทสตรีในทองถ่ินผานกองทุน

พัฒนาบทบาทสตรีตําบลปากบอง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน แตกตางกัน
สมมติฐานท่ี 2 ประชาชนท่ีมีสถานภาพตางกันมีการสงเสริมบทบาทสตรีในทองถ่ินผาน

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลปากบอง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน แตกตางกัน
สมมติฐานท่ี 3 ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีการสงเสริมบทบาทสตรีในทองถ่ินผาน

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลปากบอง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน แตกตางกัน
สมมติฐานท่ี 4 ประชาชนท่ีมีอาชีพตางกันมีการสงเสริมบทบาทสตรีในทองถ่ินผานกองทุน

พัฒนาบทบาทสตรีตําบลปากบอง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน แตกตางกัน
สมมติฐานท่ี 5 ประชาชนท่ีมีรายไดตางกันมีการสงเสริมบทบาทสตรีในทองถ่ินผานกองทุน

พัฒนาบทบาทสตรีตําบลปากบอง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน แตกตางกัน

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การสงเสริมบทบาทสตรีในทองถ่ินผานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ตําบลปากบอง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน” จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวผูวิจัย
กําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) ดังนี้

ขอมูลสถานภาพสวนบุคคล

1. อายุ
2. สถานภาพ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. รายได

การสงเสริมบทบาทสตรีในทองถิ่น
ผานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลปากบอง

อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน 3 ดาน ไดแก
1. ดานการเปนสวนหนึ่งของคณะทํางานกองทุน

พัฒนาบทบาทสตรีตําบลปากบอง
2. ดานการมีสวนในการรางระเบียบกองทุน

พัฒนาบทบาทสตรีตําบลปากบอง
3. ดานการขับเคลื่อนการดําเนินงานกองทุน

พัฒนาบทบาทสตรีตําบลปากบอง
สัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ

จํานวน 7 รูป/คน

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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5. วิธีดําเนินการวิจัย
5.1 รูปแบบการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การสงเสริมบทบาทสตรีในทองถ่ินผานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล

ปากบอง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน เปนการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) โดยใชระเบียบวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บ
รวบรวมขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In Depth Interview)

5.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง
5.2.1 ประชากร ท่ีใชในการวิจัย ไดแก สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลปากบอง

อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน จํานวนท้ังสิ้น 1,293 คน
5.2.2 กลุมตัวอยาง ท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการ

ใชสูตรคํานวณของเครซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan)3 ซึ่งไดกลุมตัวอยางจํานวน 296 คน
5.2.3 ผูใหขอมูลหลัก ผูวิจัยทําการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ผูใหขอมูล

หลักจํานวน 7 รูป/คน ไดแก พระสงฆ 1 รูป และผูนําชุมชน 6 คน
5.3 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
เครื่องมือท่ีใชการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนตาม

กรอบของการวิจัยเรื่อง “การสงเสริมบทบาทสตรีในทองถ่ินผานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลปากบอง
อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน” และผูวิจัยสรางแบบสัมภาษณเพ่ือใชเก็บขอมูลโดยเปนแบบสัมภาษณแบบมี
โครงสราง (Structured Intertie)

5.4 การวิเคราะหขอมูลแบบสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามโดยใชโปนแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร

โดยใชสถิติ ดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม หลังจากท่ีไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจาก

แบบสอบถามเรียบรอย นําขอมูลท่ีไดไปวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จทาง
สถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร ดังนี้

สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) สําหรับอธิบายลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง
และพรรณนาการสงเสริมบทบาทสตรีในทองถ่ินผานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลปากบอง อําเภอ
ปาซาง จังหวัดลําพูน สถิติท่ีใชคือ คาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean)
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

3 Krejcie, R.V. & Morgan, D.W., Determining Sample Size for Research Activities
(Educational and Psychological Measurement : 1970), pp. 607-610.
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สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชสําหรับทดสอบสมมติฐาน เพ่ือเปรียบเทียบการ
สงเสริมบทบาทสตรีในทองถ่ินผานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลปากบอง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน
โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล สถิติท่ีใชคือ การทดสอบคาเอฟ (F-test) ดวยวิธีวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (ONE WAY ANOVA) ในกรณีตัวแปรตนตั้งแต 3 กลุมข้ึนไป เม่ือพบวามีความ
แตกตางจะทําการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีผลตางสําคัญนอยท่ีสุด (Least
Signficant Difference : LSD)

2. การวิเคราะหขอคําถามปลายเปด ผูวิจัยทําการวิเคราะหการเก็บขอมูล ไดกําหนดตาม
กรอบของการวิจัย จากนั้นนําขอมูลท่ีไดมาจัดกลุมขอมูล (Data Grouping) ตามกรอบท่ีไดกําหนดเอาไว
แลวทําการวิเคราะหโดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency)

3. การวิเคราะหขอมูลแบบสัมภาษณเชิงลึก ผูวิจัยจัดกลุมขอมูล (Data Grouping) ตามลําดับ
ความสําคัญของประเด็นการสัมภาษณท่ีกําหนดไว จากนั้นจึงทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชเทคนิคการ
วิเคราะหเชิงเนื้อหาประกอบบริบท (Context Content analysis Technique) โดยการเขียนแบบ
พรรณนา

6. ผลการวิจัย
6.1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 41-50 ป จํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 30.4

มีสถานภาพสมรส จํานวน 157 คน คิดเปนรอยละ 52.7 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน
129 คน คิดเปนรอยละ 43.2 อาชีพรับจาง จํานวน 141 คน คิดเปนรอยละ 47.3 และรายไดสวนใหญ
อยูท่ีระหวาง 10,001-15,000 บาท จํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 30.7

6.2 การสงเสริมบทบาทสตรีในทองถิ่นผานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลปากบอง
อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน

การสงเสริมบทบาทสตรีในทองถ่ินผานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลปากบอง อําเภอ
ปาซาง จังหวัดลําพูน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.45 เม่ือพิจารณาเปนราย
ดานสรุปไดดังนี้ 1) ดานการเปนสวนหนึ่งของคณะทํางานของการสงเสริมบทบาทสตรีในทองถ่ินผาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลปากบอง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.42 2) ดานการมีสวนในการรางระเบียบของการสงเสริมบทบาทสตรีในทองถ่ินผาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลปากบอง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.28 3) ดานการขับเคลื่อนการดําเนินงานของการสงเสริมบทบาทสตรีในทองถ่ินผาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลปากบอง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.65
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6.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ประชาชนท่ีมี อายุ สถานภาพ และอาชีพ ตางกัน มีความคิดเห็นตอการสงเสริมบทบาทสตรี

ในทองถ่ินผานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลปากบอง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ไมแตกตางกัน จึง
ปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว สวนการศึกษาและรายได ตางกัน มีความคิดเห็นตอการสงเสริมบทบาทสตรีใน
ทองถ่ินผานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลปากบอง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน แตกตางกัน จึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัย

6.4 ผลการสัมภาษณเชิงลึก
1. ดานการเปนสวนหนึ่งของคณะทํางานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลปากบอง
สตรีสวนใหญยังขาดความม่ันใจในตนเอง ขาดความกลาแสดงออกในท่ีสาธารณชน อาจเพราะ

ขาดความนาเชื่อถือ ความไววางใจจากการไมเทาเทียมกันของชายและหญิง การรณรงคเรื่องสิทธิสตรียังไม
ดีพอ สังคมยังมีแนวคิดเดิมๆ เรื่องความเหลื่อมล้ําทางสังคมท่ีวาผูหญิงออนแอกวาผูชาย ทําใหการ
ตัดสินใจในเรื่องตางๆ เกิดการโลเลไมเด็ดขาดพอ อีกท้ังยังขาดโอกาสและการสนับสนุนท่ีสตรีจะไดกาวข้ึน
สูการเปนผูนํา

2. ดานการมีสวนในการรางระเบียบกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลปากบอง
สตรีตําบลปากบองสวนใหญยังการความเขาใจในระเบียบขอบังคับ หรือกฎเกณฑของการ

ทํางานรวมกันในสังคมหรือทองถ่ิน ขาดการแสดงความคิดเห็นจากสวนรวม ทําใหเกิดความเขาใจผิดคิดวา
ระเบียบ เอ้ือประโยชนแกฝายหนึ่ง เม่ือกลุมสมาชิกทําโครงการเพ่ือขอรับการพิจารณา ขาดการชี้แจง
ระเบียบขอบังคับใหชัดเจน ทําใหโครงการไมผานการอนุมัติ

3. ดานการขับเคลื่อนการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลปากบอง
การประชาสัมพันธการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลปากบองยังไมท่ัวถึง ขาด

ความรวมมือจากสตรีบางกลุม ทําใหเกิดปญหากระทบการทํางานของกองทุนฯ ตําบล ซึ่งสตรีบางสวน
ยังไมเขาใจการทํางานท่ีเปนระบบโดยมีระเบียบเปนขอบังคับในการทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน ทําใหเกิด
ความเขาใจท่ีวา การทํางานรวมกับหนวยงานภาครัฐยากแกการเขาถึง ควรทําความเขาใจในการทํางาน
ของระบบราชการ และควรปรับการทํางานใหเขากับพ้ืนท่ีโดยไมล้ําเสนกัน ควรมีการรณรงคใหสตรีเกิด
ความรักท่ีจะเขารวมการพัฒนาทองถ่ินของตนอยางสมัครใจ

การนําหลักสัปปุริสธรรมมาบูรณาการกับการสงเสริมบทบาทสตรีในทองถิ่นผานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี

การปฏิบัติงานของคณะทํางานและสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลปากบองนั้น
โดยสวนใหญแลวจะเนนเรื่องของการเปนสวนหนึ่งของคณะทํางาน การมีสวนรวมในการรางระเบียบใน
การทํางานรวมกัน และการขับเคลื่อนการดําเนินงานของทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งในการปฏิบัติงานนั้น
ตรงกับหลักสัปปุริสธรรม ท้ัง 7 ประการ อันไดแก 1. ธัมมัญุตา (รูเหตุ) 2. อัตถัญุตา (รูผล)
3. อัตตัญุตา (รูตน) 4. มัตตัญุตา (รูจักพอประมาณ) 5. กาลัญุตา (รูกาลเวลา) 6. ปริสัญุตา (รูจัก
ชุมชน) และ7. ปุคคลปโรปรัญุตา (รูจักเลือกบุคคลในการทํางาน)
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7. สรุปองคความรูท่ีไดจากการวิจัย
จากการวิจัย ผูวิจัยไดรับองคความรูท่ีไดจากการวิจัยครั้งนี้ คือ ทําใหทราบการสงเสริมบทบาท

สตรีในทองถ่ินผานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลปากบอง ปญหา อุปสรรค ซึ่งนําไปสูแนวทางในการ
แกปญหาการสงเสริมบทบาทสตรีในทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เพ่ือการแกปญหาในครั้งตอไป
สามารถสรุปเปนแผนภาพองคความรูได ดังนี้

การสงเสริมบทบาทสตรีในทองถิ่นผาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลปากบอง

อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน

การเปนสวนหนึ่ง
ข อ ง ค ณ ะ ทํ า ง า น
กองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีตําบลปากบอง
-ก า ร ป ฏิ บั ติ ต น เ ป น
แบบอยางที่ดีอยูเสมอ
- มี ก า ร พิ จ า ร ณ า
โครงการใหเปนไปตาม
ระเบียบของกองทุนฯ
- รับฟงความคิดเห็นของ
สมาชิกและผูอ่ืน
- แสดงความคิดเห็นของ
ตนเองอยางเหมาะสม

การมีสวนในการ
รางระเ บียบกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี
ตําบลปากบอง
- ชี้แจงระเบียบกองทุนฯ
ใหสมาชิกทราบกอนทํา
โครงการเสมอ
- หมั่ น ศึกษาระ เบี ยบ
ขอบังคับ
- แสดงความคิดเห็นใน
การรางระเบียบตําบล
- รวมรางระเบียบดวย
ความโปรงใส

การขับเคลื่อนการ
ดํ า เ นิ น ง านกอง ทุน
พัฒนาบทบาทสตรี
ตําบลปากบอง
- เอาใจใสและใหความ
ช ว ย เ ห ลื อ ใ น ก า ร
แกปญหาของกลุมสมาชิก
- เมื่อพบโครงการที่ผิด
วัตถุประสงคตองวาไป
ต า ม ร ะ เ บี ย บ อ ย า ง
เครงครัด
- สงเสริมใหสมาชิกข้ึน
ทะเบียนหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ

แผนภาพท่ี 2 สรุปองคความรูท่ีไดจากการวิจยั
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สรุปองคความรูท่ีไดจากการวิจัย ผูวิจัยไดรับองคความรูท่ีไดจากการศึกษา ดังนี้
การเปนสวนหนึ่งของคณะทํางานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลปากบอง คือ การปฏิบัติ

ตนเปนแบบอยางท่ีดี จะสงผลดีในการทํางานตามมาทําใหผูอ่ืนอยากเขารวมในกิจกรรมไมวาจะเปนการ
ประชุมในวาระตางๆ และยังสงเสริมใหมีการกลาแสดงความคิดเห็นของตนเพ่ือรวมกันพัฒนาชุมชนตอไป

การมีสวนในการรางระเบียบกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลปากบอง คือ การรวมกันใน
การรางระเบียบการปฏิบัติงานรวมกันนั้น จะทําใหการทํางานรวมกันมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ไม
กอใหเกิดการเอ้ือประโยชนแกฝายใด เกิดความโปรงใสในการทํางานซึ่งสามารถทําการตรวจสอบได

การขับเคลื่อนการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลปากบอง คือ การดูแลเอาใจ
ใสในกิจการงานท้ังของตนเองและกลุมสมาชิก ใหความชวยเหลือในการแกปญหาในการดําเนินการตางๆ
และเม่ือพบโครงการท่ีผิดวัตถุประสงคก็ตองมีการพิจารณากันตามระเบียบอยางเครงครัด

8. ขอเสนอแนะ
8.1 ขอเสนอแนะท่ัวไป
1. ควรมีการกระตุนใหสตรีตําบลปากบองเขามามีบทบาทในการทํางานในทองถ่ินมากข้ึน
2. ควรสงเสริมการพัฒนาศักยภาพดานการเปนผูนําของสตรี
3. ควรสงเสริมบทบาทสตรีตําบลปากบองใหมีความกลาแสดงออกดานความคิดเห็นของ

ตนเอง เพ่ือการพัฒนาของทองถ่ินตน
4. ควรเสริมสรางความตระหนักรูเรื่องสิทธิเทาเทียมกันของหญิงชายในสังคมใหมากข้ึน
5. ภาครัฐควรใหการสนับสนุนบทบาทสตรีใหมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน
8.2 ขอเสนอแนะสําหรับการนําไปปฏิบัติ
1. ดานการเปนสวนหนึ่งของคณะทํางานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลปากบอง หนวยงาน

ราชการควรใหความรวมมือและการสนับสนุนการทํางานของสตรีในทองถ่ิน    มีการประชาสัมพันธการ
ดําเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอยางสมํ่าเสมอ เปดโอกาสใหสตรีตําบลไดมีสวนในการแสดง
ความคิดในเชิงปฏิบัติการของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล

2. ดานการมีสวนในการรางระเบียบกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลปากบอง ใหความสําคัญ
ในการปฏิบัติงานรวมกันของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีการหารือในการตั้งขอระเบียบกฎเกณฑ
ในการทํางานรวมกัน รางระเบียบรวมกันอยางโปรงใส ชี้ใหเห็นประโยชนในการจัดทํารวมกัน สามารถนํา
ระเบียบท่ีผานการประชาคมแลวมาใชไดอยางแทจริง

3. ดานการขับเคลื่อนการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลปากบอง สงเสริมใหสตรี
มีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ ใชบทบาทของตนเองท่ีไดรับหรือตําแหนงท่ีดํารงอยูในทองถ่ินใหเกิดประโยชน
แนะนําและชักชวนใหสมาชิกเขารวมโครงการของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอยางตอเนื่อง มีการติดตาม
การดําเนินงานโครงการของสมาชิกอยูเสมอ และควรสงเสริมสนับสนุนกลุมสมาชิกใหมีการพัฒนาตนเอง
และตอยอดพัฒนาโครงการใหประสบผลสําเร็จตอไป
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8.3 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาการสงเสริมบทบาทสตรีในทองถ่ินในการมีสวนรวมทางการเมือง
2. ควรศึกษาการประเมินผลการสงเสริมบทบาทสตรีในทองถ่ิน
3. ควรศึกษาความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับบทบาทการเปนผูนําของสตรีในทองถ่ิน
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ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตําบลบางคลาน อําเภอ
โพทะเล  จังหวัดพิจิตร

Factors Affecting Tax Collection Efficiency of
Bangklan Municipal District Photalay District,

Phichit Province

สรญา  คงรอด*

อาจารยท่ีปรึกษา ดร.ธนัสถา   โรจนตระกูล**

บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงระดับความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของ

เทศบาลตําบลบางคลาน อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตรและเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีตอประสิทธิภาพ
ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ซึ่งเปนการวิจัยในเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ กลุมตัวอยางเชิงปริมาณ คํานวณจากตารางของ Taro Yamane ท่ีจํานวน ๒๙๐ คน
เครื่องมือท่ีใชสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลไดแก แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ วิเคราะหขอมูล
โดยใชสถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน การทดสอบ t – test สถิติ F – test สวนการวิจัยเชิง
คุณภาพ ใชกลุมตัวอยางจากวิธีการสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง วิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเชิง
เนื้อหาแลวสรุปผลเปนความเรียง

ผลการวิจัยพบวา
๑. ระดับความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตําบลบางคลาน ท้ัง ๖ ดาน

พบวาโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ
ดานบรรยากาศท่ีเอ้ืออํานวยใหปฏิบัติตามกฎหมายภาษี รองลงมาตามลําดับ คือ ดานประสิทธิภาพ
ของพนักงานผูจัดเก็บภาษีและกระบวนการจัดเก็บภาษีของรัฐ ดานโครงสรางภาษี ดานการลดจํานวน
ผูเสียภาษีท่ีหลบเลี่ยงการชําระภาษี ดานลักษณะของกฎหมายภาษีและบทลงโทษ และดานความมี
จิตสํานึกในหนาท่ีการเสียภาษีของผูเสียภาษี

* นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน) คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
** อาจารยประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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๒. เปรียบเทียบปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ท้ัง ๖ดาน จําแนกตามปจจัย
สวนบุคคล พบวา เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ความรูความเขาใจ
เก่ียวกับภาษี: ดานการรับรูขาวสารการชําระภาษี ความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษี: ดานอัตราภาษี
และประเภทของภาษี และความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษี: ดานความถ่ีของการชําระภาษี มีผลตอ
ความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีมีตอประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตําบลบางคลาน สวน
อายุ ไมมีผลตอความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของเทศบาล
ตําบลบางคลาน

๓. แนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตําบลบางคลาน อําเภอ
โพทะเล จังหวัดพิจิตร พบวา ๓.๑)ดานความมีจิตสํานึกในหนาท่ีการเสียภาษีของผูเสียภาษี คือ มี
มาตรการรณรงคใหประชาชนใสใจและเห็นถึงความสําคัญในการชําระภาษีใหครบถวน ๓.๒)ดาน
ลักษณะของกฎหมายภาษี และบทลงโทษ คือ การเพ่ิมมาตรการในบทลงโทษการหลีกเลี่ยงการชําระ
ภาษีใหมีมาตรการท่ีรุนแรงยิ่งข้ึน ๓.๓)ดานประสิทธิภาพของพนักงานผูจัดเก็บภาษี และกระบวนการ
จัดเก็บภาษีของรัฐ คือ การเพ่ิมพนักงานผูจัดเก็บภาษีใหมีจํานวนเพียงพอตอการใหบริการประชาชน
๓.๔)ดานบรรยากาศท่ีเอ้ืออํานวยใหปฏิบัติตามกฎหมายภาษี คือ การใหผูนําชุมชนในทองถ่ินเปน
แบบอยางท่ีดีในการมาชําระภาษีใหกับเทศบาลอยางครบถวนและตรงเวลา ๓.๕)ดานโครงสรางภาษี
คือ การจัดใหมีการประชาสัมพันธและอบรมใหความรูเก่ียวกับภาษีประเภทตางๆในรูปแบบท่ีงายตอ
การทําความเขาใจและ ๓.๖)ดานการลดจํานวนผูเสียภาษีท่ีหลบเลี่ยงการชําระภาษี คือ มีมาตรการ
เพ่ิมการประชาสัมพันธใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญในการมาชําระภาษีใหครบถวน

คําสําคัญ : ประสิทธิภาพ, การจัดเก็บภาษี

Abstract
The objectives of the studies were to 1) to study about the level of the

levying capability of Bangklan Municipal DistrictPhotalay District, Phichit Province. 2)
to study the comparison the factor affecting to the  levying capability of Bangklan
Municipal DistrictPhotalay District, Phichit Province. 3) to study the guidelines for
developing to increase  levying capability of Bangklan Municipal DistrictPhotalay
District, Phichit Province.This research is quantitative research calculated by using the
formula table of Taro Yamane with290 samples. The tools used in this study were
questionnaire and the data were analyzed by using Descriptive Statistics and
Inferential Statistics.The data were collected using a questionnaire and analysed by
mean, standard deviation, t – test, F– test. This quantity research data; samples were
purposely selected for an in-depth-interview, was analyzed by using content analysis.
The results of the study were as follows:
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1. the level of the levying capability of Bangklan Municipal DistrictPhotalay District,
Phichit Provincecovering all 6 aspects found that the over all was at the medium
level.When distinguishing in eachaspect found thatthe highest average aspect was
the convenient atmosphere for abiding strictly by the tax law aspect, next to the
Revenue Collecting Officer competency aspect and the Revenue Collecting process
of the government, Tax structure, decreasing the amount of taxavoidance aspect, tax
law aspect and legal punishment aspect and awareness of tax obligations of
taxpayersaspect.
2. the comparison the factor affecting to the  levying capability of Bangklan Municipal
DistrictPhotalay District, Phichit Provincecovering all 6 aspects found thatGender,
Married Status, Education level, Career, Incomes, knowledge and comprehension
about tax of taxpayers, The perception of tax payment , tax rate and tax types,
paying taxes frequency affecting to  the opinion about the factor of tax collection of
ofBangklan Municipal DistrictPhotalay District, Phichit Province
3. the guidelines for developing to increase levying capability of Bangklan Municipal
DistrictPhotalay District, Phichit Province were found that 3.1) awareness of tax
obligations of taxpayersaspect wereto run the campaign and to encourage the public
attention and the importance of paying taxes in full and on timeas well as motivating
the public that taxpayers' money every baht every stang. The payment to the
municipality that has adopted for a cost-efficient local community
development3.2)The tax law and legal punishment aspect were to to increase the
legal penalty to tax avoidance to have more extreme and to increase the fine rate in
order to force people abiding strictly by the tax law aspect. 3.3) the Revenue
Collecting Officer competency and the Revenue Collecting process of the
government aspects were to increase the efficient number of capable tax collecting
officers to serve the people effectively. 3.4) the convenient atmosphere for abidingby
the tax law aspectwas to have local community leaders to set a good example as a
taxpayer of paying taxes in full and on time for the sake of building the good
atmosphere and motivating people to realize about the importance of taxpaying. 3.5)
Tax structure was to provide training and promoting session about the different types
of tax types that are easy to understand by the public. And 3.6) decreasing the
amount of taxavoidance aspect was to provide the more promoting measure to
make people realizing more about the importance of tax paying full and on time.

Keyword : Efficiency , Tax collection
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๕๓๐

๑. บทนํา

การปกครองทองถ่ินเปนหนวยงานท่ีชวยสนองตอบตอปญหาและความตองการของชุมชน
ภายในทองถ่ิน เทศบาลตําบลเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจัดตั้งข้ึนมีสถานะตามกฎหมาย ตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๒ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งมีสาระสําคัญเก่ียวกับการ
กระจายอํานาจทางการคลัง ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีรายไดเพ่ิม ซึ่งอาจจะมาจากภาษีทองถ่ิน
ภาษีแบง เงินอุดหนุน ขณะเดียวกันใหมีภารกิจและมีอํานาจการใชจายงบประมาณและการตรวจสอบ
ตามกระบวนการของทองถ่ิน๑

จากการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พบวา ปญหาในการจัดเก็บรายได
เปนอุปสรรคสําคัญยิ่งกลาวคือเทศบาลมีการจัดเก็บรายไดท่ีไมเพียงพอในการนํามาพัฒนาและ
ยกระดับความเปนอยูของประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ ดวยเหตุผลดังกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมี
ความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตําบลบางคลาน
อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร เพ่ือนําขอมูลท่ีไดจากการวิจัยในครั้งนี้  มาเปนแนวทางในเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดจากภาษีของเทศบาลตําบลบางคลานใหดียิ่งข้ึน

๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพ่ือศึกษาระดับความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
๒.๒ เพ่ือเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีตอประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
๒.๓ เพ่ือเสนอแนะแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี

๓. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอน

ตอไปนี้
๓.๑ ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนผูมีหนาท่ีเสียภาษี ในเขตพ้ืนท่ีของตําบล

บางคลาน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยตารางสําเร็จรูปของ Taro Yamane1 จํานวน ๒๙๐ คนและ
กลุมตัวอยางท่ีไดจากการสัมภาษณจํานวน ๔ คน

๓.๒ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามและแบบสัมภาษณแบบก่ึงโครงสรางท่ี
สรางข้ึนจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ

๓.๓ การวิเคราะหขอมูล
๓.๓.๑ วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามโดยหาคารอยละ
๓.๓.๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีกําหนดความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี

วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

๑ ดิเรก ปทมสิริวัฒน. (2550). การคลังทองถิ่น. กรุงเทพฯ: พี.เอ.ลีฟว่ิง.
1 Taro Yamane, Statistics : An Introductory Analysis, (Third edition, Newyork : Harper and

Row Publication, 1973), p 125.
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๕๓๑

๓.๓.๓ วิเคราะหปจจัยท่ีกําหนดความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี โดยใชสถิติ
เชิงอนุมาน คือการหาคาที (t-test) สําหรับและทดสอบคาเอฟ (F-test)

๓.๓.๔ การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพในการสัมภาษณโดยใชการวิเคราะหเชิง
เนื้อหาเปนความเรียงประกอบกับทฤษฎีและแนวคิด

๓.๓.๕ สรุปและเขียนรายงาน

๔. สรุปผลการวิจัย
๔.๑ ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน ๑๖๑

คน คิดเปนรอยละ ๕๕.๕ อายุระหวาง ๔๐ – ๔๙ ป มีจํานวน ๑๐๓ คน คิดเปนรอยละ ๓๕.๕
การศึกษาระดับประถมศึกษา มีจํานวน ๑๑๖ คน คิดเปนรอยละ ๔๐.๐ มีสถานภาพสมรส จํานวน
๑๖๔ คน คิดเปนรอยละ ๕๖.๖ มีอาชีพเกษตรกร จํานวน ๑๗๑ คน คิดเปนรอยละ ๕๙.๐ มีรายได
เฉลี่ยตอเดือน ๑๕,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑๘๑ คน คิดเปนรอยละ ๖๒.๔

๔.๒ ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของเทศบาล
ตําบลบางคลาน ท้ังหมด ๖ ดาน พบวา ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานบรรยากาศท่ีเอ้ืออํานวยใหปฏิบัติตามกฎหมายภาษี รองลงมา
ตามลําดับ คือ ดานประสิทธิภาพของพนักงานผูจัดเก็บภาษีและกระบวนการจัดเก็บภาษีของรัฐ ดาน
โครงสรางภาษี ดานการลดจํานวนผูเสียภาษีท่ีหลบเลี่ยงการชําระภาษี ดานลักษณะของกฎหมายภาษี
และบทลงโทษ และดานความมีจิตสํานึกในหนาท่ีการเสียภาษีของผูเสียภาษี

๔.๓ ผลการทดสอบสมมติฐาน ประชาชนท่ีมี เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได
เฉลี่ยตอเดือน ความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษี: ดานการรับรูขาวสารการชําระภาษี ความรูความเขาใจ
เก่ียวกับภาษี: ดานอัตราภาษีและประเภทของภาษี และความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษี: ดานความถ่ี
ของการชําระภาษี มีผลตอความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีมีตอประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี สวน
อายุ ไมมีผลตอความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของเทศบาล
ตําบลบางคลาน

๔.๔ ผลการสัมภาษณเชิงลึก
๔.๔.๑ สาเหตุท่ีเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหประชาชนหลบเลี่ยงภาษีมีจํานวนเพ่ิมมาก

ข้ึนในปจจุบันมาจากการท่ีประชาชนผูมีหนาท่ีเสียภาษีมีจิตสํานึกท่ีเสื่อมถอย โดยมองวาการเสียภาษี
เปนเรื่องท่ียุงยากหรือทําใหเสียเวลา อีกท้ังยังมองวาการชําระภาษีใหตรงตามระยะเวลาท่ีกําหนดนั้น
ไมใชเรื่องจําเปน เพราะบทลงโทษเก่ียวกับการไมมาชําระภาษีใหตรงเวลานั้นไมใชบทลงโทษท่ีรุนแรง

๔.๔.๒ ขอเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีในการจัดเก็บภาษีให
ประสบผลสําเร็จ

(๑) ควรเพ่ิมจํานวนพนักงานผูจัดเก็บภาษีใหเพียงพอกับปริมาณงานและการ
ใหบริการรับชําระภาษีแกประชาชน

(๒) ควรมีการประชาสัมพันธลวงหนากอนถึงชวงระยะเวลาในการรับชําระภาษี
ประเภทตางๆใหแกประชาชนผูมีหนาท่ีเสียภาษีทราบ อีกท้ังในระหวางชวงระยะเวลาการรับชําระ
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ภาษีและชวงสัปดาหสุดทายของชวงระยะเวลาการรับชําระภาษีนั้นก็ควรมีการประชาสัมพันธซ้ําเพ่ือ
เปนการเตือนความจําใหแกประชาชนท่ียังมิไดมาชําระภาษีใหเทศบาลไดทราบ

(๓) ควรมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการจัดทําและพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลใหเปนปจจุบันเพ่ือสะดวกในการติดตามขอมูลของผูเสียภาษีเพ่ือตรวจสอบขอมูลยอนหลัง
ของผูเสียภาษีวามีคางชําระหรือไม

ขอเสนอแนะจากการวิจัย
๑. ควรทําการศึกษาเรื่องปญหาในการจัดเก็บภาษีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินขางเคียง

อ่ืนๆวาพบปญหาใดในการจัดเก็บภาษีในแนวทางเดียวกันหรือไม และมีวิธีดําเนินการแกไขปญหา
อยางไร เพ่ือนําแนวทางนั้นมาปรับใชกับเทศบาลตําบลบางคลานอําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

๒. ควรมีการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการวิจัยอยางตอเนื่องถึงปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพ
การจัดเก็บภาษีของเทศบาลตําบลบางคลาน อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร เพ่ือใหการจัดเก็บรายได
ของเทศบาลมีประสิทธิภาพสูงสุดและนํารายไดนั้นมาสรางเสริม พัฒนา ตลอดจนนํามาใชในการแกไข
ปญหารวมท้ังจัดทําบริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน อีกท้ังยัง
สงผลใหเทศบาลมีอิสระในการบริหารงานตางๆ และทําใหการใชจายตามงบประมาณท่ีกําหนดไว
สามารถดําเนินการไดอยางคลองตัวมากยิ่งข้ึน
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การใหบริการประชาชนตามหลักพุทธธรรมขององคการบริหารสวนตําบลน้ําเลา
อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร

The Services for People according to Buddhadhamma of Namlao Sub-
District Administrative Organization,Rongkwang District, Phrae Province

กฤษฏากร ธนกิจประภาพันธุ

Mr. KidsatakonTanakidpapapan
ผศ.ดร.สมจิต ขอนวงค, ดร.สายัณห อินนันใจ

บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคในการวิจัย คือ ๑. เพ่ือศึกษาระดับการใหบริการประชาชนตาม
หลักพุทธธรรมขององคการบริหารสวนตําบลน้ําเลา อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร ๒. เพ่ือศึกษา
เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนในการใหบริการประชาชนตามหลักพุทธธรรมขององคการบริหาร
สวนตําบลน้ําเลา อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร  จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได
ตอเดือน ๓. เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะเก่ียวกับการใหบริการประชาชนตามหลักพุทธ
ธรรมขององคการบริหารสวนตําบลน้ําเลา อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร ๔. เพ่ือศึกษาแนวทางการ
พัฒนาการใหบริการประชาชนตามหลักพุทธธรรมขององคการบริหารสวนตําบลน้ําเลา อําเภอรองกวาง
จังหวัดแพรเปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัย คือ ประชาชนที่อยูในพ้ืนที่เขตองคการบริหารสวนตําบลน้ําเลาอําเภอรองกวาง จังหวัดแพร
จํานวนประชากรทั้งหมด ๕,๔๑๔ คน สุมตัวอยางตามระดับชั้นอยางเปนสัดสวนไดกลุมตัวอยางจํานวน
ทั้งสิ้น ๓๔๙ คน ซึ่งกลุมตัวอยางไดมาจากการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified Sampling) ทําการหา
กลุมตัวอยางโดยใชสูตรคํานวณขนาดกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน ไดขนาดกลุมตัวอยาง คือ จํานวน
๓๔๙ คนและเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) และทําการวิเคราะหขอมูลโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร เพ่ือหาคาความถ่ี (Frequency) คารอยละ
(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทําการ
ทดสอบสมมติฐานดวยการทดสอบคาที (t-test) และคา เอฟ (F-test) ดวยการวิเคราะหความแปรปรวน
แบบทางเดียว (One Way ANOVA) และขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกแบบเจาะจง จํานวน ๗ รูป/คน
สาระสําคัญของประเด็นการสัมภาษณ
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ผลการวิจัยพบวา
๑. ระดับการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมขององคการบริหารสวนตําบลน้ําเลา อําเภอรองกวาง
จังหวัดแพร พบวา มีระดับการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมขององคการบริหารสวนตําบลน้ําเลา ใน
ภาพรวม อยูในระดับมาก ( x= ๓.๘๗ , S.D. = ๐.๖๐๑)
๒. ผลการเปรียบเทียบระดับการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมขององคการบริหารสวน
ตําบลน้ํา เลา อําเภอรองกวาง จังหวัดแพรการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหความแตกตาง
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือน พบวา แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว สวนการจําแนกตามอาชีพ พบวา ไม
แตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว

๓. ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะเก่ียวกับการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมของ
องคการบริหารสวนตําบลน้ําเลา อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร เก่ียวกับระบบไฟฟา-น้ําประปายังไมดีพอ
และการกําจัดขยะมูลฝอยไมถูกสุขลักษณะ  การไมรักษาคํามั่นสัญญาผิดนัดหมายและไมรักษาสัญญา
และไมมีความเต็มใจที่จะเขารวมกิจกรรมประเพณีตางๆ ดังนั้น เจาหนาที่และพนักงานควรใหความ
ชวยเหลือดูแลเอาใจใสในการแกไขระบบไฟฟา-ประปา การกําจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะ เอาใจใส รีบเรง
ขวนขวายหางบประมาณมาดําเนินงานบางโครงการที่ลาชา เพ่ือสนองความตองการของประชาชนดวย
ความเสมอภาค สม่ําเสมอ และตอเนื่อง

๔. แนวทางการพัฒนาการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมขององคการบริหารสวนตําบล
น้ําเลา ผูใหขอมูลสวนใหญใหความสําคัญเก่ียวกับการทุมเทพลังกายพลังใจ สติปญญา ในการที่จะ
ชวยเหลือ ชี้แจงปญหาอุปสรรค ดวยการใชคําพูดไพเราะ สุภาพ มีความอดทนอดกลั้นในการชี้แจงแนะนํา
ในบางเรื่องที่ประชาชนยังไมเขาใจ อันกอใหเกิดความสัมพันธที่ดีตอกัน มีความเต็มใจ ไมนิ่งดูดายรีบเรง
ขวนขวายหางบประมาณจากหนวยงานตางๆมาสนับสนุนการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมตางๆ ที่ลาชา
ควรอุทิศตนในการทํางาน ไมเลือกปฏิบัติ ไมมีอคติ มีความเสมอภาค และมีความตอเนื่องในการใหบริการ
และเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมมากข้ึน
คําสําคัญ: การใหบริการประชาชน, พุทธธรรม

Abstract
The objectives of this research were  1) to study the  service for people

according to Buddhadhamma of Namlao Sub-district Administrative Organization
Rongkwang District, Phrae Province. 2) to compare the opinion of the people regarding
the  service for people according to Buddhadhamma of Namlao Sub-district
Administrative Organization Rongkwang District, Phrae Province by personal classification
factor. 3) to study the problem, obstacle, and the suggestion in the service for people
according to Buddhadhamma of Namlao Sub-district Administrative Organization
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Rongkwang District, Phrae Province.  4) to study the development guidelines in the
service for people  according to Buddhadhamma of Namlao Sub-district Administrative
Organization Rongkwang District, Phrae Province.

The methodology was Mixed Methods Research. The population were 5,414
people who live in Namlao Municipality area , by using stratified sampling group
hypothesis of Taro Yamane, 349 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. 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 7 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 services the service for

people according to Buddhadhamma of Namlao  Sub-district Administrative Organization
Rongkwang district, Phrae province ,were found that had the level of service for people
according to Buddhadhamma of Namlao Sub-district Administrative Organization at the
high level (x =3.87,S.D. = 0.601).
2) The comparison of the level of the  service for people according to
Buddhadhamma of Namlao Sub-district Administrative Organization Rongkwang district,
Phrae Province, was hypothesis tested by analyzing in aspects of individual factors
consist of sex, age, educational background and monthly income were found statistically
positive related at a .01 level of significance. Which is accepted the hypothesis. While
difference occupation was found that no significant different. Which was not accepted
the hypothesis.

3) The problem, obstacle, and the suggest ion for the  service for
people according to Buddhadhamma of Namlao Sub-district Administrative Organization
Rongkwang District, Phrae Province, was found that electric system – municipal water
supply were not good enough for people, insanitary refuse disposal, did not pledge,
non-cooperation in traditional activities .So officers and employees should take care of
electric system – municipal water supply, insanitary disposal, finance budget for delayed
projects for people with equality, consistency and continuity.
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4) The development guidelines in the service for people was found that the
most key informants give precedence to power of body, mind and intelligence to solve
problems, by using mellifluous word, should tolerate and explain to suggestion of
unknown people for camaraderie, should not indifferent, finance budget for delayed
projects and activities, should not discriminant, prejudice, should convent in work,
equality and continuity of service. And furnish to public participation more.
Keyword:The Service for People,  Buddhadhamma

๑. บทนํา
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ “มาตรา ๗๘ (๓) การกระจาย

อํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการของทองถ่ินไดเอง สงเสริมใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีสวนรวมในการดําเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐพัฒนาเศรษฐกิจของ
ทองถ่ินและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสรางพ้ืนฐานสารสนเทศในทองถ่ินให
ทั่วถึงและเทาเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพรอมใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ขนาดใหญ โดยคํานึงถึงเจตนารมณของประชาชนในจังหวัดนั้น๑

ความสําคัญของการบริการของประชาชนโดยหลักแลว การบริการประชาชนเปนเรื่องที่เก่ียวพัน
กับการพัฒนาประเทศ ความเปนระเบียบเรียบรอย และความสะดวกของประชาชน สวนใหญแลวรัฐจะ
เปนผูดําเนินการ โดยเฉพาะเรื่องเก่ียวกับความยุติธรรม ความมั่นคงของประเทศ กิจการที่ไมไดรับ
ผลประโยชนตอบแทน เชน การสงเคราะหผูตกยาก รัฐตองเปนผูดําเนินการเอง หากกิจการใดที่เอกชนมี
ความพรอม รัฐก็ควรใหภาคอกชนดําเนินการ แตรัฐก็ยังตองมีบทบาทในการกํากับดูแล  ตรวจสอบ เพ่ือให
แนใจวาประชาชนไดรับบริการที่ดี เปนธรรม และสะดวกรวดเร็ว การเรงรัดพัฒนาคุณภาพการบริการของ
รัฐเปนสิ่งที่รัฐตองใหความสําคัญเพ่ือสรางความสัมพันธอันดีกับประชาชน ทําใหประชาชนเชื่อถือรัฐบาล
และกลไกของรัฐอันจะเปนผลดีตอสังคมโดยสวนรวม๒

หลักพุทธธรรมที่ชื่อวา หลักสังคหวัตถุ ๔ เปนอีกหลักพุทธธรรมหนึ่งในคําสั่งสอนทาง
พระพุทธศาสนาเปนหลักธรรมที่เก่ียวกับการสงเคราะหกันและกัน เปนหลักธรรมหนึ่งที่ชวยใหการ
บริหารงานภายในองคกรเปนไปดวยความราบรื่น เพราะเปนหลักธรรมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคนและประสาน
หมูชนไวในความสามัคคี๓ เปนหลักธรรมที่ชวยใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายตามแผนที่วางไว
ได ประกอบดวย ทาน ปยวาจา อัตถจริยา และสมานัตตตา และเมื่อผูนําองคกรนําหลักสังคหวัตถุ ๔ นี้มา
ประยุกตใชในการทํางาน การทํางานนั้นๆก็จะสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายตามที่ตั้งไว

๑รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐, หมวด ๕ แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ สวนท่ี ๓ แนวนโยบาย
ดานการบริหารราชการแผนดิน, ราชกิจจานุเบกษา ฉบับฎีกา, หนา ๒๒.
๒ปรัชญา เวสารัชช, บริการประชาชนทําไดไมยาก(ถาอยากทํา), (กรุงเทพมหานคร: กราฟฟคฟอรแมท(ไทยแลนด),
๒๕๔๐), หนา ๖-๘.
๓พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาบรรณสาร) ๒๕๔๓), หนา ๑๑.
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๕๓๗

ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจในการทําวิจัยเก่ียวกับการใหบริการประชาชนตามหลักพุทธธรรม
ขององคการบริหารสวนตําบลน้ําเลา อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร วามีความรู ความเขาใจในการบริการ
ตามหลักพุทธธรรมมากนอยเพียงใด และศึกษาวิธีการใชหลักพุทธธรรมมาชวยพัฒนาในการใหบริการ
ประชาชนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน

๒.วัตถุประสงคของการวิจัย
๑. เพ่ือศึกษาระดับการใหบริการประชาชนตามหลักพุทธธรรมขององคการบริหารสวนตําบลน้ําเลา
อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร

๒. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนในการใหบริการประชาชนตามหลัก
พุทธธรรมขององคการบริหารสวนตําบลน้ําเลา อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร  จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน

๓. เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะเก่ียวกับการใหบริการประชาชนตามหลัก
พุทธธรรมขององคการบริหารสวนตําบลน้ําเลาอําเภอรองกวาง จังหวัดแพร

๔. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการใหบริการประชาชนตามหลักพุทธธรรมขององคการ
บริหารสวนตําบลน้ําเลา อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร

๓. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research)โดยใช

ระเบียบวิธี เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการแจก
แบบสอบถาม  (Questionnaire) กับกลุ ม ตั ว อย า ง จํ านวน ๓๔๙ คน และวิ จั ย เ ชิ ง คุณภาพ
(QualitativeResearch) โดยการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)
กับผูใหขอมูลสําคัญ(Key Informants)จํานวน ๗ รูป/คน

การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร สถิติที่ใช
วิเคราะหหาคาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และทําการทดสอบสมมติฐานดวยการทดสอบคาที (t-test) และคา
เอฟ (F-test) ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA) และการวิจัยเชิง
คุณภาพไดใชเครื่องมือเปนแบบสัมภาษณ วิเคราะหโดยใชเทคนิคการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา (Content
Analysis Technique)

๔. สรุปผลการวิจัย
๔.๑ ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคล

ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลน้ําเลา สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน ๑๙๔ คน
คิดเปนรอยละ ๕๕.๔ และเปนเพศชาย จํานวน ๑๒๕ คน คิดเปนรอยละ ๔๓.๖ สวนใหญมีอายุมากกวา
๕๐ ปข้ึนไป จํานวน ๑๒๓ คน คิดเปนรอยละ ๓๕.๒ สวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป
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๕๓๘

จํานวน ๑๔๒ คน คิดเปนรอยละ ๔๐.๗ มีอาชีพสวนใหญมีอาชีพรับราชการ จํานวน ๙๙ คน คิดเปน
รอยละ ๒๘.๔ และมีรายไดตอเดือนสวนใหญมีรายไดสูงกวา ๕,๐๐๐-๑๐.๐๐๐ บาท และ ๒๐,๐๐๑ บาท
ข้ึนไปมีจํานวนเทากันคือ มีจํานวน ๙๘ คน คิดเปนรอยละ ๒๘.๑ เทากัน

๔.๒ ผลการวิเคราะหระดับการใหบริการประชาชนตามหลักพุทธธรรมขององคการบริหาร
สวนตําบลน้ําเลา อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร
จากการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับการใหบริการประชาชนตามหลักพุทธธรรมขององคการ
บริหารสวนตําบลน้ําเลา อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นตอการใหบริการประชาชนตามหลักพุทธธรรมขององคการบริหารสวนตําบลน้ําเล า ใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก (x=๓.๘๗,S.D. = ๐.๖๐๑) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานทาน, ดานปย
วาจา, ดานอัตถจริยา และดานสมานัตตตา อยูในระดับทุกมาก ดังรายละเอียดดังนี้
๑) ดานทาน พบวา ประชาชนในเขตตําบลน้ําเลา มีระดับความคิดเห็นตอการใหบริการประชาชนตาม
หลักพุทธธรรมขององคการบริหารสวนตําบลน้ําเลาดานทาน ภาพรวมอยูในระดับมาก (x = ๓.๖๘, S.D.
= ๐.๗๓๑)
๒) ดานปยวาจา พบวา ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลน้ําเลา มีระดับความคิดเห็นตอการใหบริการ
ประชาชนตามหลักพุทธธรรมขององคการบริหารสวนตําบลน้ําเลาดานปยวาจา ภาพรวมอยูในระดับมาก
(x =๓.๘๑,S.D. = ๐.๖๓๖๐)

๓) ดานอัตถจริยา พบวา ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลน้ําเลา มีระดับความคิดเห็นตอการใหบริการ
ประชาชนตามหลักพุทธธรรมขององคการบริหารสวนตําบลน้ําเลา ดานอัตถจริยา ภาพรวมอยูในระดับ
มาก (x = ๔.๐๒, S.D. =๐.๖๗๑)
๔) ดานสมานัตตตา พบวา ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลน้ําเลา มีระดับความคิดเห็นตอการใหบริการ
ประชาชนตามหลักพุทธธรรมขององคการบริหารสวนตําบลน้ําเลา ดานสมานัตตตา ภาพรวมอยูใน
ระดับมาก (x = ๓.๙๗, S.D. = ๐.๖๔๕)
๔.๓ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอการใหบริการประชาชนตามหลักพุทธธรรม
ขององคการบริหารสวนตําบลน้ําเลา อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร

จากการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของประชาชน โดยเปรียบเทียบระดับการ
ใหบริการประชาชนตามหลักพุทธธรรมขององคการบริหารสวนตําบลน้ําเลา อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร
การทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหความแตกตางตามการจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน ผลการวิจัยพบวาผลการทดสอบสมมติฐาน จํานวน ๕
สมมติฐานซึ่งประกอบดวยตัวแปรตน คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได พบวา แตกตางกันจึง
ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ สวนสมมติฐานประกอบดวยตัวแปรตน
คือ อาชีพ พบวา ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว

๔.๔ ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะเก่ียวกับการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมของ
องคการบริหารสวนตําบลน้ําเลา อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร เก่ียวกับระบบไฟฟา-น้ําประปายังไมดีพอ
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๕๓๙

และการกําจัดขยะมูลฝอยไมถูกสุขลักษณะ  การไมรักษาคํามั่นสัญญาผิดนัดหมายและไมรักษาสัญญา
และไมมีความเต็มใจที่จะเขารวมกิจกรรมประเพณีตางๆ ดังนั้น เจาหนาที่และพนักงานควรใหความ
ชวยเหลือดูแลเอาใจใสในการแกไขระบบไฟฟา-ประปา การกําจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะ เอาใจใส รีบเรง
ขวนขวายหางบประมาณมาดําเนินงานบางโครงการที่ลาชา เพ่ือสนองความตองการของประชาชนดวย
ความเสมอภาค สม่ําเสมอ และตอเนื่อง
๔.๕ แนวทางการพัฒนาการใหบริการประชาชนตามหลักพุทธธรรมขององคการบริหารสวนตําบลน้ํา
เลา อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร

จากการวิจัยเชิงคุณภาพเก่ียวกับแนวทางกาพัฒนาการใหบริการประชาชนตามหลักพุทธ
ธรรมขององคการบริหารสวนตําบลน้ําเลา อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร จากการสัมภาษณผูใหขอมูลที่
สําคัญจํานวน ๗ รูป/คน

๑) พบวาแนวทางการพัฒนาการใหบริการประชาชนตามหลักพุทธธรรมขององคการบริหารสวน
ตําบลน้ําเลา อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร ดานทานคือ การที่เจาหนาที่ และพนักงานของอบต.น้ําเลา ตอง
ทุมเทพลังกายพลังใจ สติปญญา ในการที่จะชวยเหลือ หรือใหบริการประชาชน ตลอดถึงมีการชี้แจง
ปญหาอุปสรรคบางอยางที่กอใหเกิดความลาชาในการใหบริการประชาชน และอาศัยหลักการมีสวนรวม
ของประชาชนในการทําประชาคมเพ่ือเสนอความตองการและเสนอแนวทางแกไขปญหารวมกัน เพ่ือจัด
เรียงลําดับความสําคัญของปญหา ความจําเปนเรงดวน ความตองการของประชาชนในแตละหมูบาน เพ่ือ
เสนอในที่ประชุมใหญและออกเสียงประชามติรวมกัน และบรรจุไวในแผนพัฒนาของอบต.น้ําเลา ตอไป

๒) พบวา แนวทางการพัฒนาการใหบริการประชาชนตามหลักพุทธธรรมขององคการบริหารสวน
ตําบลน้ําเลา อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร ดานปยวาจา คือ เจาหนาที่ และพนักงานของเทศบาลควรให
การบริการประชาชนดวยใชคําพูดทักทายดวยคําไพเราะ สุภาพ ดวยกิริยามารยาทที่ออนหวาน ยิ้มแยม
แจมใส มีความอดทนอดกลั้นในการชี้แจงแนะนําในบางเรื่องที่ประชาชนยังไมเขาใจ เพ่ืออธิบายเหตุผล
ตางๆ อันกอใหเกิดความสัมพันธที่ดีตอกัน

๓) พบวา แนวทางการพัฒนาการใหบริการประชาชนตามหลักพุทธธรรมขององคการบริหารสวน
ตําบลน้ําเลา อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร  ดานดานอัตถจริยาคือ เจาหนาที่และพนักงานของอบต.ควรมี
ความเต็มใจ ไมนิ่งดูดายรีบขวนขวายหางบประมาณจากหนวยงานตางๆที่เก่ียวของมาสนับสนุนการดําเนิน
โครงการหรือกิจกรรมตางๆ เพ่ือใหประชาชนไดรับผลประโยชนไดอยางเพียงพอตอความตองการ อีกทั้ง
ตองอาศัยหลักการมีสวนรวมของประชาชน

๔) พบวา แนวทางการพัฒนาการใหบริการประชาชนตามหลักพุทธธรรมขององคการบริหารสวน
ตําบลน้ําเลา อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร ดานสมานัตตตา คือ เจาหนาที่และพนักงานของเทศบาลควร
อุทิศตนในการทํางาน ไมเลือกปฏิบัติ ไมมีอคติ มีความเสมอภาค และมีความตอเนื่องในการจัดหา
งบประมาณสนับสนุนในบางโครงการและเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมมากข้ึน
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๕. ขอเสนอแนะจากการวิจัย
๑) ควรศึกษาหลักสังคหวัตถุ ๔ ดานใดดานหนึ่งโดยเฉพาะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

พัฒนาในการบริการประชาชน
๒) ควรศึกษามุมมองของเจาหนาที่และพนักงานกับประชาชน เพ่ือใหเห็นความคิดเห็นที่

แตกตางออกไป
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การประยุกตใชหลักอปริหานิยธรรมในการบริหารงานของเทศบาล
ตําบลสันผักหวาน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

AN APPLICATION OF APARIHANIYADHAMMA IN ADMINISTRATION
OF SUNPAKWAN SUB-DISTRICT MUNICIPALITY,
HANGDONG DISTRICT, CHIANG MAI PROVINCE

กิตติ ศรีสมบัติ*

บทคัดยอ
กกกกกกกกการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคของการวิจัยเพ่ือ ๑) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนท่ีมี
ตอการประยุกตใชหลักอปริหานิยธรรมในการบริหารงานของเทศบาลตําบลสันผักหวาน อําเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม, ๒) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการประยุกตใชหลัก
อปริหานิยธรรมในการบริหารงานของเทศบาลตําบลสันผักหวาน, ๓) เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค
และแนวทางแกปญหาของประชาชนท่ีมีตอการประยุกตใชหลักอปริหานิยธรรมในการบริหารงาน
ของเทศบาล ตําบลสันผักหวาน, และ ๔) เพ่ือศึกษาแนวทางการประยุกตใชหลักอปริหานิยธรรมใน
การบริหารงานของเทศบาลตําบลสันผักหวาน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม เปนการวิจัยแบบ
ผสมผสาน ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ กลุมตัวอยาง
ท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลสันผักหวาน จํานวน ๑๒,๗๘๕ คน
เลือกกลุมตัวอยางโดยใชตารางเครซี่ และมอแกน ไดกลุมตัวอยางจํานวน ๓๗๕ คน เครื่องมือ
ท่ีใชการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล คือ คาความถ่ี, คารอยละ,
คาเฉลี่ย, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน ดวยคาที และคาเอฟ ดวยวิธีการวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว และทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีผลตางเปนสําคัญ
นอยท่ีสุด สวนการวิจัยเชิงคุณภาพ กําหนดผูใหขอมูลหลัก ๙ รูป/คน เลือกแบบเจาะจง เครื่องมือ
ท่ีใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสัมภาษณเชิงลึกท่ีมีโครงสราง เก็บขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึก
วิเคราะหขอมูลดวยวิธีการพรรณนาความ

ผลการวิจัย พบวาก :
กกกกกกกก๑) ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการประยุกตใชหลักอปริหานิยธรรมในบริหารงาน
ของเทศบาลตําบลสันผักหวาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเฉลี่ย (X̅=๓.๘๕) เม่ือพิจารณาในแต
ละดานสามารถเรียงลําดับไดดังนี้ ดานการใหเกียรติคุมครองสิทธิสตรีและเด็กโดยเฉลี่ย (X̅=๔.๓๕)
รองลงมาคือดานอนุรักษโบราณสถานและสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามโดยเฉลี่ย (X̅=๔.๑๑)
ด านการประชุม กันเปนนิตย  โดยเฉลี่ ย  ( X̅=๓.๗๘) ด านการเคารพนับถือเชื่ อฟ งผู ใหญ
หรือผูบังคับบัญชาโดยเฉลี่ย (X̅=๓.๗๐) ดานการประชุมหรือเลิกประชุมอยางพรอมเพรียงกัน

กกกกกกกก* นิสิตปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร) คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
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และดานการสงเสริมปกปองอันชอบธรรมตอพระพุทธศาสนา มีคาเทากัน โดยเฉลี่ย (X̅=๓.๖๘)
และดานการไมบัญญัติหรือไมลมเลิกขอบัญญัติตามใจชอบโดยเฉลี่ย (X̅=๓.๖๖)
กกกกกกกก๒) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา
ประชาชนท่ีมี เพศและรายไดมีความคิดเห็นตอการประยุกตใชหลักอปริหานิยธรรมในการบริหารงาน
ของเทศบาลตําบลสันผักหวาน ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว สวนประชาชนท่ีมีอายุ,
ระดับการศึกษา และอาชีพ มีความคิดเห็น แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕
จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว
กกกกกกกก๓) แนวทางการนําหลักอปริหานิยธรรมไปประยุกตใชการบริหารงานของเทศบาล พบวา
การเปดโอกาสใหทุกภาคสวนในชุมชุนเขาไปมีสวนรวม ทําใหการทํางานเปนไปอยางมีระบบสามารถ
นําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม ตามวัตถุประสงค ซึ่งตองมีการวางแผน การจัดองคกร การบริหาร
บุคคล การสั่งการ การประสานงาน การตรวจสอบ และการประเมินผล โดยคํานึงถึงผลประโยชน
ของสวนรวม และประชาชนเปนท่ีตั้งเพ่ือความรมเย็นเปนสุขอยางยั่งยืน
Abstract
กกกกกกกกTheกobjectivesกofกthisกstudyกwere.ก1)กtoกstudyกtheกopinionกofกpeopleกtowards
theก applicationก ofก Aparihaniyadhamma ก inก administrationก ofก Sunpukwanก sub-districtก

municipality,กHangdongกdistrict,กChiangกMaiกprovince,ก2)กtoกcompareกtheกopinionกofกpeople
towardsก theก applicationก ofก Aparihaniyadhamma ก inก administrationก ofก Sunpukwan
sub-districtก municipality,ก Hangdongก district,ก Chiangก Maiก province,ก 3)ก toก findก outก theก

guidelinesกofกsolvingกproblemกofกpeopleกtowardsกtheกapplication of Aparihaniyadhammaก

inก administrationก ofก Sunpukwanก sub-districtก municipality,ก Hangdongก district,ก Chiangก Maiก

province,กandก4)กtoกapply of AparihaniyadhammaกinกadministrationกofกSunpukwanกsub-
districtก municipality,ก Hangdongก district,ก Chiangก Maiก province.ก Theก researchก usedก mixedก

methodsก researchก bothก quantitativeก researchก andก surveyก research.ก Theก dataก ofก

quantitativeก researchก wareก collectedก byก usingก in–depthก interviewก andก theก keyก ofก

informants.Theก populationsก andก samplesก wereก 7ก villagesก andก 18ก yearก oldก upward,ก

selectedกfromกpeopleกwhoกliveกinกSunpukwanกsub-districtกmunicipality,กHangdongกdistrict,
กChiangกMaiกprovince.TheกmethodologyกusedกR.V.Krejcieก&กMorganกformulaกforกtheกsamplingก

populationก(KrejcieกandกMorgan,ก1970)กwithกreliabilityกequalกtoก95%กandกerrorกequalกtoก5%
กofก12,785กpeople.กAกsampleกwasกselectedกfromก375กpersonsกandกtheกanalysisกofกdataกhaveก

beenก doneก byก frequency,ก percentage,ก meanก andก standardก deviation,ก inก theก caseก ofก twoก

groupsก ofก independentก variableก andก F-testก byก oneก wayก analysisก forก varianceก (One-way
ANOVA),กwereกanalyzedกusingกcontentกanalysisก(Content Analysis Technique)กwith mixed
methods research.

The findings of this research as followsก:
กกกกกกกก1)กTheกopinionกofกpeopleกtowardsกtheกapplication of Aparihaniyadhammaก

inกadministrationกofก Sunpukwanกsub-districtก municipality,กHangdongก district,กChiangก Maiก

province.ก wasก overallก atก theก highก levelก (X̅ =3. 85),ก Whenก consideringก inก eachก aspectก asก
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followsก :ก theก respectingก forก women’sก rightก andก childrenก wasก (X̅ =4.35,ก followedก byก theก

historicก conservationก andก culturalก traditionsก wasก (X=4.11,ก theก regularก meetingก wasก

(X̅=378,กtheกrespectingกadultกorกcommanderกwasก(X̅=3.70),กtheกopenกmeetingกorกtheกcloseก

meetingกallกtogetherกandกthe promotion,กprotectionกtoกBuddhismกasกtheกsameกmeanกwasก

(X̅=3.68)กandกnotกmake provisionกorกnotกcancelกtheกindulgentกofกlawกcodeกwasก(X̅=3.66)
กกกกกกกกก2) กTheกcomparisonกresultกofกpeopleกopinionกclassifiedกbyกpersonalกfactors,
itกwasก foundก thatก genderก andก incomeก thereกwasก theกopinionก towardsก theก application
ofกAparihaniyadhammaก inกadministrationกofกSunpukwanกsub-district municipalityกwasก
notกdifferentกandกthenก rejectedกtheกhypothesis.กTheกpeopleกwhoกhave age,กeducationก
andก occupationก wereก significantก differencesก atก 0.05ก levels.ก Then,ก accepted theก

hypothesis.
กกกกกกกก3) กTheกapplicationกguidelinesกofกtoกAparihaniyadhammaก inกadministrationกofก

municipalityกfoundกthatกtheกopportunitiesกallกsectorsกinกcommunityกintoกกworkกparticipation
ก systematically.ก Itก canก performก toก beก theก concreteก objectก of objectives.ก Thereก wereก

planning,ก organizingก resourceก management, ก command, coordination,ก checkingก andก

evaluationก byก consideringก commonก interestก andก peopleก forก sustainable ก peace.

บทนํา
กกกกกกกกการบริหารราชการสวนทองถ่ินเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญตอการพัฒนาระบบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย มีความสําคัญทางดานเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งยึดหลักวาการมีสวนรวมของประชาชน
จะชวยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใหเจริญกาวหนาได๑ เพราะหมูบาน/ชุมชน
เปนรากฐานสําคัญของประเทศ หากหมูบาน/ชุมชนไดรับการพัฒนาและมีความเขมแข็งประเทศก็จะมี
ความเขมแข็งและงายตอการพัฒนาในดานตางๆ๒ ดังนั้น ในการพัฒนาประเทศจึงตองใหความสําคัญ
กับหมูบาน/ชุมชนเปนหลัก เม่ือหมูบาน/ชุมชนมีความเขมแข็งประเทศก็จะสามารถเจริญกาวหนาไป
สูการพัฒนาและมีความยั่งยืนได สภาพปญหาสังคมของประเทศไทยในปจจุบันเกิดความขัดแยง
ทางดานความคิดมีการแบงฝกแบงฝายขาดความสามัคคีในหมูคณะ จนแผขยายลุกลามไปท่ัวประเทศ
และในทุกชุมชน เทศบาลตําบลสันผักหวาน เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีทรัพยากรบุคคล
และเจาหนาท่ี ทําหนาท่ีในการบริหารงานของเทศบาล แตในขณะเดียวกันการบริหารงานภายใต
ทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด และการแบงฝกแบงฝายในทางการเมืองในระดับชาติ ซึ่งสงผลขยายไปถึง
ในระดับชุมชนในเขตเทศบาลตําบลสันผักหวาน ประชาชนในทองถ่ินมีการแบงขางเปนเสื้อแดง
เสื้อเหลือง ซึ่งผูมีอํานาจหนาท่ีในการบริหารงานของเทศบาลตําบลสันผักหวาน บริหารงานอยู

กกกกกกกก๑จตุพรกผองสุข,ก“การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลโคกสวางอําเภอ
หนองพอกจังหวัดรอยเอ็ด”,วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต,ก(บัณฑิตวิทยาลัยก:กมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, ๒๕๕๐),กหนา ๒.
กกกกกกกก๒พระอธิการไสว ผลญาโณ (มีตา), “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของวิสาหกิจชุมชนอําเภอ
บานไร จังหวัดอุทัยธานี”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หนา ๒.
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ทามกลางความขัดแยงของประชาชน จนอาจกลายเปนปญหายุงยากในการแกไข เพ่ือท่ีจะทําใหทุก
ฝายยอมรับไดโดยงายกผูวิจัยจึงไดนําหลักธรรมท่ีเปนประโยชนเพ่ือประยุกตใชในการบริหารงาน
ภายใตความขัดแยงของประชาชนท่ีอาศัยอยูในชุมชน คือ หลักอปริหานิยธรรมหรือหลักธรรมอันเปน
ท่ีตั้งแหงความไมเสื่อมเปนไปเพ่ือความเจริญฝายเดียวมี ๗ ประการ๓ ไดแก ๑.ประชุมกันเปนนิตย
๒.ประชุมหรือเลิกประชุมอยางพรอมเพียงกัน ๓.ไมบัญญัติหรือไมลมเลิกขอบัญญัติตามใจชอบ
๔.เคารพนับถือเชื่อฟงผูใหญหรือผูบังคับบัญชา ๕.ใหเกียรติคุมครองสิทธิสตรีและเด็ก ๖.อนุรักษ
โบราณสถานและสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ก๗.สงเสริมปกปองอันชอบธรรมตอ
พระพุทธศาสนา กหลักอปริหานิยธรรมเปนหลักธรรมท่ีจะชวยแกปญหาความขัดแยง และชวย
เสริมสรางใหเกิดความสมัคสมานสามัคคีข้ึนในชุมชน ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาการประยุกตใชหลัก
อปริหานิยธรรมในการบริหารงานของเทศบาลตําบลสันผักหวาน วามีความสอดคลอง และครอบคลุม
กับสภาพปญหาในชุมชนตลอดจนความตองการของประชาชนในทองถ่ินไดดีหรือไม เพ่ือนําผลวิจัย
ท่ีไดจากการศึกษาเสนอตอผูบริหารเทศบาล เพ่ือพิจารณากําหนดเปนนโยบาย ตลอดจนปรับปรุง
เปนแนวทางการบริหารใหมีความเหมาะสมกับสถานการณ และมีประสิทธิภาพตอไป
๑. วัตถุประสงคของการวิจัย
กกกกกกกก๑.๑ เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการประยุกตใชหลักอปริหานิยธรรม
ในการบริหารงานของเทศบาลตําบลสันผักหวาน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
กกกกกกกก๑.๒ เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการประยุกต ใชหลัก
อปริหานิยธรรมในการบริหารงานของเทศบาลตําบลสันผักหวาน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
กกกกกกกก๑.๓ เพ่ือศึกษาถึงปญหา อุปสรรคและแนวทางแกปญหาของประชาชนท่ีมีตอ
การประยุกตใชหลักอปริหานิยธรรมในการบริหารงานของเทศบาลตําบลสันผักหวาน อําเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม
กกกกกกกก๑.๔ เพ่ือศึกษาแนวทางการประยุกตใชหลักอปริหานิยธรรมในการบริหารงาน
ของเทศบาลตําบลสันผักหวาน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
๒. ขอบเขตของการวิจัย
กกกกกกกก๒.๑ ขอบเขตด าน เนื้ อหา ผู วิ จั ย กําหนดขอบเขตดาน เนื้ อหาโดยใชกรอบ
ของหลักอปริหานิยธรรม มี ๗ ประการ คือ ๑.ประชุมกันเปนนิตย ๒.ประชุมหรือเลิกประชุมอยาง
พรอมเพียงกัน ก๓.ไมบัญญัติหรือไมลมเลิกขอบัญญัติตามใจชอบ ก๔.เคารพนับถือเชื่อฟงผูใหญ
หรือผูบังคับบัญชา ก๕.ใหเกียรติคุมครองสิทธิสตรีและเด็ก ๖.อนุรักษโบราณสถานและสงเสริม
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ๗.สงเสริมปกปองอันชอบธรรมตอพระพุทธศาสนากโดยนําไปประยุกต
ใชในการบริหารงานของเทศบาลตําบลสันผักหวาน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
กกกกกกกก๒.๒ ขอบเขตดานตัวแปร ตัวแปรตน (Independent Variables) ไดแกปจจัยบุคคล
ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได และตัวแปรตาม (Dependent Variables)
ไดแกความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการประยุกตใชหลักอปริหานิยธรรมในการบริหารงาน
ของเทศบาลตําบลสันผักหวาน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

กกกกกกกก๓สุ.ที. ๑๐/๑๓๑-๑๓๕/๗๗-๘๑.
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กกกกกกกก๒.๓ ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแกประชากรในเขตเทศบาลตําบล
สันผักหวาน จํานวน ๓๗๕ คน จากประชาชนจํานวน ๑๒,๗๘๕ คน และผูใหขอมูลสําคัญ (keyก
Informant) ซึ่งผูวิจัยสัมภาษณเชิงลึก (In-depthกInterview) ครั้งนี้ จํานวน ๙ รูป/ คน
กกกกกกกก๒.๔ ขอบเขตดานพื้นท่ี ไดแก หมูท่ี ๑ บานสันผักหวานหลวง, หมูท่ี ๒ บานตนงิ้ว, หมูท่ี
๓ บานทาวผายู, บานใหม, หมูท่ี ๔ บานปาตาล, หมูท่ี ๕ บานเบอ,บานยังเปา,บานสันปาตัน, หมูท่ี ๖
บานขัวเดง, บานนอย,บานทิวทุง, และหมูท่ี ๗ บานสันผักหวานนอย
กกกกกกกก๒.๕ ขอบเขตดานระยะเวลา ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษาวิจัยเริ่มตั้งแต เดือนสิงหาคม

๒๕๕๘ ถึง เดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๙ รวมระยะเวลา ๖ เดือน

๓. สมมติฐานการวิจัย
กกกกกกกกประชาชนท่ีมี เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, อาชีพ และรายได ตางกันมีความคิดเห็นตอ
การประยุกตใชหลักอปริหานิยธรรมในการบริหารงานของเทศบาล ตําบลสันผักหวาน อําเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม แตกตางกัน
๔. กรอบแนวคิดในการวิจัย
กกกกกกกกในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การประยุกตใชหลักอปริหานิยธรรมในการบริหารงาน
ของเทศบาลตําบลสันผักหวาน” ผูวิจัยไดทบทวนแนวคิดทฤษฎี และผลงานท่ีเก่ียวของกําหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจัย ดังนี้

๕. วิธีดําเนินการวิจัย
กกกกกกกก๕.๑ รูปแบบการวิจัย การวิจัยครั้ งนี้ เปนการวิจัยแบบผสม (MixedกMethods
Research) ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ (QuantitativeกResearch) ซึ่งเปนการวิจัยเชิงสํารวจ
(SurveyกResearch) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitativeกresearch) โดยการสัมภาษณเชิงลึก
(In-depthกInterview) กับผูใหขอมูลสําคัญ (KeyกInformants)

ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการประยุกตใช
หลักอปริหานิยธรรม ๗ ดาน

๑. ประชุมกันเปนนิตย
๒. ประชุมหรือเลิกประชุมอยางพรอมเพรียงกัน
๓. การไมบัญญัติ หรือไมลมเลิกขอบัญญัติตามใจชอบ
๔. การเคารพนับถือเชื่อฟงผูใหญ หรือผูบังคับบัญชา
๕. การใหเกียรติ คุมครองสิทธิสตรี และเด็ก
๖. อนุรักษโบราณสถานและสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
๗. การสงเสริมปกปองอันชอบธรรมตอพระพุทธศาสนา

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

สัมภาษณ
ผูทรงคุณวุฒิ

จํานวน ๙ รูป/ คน
แผนภาพท่ี ๑ แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย
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กกกกกกกก๕.๒ ประชากรและกลุมตัวอยาง
กกกกกกกก๕.๒.๑ ประชากร ท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก ประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาล
ตําบลสันผักหวาน จํานวน ๑๒,๗๘๕ คน
กกกกกกกก๕.๒.๒ กลุมตัวอยาง ท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ซึ่งผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง
โดยการเทียบตารางของ เครซี่และมอแกน๔๕ไดขนาดกลุมตัวอยางจากประชากรในเขตเทศบาลตําบล
สันผักหวาน ท่ีมีอายตุั้งแต ๑๘ ป ข้ึนไป จํานวน ๓๗๕ คน
กกกกกกกก๕.๒.๓ ผูใหขอมูลหลัก ผูใหขอมูลสําคัญ (key Informant) ซึ่งผูวิจัยสัมภาษณเชิงลึก
(In-depth Interview) ครั้งนี้ จํานวน ๙ รูป/ คน ไดแก ๑) พระสงฆ ๑ รูป, ๒) ขาราชการการเมือง
๖ คน, และ ๓) ตัวแทนประชาชน ๒ คน
กกกกกกกก๕.๓ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
กกกกกกกกเครื่องมือท่ีใชในการศึกษาในครั้งนี้เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูศึกษาพัฒนา
ข้ึนตามกรอบของ “การประยุกตใชหลักอปริหานิยธรรมในการบริหารงาน ของเทศบาลตําบล
สันผักหวานกอําเภอหางดงกจังหวัดเชียงใหม”และผูวิจัยไดสรางแบบสัมภาษณ เพ่ือการเก็บรวบรวม
ขอมูล โดยแบบสัมภาษณท่ีใชเปนแบบมีโครงสราง (Structured Interview)
กกกกกกกก๕.๔ การวิเคราะหขอมูล
กกกกกกกก๑.กนําแบบสอบถามท้ังหมดมาตรวจสอบความสมบูรณความถูกตองในการตอบ
แบบสอบถามแลวนํามาคัดเลือกฉบับท่ีสมบูรณเพ่ือนํามาวิเคราะหขอมูล โดยการบันทึกคะแนน
แตละขอของแตละคนลงในแบบลงรหัส (Coding Form)
กกกกกกกก๒.กทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร
กกกกกกก๓.กสถิติพรรณนา (DescriptiveกStatistics) สําหรับอธิบายของกลุมตัวอยางขอมูล
เก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย เพศกอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได
วิเคราะห โดยใชคาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
กกกกกกกก๔. สถิติอนุมาน (InferentialกStatistics) ใชสําหรับสมมติฐานการวิจัย เพ่ือเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นการประยุกตใชหลักอปริหานิยธรรมในการบริหารงานของเทศบาลตําบลสันผักหวาน
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม โดยจําแนกปจจัยบุคคล สถิติท่ีใชในการทดสอบคาที (t-test) ในกรณี
ตัวแปรตนสองกลุม และการทดสอบคาเอฟ (F-Test) ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว
(OneกwayกANOVA) ในกรณีตัวแปรตนตั้งแตสามกลุมข้ึนไป เม่ือพบวามีความแตกตางจึงทดสอบ
ความแตกตางรายคู โดยวิธีการหาผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุดก(LeastกSignificantกDifferenceก:กLSD)

กกกกกกกก๔อุเทน ปญโญ.กรศ.,กระเบียบวิธีวิจัย,กพิมพครั้งท่ีก๑๒, (เชียงใหมก:กมหาวิทยาลัยนอรท),ก๒๕๕๖,
หนา ๑๔๐.
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๖. ผลการวิจัย
กกกกกกกก๖.๑ ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
กกกกกกกกผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศชาย ๒๒๑ คน คิดเปนรอยละ ๕๘.๙๐ และเปน
เพศหญิง ๑๕๔ คน คิดเปนรอยละ ๔๑.๑๐ สวนใหญมีอายุระหวาง ๓๖-๔๕กป จํานวน ๑๐๔ คน
คิดเปนรอยละ ๒๗.๗๐ นอยท่ีสุด อายุกระหวางก๑๘-๒๕ ป กับ อายุ ๖๖ ปข้ึนไป มีจํานวนเทากัน
๒๙ คน คิดเปนรอยละ ๗.๗๐ ระดับการศึกษาสวนใหญอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
จํานวน ๑๕๔ คนกคิดเปน รอยละ ๔๑.๑๐ และนอยท่ีสุด สูงกวาระดับปริญญาตรี จํานวน ๖ คน
คิดเปนรอยละ ก๑.๖๐ อาชีพสวนใหญมีอาชีพรับจาง จํานวน ๑๑๓ คน คิดเปนรอยละ ๓๐.๑๐
และนอยท่ีสุดไดแกนักเรียน/นักศึกษา จํานวน ๗ คน คิดเปนรอยละ ๑.๙๐ สวนใหญมีรายไดตั้งแต
๑๐,๐๐๑-๑๕,๐๐๐ บาท ข้ึนไปจํานวน ๒๐๗ คน คิดเปนรอยละ ๕๕.๒๐ และนอยท่ีสุดมีรายไดตั้งแต
๒๐,๐๐๑ บาทข้ึนไปจํานวน ๑๑ คน คิดเปนรอยละ ๒.๙๐
กกกกกกกก๖.๒ การประยุกตใชหลักอปริหานิยธรรมในการบริหารงานของเทศบาลตําบล
สันผักหวาน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
กกกกกกกกประชาชนมีความคิดเห็นตอการประยุกตใชหลักอปริหานิยธรรมมาใชในการบริหารงาน
ของเทศบาลตําบลสันผักหวาน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย
(X̅=๓.๘๕) เม่ือพิจารณารายดาน สรุปไดดังนี้ ดานการใหเกียรติ คุมครองสิทธิสตรี  และเด็กมีคาเฉลี่ย
(X̅=๔.๓๕) รองลงมาคือ ดานอนุรักษโบราณสถานและสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม มีคาเฉลี่ย
(X̅=๔.๑๑) ดานการประชุมกันเปนนิตย มีคาเฉลี่ย (X̅=๓.๗๘) ดานการเคารพนับถือเชื่อฟงผูใหญ
หรือผูบังคับบัญชา มีคาเฉลี่ย (X̅=๓.๗๐) ดานการประชุม หรือเลิกประชุมอยางพรอมเพรียงกัน
และดานการสงเสริมปกปองอันชอบธรรมตอพระพุทธศาสนา มีคาเฉลี่ยเทากัน (X̅=๓.๖๘) และดาน
การไมบัญญัติ หรือไมลมเลิกขอบัญญัติตามใจชอบ มีคาเฉลี่ย (X̅=๓.๖๖)
กกกกกกกก๖.๓ ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
กกกกกกกกประชาชนท่ีมีเพศ, และรายไดตางกัน มีความคิดเห็นตอการประยุกต ใชหลัก
อปริหานิยธรรมในการบริหารงานของเทศบาลตําบลสันผักหวาน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย สวนประชาชนท่ีมีอายุ, ระดับการศึกษา และอาชีพ
ตางกัน มีความคิดเห็นตอการประยุกตใชหลักอปริหานิยธรรมในการบริหารงานของเทศบาลตําบล
สันผักหวาน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม แตกตางกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย
กกกกกกกก๖.๔ ผลการสัมภาษณ
กกกกกกกก๑) ดานการประชุมกันเปนนิตย คือ ประสานงานรวมมือกัน เพ่ือวางแผนการทํางาน
รวมกับหลายภาคสวน ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสังคม ชุมชนทองถ่ิน และประเทศชาติ
กกกกกกกก๒) ดานการประชุมหรือเลิกประชุมอยางพรอมเพรียงกัน คือความสามัคคีในหมูคณะ
ทุกภาคสวนของสังคม ชุมชน รวมมือรวมใจกันวางแผนการทํางานดวยความพรอมเพรียง
กกกกกกกก๓) ดานการไมบัญญัติหรือไมลมเลิกขอบัญญัติตามใจชอบ มีการบริหารงานโดยยึดหลัก
ความถูกตองชอบธรรม ยึดหลักของกฎหมายบานเมืองใหเกิดความเปนธรรม ข้ึนในสังคม ชุมชน
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กกกกกกกก๔) ดานการเคารพนับถือเช่ือฟงผูใหญหรือผูบังคับบัญชา โดยการยึดถือเปนธรรมเนียม
ปฏิบัติท่ีสืบตอกันมาใหความเคารพนับถือผูบังคับบัญชา
กกกกกกกก๕) ดานการใหเกียรติคุมครองสิทธิสตรีและเด็ก ไมแบงชนชั้น ไมแบงเขาแบงเรา
ไมแบงแยกกัน ไมขมเหงกัน อาศัยอยูรวมกันในสังคม ชุมชนทองถ่ินเปนดวยความสงบรมเย็นเปนสุข
กกกกกกกก๖) ดานอนุรักษโบราณสถาน และสงเสริมรักษาวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม มีการ
ทํานุ บํารุง สถานท่ีสําคัญๆในชุมชน และสงเสริมใหมีพิธีกรรมตางๆตามธรรมเนียมท่ีเคยปฏิบัติกันมา
กกกกกกกกกกกก๗) ดานการสงเสริมปกปองอันชอบธรรมตอพระพุทธศาสนา มีการสงเสริมงาน
ทางดานพระพุทธศาสนา และจัดใหมีพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาข้ึนอยางตอเนื่อง
๗. สรุปองคความรูท่ีไดรับจากการวิจัย
กกกกกกกกจากการศึกษาวิจัยทําใหทราบถึงระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการประยุกตใช
หลักอปริหานิยธรรมในการบริหารงานของเทศบาลตําบลสันผักหวาน รวมท้ัง ปญหา อุปสรรค
และแนวทางแกปญหา โดยสรุปเปนแผนภาพองคความรูไดดังนี้

กกกกกกกกสรุปองคความรูท่ีไดจากการวิจัย ผูวิจัยไดรับองคความรูจากการศึกษาวิจัย ดังนี้
กกกกกกกกดานการประชุมกันเปนนิตย คือ ความรวมมือรวมใจกันปฏิบัติหนาท่ีอยางตอเนื่อง
ประชาชนเขารวมกิจกรรมตางๆในการทํางาน
กกกกกกกกดานการประชุมหรือเลิกประชุมอยางพรอมเพรียงกัน คือ มีความตั้งใจในการทํางาน
ดวยความพรอมเพรียง และมีความสามัคคีรวมมือกันเสมอตนเสมอปลาย
กกกกกกกกดานการไมบัญญัติ หรือไมลมเลิกขอบัญญัติตามใจชอบ คือ ยึดม่ันในกฎระเบียบ
ขอบังคับตางๆ ในการปฏิบัติงานดวยความชอบธรรมไมลําเอียงหรือเลือกขาง
กกกกกกกกดานการเคารพนับถือเช่ือฟงผูใหญ หรือผูบังคับบัญชากคือ บริหารงานเปนไปตามหนาท่ี
ท่ีกําหนดไวในระเบียบวาระ รวมท้ังใหเกียรติผูอาวุโส และผูบังคับบัญชา
กกกกกกกกดานการใหเกียรติคุมครองสิทธิสตรี และเด็ก คือมีความเสมอภาคกันในสังคมและปฏิบัติ
ตอกันดวยความเทาเทียมไมแบงแยกเพศและวัย

การประยุกตใชหลัก
อปริหานิยธรรม

ในการบริหารงานของ
เทศบาลตาํบลสันผักหวาน

อําเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม

การประชุมรวมมือกันระหวางเจาหนาท่ี
และประชาชนเพ่ือวางแผนการปฏบิัติงาน
อยางพรอมเพรียงสม่ําเสมอ
เจาหนาท่ีบริหารงาน โดยยึดกฎระเบียบ
ขอบังคับอยางเครงครัด เคารพเช่ือฟง
ผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ัน และผูอาวุโส

ใหความสําคญัตอผูรวมงานไมแบงแยก
สตรี และเด็ก หรือผูใตบังคับบัญชา

อนุรักษโบราณสถาน สงเสริมวัฒนธรรม
อันดีงามงาประเพณีทองถ่ิน วันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา และการถวายปจจัยสี่

รวมมือวางแผนปฏิบัติงานดวยความ
พรอมเพรียง ประชาชนเขารวมใน
กิจกรรมตางๆ เชนประชาคมหมูบาน,
งานกีฬาในชุมชน, งานกลุมสตรี ฯ
การบริหารงานยึดกฎระเบียบขอ
บังคับเปนไปตามสายการบังคับบัญชา
ประชาชนเขารวมพิ ธีรดนํ้าดําหั ว
ผูอาวุโส,ประเพณีปใหมเมืองเหนือ
คํานึงถึงสิทธิบุคคลทุกระดับในชุมชน
ไมมีการแบงแยกท้ัง เพศ และ วัย
สงเสริมกิจกรรมทางดานวัฒนธรรม
พิ ธี ก ร ร ม ท า ง พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า
ประชาชนเขารวมธรรมะสัญจร, บวช
เรียนภาคฤดูรอนและประเพณตีางๆ ฯ

แผนภาพท่ี ๒ สรุปองคความรูจากการวิจัย
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กกกกกกกกดานการอนุรักษโบราณสถาน และสงเสริมรักษาวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม คือ ดูแล
ทางดานพระพุทธศาสนา สงเสริมประเพณีวัฒนธรรม
กกกกกกกกดานการสงเสริมปกปอง อันชอบธรรมตอพระพุทธศาสนา คือ ใหความสําคัญตอ
พระพุทธศาสนา สนับสนุนการจัดใหมีพิธีกรรมท่ีเก่ียวของในทางพระพุทธศาสนา อยางตอเนื่อง
๘. ขอเสนอแนะท่ัวไป
กกกกกกกก๑ เทศบาลควรสนับสนุนใหมีการศึกษาหลักอปริหานิยธรรม ภายในองคกร
กกกกกกกก๒. ควรนําเอาหลักอปริหานิยธรรมไปปฏิบัติใชใหเกิดประโยชน และเห็นเปนรูปธรรม
กกกกกกกก๓. ควรสงเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และประเพณี วัฒนธรรมของทองถ่ิน

บรรณานุกรม
๑. ภาษาไทย
กกกกกกกกก. ขอมูลปฐมภูมิ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
กกกกกกกกกรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙
กกกกกกกกข. ขอมูลทุติยภูมิ
จตุพรกผองสุข.ก“การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลโคกสวางอําเภอ
กกกกกกกหนองพอกจั งหวัดรอยเ อ็ด”. ก วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต .
กกกกกกกกบัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๐.
พระอธิการไสว ผลญาโณ (มีตา), “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของวิสาหกิจชุมชนอําเภอ
กกกกกกกกบานไร จังหวัดอุทัยธานี”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย :
กกกกกกกกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗.
อุเทน ปญโญ. รศ. ระเบียบวิธีวิจัย. พิมพครั้งท่ี ๑๒. เชียงใหม : มหาวิทยาลัยนอรท, ๒๕๕๖.
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การจัดการขยะมูลฝอยตามหลักอิทธิบาท ๔ ของเทศบาลตําบลบานเวียง
อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร
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นัทธพงศ เวียงสาม
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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค ๑) เพ่ือศึกษาระดับการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก
อิทธิบาท ๔ ของเทศบาลตําบลบานเวียง อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร ๒) เพ่ือเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอยตามหลักอิทธิบาท ๔ ของเทศบาลตําบลบานเวียง
อําเภอรองกวาง จังหวัดแพรโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ๓) เพ่ือศึกษาปญหาอุปสรรค
และขอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยตามหลักอิทธิบาท ๔ ของเทศบาลตําบลบานเวียง
อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร ๔) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาในการนําหลักอิทธิบาท ๔ ไปใชในการ
จัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลบานเวียง อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร

การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ประชากร
และกลุ มตัวอย าง คือประชากรผู มีสิทธ เลือกตั้ ง ในเขตพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลบานเวียง
อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร จํานวน 7,420 คน ซึ่งกลุมตัวอยางไดมาจากการสุมตัวอยางแบบหลาย
ข้ันตอนโดยเทียบสัดสวน (Proportional Multi-Stage Random Sampling) ตามข้ันตอนคือ
ทําการหากลุมตัวอยางโดยใชสูตรคํานวณขนาดกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน  (Taro Yamane)
ไดขนาดของกลุมตัวอยาง คือ 380 คน และเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire)
และทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร เพ่ือหา คาความถ่ี
(Frequencies) คารอยละ (Percentage), คาเฉลี่ย (Mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) และทดสอบสมมติฐานโดยบรรยายขอมูลปจจัยสวนบุคคล การทดสอบคาที (t-test) และ
การทดสอบคาเอฟ (F-test) ดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) เม่ือ
พบวามีความแตกตางจึงทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธีผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุด (Least
Significant Difference : LSD) ในสวนของขอคําถามปลายเปดท่ีแสดงปญหาอุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ ผูวิจัยทําการจัดกลุมตามประเด็นท่ีกําหนดไวในแบบสอบถามปลายเปด จากนั้นทําการ
วิเคราะห โดยใชแจกแจงความถ่ี (Freguemcg) และขอมูลจากการสัมภาษณ ผูวิจัยทําการจัดกลุม

 นิสิตปริญญาโท ๕๗๐๘๔๐๕๐๒๘ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร,
(ศูนยบัณฑิตวิทยาลัย:มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร, ๒๕๕๘).

 อาจารย์ควบคมุวิทยานิพนธ์
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ขอมูล (Data Grouping) สาระสําคัญของประเด็นการสัมภาษณ จากนั้นทําการวิเคราะหขอมูลเชิง
เนื้อหา (Comteut Anelysis Technigue)

ผลการวิจัยพบวา
๑) ระดับความคิดเห็นของประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอยตามหลักอิทธิบาท ๔

ของเทศบาลตําบลบานเวียง อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร พบวา ประชาชนมีระดับความคิดเห็นตอ
การจัดการขยะมูลฝอยเชิงพุทธตามหลักอิทธิบาท ๔ ของเทศบาล บานเวียง อําเภอรองกวางจังหวัด
แพร โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (x=3.44, S.D.=0.51)

๒) การเปรียบเทียบการจัดการขยะมูลฝอยตามหลักอิทธิบาท ๔ ของเทศบาลบานเวียง
อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา รายไดตอ
เดื อน  และอาชีพ  พบว า  ประชาชน ท่ี มี เพศ , อายุ , ระดับการ ศึกษา , ร าย ได ต อ เดื อน
และอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการขยะมูลฝอยตามหลักอิทธิบาท ๔ ของเทศบาลบาน
เวียง อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว

๓) ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะการจัดการขยะมูลฝอยตามหลักอิทธิบาท ๔
ของเทศบาลบานเวียง อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร พบวา ปญหา คือ ขยะมูลฝอยซึ่งเกิดจากการท้ิง
ขยะไมเปนท่ีเปนทาง รวมไปถึงประชาชนยังไมใหความรวมมือดีพอ หรือประชาชนบางสวนยังไม
พรอมท่ีจะนําวัสดุเหลือท้ิงกลับมาดัดแปลงใชงานขอเสนอแนะ พบวา ควรมีการสนับสนุนมากกวานี้
ในการสงเสริมใหประชาชนมาสนใจขยะเพ่ือใหเกิดรายไดเสริม แตเจาหนาบางสวนก็มีความใสใจงาน
จริงแตไมคอยทํากัน และยังขาดเจาหนาท่ีมีการควบคุมดูแลอยางแทจริง สวนปญหาจากการท่ีไมมีถัง
ขยะตามทองถนนทําใหแขกท่ีมาเยือนในชุมชน หรือเด็กท่ีทานขนมตามถนนหนทางไมสามารถหาท่ีท้ิง
ขยะไดทําใหตองท้ิงตามถนนหนทางซึ่งไมเกิดความเรียบรอย

๔) แนวทางการพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยตามหลักอิทธิบาท ๔ ของเทศบาลบานเวียง
อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร พบวา เจาหนาท่ีของเทศบาลมีความพอใจ และรักท่ีจะแกไขปญหาขยะ
มูลฝอยเปนอยางมากโดยเฉพาะอยางยิ่งตองการท่ีจะลดปญหาขยะลนถังและปญหาขยะลนสถานท่ี
กําจัดขยะของเทศบาล และมีการสรางจิตสํานึกใหกับประชาชนในการคัดแยกขยะในครัวเรือน
กอนนําไปท้ิงขยะสวนขยะท่ีสามารถรีไซเคิล หรือนําไปขายไดก็ใหมีการคัดแยกและนําไปขายเปนการ
สรางรายไดใหแกครอบครัวสวนเจาหนาท่ีก็มีความเอาใจใส และรับผิดชอบตองานเปนอยางมาก
เนื่องจากตองการใหตําบลบานเวียงนาอยูประชาชนมีสุขภาพดีอยางยั่ งยืนภายใตแนวความคิด
ของนายยกเทศมนตรีบานเวียงนาอยูมุงสูวิถีชีวิตพอเพียง
คําสําคัญ: การจัดการขยะมูลฝอย, อิทธิบาท ๔

Abstract
The purposes of this study were 1) to study solid waste management

according To Iddhibāda IV of Banwieng Municipal District, Rongwaung District, Phrae
Province, 2) to compare the opinion of people towards management according To
Iddhibāda IV of Banwieng Municipal District, Rongwaung District, Phrae Province by
classified personal factors, 3) to study the study the problems, obstacles and
suggestions about solid waste management according To Iddhibāda IV of Banvieng
Municipal District, Rongwaung District, Phrae Province and 4) to study the guideline
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for development solid waste management according To Iddhibāda IV of Banweng
Municipal District, Rongwaung District, Phrae Province.

The study was a mixed methods research. Population and sample were
7,420 people. The samples were 380 people by using the formula of Taro Yamane.
The data were collected by using questionnaire and analyzed by using computer
program in social sciences research for finding frequency, percentage, mean and
standard deviation to describe general information. To test the hypothesis by t-test
and F-test with One Way ANOVA found that was difference then test by the least
significant difference. In the part of open-end showed the problems, obstacle, and
suggestions, the researcher arranged the group according to the issues of open-end.
Then, there was to analyze by frequency and data from interviews, the researcher
will gather data on the essence of the interview, and then content analyzed.

The results of the study were as follows
1. Level of opinion of people on the solid waste management according

To Iddhibāda IV of Banwieng Municipal District, Rongwaung District, Phrae Province
was found that people had the opinion level towards solid waste management
according To Iddhibāda IV of Banwieng Municipal District, Rongwaung District, Phrae
Province overall was at the moderate level (x= 3.44, S.D. = 0.51).

2. Comparison of solid waste management according To Iddhibāda IV of
Banwieng Municipal District, Rongwaung District, Phrae Province by base hypothesis
and analysis classification personal factors: sex, age, incomes, education, occupation
was found that the people who had sex,  incomes, education, occupation were not
different mean rejected hypothesis.

3. Results of the study problems, obstacles, and suggestions the solid
waste management according To Iddhibāda IV of Banwieng Municipal District,
Rongwaung District, Phrae Province were found that the people was not throw away
the solid on the bin and there were some people did not bring the solid to recycle
again. They should promote people throw away the solid on the bin every time and
no had enough the officer for taking care in the community.

4. The guidelines for development for the solid waste management
according To Iddhibāda IV of Banwieng Municipal District, Rongwaung District, Phrae
Province found that the municipal officials are satisfied. And loves to tackle solid
waste is huge, especially the need to reduce waste and overflow tank overflowing
garbage problem of municipal waste disposal site. They should have the awareness
to the people to sorting household waste before dumping the waste that can be
recycled. Or to sell it to a sorting and selling to generate income for the family, the
staff was attentive. And is a very responsible job, because you want to make your
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home livable town residents healthy sustainable under the concept of livable town
house, the Load mayor Banwieng raised towards life sufficiency.

Keyword: Solid Waste Management Accoding, Iddhipad IV

๑. บทนํา
ปญหาขยะในเมืองไทยเปนปญหาโลกแตก เปนเวลาหลายสิบปท่ีเจาหนาท่ีทางราชการ

หนวยงานวิจัย สถาบันทางการศึกษา พยายามหาหนทางในการแกไขปญหาเรื่องขยะลนเมือง ไมมีท่ีใด
ยอมใหกอสรางโรงกําจัดขยะใกลท่ีอยูอาศัยของตนเอง ทําไมจึงเปนเชนนั้น ท้ังๆท่ีเสียงบประมาณตั้ง
มากมายพาเจาหนาท่ีไปดูงานท่ีตางประเทศ ใชงบประมาณในการรณรงคใหความรูในการแกไขปญหา
เรื่องขยะ มีเทคโนโลยีมากมายท่ีสามารถจะนํามาใชในการแกไขปญหาเรื่องขยะ แตปจจุบันยังไมมีท่ี
ไหนในประเทศไทย สามารถจัดการขยะไดอยางครบวงจรเปนท่ีพึงพอใจของคนทุกฝาย

สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดแพรรายงานวา การแกไขปญหาเรื่องขยะของเสีย
อันตรายจากชุมชนและมูลฝอยติดเชื้อในพ้ืนท่ีจังหวัดแพร จึงเปนปญหาเรงดวนท่ีทุกฝายตองรวมมือ
กันแกไข จากขอมูลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน ๘๔ แหง พบวาจังหวัดแพร มีปริมาณขยะมูล
ฝอย จํานวน ๔๔๒ตันตอวัน มีการกําจัดท่ีไมถูกตอง เชน เทกอง เผากลางแจง จํานวน ๒๙๘ ตันตอ
วันคิดเปนรอยละ ๖๗และมีการนํากลับไปใชประโยชน จํานวน ๑๔๔ ตันตอวัน คิดเปนรอยละ ๓๓
ปจจุบันจังหวัดแพรมีปริมาณขยะสะสม กวา ๓๖,๕๐๐ ตันจาก ๕๒ อปท. ท่ีมีท่ีท้ิงขยะในสถานท่ี
กําจัดท่ีไมถูกตอง ในขณะท่ีอีก ๓๒ อปท. ไมมีท่ีท้ิงขยะ ใชวิธีกําจัดขยะโดยใหชาวบานจัดการกันเอง
จากการประเมินความเสี่ยงเบื้องตนและความพรอมในการระงับเหตุไฟไหมบริเวณสถานท่ีกําจัดขยะ
มูลฝอย พบวามีความเสี่ยงอยูในระดับสูงถึงสูงมาก ในหลายแหง องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เปนหนวยงานหลักท่ีมีภารกิจเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งหลายแหงมีการจางเอกชนดําเนินการ
ซึ่งผลจากการลงพ้ืนท่ีบอขยะเอกชน พบวาไมมีการฝงกลบท่ีถูกตองตามหลักวิชาการ ซึ่งกอใหเกิด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตามมา เชน แหลงกําเนิดของเชื้อโรค แมลงและสัตวนําโรค การปนเปอนลง
สงแหลงน้ํา กลิ่นเหม็นและถามีการเผา จะทําใหเกิดมลพิษหมอกควัน เปนตนผลกระทบท่ีเกิดจาก
ปญหาขยะมูลฝอยของจังหวัดแพร สมควรอยางยิ่งท่ีทุกภาคสวนในจังหวัดตองใหความสําคัญและ
รวมมือกันแกไขโดยเรงดวน ตลอดจนประชาชนในทุกพ้ืนท่ีตองใหความรวมมือในการปองกันและ
แกไขปญหานี้ ทุกครัวเรือนตองใหความสําคัญในการคัดแยกขยะมูลฝอยและนํากลับมาใชประโยชนให
มากท่ีสุด ไมท้ิงขยะเรี่ยราดตามทองถนน แมน้ําลําธาร พ้ืนท่ีปาหรือท่ีสาธารณะ องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินทุกแหง ตองมีการจัดการขยะมูลฝอยท่ีถูกตองตามหลักวิชาการแมมีการจางเหมาใหเอกชน
ดําเนินการ ก็ตองมีการติดตามควบคุมกํากับ ใหดําเนินการอยางถูกหลักวิชาการเชนเดียวกันหากทุก
คนในสังคมใหความสําคัญกับปญหาขยะและมลพิษท่ีเกิดข้ึน และรวมมือรวมใจกันแกไขปญหาขยะ
อยางจริงจัง โดยปฏิบัติใหเปนปกตินิสัยอยางตอเนื่อง เชื่อไดวา จังหวัดแพร จะหลุดพนจากจังหวัด
ท่ีมีปญหาในการจัดการขยะลําดับท่ี ๘ ของประเทศ๑

ในหลักคําสอนของพระพุทธศาสนากลาวไววา การทํางานทุกประเภทซึ่งผูหวังความสําเร็จ
ในสิ่งใด ตองทําตนใหสมบูรณดวยสิ่งท่ีเรียกวา “อิทธิบาท”ซึ่งหลักอิทธิบาท ๔ ประกอบดวย
หลักธรรม ๔ ประการ ถือเปนคําสอนท่ีมุงเนนใหการปฏิบัติงานอยูบนรากฐานแหงความสําเร็จตาม

๑จิรภิญา สมลังกาม, “จังหวัดแพรเปนจังหวัดท่ีมีปญหาการจัดการขยะมูลฝอยลําดับท่ี ๘ ของ
ประเทศ”, NNT กรมประชาสัมพันธ, (๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗).
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๕๕๔

ประสงค เปนหลักคําสอนท่ีเนนความสําเร็จของงานเปนท่ีตั้ง ท่ีจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการทํางานงาน ความหมายอีกนัยหนึ่งของหลักอิทธิบาท ๔คือ คุณเครื่องใหถึง
ความสําเร็จ คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จแหงผลท่ีมุงหมาย ประกอบดวย ๑) ฉันทะ ความพอใจ
คือตองการท่ีจะทํา ใฝใจรักท่ีจะทําสิ่งนั้นอยูเสมอและปรารถนาจะทําใหไดผลดียิ่งๆข้ึนไป ๒) วิริยะ
ความเพียร คือขยันหม่ันประกอบสิ่งนั้นดวยความพยายาม เขมแข็ง อดทนเอาธุระ ไมทอถอย
๓) จิตตะ ความคิดมุงม่ัน คือตั้งจิตรับรูในสิ่งท่ีทําและทําสิ่งนั้นดวยความคิดเอาจิตฝกใฝไมปลอยใจให
ฟุงซานเลื่อนลอย อุทิศตัวอุทิศใจใหแกสิ่งท่ีทํา ๔) วิมังสา ความไตรตรองหรือทดลอง คือหม่ันใช
ปญญาพิจารณาใครครวญ ตรวจตรา หาเหตุผล และตรวจสอบขอยิ่งหยอนในสิ่งท่ีทํานั้น มีการ
วางแผน วัดผล คิดคน วิธีแกไขปรับปรุง หากนําคําสอนของหลักอิทธิบาท ๔ มาประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันและชีวิตการทํางานก็จะทําใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพอยางยั่งยืน๒

ดังนั้นจากปญหาการจัดการขยะมูลฝอยใหเปนไปตามความประสงคของเทศบาล
จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองนําหลักธรรมอิทธิบาท ๔ เขามาชวยเสริมใหกับประชาชนและ
เจาหนาท่ีของเทศบาลใหมีจิตสํานึกรวมกันและมีความรับผิดในการทํางานรวมกันในการจัดการขยะ
มูลฝอยใหประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายของเทศบาลตอไป

๒. วัตถุประสงคของการวิจัย
๒.๑ เพ่ือศึกษาระดับการจัดการขยะมูลฝอยตามหลักอิทธิบาท ๔ ของเทศบาลตําบล

บานเวียงอําเภอรองกวางจังหวัดแพร
๒.๒ เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอยตาม

หลักอิทธิบาท ๔ ของเทศบาลตําบลบานเวียงอําเภอรองกวางจังหวัดแพรโดยจําแนกตามปจจัยสวน
บุคคล

๒.๓ เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก
อิทธิบาท ๔ ของเทศบาลตําบลบานเวียงอําเภอรองกวางจังหวัดแพร

๒.๔ เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาในการนําหลักอิทธิบาท ๔ ไปใชในการจัดการขยะ
มูลฝอยของเทศบาลตําบลบานเวียงอําเภอรองกวาง จังหวัดแพร

๓. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยตามหลักอิทธิบาท ๔ ของเทศบาลตําบลบานเวียง

อําเภอรองกวางจังหวัดแพรผูวิจัยไดใชการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) โดยใช
ระเบียบวิธี เชิงปริมาณ (Quantitative esearch) โดยการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการแจก
แบบสอบถาม (Questionaire) กับกลุมประชากรท่ีได กําหนดไว  และการวิจัยเชิ ง คุณภาพ
(Qualitative Research) โดยการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In–depth
Interview)

๒พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตรฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งท่ี
๑๓, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท เอส.อารพริ้นติ้งแมสโปรดักส จํากัด, ๒๕๔๘), หนา ๑๖๐.
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๕๕๕

๔. ผลการวิจัย
๑. กลุมตัวอยางของประชาชนสวนใหญท่ีใชในการวิจัยสวนใหญเปนเพศหญิง มีจํานวน

๒๐๔ คน คิดเปนรอยละ ๕๓.๗ อายุมากกวา ๕๐ ป จํานวน ๑๒๑ คนคิดเปนรอยละ ๓๑.๘ ระดับ
การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน ๓๐๖ คน คิดเปนรอยละ ๘๐.๕ รายไดตอเดือน ๕,๐๐๐–
๑๕,๐๐๐ จํานวน ๑๙๓ คน คิดเปนรอยละ ๕๐.๘ และอาชีพเกษตรกร จํานวน ๑๗๗ คน
คิดเปนรอยละ ๔๖.๖

๒. ผลการวิเคราะหขอมูลระดับการจัดการขยะมูลฝอยตามหลักอิทธิบาท ๔ ของเทศบาล
ตํ าบลบ าน เวี ย ง  อํ า เภอร องกวาง  จั งหวั ดแพร พบว า โดยรวมอยู ในระดับปานกลาง
(x=๓.๔๔, S.D.=๐.๕๑) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ประชาชนมีความคิดเห็นวาจัดการขยะมูล
ฝอยเชิงพุทธตามหลักอิทธิบาล ๔ดานฉันทะ อยูในระดับมาก (x=๓.๕๒, S.D.=๐.๕๕) ดานวิริยะอยู
ในระดับปานกลาง (x=๓.๔๓, S.D.=๐.๕๗) ดานจิตตะอยูในระดับ ปานกลาง (x=๓.๕๒,
S.D.=๐.๕๕)สวนดานวิมังสาอยูในระดับปานกลาง (x =๓.๓๙, S.D.=๐.๕๘)

๓. ผลการเปรียบเทียบระดับการจัดการขยะมูลฝอยตามหลักอิทธิบาท ๔ ของเทศบาล
ตําบลบานเวียง อําเภอรองกวาง จังหวัดแพรจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายไดและอาชีพ ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว

๔. แนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยตามหลักอิทธิบาท ๔ ของเทศบาลตําบลบานเวียง
อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร ดังนี้ ดานฉันทะ พบวา เจาหนาท่ีมีความรัก ความเพียร และความมุงม่ัน
ในการทําหนาท่ีของตนเองเพ่ือท่ีจะลดปญหาขยะมูลฝอยใหลดลงและไดสงเสริมใหความรูกับ
ประชาชนเก่ียวกับการท้ิงขยะใหถูกวิธี เชน รูจักคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนใหสามารถนํามารี
ไซเคิลหรือขยะท่ีขายได เพราะขยะเหลานี้สามารถยอนกลับมาเปนรายไดใหกับประชาชน ดานวิริยะ
พบวา เจาหนาท่ีเทศบาลมีความเพียรความมุงม่ันท่ีจะจัดการปญหาขยะมูลฝอยเปนอยางมากเพราะ
พบวามีปญหาในสถานท่ีกําจัดขยะซึ่งไมมีพ้ืนท่ีมากพอท่ีจะรองรับขยะจํานวนมากไดจึงมีการกระตุน
และสงเสริมใหประชาชนมีความรูในการคัดแยกขยะตั้งแตในครัวเรือนกอนท้ิงแตบางครัวเรือนยังไมให
ความสําคัญและเอาใจใสในการคัดแยกขยะในครัวเรือนกอนท้ิงซึ่งคิดวาขยะเปนของสกปรกเหม็นไม
กลาท่ีจะคัดแยกหรือทําความสะอาดจึงสงผลใหสงผลกระทบตอขยะลนถัง ดานจิตตะ พบวา
เจาหนาท่ีมีความเอาใจใสและรับผิดชอบตอการปญหาขยะอยางมากท่ีสุดโดยการกระตุนใหประชาชน
ไดมีความรูโดยการประชาสัมพันธจากหอกระจายเสียงของเทศบาลและมีการกระจายขาวทุกหมูบาน
อยางตอเนื่องและยังมีการสงเสริมใหประชาชนไดมีกิจกรรมในการสงเสริมการสรางรายไดจึงทําใหเห็น
วาทางเทศบาลไดใหความสําคับกับภาคประชาชนเปนอยามากเพราะเม่ือประชาชนมีปญหาหรือ
ขอเสนอแนะของชาวบานท่ีนํามาเสนอก็จะนํามาปรับปรุงแกไขโดยเรงดวนอยูเสมอเพ่ือท่ีจะตองการ
ใหตําบลบานเวียงนาอยูประชาชนมีสุขภาพดีอยางยั่งยืนแตประชาชนบางสวนขาดการเอาใจใสดูแล
ขยะของตนโดยคิดวาขยะก็คือขยะคือสิ่งสกปรกไมอยากจับหรือสัมผัสจึงทําใหการจัดการขยะมูลฝอย
ของเทศบาลไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร ดานวิมังสา พบวา เทศบาลไดมีการจัดทําประชาสัมพันธให
ความรูแกประชาชนในการคัดแยกขยะในครัวเรือนและพรอมท้ังไมใหมีถังขยะตามถนนหรือท่ี
สาธารณะเนื่องจากปองกันมิใหมีขยะลนถังและลดปริมาณขยะแตตัวของประชาชนเองท่ีกลับไมใสใจท่ี
จะเขาอบรมเนื่องจากบางครั้งก็ติดหนาท่ีการงานของตนประชาชนบางสวนมีความคิดเห็นตอโครงการ
คัดแยกโดยคิดวาดีเพราะตอนนี้ทางเทศบาลไดทําโครงการในการคัดแยกขยะทําใหเราไดมีการคัดแยก
ทําใหมีการแบงแยกประเภทอยางชัดเจนทําใหลดปริมาณของขยะลงแตอยากใหทางเทศบาลมีการ
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ประชาสัมพันธใหกับประชาชนใหรับทราบใหมากกวานี้พรอมยังตองปฏิบัติและใหหนวยงานจัดทําเปน
ตัวอยางเพ่ือความสะดวกตอการพัฒนาการจัดการขยะ

๕. สรุปผลการวิจัย
๑) ดานฉันทะ พบวาประชาชนมีความคิดเห็นตอการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก

อิทธิบาท ๔ ของเทศบาลตําบลบานเวียง อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร ดานฉันทะ โดยรวมอยูใน
ระดับมาก (x = ๓.๕๒,S.D. = 0.55) เม่ือพิจารณารายขอพบวาประชาชน มีความคิดเห็นวาการ
จัดการขยะมูลฝอยตามหลักอิทธิบาล ๔ ดานฉันทะอยูในระดับมากไดแก บุคลากรเจาหนาท่ีเทศบาล
ชอบแกไขปญหาและควบคุมการท้ิงขยะมูลฝอยของชุมชน (x = ๓.๕๙,S.D. = 0.72) รองลงมา
เจาหนาท่ีเทศบาลมีความพอใจในการเก็บกักขยะมูลฝอยในชุมชนของทาน (x = ๓.๕๘,
S.D. = 0.51) และเจาหนาท่ีเทศบาลของทานมีความพอใจ ในการรวบรวมขยะมูลฝอยของชุมชน
(x = ๓.๕๓, S.D. = 0.73) สวนขอท่ีอยูระดับปานกลาง ไดแก เจาหนาท่ีเทศบาลมีความรักงานใน
การขนถายขนสงขยะมูลฝอยตางๆในชุมชน (x = ๓.๔๘,S.D. = 0.75) รองลงมา เจาหนาท่ีเทศบาล
มีความพอใจในการกําจัดขยะมูลฝอยในชุมชน (x = ๓.๔๘,S.D. = 0.75) และเจาหนาท่ีเทศบาลมี
ความพอใจในหนาท่ีในการแปลงรูปขยะมูลฝอยในชุมชน (x = ๓.๔๓,S.D. = 0.58)

๒) ดานวิริยะ พบวาจากตารางที่ ๔.๓ พบวา ประชาชนมีความคิดเห็นตอการจัดการ
ขยะมูลฝอยตามหลักอิทธิบาท ๔ ของเทศบาลบานเวียง อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร ดานวิริยะโดย
รวมอยูในระดับปานกลาง (x = ๓.๔๓,S.D. = 0.57) เมื่อพิจารณารายขอพบวาประชาชนมีความ
คิดเห็นวาการจัดการขยะมูลฝอยตามหลักอิทธิบาล ๔ ดานวิริยะอยูในระดับมากไดแก บุคลากร
เจาหนาที่เทศบาลมีความเพียร สูงาน ในการควบคุมการทิ้งขยะมูลฝอยในชุมชน (x = ๓.๕๐,
S.D. = 0.71) สวนระดับปานกลางไดแก เจาหนาที่เทศบาลมีความเพียรสูงานในการกําจัดขยะมูล
ฝอยของชุมชน (x = ๓.๔๙,S.D. = 0.56) รองลงมา เจาหนาที่เทศบาลมีความเพียร สูงานในการ
ขนถายขนสงขยะมูลฝอย (x = ๓.๔๘,S.D. = 0.74) เจาหนาที่เทศบาลมีความเพียร สูงานในการ
เก็บกักขยะมูลฝอยของชุมชน (x = ๓.๔๒,S.D. = 0.73) เจาหนาที่เทศบาลมีความเพียร สูงานใน
การรวบรวมขยะมูลฝอยในชุมชน (x = ๓.๔๑,S.D. = 0.74) และเจาหนาที่เทศบาลมีความเพียร
สูงานในการแปลงรูปขยะมูลฝอยของชุมชน (x = ๓.๓๐,S.D. = 0.80)

๓) ดานจิตตะ พบวาจากตารางที ่ ๔ .๓ พบวา ประชาชนมีความคิดเห็น
ตอการจัดการขยะมูลฝอยตามหลักอิทธ ิบาท ๔ ของเทศบาลบานเว ียง อําเภอรองกวาง
จังหวัดแพร ดานจิตตะโดยรวมอยูในระดับปานกลาง(x = ๓.๔๓,S.D. = 0.55)เมื่อพิจารณา
รายขอพบวาประชาชนมีความคิดเห็นวาการจัดการขยะมูลฝอยตามหลักอิทธิบาล ๔ ดานจิตตะ
อยูระดับมากไดแก บุคลากรเจาหนาท่ีเทศบาลมีความใสใจงานตอการควบคุมการท้ิงขยะมูลฝอย
ในชุมชน (x = ๓.๕๐,S.D. = 0.74) สวนระดับปานกลางไดแก เจาหนาที่เทศบาลมีความเอาใจ
ใสงานในการกําจัดขยะมูลฝอยในชุมชน (x = ๓.๔๗,S.D. = 0.71) รองลงมา เจาหนาท่ีเทศบาล
มีความอุทิศตัวตอการขนถายขนสงขยะมูลฝอย (x = ๓.๔๕,S.D. = 0.72) เจาหนาที่เทศบาลมี
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๕๕๗

ความจดจอในการรวบรวมขยะมูลฝอยของชุมชน (x = ๓.๔๓,S.D. = 0.76) เจาหนาที่เทศบาล
มีความใสใจงานในการเก็บกักขยะของชุมชน (x = ๓.๔๑,S.D. = 0.70) และเจาหนาที่เทศบาล
มีความใสใจงานตอการแปลงรูปขยะมูลฝอยในชุมชน (x = ๓.๓๓, S.D. = 0.74)

๔) ดานวิมังสา พบวาจากตารางที่ ๔.๓ พบวา ประชาชนมีความคิดเห็นตอการจัดการ
ขยะมูลฝอยตามหลักอิทธิบาท ๔ ของเทศบาลบานเวียง อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร ดานวิมังสา
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (x = ๓.๓๙,S.D. = 0.๕๘) เม่ือพิจารณารายขอพบวาประชาชนมี
ความคิดเห็นวาการจัดการขยะมูลฝอยตามหลักอิทธิบาล ๔ ดานวิมังสาอยูในระดับ ปานกลาง ทุกขอ
คําถาม ดังนี้ บุคลากรเจาหนาท่ีเทศบาลมีการไตรตรองในแกไขปญหาการควบคุมการท้ิงขยะมูลฝอย
ในชุมชน (x = ๓.๔๒,S.D. = 0.๗๑) เจาหนาท่ีเทศบาลมีการพิสูจนในการเก็บกักขยะมูลฝอยของ
ชุมชน (x = ๓.๓๖,S.D. = 0.73) เจาหนาท่ีเทศบาลมีการไตรตรองในการรวบรวมขยะมูลฝอยของ
ชุมชน (x = ๓.๔๒,S.D. = 0.72) เจาหนาท่ีเทศบาลมีการตรวจตราในการขนถายขนสงขยะมูลฝอย
ในชุมชน (x = ๓.๓๘,S.D. = 0.75) เจาหนาท่ีเทศบาลของทานมีการปรับปรุงแกไขการแปลงรูปขยะ
มูลฝอยของชุมชน (x = ๓.๓๘,S.D. = 0.76) เจาหนาท่ีเทศบาลของทานมีการพิสูจน ตรวจตรา และ
ปรับปรุงแกไขการกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล (x = ๓.๓๘,S.D. = 0.75)

๖. ขอเสนอแนะจากการวิจัย
๑) เทศบาลตําบลบานเวียงควรใหเจาหนาท่ีมีความละเอียดในการเก็บขยะมากกวานี้
๒) เทศบาลตําบลบานเวียงควรสรรคหาบุคลากรหรือเจาพนักงานท่ีตองหาบุคคลท่ีรักท่ีจะ

ทํางานในดานนีจ้ริงๆ
๓) เจาหนาควรมีความพากเพียร สูงานและเขาถึงประชาชนเพ่ืออธิบายใหเขาใจตอการ

จัดการขยะมูลฝอยมากกวานี้
๔) เทศบาลตําบลบานเวียงควรมีการประชาสัมพันธใหท่ัวถึงมากกวานี้
๕) เทศบาลตําบลบานเวียงควรมีการจัดอบรมใหความรูในการจัดการขยะแกประชาชนให

ท่ัวถึง
๖) เทศบาลตําบลบานเวียงควรปลูกฝงจิตสํานึกของเยาวชนและประชาชนโดยการ
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์การบริหารงานบุคคลตามแนวการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1.เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์การบริหารงานบุคคลและเปรียบเทียบ

ความแตกตางของปจจัยท่ีมีตอการบริหารงานบุคคลตามแนวการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 2.เพ่ือหาความสัมพันธระหวางการ
บริหารงานบุคคลตามแนวการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก
พนักงานสวนทองถ่ิน สังกัด องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในอําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร จํานวน
480 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ไดคาความ
เชื่อม่ันท้ังฉบับ เทากับ 0.98 การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for window สถิติท่ีใช
วิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ (%) คาเฉลี่ย (X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คาที t – test
และวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA และคาสัมประสิทธิสหสัมพันธแบบเพียร
สัน (peason’s product moment correlation)

ผลการวิจัยพบวา
การศึกษาเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลตามแนวการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในอําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร โดยรวมอยูในระดับมาก  เม่ือ
พิจารณารายดานโดยเรียงคาเฉลี่ยจากลําดับสูงสุดไปลําดับทายสุด ไดแก มิติดานการพัฒนาศักยภาพ
ของสวนราชการ มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก รองลงมา คือ มิติดานความมีอิสระในการบริหาร มิติ
ดานการมุงเนนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย ไดแก มิติดานกระบวนทัศน
การบริหารจัดการทองถ่ิน และการศึกษาระดับผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในอําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร  โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดานโดยเรียง
คาเฉลี่ยจากลําดับสูงสุดไปลําดับทายสุด ไดแก มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ มีการ
ปฏิบัติอยูในระดับมาก รองลงมา คือ มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ และมิติดานการ
พัฒนาองคการ สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย ไดแก มิติดานคุณภาพการใหบริการ การศึกษา
เปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารงานบุคคลตามแนวการบริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตรในมิติดานตาง ๆ พบวา
อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน และประสบการณในการทํางานท่ีแตกตางกันสงผลตอการ
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๕๕๙

บริหารงานบุคคลตามแนวการจัดการภาครัฐแนวใหม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05*1

การวิเคราะหความสัมพันธระหวางระหวางการบริหารงานบุคคลตามแนวการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหมกับผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอบางมูล
นาก จังหวัดพิจิตร ในภาพรวมมีความสัมพันธเชิงบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01

คําสําคัญ : ผลสัมฤทธิ์, การบริหารงานบุคคล, การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม

Abstract
The purpose of this research was to A Study of  Achievement’s Local Human

Resource Management  Base on New Publict Management and comparison of
different factors under Local Administration in Bangmulnak District Phichit Province
2.To determine the relationship between Achievement’s Local Human Resource
Management  Base on New Publict Management with the achievement under Local
Administration in Bangmulnak District Phichit Province. The population under Local
Administration in Bangmulnak  District  Phichit were 480 people used in the research
were scales  5  level has the confidence of both the 0.98 data analysis software
packages SPSS for window statistics used to analyze data were percentage (%)
average. ( X ), standard deviation (SD) t - test and one-way analysis of variance one-
way ANOVA and peason's product moment correlation.

The research found as follow :
The participation of the people and a network of local governments in Submit by

local traditions for tourism as a whole at a high level. Considering it was found that the
participation in the evaluation. Compliance with the high level of the minor is engaging in
the practice. And participation in the benefits. The side with the final sequence, including
the benefit of the community.

A Study of  Achievement’s Local Human Resource Management  Base on
New Publict Management. In Bang Mun Nak district Pichit province. The overall level
When considering each in descending order from the highest to the lowest number of
dimensions, including the development of a government. A practice at a high level,
followed by the dimension of the freedom to manage. Dimensional focus on human
resource development. The side with the final dimension and paradigm to the local
administration. And educational achievement levels of Local Human Resource
Management  Base on New Publict Management in Bang Mun Nak district Pichit

1 * นิสิตปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการปกครองทองถ่ิน) คณะมนุษยศา
สตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม
1 ** อาจารยท่ีปรึกษา
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๕๖๐

province. The overall level When considering each in descending order from the
highest to the lowest number of dimensions, including the performance of the
government. A practice at a high level, followed by the dimension, effectiveness,
according to government plans  and Organization Development The side with the
final dimensions including quality of service.

A comparative study of the different factors that affect personnel
management along the Local Human Resource Management  Base on New Publict
Management in Bang Mun Nak district Pichit province in various dimensions found that
age, education and work experience in different affect personnel management along
the state line. The difference was statistically significant at the 0.05 level.

Keywords : Achievement, Human Resource Management, New Publict Management

บทนํา
ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ท่ีสอดคลอง

กับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2542 ท่ีใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทในการจัดบริการสาธารณ เพ่ือตอบสนองความตองการ
ของประชาชนตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ท่ีไดบัญญัติ
สาระสําคัญเก่ียวกับการกระจายอํานาจใหทองถ่ินมีอิสระในการบริหารงานตาง ๆ ดวยตนเอง โดยมี
หนวยงานราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคเปนเพียงหนวยงานสงเสริม สนับสนุนใหทองถ่ินปฏิบัติ
ราชการใหเกิดความคุมคาและเกิดประโยชนตอประชาชนอยางท่ัวถึง สําหรับความมีอิสระในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ประกอบกับการกําหนดนโยบาย การปกครอง การ
บริหารการเงินการคลัง รวมท้ังยังการบริหารงานบุคคลตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 การบริหารงานบุคคลทองถ่ิน ตามแนวการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมจึง
เปนระบบท่ีมีเปาหมายใหขาราชการและบุคลากรสวนทองถ่ินสามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ และตอบสนองความตองการของประชาชน บุคลากรไดรับการปฏิบัติ
ดวยความเปนธรรม มีความพึงพอใจในงาน ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ตามเจตนารมณของ
พระราชบัญญัติบริหารราชการแผนดินพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และ
เปนไปตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management) อยางไรก็
ตามการบรรลุเปาหมายดังกลาว ไมอาจบริหารจัดการโดยบุคคลเพียงฝายเดียว แตตองปรับเปลี่ยนให
มาเปนความรับผิดชอบรวมกันระหวางผูบังคับบัญชาแตละฝาย ผูบริหารองคการและฝายบุคคล
ขอบขายความรับผิดชอบฝายทรัพยากรบุคคลของทองถ่ินจึงถูกยกระดับจากงานสนับสนุนท่ีทําประจํา
กับบุคลากรผูปฏิบัติงานในระดับกิจกรรมพ้ืนฐาน เชน การกําหนดและสรรหา การธํารงรักษา การ
พัฒนาและจูงใจบุคลากรไปสูการทํางานเชิงรุกท่ีเก้ือหนุนตอการทํางานเชิงยุทธศาสตร อันมุงผลสําเร็จ
ตอวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และแผนปฏิบัติการขององคการ ขณะเดียวกันก็สรางบุคลากรใหเปน
ทรัพยากรท่ีมีคุณคา มีทัศนคติท่ีดีตอตนเอง ตองานในหนาท่ี ตอองคการ ตอประชาชนผูใหบริการ และ
ตอสังคม

ดังนั้น ผูวิจัยในฐานะพนักงานสวนตําบล สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอ
บางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ซึ่งปฏิบัติงานเก่ียวของกับการบริหารงานท่ัวไป รวมถึงการบริหารงานบุคคล
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๕๖๑

ซึ่งพบปญหาในการบริหารงานท่ีไมมีประสิทธิภาพ จึงมีความสนใจทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์การ
บริหารงานบุคคลตามแนวการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอ
บางมูลนาก จังหวัดพิจิตร เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ รองรับการปฏิรูประบบงานบุคคลเขาสู
ระบบจําแนกตําแหนงใหม ตอไป

๑. วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์การบริหารงานบุคคลตามแนวการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยท่ีมีตอการบริหารงานบุคคลตามแนว

การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในอําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
3. เพ่ือหาความสัมพันธระหวางการบริหารงานบุคคลตามแนวการบริหารจัดการภาครัฐ

แนวใหมท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอบางมูลนาก
จังหวัดพิจิตร

๒. ขอบเขตการวิจัย
๒.1 ขอบเขตดานเนื้อหา

ในการวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตดานเนื้อหาเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์การบริหารงานบุคคลตามแนว
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม (New public management) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
อําเภอ บางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

๒.๒ ขอบเขตตัวแปร
ตัวแปรท่ีศึกษาในการบริหารงานบุคคลตามแนวการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม

(New Public Management) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ประกอบดวย

๒.๒.๑ ตัวแปรตน  ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน ประสบการณในการ
ทํางานของพนักงานงานสวนตําบล สังกัด องคกรปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
และการบริหารงานบุคคลตามแนวการจัดการภาครัฐแนวใหม 4 มิติประกอบดวย ๑.มิติดานความมี
อิสระในการบริหาร 2. มิติดานกระบวนทัศนการบริหารจัดการทองถ่ิน 3. มิติดานการพัฒนาศักยภาพ
ของสวนราชการ 4. มิติดานการมุงเนนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

๒.๒.2 ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ ๔ มิติ ไดแก ๑.มิติดานประสิทธิผล
ตามแผนปฏิบัติราชการ 2. มิติดานคุณภาพการใหบริหาร 3. มิติดานประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 4.
มิติดานพัฒนาองคการ

2.๓ ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ พนักงานสวนทองถ่ิน สังกัด องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ในอําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร จํานวน 480 คน
๓. สมมติฐานการวิจัย
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๕๖๒

1. บุคลากรท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน ประสบการณในการทํางานท่ี
ตางกัน สงผลตอการบริหารงานบุคคลตามแนวการจัดการภาครัฐแนวใหมขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตางกัน

2. บุคลากรท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน ประสบการณในการทํางานท่ี
ตางกัน สงผลตอผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอบางมูลนาก
จังหวัดพิจิตร

๔. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชกรอบแนวคิดการศึกษาผลสัมฤทธิ์การบริหารงานบุคคลตามแนว

การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในอําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ซึ่งเปนแนวทางในการสรางกรอบแนวคิดไดดังภาพตอไปนี้

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

๕. วิธีดําเนินการวิจัย
๕.๑ ประชากรและกลุมตัวอยาง

๕.๑.๑ ประชากร ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ พนักงานสวนทองถ่ิน สังกัด องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน

ในอําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร จํานวน 480 คน
๕.๒ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามการศึกษาผลสัมฤทธิ์การบริหารงาน
บุคคลตามแนวการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในอําเภอบางมูล
นาก จังหวัดพิจิตร มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนแบบประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ตาม

- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- ตําแหนงงาน
- ประสบการณในการทาํงาน

ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอบางมูลนาก
จังหวัดพิจิตร 4 ดาน ไดแก
1.  มิติดานประสิทธผิลตามแผนปฏิบัติราชการ
2.  มิติดานคุณภาพการใหบริการ
3.  มิติดานประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
4. มิติดานพัฒนาองคการ

การบริหารงานบุคคลตามแนวการจัดการภาครัฐแนว
ใหม 4 ดาน ไดแก
1. มิติดานความมีอิสระในการบริหารงาน
2. มิติดานกระบวนทัศนการบริหารจัดการทองถ่ิน
3. มิติดานการพัฒนาศักยภาพของสวนราชการ
4. มิติดานการมุงเนนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3. มติดิา้นกการการพฒันาศกัยภาพขอ
4. มติดิา้นการมุง่เน้นพฒันาทรพัยากร
บุคคล
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เกณฑของบุญชม ศรีสะอาด2๑ มีคาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Index of Item Objective
Congruence : IOC)3๒ อยูระหวาง 0.60 – 1.00 ไดคาความเชื่อม่ันท้ังฉบับ เทากับ 0.9๘

๕.๓. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง

สังคมศาสตร โดยใช
สถิติ ดังนี้

สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) สําหรับอธิบายลักษณะท่ัวไปของกลุม
ตัวอยาง

และพรรณนาการศึกษาผลสัมฤทธิ์การบริหารงานบุคคลตามแนวการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในอําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร สถิติ ท่ีใช  คือ คารอยละ
(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชสําหรับทดสอบสมมติฐาน เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตางของปจจัยท่ีมีผลตอการศึกษาผลสัมฤทธิ์การบริหารงานบุคคลตามแนวการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในอําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร จําแนก
ตามปจจัยสวนบุคคล สถิติท่ีใช คือ การทดสอบคาที (t – test) และตัวแปรตนสองกลุม สถิติท่ีใช คือ
การทดสอบคา (F-test) และคาประสิทธิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (peason’s product moment
correlation)

๖. ผลการวิจัย
๖.๑ ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 52.9) มีอายุ 31-40 ป (รอยละ
41.3) มีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี (45.8) มีตําแหนงงานสวนใหญเปน ลูกจางประจํา/
พนักงานจาง (รอยละ 52.5) สวนใหญมีประการณในการทํางาน ตั้งแต 5-10 ป (44.6)

๖.๒ ผลการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามแนวการบริหารจัดการภาครัฐแนว
ใหมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ในภาพรวมอยูในระดับมาก
เม่ือพิจารณารายดานโดยเรียงคาเฉลี่ยจากลําดับสูงสุดไปลําดับทายสุด ไดแก มิติดานการพัฒนา
ศักยภาพของสวนราชการ มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ( X = 4.95,S.D.= 0.14) รองลงมา คือ มิติ
ดานความมีอิสระในการบริหาร ( X = 4.44,S.D. = 0.15) และมิติดานการมุงเนนพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ( X = 4.43,S.D. = 0.13) สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย ไดแก มิติดานกระบวนทัศนการ
บริหารจัดการทองถ่ิน ( X = 4.38,S.D. = 0.11) ซึ่งผูวิจัยสรุปรายละเอียดในแตละดาน ดงันี้

1. มิติดานความมีอิสระในการบริหาร โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ
โดยเรียงคาเฉลี่ยจากลําดับสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก อปท.มีการบริหารงานบุคคลโดยเปนไปตาม
กรอบ ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ ( X = 4.67,S.D. = 0.47) รองลงมา คือ องคกรกลาง (กถ.

21 บุญชม ศรีสะอาด.(2554).การวิจัยเบื้องตน.(พิมพครั้งท่ี 9).กรุงเทพ : สุวีริยาสาสน.

3๒พวงรัตน ทวีรัตน. (2540). วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร. พิมพครั้งท่ี 8.
กรุงเทพมหานคร : เจริญผล.
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ก.กลาง และ ก.จังหวัด) มีหนาท่ีกําหนด มาตรฐานในการบริหารงานบุคคล มักใชวิธีควบคุมตรวจสอบ
มากกวาการกํากับดูแล ( X = 4.50,S.D. = 0.50) และหลายครั้งท่ี อปท. ของทานประสบปญหาการ
บริหารงานบุคคลอันเนื่องมาจากขอจํากัดดานงบประมาณท่ีรัฐกําหนดการใชจายโดยเครงครัด ( X =
4.44,S.D. = 0.50)

๒. มิติดานกระบวนทัศนการบริหารจัดการทองถ่ิน อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปน
รายขอโดยเรียงคาเฉลี่ยจากลําดับสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก มีกระบวนการศึกษาหรือรับฟงความ
ตองการ หรือความคาดหวังของประชาชนท่ีมีตอการบริหารงานบุคคลและ อปท. ( X = 4.47,S.D. =
0.50) รองลงมา คือ มีระบบสงเสริม ใหบุคลากรดําเนินการบริหารทองถ่ินโดยอาศัยความรวมมือกับ
ประชาชนหรือกลุมบุคคลตาง ๆ ในทองถ่ิน ( X = 4.46, S.D = 0.50) และหนวยงานของทานมีการ
เอาใจใสตอขอทักทวงในการบริหารงานบุคคลของผูมีสวนไดสวนเสียท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน
( X = 4.42, S.D = 0.50)

๓. มิติดานการพัฒนาศักยภาพของสวนราชการ โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา
เปนรายขอโดยเรียงคาเฉลี่ยจากลําดับสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก ผูบริหารไดนําแนวทางใหม ๆ เขามา
ปรับใชในการทํางานใหประสบความสําเร็จ ( X = 4.55,S.D. = 0.50) รองลงมา คือ ผูบริหารสงเสริม
ใหบุคลากรในองคการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ( X = 4.46,S.D. = 0.50) และผูบริหารใหกําลังใจ
และมีความเชื่อม่ันวาสามารถทํางานสําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไว ( X = 4.44,S.D. = 0.50) ตลอดจน
หนวยงานมีการสงเสริมบุคลากรในสังกัดเขารับการฝกอบรมเสริมทักษะอยางตอเนื่อง ( X =
4.44,S.D. = 0.50)

4. มิติดานการมุงเนนพัฒนาทรัพยากรบุคคล อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ
โดยเรียงคาเฉลี่ยจากลําดับสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก อปท. สนับสนุนใหบุคลากรปฏิบัติงานตาม
หลักการและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ ( X = 4.64, S.D. = 0.48) รองลงมา คือ อปท.มีการ
สงเสริมใหบุคลากรเตรียมความพรอมดานความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง ( X =
4.62, S.D. = 0.49) และทานสามารถปฏิบัติงานตามนโยบาย หรือระเบียบปฏิบัติของ อปท. อยาง
เต็มภาคภูมิโดยไมมีการแทรกแซงจากบุคคลกลุมใด ( X = 4.61,S.D. = 0.49)  ตลอดจน อปท.มี
กระบวนการท่ีจะสงเสริมบุคลากรทุกระดับสรางผลงานท่ีดีอยูเสมอ ( X = 4.61,S.D. = 0.49)

๖.3 ผลการศึกษาเกี่ยวกับระดับผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในอําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดานโดยเรียงคาเฉลี่ย
จากลําดับสูงสุดไป ลําดับทายสุด ไดแก มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ มีการปฏิบัติอยูใน
ระดับมาก ( X = 4.95, S.D.= 0.14) รองลงมา คือ มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ ( X =
4.44, S.D. = 0.14) และมิติดานการพัฒนาองคการ ( X = 4.43, S.D. = 0.13) สวนดานท่ีมี
คาเฉลี่ยลําดับสุดทาย ไดแก มิติดานคุณภาพการใหบริการ ( X = 4.38, S.D. = 0.11) เม่ือพิจารณา
เปนรายขอในแตละดาน พบวา

1. มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอโดยเรียงคาเฉลี่ยจากลําดับสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก ระดับความสําเร็จในการ
บรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาสามป ของ อปท. โดยตรวจสอบการดําเนินงานและผลสําเร็จของ
โครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาสามปของ อปท. ( X = 4.47,S.D. = 0.50) รองลงมา คือ มีการ
ดําเนินโครงการ / กิจกรรมท่ีบูรณาการรวมกับ อปท. หรือหนวยงานอ่ืน ( X = 4.46, S.D.= 0.50)
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และการจัดทําแผนพัฒนาสามป ของ อปท.เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
และประสานแผนพัฒนาของ อปท. และหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ ( X = 4.44, S.D. = 0.50)

2. มิติดานคุณภาพการใหบริการ มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนราย
ขอโดยเรียงคาเฉลี่ยจากลําดับสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก อปท.มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในการพัฒนาระบบราชการ โดยการมีสวนรวมของประชาชนกําหนดเปนข้ันตอนตามระดับ
ของความสําเร็จ และการสงเสริมหรือสนับสนุนกิจกรรมดานการแกไขปญหาการทุจริตคอรัปชั่น โดย
ตรวจสอบวา อปท. มีการสงเสริมหรือสนับสนุนเพ่ือดําเนินกิจกรรมดานการแกไขปญหาการทุจริต
คอรัปชั่น ( X = 4.41, S.D = 0.49) รองลงมา การตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมดานแกไขปญหา
การทุจริตคอรัปชั่น ( X = 4.40, S.D = 0.49) และความพึงพอในของประชาชนดานกระบวนการ
ข้ันตอนการใหบริการ ( X = 4.39, S.D = 0.49)

3. มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูใน ระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอโดยเรียงคาเฉลี่ยจากลําดับสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก อปท. มีการจัดสงรายงาน
หรือผลการปฏิบัติราชการท่ีตรงตามระยะเวลาท่ีระเบียบกฎหมายกําหนด ( X = 4.64, S.D. =
0.81) รองลงมา คือ อปท.มีการทําแบบสอบทานการเงิน ( X = 4.60,S.D. = 0.49) และผูบริหาร
ใหกําลังใจและมีความเชื่อม่ันวาสามารถทํางานสําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไว ( X = 4.44,S.D. =
0.50) และการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง โดยตรวจสอบวา อปท.ไดจัดทําแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจาง กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จและงบประมาณของงานหรือโครงการและประกาศ ให
ประชาชนทราบ ( X = 4.51,S.D. = 0.50)

4. มิติดานการพัฒนาองคการ มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ
โดยเรียงคาเฉลี่ยจากลําดับสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก อปท.มีการจัดทําขอมูลทะเบียนประวัติ
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินลูกจางประจําและพนักงานจาง โดยตรวจสอบการจัดทําขอมูล
ทะเบียนประวัติของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน ลูกจางประจําและพนักงานจาง ( X =
4.62,S.D. = 0.49) รองลงมา คือ อปท.มีการจัดทําขอมูลทะเบียนประวัติของผูบริหารและสมาชิก
สภา อปท. โดยตรวจสอบการจัดทําขอมูลทะเบียนประวัตินายก รองนายก และสมาชิกสภา อปท. (
X = 4.61, S.D. = 0.49) และอปท. มีการแตงตั้งคณะทํางานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติ ราชการ โดยตรวจสอบวามีการแตงตั้งคณะทํางานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการหรือไม ( X = 4.50, S.D. = 0.50)

๖.๔ ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารงานบุคคลตามแนวการบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหมกับระดับผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอบางมูล
นาก จังหวัดพิจิตร พบวา มิติดานความมีอิสระในการบริหาร มีความสัมพันธกับมิติดานการพัฒนา
องคการมิติดานกระบวนทัศนการบริหารจัดการทองถ่ิน มีความสัมพันธกับมิติดานการพัฒนาองคการ
ในภาพรวมมิติดานการพัฒนาศักยภาพสวนราชการ มีความสัมพันธกับมิติดานการพัฒนาองคการ มิติ
ดานการมุงเนนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีความสัมพันธ กับมิติดานการพัฒนาองคการ มี
ความสัมพันธเชิงบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01

๗. อภิปรายผลการวิจัย
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๕๖๖

จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์การบริหารงานบุคคลตามแนวการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในอําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ผูวิจัยไดนําประเด็นท่ีนาสนใจมา
อภิปราย ดังนี้

1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 52.9) มีอายุ 31-40 ป (รอยละ
41.3) มีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี (45.8) มีตําแหนงงานสวนใหญเปน ลูกจางประจํา/
พนักงานจาง (รอยละ 52.5) สวนใหญมีประการณในการทํางาน ตั้งแต 5-10 ป (รอยละ 44.6)

2. ผลการศึกษาเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลตามแนวการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในอําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณารายดานโดยเรียงคาเฉลี่ยจากลําดับสูงสุดไปลําดับทายสุด ไดแก มิติดานการพัฒนาศักยภาพ
ของสวนราชการ มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก รองลงมา คือ มิติดานความมีอิสระในการบริหาร และ
มิติดานการมุงเนนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย ไดแก มิติดานกระบวน
ทัศนการบริหารจัดการทองถ่ิน สอดคลองกับแนวทางปฏิบัติของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
(2550) ท่ีไดกําหนดแนวทางในการบริหารงานบุคคลตามแนวการจัดการภาครัฐแนวใหม 4 มิติ ไดแก
มิติความมีอิสระในการบริหารงานมิติดานกระบวนทัศนการบริหารจัดการทองถ่ิน มิติดานการพัฒนา
ศักยภาพของสวนราชการ และมิติดานการมุงเนนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งสอดคลองแนวคิดทฤษฎี
เก่ียวกับการจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management)43 ท่ีมุงเนนคุณภาพบริหารงานให
เกิดประสิทธิภาพ มีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานภาครัฐไปสูการมุงเนนผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
ใหมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคขององคการ โดยการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ใหเกิดประสิทธิภาพ เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง
และสังคมท่ีดี พ.ศ.25465 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา

2.1 มิติดานความมีอิสระในการบริหาร โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปน
รายขอโดยเรียงคาเฉลี่ยจากลําดับสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก อปท.มีการบริหารงานบุคคลโดยเปนไป
ตามกรอบ ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของรองลงมา คือ องคกรกลาง (กถ. ก.กลาง และ ก.จังหวัด) มี
หนาท่ีกําหนด มาตรฐานในการบริหารงานบุคคล มักใชวิธีควบคุมตรวจสอบ มากกวาการกํากับดูแล
และหลายครั้งท่ี อปท.ประสบปญหาการบริหารงานบุคคลอันเนื่องมาจากขอจํากัดดานงบประมาณท่ี
รัฐกําหนดการใชจายโดยเครงครัด  สอดคลองกับระเบียบการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2542 งานวิจัยของอริชัย เกตุจันทร6๔ ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์การบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน
ตามการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม ศึกษาเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดภาค
กลาง พบวา มิติความมีอิสระในการบริหารงาน มีคาเฉลี่ยสูงสุด สอดคลองกับกฎหมายรัฐธรรมนูญแหง

43 ทศพร ศิริสัมพันธ (2543). การบริหารจัดการภาครัฐในยุคโลกาภิวัฒน. เอกสารประกอบการประชุม
ทางวิชาการในวาระครบรอบ 50 ป คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

54 สัมฤทธ์ิ  ยศสมศักดิ์. (2549). การบริหารทรัพยากรมนุษยหลักการและแนวคิด. กรุงเทพฯ : เอ็ม.ที.
เพรส.

65 อริชัย เกตุจันทร.(2552).ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นตามการบริหารทรัพยากร
บุคคลแนวใหม ศึกษาเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต จังหวัดภาคกลาง. ดุษฎีนิพนธรัฐประศาสนศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา.
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๕๖๗

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ท่ีบัญญัติสาระสําคัญเก่ียวกับการกระจายอํานาจใหทองถ่ินมิอิสระใน
การบริหารงานทองถ่ินดวยตนเอง เปนไปตามเจตนารมณการปฏิรูปการปกครองทองถ่ิน อาจกลาวได
วา การบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินตองมีอิสระ เปนธรรม และเปนกลางทางการเมือง มีความสุจริต
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยึดถือประโยชนสุขของประชาชนเปนหลัก

2.2มิติดานคุณภาพการใหบริการ โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ
โดยเรียง

คาเฉลี่ยจากลําดับสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก  อปท.มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน
การพัฒนาระบบราชการ โดยการมีสวนรวมของประชาชนกําหนดเปนข้ันตอนตามระดับของ
ความสําเร็จ และการสงเสริมหรือสนับสนุนกิจกรรมดานการแกไขปญหาการทุจริตคอรัปชั่น โดย
ตรวจสอบวา อปท. มีการสงเสริมหรือสนับสนุนเพ่ือดําเนินกิจกรรมดานการแกไขปญหาการทุจริต
คอรัปชั่น การตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมดานแกไขปญหาการทุจริตคอรัปชั่น และความพึงพอใน
ของประชาชนดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ สอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ.2546 สอดคลองกับงานวิจัยของนิ
นุช  บุญยฤทธานนท7๖ ไดทําการศึกษาเรื่อง ผลลัพธการนําแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม
มาใชในการปฏิรูประบบราชการของหนวยงานภาครัฐในจังหวัดเชียงใหม  ผลการวิจัย พบวา แนวคิด
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมสงผลกระทบทางบวกแกผลการปฏิบัติราชการ โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
การปรับปรุงการใหบริการ กฎระเบียบ การวางแผนดําเนินงาน ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามตัวชี้วัดผลสําเร็จของงาน การทบทวนผลการปฏิบัติงานเพ่ือใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการ
ประเมินผล

2.3 มิติดานการพัฒนาศักยภาพของสวนราชการ  โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอโดยเรียงคาเฉลี่ยจากลําดับสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก อปท.มีการจัดสงรายงาน
หรือผลการปฏิบัติราชการตรงตามกําหนดระยะเวลาท่ีระเบียบ กฎหมาย กําหนด อีกท้ัง อปท.มีการทํา
แบบสอบทานการเงิน และผูบริหารใหกําลังใจและมีความเชื่อม่ันวาสามารถทํางานสําเร็จตาม
เปาหมายท่ีวางไว อีกท้ังการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง โดยตรวจสอบวา อปท.ไดจัดทํา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จและงบประมาณของงานหรือโครงการและ
ประกาศ ใหประชาชนทราบ สอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ.2546 สอดคลองกับงานวิจัยของเกศิณี  คงเมือง87 ได
ทําการศึกษาความคิดเห็นของพนักงานเทศบาลตอการบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ของผูบริหาร
เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบวา พนักงานเทศบาลท่ีมีเพศ กลุม
พนักงานเทศบาล และประสบการณในการปฏิบัติงานตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานแบบมุง
ผลสัมฤทธิ์ไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานบุคลากร ควรมีการพัฒนาบุคลากรให

76 นินุช บุญยฤทธานนท. (2551). ผลลัพธการนําแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหมมาใชในการปฏิรูป
ระบบราชการของหนวยงานภาครัฐในจังหวัดเชียงใหม. การคนควาแบบอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม.

87 เกศิณี  คงเมือง.  (2551). ความคิดเห็นของพนักงานเทศบาลตอการบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์
ของผูบริหารเทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม.วิทยานิพนธปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
(สาขารัฐประศาสนศาสตร) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
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ปฏิบัติตามหนาท่ีตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี สรรหาบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ
หลีกเลี่ยงระบบเครือญาติ สรางจิตสํานึกใหบุคลากรทุกคนใหบริการ และอํานวยความสะดวกแก
ประชาชนดวยความซื่อสัตยสุจริต

2.4 มิติดานการมุงเนนพัฒนาทรัพยากรบุคคล อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ
โดยเรียงคาเฉลี่ยจากลําดับสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก อปท. สนับสนุนใหบุคลากรปฏิบัติงานตาม
หลักการและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ รองลงมา คือ อปท.มีการสงเสริมใหบุคลากรเตรียมความพรอม
ดานความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง และสามารถปฏิบัติงานตามนโยบาย หรือ
ระเบียบปฏิบัติของ อปท. อยางเต็มภาคภูมิโดยไมมีการแทรกแซงจากบุคคลกลุมใดตลอดจน อปท.มี
กระบวนการท่ีจะสงเสริมบุคลากรทุกระดับสรางผลงานท่ีดีอยูเสมอ สอดคลองกับงานวิจัยของเกศิณี
คงเมือง9๘ ไดทําการศึกษาความคิดเห็นของพนักงานเทศบาลตอการบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ของ
ผูบริหารเทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบวา พนักงานเทศบาลท่ีมีเพศ
กลุมพนักงานเทศบาล และประสบการณในการปฏิบัติงานตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงาน
แบบมุงผลสัมฤทธิ์ไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานบุคลากร ควรมีการพัฒนา
บุคลากรใหปฏิบัติตามหนาท่ีตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี สรรหาบุคลากรท่ีมีความรู
ความสามารถหลีกเลี่ยงระบบเครือญาติ สรางจิตสํานึกใหบุคลากรทุกคนใหบริการ และอํานวยความ
สะดวกแกประชาชนดวยความซื่อสัตยสุจริต

3. ผลการศึกษาระดับผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใน
อําเภอ บางมูลนาก จังหวัดพิจิตร โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดานโดยเรียงคาเฉลี่ยจาก
ลําดับสูงสุดไปลําดับทายสุด ไดแก มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ มีการปฏิบัติอยูใน
ระดับมาก รองลงมา คือ มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ และมิติดานการพัฒนาองคการ
สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย ไดแก มิติดานคุณภาพการใหบริการ สอดคลองกับพระราชบัญญัติ
บริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 ท่ีไดกําหนดใหสวนราชการตองบริหาร
ราชการเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจภาครัฐ ความมีประสิทธิภาพ
ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การอํานวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความตองการของประชาชน รวมท้ังพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 มีแนวทางในการบริหารราชการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี (Good Governance) อีกท้ังตองมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสมํ่าเสมอดวย
สอดคลองกับงานวิจัยของสมชาย  สุเทศ10๙ ไดทําการศึกษาเรื่องการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมท่ี
มีตอผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดนครปฐม 4 ดาน ผลการวิจัย
พบวา มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก รองลงมา คือ มิติดาน
ประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ และมิติดานการพัฒนาองคการ สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย
ไดแก มิติดานคุณภาพการใหบริการ  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา

๓.๑ มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปน
รายขอโดยเรียงคาเฉลี่ยจากลําดับสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก ระดับความสําเร็จในการบรรลุเปาหมาย

98 เรื่องเดียวกัน (หนา 50)
109 สมชาย สุเทศ. (2554). การบริหารการจัดการภาครัฐแนวใหมขององคการบริหารสวนตําบลใน

จังหวัดนครปฐม.วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรม
ราชูปถัมภ.
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ตามแผนพัฒนาสามปของ อปท. โดยตรวจสอบการดําเนินงานและผลสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนพัฒนาสามปของ อปท. มีการดําเนินโครงการ / กิจกรรมท่ีบูรณาการรวมกับ อปท. หรือ
หนวยงานอ่ืน และการจัดทําแผนพัฒนาสามป ของ อปท.เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาของ อปท. และหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ และสอดคลองกับ
งานวิจัยของวรรณะ  ทาวเพชร11๑๐ ไดทําการศึกษาเรื่อง การจัดทําแผนพัฒนาตําบลตามแนวทางการ
จัดการภาครัฐแนวใหมขององคการบริหารสวนตําบลซับสมอทอด อําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ
ผลการวิจัย พบวาแนวการจัดการภาครัฐแนวใหม ไดเขามามีสวนในการพัฒนากระบวนงาน การมีสวน
รวมของประชาชน การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน และการสรางความพึงพอใจของประชาชน
นอกจากนี้ยังเปนแนวทางในการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานใหผูบริหารสามารถบริหารงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

3.1มิติดานคุณภาพการใหบริการ โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ
โดยเรียง

คาเฉลี่ยจากลําดับสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก อปท.มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาระบบราชการ โดยการมีสวนรวมของประชาชนกําหนดเปนข้ันตอนตามระดับของความสําเร็จ
และการสงเสริมหรือสนับสนุนกิจกรรมดานการแกไขปญหาการทุจริตคอรัปชั่น โดยตรวจสอบวา อปท.
มีการสงเสริมหรือสนับสนุนเพ่ือดําเนินกิจกรรมดานการแกไขปญหาการทุจริตคอรัปชั่น มีการ
ตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมดานแกไขปญหาการทุจริตคอรัปชั่น และความพึงพอในของประชาชน
ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ สอดคลองกับงานวิจัยของวรรณะ  ทาวเพชร (2553) ได
ทําการศึกษาเรื่อง การจัดทําแผนพัฒนาตําบลตามแนวทางการจัดการภาครัฐแนวใหมขององคการ
บริหารสวนตําบลซับสมอทอด อําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ ผลการวิจัย พบวาแนวการจัดการ
ภาครัฐแนวใหม ไดเขามามีสวนในการพัฒนากระบวนงาน การมีสวนรวมของประชาชน การรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชน และการสรางความพึงพอใจของประชาชน นอกจากนี้ยังเปนแนวทางใน
การลดข้ันตอนการปฏิบัติงานใหผูบริหารสามารถบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

๓.๒ มิติดานประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ
โดยเรียงคาเฉลี่ยจากลําดับสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก อปท. มีการจัดสงรายงาน หรือผลการปฏิบัติ
ราชการท่ีลาชาวาระยะเวลาท่ีระเบียบ กฎหมาย โดย อปท.มีการทําแบบสอบทานการเงิน และ
ผูบริหารใหกําลังใจและมีความเชื่อม่ันวาสามารถทํางานสําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไว และการจัดทํา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง โดยตรวจสอบวา อปท.ไดจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง กําหนด
ระยะเวลาแลวเสร็จและงบประมาณของงานหรือโครงการและประกาศ ใหประชาชนทราบ สอดคลอง
กับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ.2546
หมวด 4 ขอ 23 ท่ีบัญญัติเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางใหสวนราชการดําเนินการโดยเปดเผย และเท่ียง
ธรรมโดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคท่ีจะใช

1110 วรรณะ ทาวเพชร.(2553).ความคิดเห็นในการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลตําบลบางปู
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ. ปริญญาวิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการ
ปกครองทองถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแกน.
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และประโยชนในระยะยาวของสวนราชการ สอดคลองกับแนวคิดของอุดมโชค อาษาวิมลกิจ๑๑12 ได
ทําการศึกษา “บทบาทของการบริหารรัฐกิจแนวใหมตอระบบราชการไทย : การสรางอํานาจใหกับรัฐ
ไทยหรือใหกับประชาชน” ผลการศึกษาพบวา การปฏิรูประบบราชการไทยวาดวยการนําความคิดการ
จัดการภาครัฐแนวใหมเปนการแสวงหาอํานาจของฝายการเมืองดวยเหตุผลเรื่องการพัฒนา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยการนําเอารูปแบบบการบริหารจัดการ และวิธีการบริหารงานแบบ
ใหม ๆ มาใชในการปรับปรุงระบบราชการ อีกสวนหนึ่งคือการใชเทคนิคและเครื่องมือทางการบริหาร
เพ่ือเสริมอํานาจใหราชการสวนกลาง โดยการควบคุมกํากับราชการสวนภูมิภาคมากกวาท่ีจะพยายาม
กระจายอํานาจ และสงเสริมการมีสวนรวมในภาคประชาชน

3.4 มิติดานการพัฒนาองคการ โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอโดย
เรียงคาเฉลี่ยจากลําดับสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก อปท.มีการจัดทําขอมูลทะเบียนประวัติขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถ่ินลูกจางประจําและพนักงานจาง โดยตรวจสอบการจัดทําขอมูลทะเบียน
ประวัติของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน ลูกจางประจําและพนักงานจาง อปท.มีการจัดทํา
ขอมูลทะเบียนประวัติของผูบริหารและสมาชิกสภา อปท. โดยตรวจสอบการจัดทําขอมูลทะเบียน
ประวัตินายก รองนายก และสมาชิกสภา อปท. และการแตงตั้งคณะทํางานปรับปรุงข้ันตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ โดยตรวจสอบวา มีการแตงตั้งคณะทํางานปรับปรุงข้ันตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เปนไปตาม สอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ.2546 สอดคลองกับงานวิจัยของ นงลักษณ  ชื่นแฉง13๑๒

ไดทําการศึกษาเรื่อง การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอพนัส
นิคม จังหวัดชลบุรี  ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานองคการใชแนวทางการบริหารงานแบบมุง
ผลสัมฤทธิ์ ในระดับดีบริหารพัฒนาโดยยึดหลักแผนพัฒนามุ งผลสัมฤทธิ์ของงานโดยกําหนด
วัตถุประสงคตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน และแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เน 
นการมีสวนรวมตามหลักธรรมาภิบาล นําแนวทางการบริหารงานแบบมุ งผลสัมฤทธิ์ไปเปนแนวทาง
ปฏิบัติ เสริมความรูความเขาใจ เสริมทักษะและความชํานาญดานการบริหารงานงานบุคคล และการมี
สวนรวม รวมท้ังยังสงเสริมใหบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ จัดหาอุปกรณการปฏิบัติงานท่ีทันสมัย
เพ่ือใหการบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน
๘. ขอเสนอแนะ

ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์การบริหารงานบุคคลตามแนวการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในอําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะการนําผลวิจัยไปใช
ดังนี้

๘.1 ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช
๑. ผูบริหารควรยึดถือกระบวนทัศนการบริหารจัดการทองถ่ินมาเปนกรอบในการ

บริหารงาน

1211 อุดมโชค อาษาวิมลกิจอุดมโชค  อาษาวิมลกิจ. (2550). “บทบาทของการบริหารรัฐกิจแนวใหมตอ
ระบบราชการไทย : การสรางอํานาจใหกับรัฐไทยหรือใหกับประชาชน”. กรุงเทพฯ : คณะรัฐประศาสนศาสตร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

1312 นงลักษณ  ช่ืนแฉง.  (2553).การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ขององคการบริหารสวนตําบลในเขต
อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี. วิทยานิพนธปริญญารัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิต (สาขาการปกครองทองถ่ิน)
มหาวิทยาลัยขอนแกน.
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บุคคล โดยตองสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
๒. ผูบริหารควรใชหลักคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล
๓. ผูบริหารควรเสริมสรางสมรรถนะและพัฒนาสมรรถนะแกบุคลากรทองถ่ิน ใหมี

ทักษะ
ความรูความสามารถในการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ

๔. ผูบริหารควรสรางองคกรแหงการเรียนรู มีการถายทอดความรู แนะนําและเสนอแนว
ทางการพัฒนาตนเองใหผูใตบังคับบัญชาอยางตอเนื่อง มีการใหความรูเก่ียวกับกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ
แก
ผูบริหารและผูใตบังคับบัญชาเพ่ือใหเกิดความเขาใจถูกตองตรงกัน โดยบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

๕. ผูบริหารควรมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรอยางสมดุล
๘.๒ ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป

๘.2.1 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของระดับการบริหารงานบุคคลตามระบบจําแนกตําแหนงท่ี
สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดพิจิตร

๘.2.2 ควรศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงท่ีสงผลตอระดับผลสัมฤทธิ์ในการ
บริหารงานบุคคลตามระบบจําแนกตําแหนง ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดพิจิตร

๘.2.3 ควรศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์การบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดพิจิตร
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การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลมวงนอย
อําเภอปาซางจังหวัดลําพูน

ADMINISTRATION IN ACCORDANCE WITH GOOD GOVERNANCE
OF MOUNGNOY MUNICIPALITY, PASANG DISTRICT,

LAMPHUN PROVINCE

วิศวะโรจน หม่ืนสิทธิ์*

บทคัดยอ
กกกกกกกกการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคของการวิจัยเพ่ือ ๑) ศึกษาสภาพการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลมวงนอยอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน๒)ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของประชาชนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลมวงนอย, ๓) ศึกษาถึง
ปญหา และขอเสนอแนะของประชาชนในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลมวง
นอย,และ ๔) เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลมวงนอย,
เปนการวิจัยแบบผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งเปนการวิจัยเชิงสํารวจและการวิจัยเชิง
คุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาล
ตําบลมวงนอย จํานวน ๔,๕๖๑ คนเลือกกลุมตัวอยางโดยใชตารางเครซี่และมอแกนไดกลุมตัวอยาง
จํานวน๓๕๗ คน เครื่องมือท่ีใชการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล คือ
คาความถ่ี, คารอยละ, คาเฉลี่ย, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน ดวยคาที และคาเอฟ
ดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธี
ผลตางเปนสําคัญนอยท่ีสุด สวนการวิจัยเชิงคุณภาพ กําหนดผูใหขอมูลหลัก ๑๐ รูป/คน เลือกแบบ
เจาะจง เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสัมภาษณเชิงลึกท่ีมีโครงสราง เก็บขอมูลดวยการ
สัมภาษณเชิงลึก วิเคราะหขอมูลดวยวิธีการพรรณนาความ

ผลวิจัยพบวา :
กกกกกกกก๑) ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของเทศบาลตําบลมวงนอย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X̅=๓.๖๒) เม่ือพิจารณาในแตละดาน
สามารถเรียงลําดับไดดังนี้ ดานหลักความคุมคามีคาเฉลี่ย(X̅=๓.๙๘) ดานหลักความรับผิดชอบมี
คาเฉลี่ย ก(X̅=๓.๙๑) ดานหลักความโปรงใสมีคาเฉลี่ย(X̅=๓.๕๓) กสวนดานท่ีมีระดับปานกลาง
เรียงลําดับไดดังนี้ ดานหลักการมีสวนรวมมีคาเฉลี่ยก(X̅=๓.๔๖)กดานหลักนิติธรรมมีคาเฉลี่ยก(X̅=๓.๔๒)
กและดานหลักคุณธรรมมีคาเฉลี่ยก(X̅=๓.๔๐)

กกกกกกกก*นิสิตปรญิญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบณัฑติ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร) คณะสงัคมศาสตร
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
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กกกกกกกก๒) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลมวงนอย กจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลไดแกกเพศ,กอายุ,กการศึกษา,
อาชีพกและรายได พบวา ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของเทศบาลตําบลมวงนอยกไมแตกตางกันกจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว
กกกกกกกก๓) ปญหากและขอเสนอแนะกพบวากเจาหนาท่ียังขาดหลักธรรมาภิบาล ดานหลักคุณธรรม
อยูบางควรนําหลักพุทธธรรม กเชน กหลักสุจริต ก๓ กหมายถึง กกายสุจริต, กวจีสุจริต กและมโนสุจริต
ไปประยุกตใชเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมมากข้ึนในการบริหารงาน
กกกกกกกก๔) แนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลมวงนอยกอําเภอปา
ซาง จังหวัดลําพูนเจาหนาท่ีเทศบาลตําบลมวงนอย ควรนําหลักธรรมาภิบาลท้ัง ๖ ดานไปปฏิบัติใช
อย า งจริ งจั ง  เ พ่ือ ให เ กิดความเจริญก าวหน า ในชุมชน และประเทศชาติ  อย างแทจริ ง

Abstract
กกกกกกกกThe purposes of this study were 1) to examine the state of administration
according to good governance of Moungnoy sub-district municipality, Pasang district,
Lamphun province, 2) to compare the opinion of people towards administration
according to good governance of Moungnoy sub-district municipality, Pasang district,
Lamphun province, 3) to investigate the problems and suggestions of people towards
administration according to  good governance of Moungnoy sub-district municipality,
Pasang district, Lamphun province, and 4) to explore the administration according to
good governance of Moungnoy sub-district municipality, Pasang district, Lamphun
province. The study was a mixed method research, a combination of quantitative,
survey research and qualitative research. Data was collected by in-depth interview
and the key informants. The samples used in this studywere the 8villagesand over 18
years old at Moungnoy sub-district municipality, the people who lived in the area.
The methodology usedR.V.Krejcie& Morgan formula for the sampling
population(Krejcie and Morgan, 1970) with reliability equal to 95% and error equal to
5% of4,561 people.A sample was selected from 357 persons and the analysis of data
have been done byfrequency, percentage,mean and standard deviation, in the case
of two groups of independent variable and F-test by one way analysis forvariance
(One-way ANOVA), ware analyzed using content analysis(Content Analysis Technique)
with mixed method research.
The findings of this research as follows:

1) Overall the opinion of people towards administration according to good
governance of Moungnoy sub-district municipality, Pasang district, Lamphun province
was at high level (X̅ = 3.62), when considering in each aspect that can be sorted as
follows: the worthiness was (X̅ =3.98), the responsibility was (X̅ =3.91), the
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transparency was (X̅ =3.53). The moderate level can be sorted as follows : the
participation was (X̅ =3.46), the rule of law was (X̅ =3.42) and the morality was
(X̅ =3.40).

2) The result of opinion comparison of people towards administration
according to good governance of Moungnoy sub-district municipalityclassified by
personal factors such as gender, age, education, occupation,and income found that
the opinion of peopletowards administration according to good governance of
Moungnoy sub-district municipality has nodifferent opinion and rejected the
hypothesis.

3) The problems and the suggestions found that the officers still lack good
governance and should take the principle of Buddha-dhamma in order to apply the
fairness in administration.

4) Administration guidelines according to good governance of Moungnoy sub-
district municipality, Pasang district, Lamphun province, the officer of Moungnoy sub-
district municipality should take and good governance of six aspects practically for
community progress and nation truly.

บทนํา
กกกกกกกกนับตั้งแตปกพุทธศักราชก ๒๕๔๐กเปนตนมากประเทศไทยประสบปญหาสภาวะเศรษฐกิจ
ตกต่ํากซึ่งสงผลกระทบใหเกิดปญหาตางๆกมากมายท้ังกปญหาอาชญากรรมปญหายาเสพติดกปญหาการ
วางงานปญหาดานสุขภาพอนามัยของประชาชน กและปญหาความขัดแยงกดานผลประโยชนตางๆ
ความแตกแยกดานความคิดกขาดความสามัคคีแบงกลุมผลประโยชนกปญหาเหลานี้ทําใหชุมชนขาด
ความเขมแข็งกเปนอุปสรรคสําคัญตอการพัฒนากทําใหการพัฒนาประเทศตองเปนไปดวยความลาชา๒

ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี ทําใหคนเห็นแกตัวมากข้ึนโดยเฉพาะการฉอราษฎรบังหลวงของ
นักการเมืองบางคนกบางกลุมท่ีมุงแสวงหาอํานาจกเพ่ือผลประโยชนของตนเอง และพวกพองโดยอาศัย
กลไกตางๆ ท่ีมีอยูกเชนกการซื้อสิทธขิายเสียงกเม่ือเขาไปมีอํานาจแลวก็จะหาทางเอาคืนในรูปแบบตางๆก

จนกลายเปนปญหาของชาติเรื่อยมาถึงทุกวันนี้ กและการบริหารราชการในสวนของทองถ่ินก็มักเกิด
ปญหาขอรองเรียนเรื่องความโปรงใส และในเขตเทศบาลตําบลมวงนอยกอําเภอปาซางกจังหวัดลําพูนกก็
ประสบปญหาเรื่องความโปรงใสเชนเดียวกัน กประชาชนไมมีโอกาสเขาไปมีสวนรวมในทางการ
บริหารงานเทาท่ีควรจึงทําใหเกิดขอครหากและเกิดขอสงสัยข้ึนในหมูของประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขต
เทศบาลตําบลมวงนอย อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูนกเก่ียวกับขอรองเรียนตางๆ ของประชาชนในการ
บริหารงานของเจาหนาท่ีเทศบาลตําบลมวงนอย
กกกกกกกกขาพเจาในฐานะผูวิจัยซึ่งอาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลมวงนอย กอําเภอปาซางกจังหวัด
ลําพูนกจึงสนใจศึกษาการบริหารงานของเทศบาลตําบลมวงนอยกโดยนําหลักธรรมาภิบาลมาใชเปน

กกกกกกกก๒พระอธิการไสวกผลญาโณก(มีตา),“การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของวิสาหกิจชุมชนอําเภอกบาน
ไรกจังหวัดอุทัยธานี”,วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต,ก(บัณฑิตวิทยาลัยก:กมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราช
วิทยาลัย,ก๒๕๕๗),กหนาก๒.
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แนวทางก็เพ่ือใหเกิดองคความรูใหมกหลักธรรมาภิบาลมีกําหนดไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีกพ.ศ.๒๕๔๖กคือหลักนิติธรรมกหลักคุณธรรมกหลักความโปรงใส
หลักการมีสวนรวมกหลักความรับผิดชอบกและหลักความคุมคากโดยกําหนดใหหนวยงานของรัฐทุกแหง
กําหนดโครงการเพ่ือปรับปรุงงานในความรับผิดชอบใหสอดคลองกับธรรมาภิบาล๓และครอบคลุมกับ
สภาพปญหาในชุมชนตลอดจนความตองการของประชาชนในทองถ่ินไดดีหรือไม เพ่ือนําผลวิจัยท่ีได
จากการศึกษาเสนอตอผูบริหารเทศบาล เพ่ือพิจารณากําหนดเปนนโยบาย ตลอดจนปรับปรุงเปนแนว
ทางการบริหารใหมีประสิทธิภาพตอไป

๑. วัตถุประสงคของการวิจัย
กกกกกกกก๑.๒.๑ เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของเทศบาลตําบลมวงนอยกอําเภอปาซางกจังหวัดลําพูน
กกกกกกกก๑.๒.๒ เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลมวงนอยกอําเภอปาซางกจังหวัดลําพูนกจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
กกกกกกกก๑.๒.๓ เพ่ือศึกษาปญหากและขอเสนอแนะของประชาชนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลมวงนอยอําเภอปาซางกจังหวัดลําพูน
กกกกกกกก๑.๒.๔ เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลมวง
นอยกอําเภอปาซางกจังหวัดลําพูน

๒. ขอบเขตของการวิจัย
๒.๑ ขอบเขตดานเนื้อหา หรือการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีเปนหลักการเพ่ือการอยู

รวมกันในบานเมืองกและสังคมอยางสันติสุขกสามารถประสานประโยชนและแกไขปญหาขอขัดแยงโดย
สันติวิธีตลอดจนพัฒนาสังคมใหมีความยั่งยืนประกอบดวย๓๑) หลักนิติธรรม ๒) หลักคุณธรรม ๓)
หลักความโปรงใส ๔) หลักการมีสวนรวม ๕) หลักความรับผิดชอบ ๖) หลักความคุมคา
กกกกกกกก๒.๒ ขอบเขตดานตัวแปร ตัวแปรตน (Independent Variables) ไดแกปจจัยบุคคล
ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได และตัวแปรตาม (Dependent Variables)
ไดแกความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลมวง
นอยกอําเภอปาซางกจังหวัดลําพูน
กกกกกกกก๒.๓ ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยางไดแกประชากรในเขตเทศบาลตําบล
มวงนอยจํานวน ๓๕๗ คนจากประชาชนจํานวน ๔,๕๖๑ คนและผูใหขอมูลสําคัญ (keyกInformant)
ซึ่งผูวิจัยสัมภาษณเชิงลึก (In-depthกInterview) ครั้งนี้ จํานวน ๑๐ รูป/ คน
กกกกกกกก๒.๔ ขอบเขตดานพื้นท่ี ไดแก หมูท่ี ๑ บานไร, หมูท่ี ๒ บานแซม, ๓ บานสะปุงนอย,
๔ บานมวงนอย, ๕ บานปาตาล, ๖ บานทากอมวง, ๗ บานไรนอย, และ ๘ บานสะปุงหลวง

กกกกกกกก๓บุษบงกชัยเจริญวัฒนะและบุญมีกลี้,“ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล”,รายงานการวิจัยสถาบันพระปกเกลา,
(กรุงเทพมหานครก:กคุรุสภาลาดพราว,ก๒๕๔๔),กหนาก๔๗.
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กกกกกกกก๒.๕ ขอบเขตดานระยะเวลา ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษาวิจัยเริ่มตั้งแต เดือนสิงหาคม
๒๕๕๘ ถึง เดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๙รวมระยะเวลา๖ เดือน

๓. สมมติฐานการวิจัย
กกกกกกกกประชาชนท่ีมี เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, อาชีพ และรายได ตางกันมีความคิดเห็นตอ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลมวงนอยกอําเภอปาซางกแตกตางกัน
๔. กรอบแนวคิดในการวิจัย
กกกกกกกกในการวิจัยเรื่อง“การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลมวงนอยกอําเภอ
ปาซาง จังหวัดลําพูน”ผูวิจัยไดทบทวนแนวคิดทฤษฎี และผลงานท่ีเก่ียวของกําหนดกรอบแนวคิดใน
การวิจัย ดังนี้

๕. วิธีดําเนินการวิจัย
กกกกกกกก๕.๑รูปแบบการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสม(MixedกMethods Research)
ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ(QuantitativeกResearch)ซึ่ ง เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Surveyก
Research)และการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitativeกresearch)โดยการสัมภาษณเชิงลึก    (In-depthก
Interview)กับผูใหขอมูลสําคัญ(KeyกInformants)
กกกกกกกก๕.๒ประชากรและกลุมตัวอยาง
กกกกกกกก๕.๒.๑ ประชากร ท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก ประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาล
ตําบลมวงนอย อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูนจํานวน ๔,๕๖๑ คน

ปจจัยสวนบุคคล
ผูตอบแบบสอบถาม

๑. เพศ
๒. อายุ
๓. ระดับการศึกษา
๔. อาชีพ
๕. รายได

ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

๑.หลักนิติธรรม
๒.หลักคุณธรรม
๓. หลักความโปรงใส
๔. หลักการมีสวนรวม
๕. หลักความรับผิดชอบ
๖. หลักความคุมคา

แนวทางการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบล
มวงนอย จากการสัมภาษณ
ผูทรงคุณวุฒิจํานวน ๑๐รูป/คน

แผนภาพท่ี ๑แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย
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๕๗๘

กกกกกกกก๕.๒.๒ กลุมตัวอยาง ท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ซึ่งผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง
โดยการเทียบตารางของ เครซี่และมอแกนไดขนาดกลุมตัวอยางจากประชากรในเขตเทศบาลตําบล
มวงนอย ท่ีมีอายุ ๑๘ ป ข้ึนไป จํานวน ๓๕๗ คน๔

กกกกกกกก๕.๒.๓ ผูใหขอมูลหลัก ผูใหขอมูลสําคัญ (keyกInformant) ซึ่งผูวิจัยสัมภาษณเชิงลึก
(In-depthกInterview) ครั้งนี้ จํานวน ๑๐ รูป/ คน ไดแก ๑) พระสงฆ ๒ รูป, ๒) ขาราชการการเมือง
๕ คน, ๓) ขาราชการประจํา ๒ คน, และ ประธานแมบาน ๑ คน
กกกกกกกก๕.๓ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
กกกกกกกกเครื่องมือท่ีใชในการศึกษาในครั้งนี้เปนแบบสอบถาม(Questionnaire) ท่ีผูศึกษาพัฒนา
ข้ึนตามกรอบของ “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลมวงนอยกอําเภอปาซาง
จังหวัดลําพูน”และผูวิจัยไดสรางแบบสัมภาษณ เพ่ือการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบบสัมภาษณท่ีใช
เปนแบบมีโครงสราง (StructuredกInterview)
กกกกกกกก๕.๔ การวิเคราะหขอมูล
กกกกกกกก๑.กนําแบบสอบถามท้ังหมดมาตรวจสอบความสมบูรณความถูกตองในการตอบ
แบบสอบถามแลวนํามาคัดเลือกฉบับท่ีสมบูรณเพ่ือนํามาวิเคราะหขอมูลโดยการบันทึกคะแนน     แต
ละขอของแตละคนลงในแบบลงรหัส(CodingกForm)
กกกกกกกก๒.กทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร
กกกกกกก๓.กสถิติพรรณนาก(DescriptiveกStatistics)สําหรับอธิบายของกลุมตัวอยางขอมูล
เก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามประกอบดวยเพศกอายุกระดับการศึกษาอาชีพกรายได
วิเคราะห โดยใชคาความถ่ี(Frequency)และคารอยละ(Percentage)คาเฉลี่ย(Mean)และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(Standard Deviation)
กกกกกกกก๔. สถิติอนุมาน(InferentialกStatistics)ใชสําหรับสมมติฐานการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลมวงนอย กอําเภอปาซาง จังหวัด
ลําพูนโดยจําแนกปจจัยบุคคลสถิติท่ีใชในการทดสอบคาที(t-test)ในกรณีตัวแปรตนสองกลุมและการ
ทดสอบคาเอฟ(F-Test)ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (OneกwayกANOVA)ในกรณี
ตัวแปรตนตั้งแตสามกลุมข้ึนไป เม่ือพบวามีความแตกตางจึงทดสอบความแตกตางรายคูโดยวิธีการหา
ผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุดก(LeastกSignificantกDifferenceก:กLSD)

กกกกกกกก๔เทน ปญโญ, ระเบียบวิธีวิจัย, พิมพครั้งท่ี ๑๒, (เชียงใหม : มหาวิทยาลัยนอรท, ๒๕๕๖), หนา ๑๔๐.
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๕๗๙

๖. ผลการวิจัย
กกกกกกกก๖.๑ ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
กกกกกกกกผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย ๑๘๐ คนคิดเปนรอยละ ๕๐.๔๐ และเปนเพศ
หญิง ๑๗๗ คนคิดเปนรอยละ ๔๙.๖๐สวนใหญมีอายุอยูท่ี ๓๖-๔๕ ปจํานวน ๑๐๐ คนคิดเปน
รอยละ ๒๘.๐๐ รองลงมาอายุ ๔๖-๕๕ ป จํานวน ๘๘ คน ข้ึนไปคิดเปนรอยละ ๒๔.๖๐ และนอย
ท่ีสุดจํานวน ๒๗ คิดเปนรอยละ ๗.๖๐, สวนใหญมีระดับการศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช.จํานวน ๑๔๕ คน คิดเปนรอยละ ๔๐.๖๐ รองลงมาคือการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน
จํานวน ๑๒๒ คน คิดเปนรอยละ ๓๔.๒๐ และนอยท่ีสุดระดับปริญญาโทหรือสูงกวา จํานวน ๗ คน
คิดเปนรอยละ ๒.๐๐, สวนใหญมีอาชีพรับจางจํานวน ๑๐๗ คน คิดเปนรอยละ ๓๐.๐๐ รองลงมาคือ
อาชีพเกษตรกรรมจํานวน ๘๗ คนคิดเปนรอยละ ๒๔.๔๐ และนอยท่ีสุด คือนักเรียน/นักศึกษาจํานวน
๓ คน คิดเปนรอยละ ๐.๘๐, รายไดตอเดือนพบวาสวนใหญมีรายไดตั้งแต ๑๐,๐๐๑-๑๕,๐๐๐ บาท
ข้ึนไปจํานวน ๒๐๔ คนคิดเปนรอยละ ๕๗.๑๐ รองลงมาคือ ๑๕,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ บาทข้ึนไปจํานวน
๙๕ คน คิดเปนรอยละ ๒๖.๖๐ และนอยท่ีสุดมีรายไดตั้งแต ๒๐,๐๐๑ บาทข้ึนไปจํานวน ๑๒ คนคิด
เปนรอยละ ๓.๔๐
กกกกกกกก๖.๒การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลมวงนอย อําเภอปาซาง
จังหวัดลําพูน

ประชาชนมีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลมวงนอย
โดยรวมอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย(X̅=๓.๖๒)กเม่ือพิจารณารายดาน สรุปไดดังนี้ดานท่ีอยูในระดับมาก
ท่ีสุดไดแก ดานหลักความคุมคามีคาเฉลี่ยก(X̅=๓.๙๘),กรองลงมาดานหลักความรับผิดชอบ มีคาเฉลี่ย
(X̅=๓.๙๑),กและดานหลักคุณธรรมมีคาเฉลี่ยต่ําสุดก(X̅=๓.๔๐)
กกกกกกกก๖.๓ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
กกกกกกกกประชาชนท่ีมีเพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, อาชีพ และรายไดตางกันมีความคิดเห็นตอการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลมวงนอยไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการ
วิจัย
กกกกกกกก๖.๔ ผลการสัมภาษณ
กกกกกกกก๑) ดานหลักนิติธรรมฝายบริหารควรดําเนินนโยบายโดยยึดกฎระเบียบขอบังคับในการ
ดําเนินงานอยางเครงครัด
กกกกกกกก๒) ดานหลักคุณธรรมการดําเนินงานดวยความเสียสละ ยึดม่ันในความถูกตองดีงาม
กกกกกกกก๓) ดานหลักความโปรงใสเปดโอกาสใหประชาชน เขาไปมีสวนรวมตรวจสอบการทํางาน
ทุกข้ันตอน
กกกกกกกก๔) ดานหลักการมีสวนรวม มีประชาสัมพันธ ใหประชาชนรับรูขอมูลขาวสาร และให
ประชาชนเขาไปมีสวนรวมในการทํางาน
กกกกกกกก๕) ดานหลักความรับผิดชอบ การปฏิบัติงานเปนไปตามอํานาจหนาท่ี พรอบรับฟง
ขอเสนอแนะ เปนการแสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบ
กกกกกกกก๖) ดานหลักความคุมคาเงินภาษีของประชาชนฝายบริหารตองตระหนักถึงผลประโยชนท่ี
จะไดรับจากการบริหารงานเพ่ือพัฒนาชุมชนใหมีความเจริญกาวหนา
๗. สรุปองคความรูที่ไดรับจากการวิจัย
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๕๘๐

กกกกกกกกจากการศึกษาวิจัยทําใหทราบถึงระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลมวงนอยรวมท้ัง ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะโดยสรุป
เปนแผนภาพองคความรูไดดังนี้

แผนภาพท่ี๒สรุปองคความรูจากการวิจัย

กกกกกกกกสรุปองคความรูท่ีไดจากการวิจัยผูวิจัยไดรับองคความรูจากการศึกษาวิจัย ดังนี้
กกกกกกกกดานหลักนิติธรรมพบวา บริหารงานโดยยึดหลักความถูกตองชอบธรรมมีความเสมอภาค
กกกกกกกกดานหลักคุณธรรม พบวา มีคุณธรรมจริยธรรม กเสียสละกและมีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอ
ผูรวมงานในองคกรทุกภาคสวน
กกกกกกกกดานหลักความโปรงใส พบวา การบริหารงาน โดยยึดผลประโยชนของสวนรวมเปนท่ีตั้ง
และเปดโอกาสใหประชาชน ไดเขาไปมีสวนรวมในการตรวจสอบ
กกกกกกกกดานหลักการมีสวนรวม พบวา ประชาชน ไดเขาไปมีสวนคิดแกไข รวมตัดสินใจใน
การวางแผนดําเนินงานดานตางๆ
กกกกกกกกดานหลักความรับผิดชอบ พบวา มีการบริหารงาน โดยยึดผลประโยชนของสวนรวมเปน
ท่ีตั้งพรอมยอมรับ และแกไขในขอผิดพลาดอันเกิดจากการบริหารงาน
กกกกกกกกดานหลักความคุมคา การบริหารงานภายใตทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชน
มากท่ีสุดกโดยยึดผลประโยชนของสวนรวมเปนท่ีตั้ง

หลกัความโปรงใส
มีความจริงใจเปดโอกาสให

ประชาชนตรวจสอบได

การบริหารงานของเทศบาลตําบลมวงนอย
อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน

หลักนิติธรรม
บุคคลากรปฏิบัติหนาท่ีโดย

ยึดกฎระเบียบขอบังคับ

หลกัคุณธรรม
บุคลากรปฏิบัติหนาท่ี โดย

มีคุณธรรม จริยธรรม

หลกัการมีสวนรวม
ใหประชาชนเขาไปมีสวน
รวมในการบริหารงาน

หลกัความรับผิดชอบ
ใสใจตอปญหาพรอมรับการ
แกไขขอผิดพลาดการทํางาน

หลกัความคุมคา
ใชงบประมาณท่ีมีอยาง
จํากัดใหมีประสิทธิภาพ

หลักธรรมาภิบาล
(Good Governance)
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๕๘๑

๘. ขอเสนอแนะทั่วไป
กกกกกกกก๑ ควรสนับสนุนจัดใหมีการศึกษาหลักธรรมาภิบาลอยางจริงจังในองคกร
กกกกกกกก๒. ควรสงเสริมใหเจาหนาท่ีในทุกระดับมีการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลอยางจริงจัง
กกกกกกกก๓. ควรนําหลักพุทธธรรมอ่ืนๆเชน หลักสุจริต ๓ หลักพรหมวิหาร ๔ หลักอิทธิบาท ๔ เปน
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บทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่เปนจริงในการบริหารงานของเทศบาล
ตําบลกอ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ตามทัศนะของประชาชน

THE EXPECTED AND TRUE ROLE IN THE MANAGEMENT OF KOH
SUB – DISTRICT MUNICIPALITY IN LI DISTRICT,

LAMPHUN  PROVINCE

ศฤงคาร   นันทะชัย*

(ดร.เสนห  ใจสิทธิ์ และดร.ศรีธน นันตาลิต)

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ ๑) ศึกษาบทบาทท่ีคาดหวัง และบทบาทท่ีเปนจริง

ในการบริหารงานของเทศบาลตําบลกอ อําเภอลี้จังหวัดลําพูนตามทัศนะของประชาชน๒) เพ่ือ
เปรียบเทียบบทบาทท่ีคาดหวังและบทบาทท่ีเปนจริงในการบริหารงานของเทศบาลตําบลกอ
อําเภอลี้ จังหวัดลําพูนตามทัศนะของประชาชน ๓) ศึกษาปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะในการ
บริหารงานของเทศบาลตําบลกอ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูนตามทัศนะของประชาชน๔) ศึกษา
แนวทางการแกปญหาอุปสรรค  ในการบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุธรรม ของเทศบาลตําบลกอ
อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน เพ่ือใหทราบถึงความตองการของประชาชน และเพ่ือใหประชาชนไดเขามา
มีสวนรวมในการบริการงานดานตางๆรวมกับเทศบาลตําบลกออําเภอลี้จังหวัดลําพูน ดําเนินการ
ตามระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสม โดยเปนการวิจัยเชิงปริมาณ  ซึ่งเปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยกลุม
ตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือประชาชนท่ีมีอายุ ๑๕ ปข้ึนไป โดยเลือกประชาชนท่ีอาศัยอยูใน
เขตเทศบาลตําบลกอ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน  จํานวน ๔ หมูบาน  โดยใชตารางของ เครจซี่และ
มอรแกน  จากจํานวนประชากรท้ังหมด ๒,๔๓๔ คน ไดประชากรกลุมตัวอยางจํานวน๓๓๕ คน

ผลการวิจัยพบวา
๑.บทบาทท่ีคาดหวังของประชาชนในการบริหารของเทศบาลตําบลกออําเภอลี้

จังหวัดลําพูน ตามทัศนะของประชาชน ในงานหลัก ๖ ประเด็น โดยภาพรวม อยูในระดับมาก
มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๔๒ เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดานและบทบาทท่ี
เปนจริงของประชาชนท่ีมีตอการบริหารงานของเทศบาลตําบลกอ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ในงาน
หลัก ๖ ประเด็น โดยภาพรวม อยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๗๑ เม่ือพิจารณาเปนราย
ดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน

๒.การเปรียบเทียบบทบาทท่ีคาดหวังและบทบาทท่ีเปนจริงในบริหารงานขอเทศบาล
ตําบลกอ  อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน โดยภาพรวม ดวยการทดสอบคา ที ไดแก บทบาทท่ีคาดหวัง

*ศฤงคาร   นันทะชัย นิสิตปริญญาโท  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  (สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, อาจารยท่ีปรึกษา ดร.เสนห  ใจสิทธ์ิ,ดร.ศรีธน
นันตาลิต



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

๕๘๓

มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๔๒ และบทบาทท่ีเปนจริง มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๗๑พบวา โดยภาพรวม
ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว

๓. ปญหาอุปสรรคเก่ียวกับการบริหารงานของเทศบาลตําบลกอ อําเภอลี้จังหวัด
ลําพูน พบวา ขาดการพัฒนาระบบประปาใหทันสมัย ถนนภายในหมูบานสภาพไมดีการขนสง
สินคาทางการเกษตรไมสะดวก การขยายเขตไฟฟาสาธารณะไฟก่ิงไมท่ัวถึง ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กชํารุดเสียหายอยางมากมีการระบาดของไขเลือดออกเพ่ิมมากข้ึนขาดการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุอยางเพียงพอ ไมมีแหลงน้ําใชในการเกษตร ไมมีอาชีพเสริมท่ีม่ันคงใหประชาชน ขาดการ
สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินอยางจริงจัง

๔.  ขอเสนอแนะ พบวา ควรมีการสรางระบบสาธารณูปโภคท่ีทันสมัย ใหท่ัวถึงทุก
พ้ืนท่ีการคมนาคมภายในหมูบานปรับปรุง และเชื่อมตอกับหมูบานอ่ืนๆ  ควรสราง และหาแหลง
กักเก็บน้ําใหเพียงพอใชในการเกษตรชุมชนตองรวมกันอนุรักษปาไมและทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม มีบริการขอมูลขางสารตางๆอยางท่ัวถึงสงเสริมใหประชาชนมีการรักษาความสงบ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและในดานตางๆ
คําสําคัญ: บทบาทท่ีคาดหวัง, บทบาทท่ีเปนจริง, ทัศนะ, ประชาชน

Abstract
The objectives of this study were 1) to study the expected and true

role in administration of Koh sub-district municipality, Li district, Lamphun province
along people’s opinion, 2)to compare the expected and true role in administration
of Koh sub-district municipality, Li district, Lamphun province along people’s
opinion, 3) to find out the problems, obstacles and  suggestions  in
administration of Koh sub-district municipality, Li district, Lamphun province along
people’s opinion,and 4) to investigate the guidelineof problems,obstacles
andsuggestionsin administration according to Sangahavatthudhammaofaccording
to Aparihaniyadhamma in administration of Koh sub-district municipality, Li district,
Lamphun province for knowing the people needs and  the  people participated
in services of various aspects with Koh sub-district municipality, Li district,
Lamphun province.  The research used mixed method research both quantitative
research and survey research. The samples were 4 villages and 15 year old
upward, selected from people who live in Koh sub-district municipality, Li district,
Lamphun province by  the  methodology used  R.V.Krejcie&  Morgan  formula
from  2,434  people in all populations. A sample was selected from 335 persons

The findings of, this research as follows:
1)The expected role in administration of Koh  sub-district

municipality,Li district,  Lamphun  province  along  people’s   opinion in  the  6  of
main  workwas overall the high level with the mean equal to 4.42. When
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considering in each aspect, it was at the high level in all aspects and the true role
of people towards administration  ofKoh  sub-district  municipality,   Li  district,
Lamphun   provincein the 6 of main work was overall at the high level with mean
equal to 3.71. When considering in each aspect, it was at the high level in all
aspects.

2)The  comparison  of  the  expected  and  true  role in
administrationof Koh sub-district municipality, Li district, Lamphun province by
testing t-test, including the expected role with mean equal to 4.42 and the true
role with mean equal to 3.71 was overall found that no different, then rejected
the hypothesis.

3) The problems, obstacles about administration of Koh sub-district
municipality, Li district, Lamphun province was found that the lack of a modern
water supply system, the roads within the village poor condition, agriculture
transportation inconvenience, extending the public electricity of lighting the way
was not thorough, concrete  roads damaged,  an  outbreak  of  dengue  fever
moreand more, lack of adequate living for the elderly, should provide scholarships
to poor children,  giving  objects  to  prevent  cold,  workplace  was  not  enough,
no water was used in agriculture, no permanent occupation to people,

4)  The  suggestion  should  build modern public utility  system all
areasof communication within the adjusting village and connecting with other
villages, should build and seek for sufficient water reservoirs in agriculture. The
communityneeds to preserve forests and natural resources and environment,
information service thoroughly, promoting people to maintain peace  and
security  of  lifeand property in other side.
Keywords :The Expected, True Role, The Management

บทนํา
การปกครองทองถ่ินทําใหประชาชนรูจักการปกครองตนเองมากยิ่งข้ึนหัวใจของการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยประเด็นท่ีสําคัญประการหนึ่งก็คือการปกครองตนเองมิใชเปนการ
ปกครองอันเกิดจากคําสั่งเบื้องบนแตเปนการท่ีประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการปกครองซึ่ง
ผูบริหารทองถ่ินนอกจากจะไดรับการเลือกตั้งมาเพ่ือรับผิดชอบบริหารทองถ่ินโดยอาศัยความ
รวมมือรวมใจจากประชาชนแลวผูบริหารทองถ่ินตองฟงเสียงประชาชนดวยวิถีทางประชาธิปไตย
ประชาชนออกเสียงประชามติใหประชาชนมีอํานาจถอดถอนซึ่งจะทําใหประชาชนเกิดความสํานึก
ในความสําคัญของตนเองตอทองถ่ิน และมีสวนรับรูถึงปญหาและแกไขปญหาทองถ่ินของตน

จากการกระจายอํานาจการบริหารงานสูทองถ่ิน ตอมาไดมีพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
๒๕๔๒ ไดกําหนดใหหลักเกณฑในการพิจารณาจัดตั้งทองถ่ินใดข้ึนเปนเทศบาลไวดังนี้จํานวนความ



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

๕๘๕

หนาแนนของประชาชนในทองถ่ินความเจริญทางเศรษฐกิจของทองถ่ินโดยพิจารณาจากการจัดเก็บ
รายไดตามท่ีกฎหมายกําหนดและงบประมาณรายจาย

ตําบลกอเปนตําบลท่ีอยูหางไกลสุดของจังหวัดลําพูน โดยมีระยะทางหางจากตัว
อําเภอลี้ ๔๐ กิโลเมตร และหางไกลจากตัวจังหวัด  ประมาณ ๑๕๐ กิโลเมตร  ตั้งอยูในปาลึกมี
ภูเขาลอมรอบ อยูในเขตอุทยานแหงชาติแมปง อําเภอลี้ จังหวัดลําพูนไดปรับเปลี่ยนการรูปแบบ
การบริหารงานไปตามนโยบายของรัฐ  ปจจุบันไดยกฐานะเปนเทศบาล ตั้งแต วันท่ี ๕ เมษายน
๒๕๕๕และไดดําเนินการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศมนตรี ตามท่ี พ.ร.บ.
เทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ไดกําหนดไว ๑ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดนําหลักสังคหวัตถุธรรมมา
ประยุกตใชในการวิจัยเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาการบริหารงาน ของเทศบาลตําบลกอ ให
ดําเนินงานไปตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา หลักธรรมท่ีเปนเครื่องยึดเหนี่ยวน้ําใจของผูอ่ืน ผูก
ไมตรีเอ้ือเฟอเผื่อแผ เก้ือกูล หรือเปนหลักการสงเคราะหซึ่งกันและกัน มีอยู ๔ ประการ ไดแก๒

ทาน คือ  การให  ปยวาจาคือการพูดจาดวยถอยคําท่ีไพเราะออนหวาน  อัตถจริยา คือ  การ
สงเคราะหทุกชนิด สมานัตตตา การเปนผูมีความประพฤติเสมอตนเสมอปลาย การพัฒนางานดาน
ตางๆของเทศบาลตําบลกอ ท่ีไดทําการพัฒนาชีวิตความเปนอยูของพ่ีนองประชาชนตําบลกอมีการ
พัฒนาดีข้ึนเรื่อยๆ แตก็ยังมีบางสวนท่ียังพัฒนาใหดีข้ึนไดชาและมีปจจัยใดท่ีทําใหการพัฒนาชีวิต
ความเปนอยูของประชาชนในตําบลกอไมดีข้ึนเทาท่ีควร การพัฒนาเปนไปแบบชาๆ นั้นมีสาเหตุมา
จากสิ่งใด  หรือยังขาดสิ่งอ่ืนใดท่ีจะนําเอาเสริมเติมเต็มทําใหการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความ
เปนอยูของประชาชนใหดีข้ึน

ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจเพ่ือศึกษาบทบาทท่ีคาดหวังและบทบาทท่ีเปนจริงในการ
บริหารงาน ของเทศบาลตําบลกอ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ตามทัศนะของประชาชน  ในงานดาน
ตางๆ ท้ัง ๖ ดาน เปนอยางไร ตรงกับทัศนะและความตองการของประชาชนหรือไม อยางไร
พรอมท้ังศึกษาแนวทางในการแกไขปญหาอุปสรรค ในการบริหารงานของเทศบาลตําบลกอ อําเภอ
ลี้ จังหวัดลําพูน เพ่ือนําขอมูลท่ีไดจากการวิจัยครั้งนี้ยอนกลับไปเพ่ือสื่อสารใหประชาชนไดรับรู
รับทราบและนําขอมูลไปใชในการวางแผนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของ
ประชาชนตําบลกอใหมีความเจริญรุงเรือง อยูดีกินดีมีสุข และเปนพลเมืองท่ีดีมีคุณภาพของ
ประเทศชาติสืบไป
๑.๒ วัตถุประสงคของการวิจัย

๑.๒.๑. เพ่ือศึกษาบทบาทท่ีคาดหวัง และบทบาทท่ีเปนจริง ในการบริหารงานของ
เทศบาลตําบลกอ  อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน  ตามทัศนะของประชาชน

๑.๒.๒เพ่ือเปรียบเทียบบทบาทท่ีคาดหวังและบทบาทท่ีเปนจริง ในการบริหารงานของ
ของเทศบาลตําบลกอ อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน ตามทัศนะของประชาชน

๑.๒.๓เพ่ือศึกษาปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางแกไข ในการบริหารงานของ
เทศบาลตําบลกอ  อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน

๑.๒.๔ เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนา การบริหารงานของเทศบาลตําบลกอ อําเภอลี้
จังหวัดลําพูน โดยใชหลักสังคหวัตถุธรรม

๑ชุมพร   มะโน, แผนพัฒนาเทศบาลตําบลกอ ๓ ป(ลําพูน : เทศบาลตําบลกอ,๒๕๕๕), หนา ๓.
๒ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๔๐/๒๙๕
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มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย วทิยาลยัสงฆลําพูน วันอาทติยที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙

๕๘๖

๒. ขอบเขตของการวิจัย
๒.๑ ขอบเขตดานเนื้อหา ผูวิจัยไดศึกษาจากงานดานตางๆ ในงาน ๖ ดาน  ตาม

พ.ร.บ. เทศบาล  พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้ คือ ๑) การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน ๒) คุณภาพชีวิต
๓) ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย ๔) ดาน การสงเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเท่ียว ๕) ดานการบริหารจัดการ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ๖) ดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน

๒.๒ ขอบเขตดานตัวแปร ไดแก ตัวแปรตน (independent Variables)คือ
ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ รายไดและตัวแปรตาม
(Dependent  Variables) ไดแก บทบาทท่ีคาดหวังและบทบาทท่ีเปนจริง ในการบริหารงาน
ของเทศบาลตําบลกอ

๒.๓ ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก ประชากรในการศึกษาครั้งนี้
คือประชากรท่ีอาศัยอยูในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลกออําเภอลี้ จังหวัดลําพูนจํานวน ๒,๔๓๔ คน๑๒

โดยใชขนาดของกลุมตัวอยาง จํานวน ๓๓๕ คน และผูใหขอมูลท่ีสําคัญ(Key Informants)ซึ่งมี
คุณสมบัติสอดคลองกับประเด็นสาระสําคัญ จํานวน ๑๐ รูป/คน

๒.๔ ขอบเขตดานพื้นท่ีไดแก  บานกอทุง  หมูท่ี ๑ บานกอหนอง หมูท่ี ๒ บานกอ
จอก หมูท่ี ๓ บานกอทา หมูท่ี ๔

๒.๕. ขอบเขตดานระยะเวลา ดําเนินการวิจัยตั้งแตเดือน  สิงหาคมคม ๒๕๕๘ -
กุมภาพันธ ๒๕๕๙รวมระยะเวลา ๖ เดือน
๓. สมมติฐานการวิจัย

สมมติฐานท่ี ๑ประชาชนมีความคาดหวังแตกตางจากความเปนจริง ท่ีเกิดข้ึนในการ
บริหารงาน  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  ของเทศบาลตําบลกอ  อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน

สมมติฐานท่ี ๒ประชาชนมีความคาดหวังแตกตางจากความเปนจริงท่ีเกิดข้ึน ในการ
บริหารงาน  ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ของเทศบาลตําบลกอ  อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน

สมมติฐานท่ี ๓ ประชาชนมีความคาดหวังแตกตางจากความเปนจริงท่ีเกิดข้ึนใน
บริหารงาน ดานการพัฒนาการจัดการระเบียบชุมชนสังคม และการรกัษาความสงบเรียบรอย
ของเทศบาลตําบลกอ  อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน

สมมติฐานท่ี ๔ ประชาชนมีความคาดหวัง แตกตาง จากความเปนจริงท่ีเกิดข้ึน ใน
การบริหารงาน ดานการพัฒนาการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเท่ียว
ของเทศบาลตําบลกอ  อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน

สมมติฐานท่ี ๕ ประชาชนมีความคาดหวังแตกตางจากความเปนจริงท่ีเกิดข้ึนในการ
บริหารงานดานการพัฒนาการบริหารจัดกาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
เทศบาลตําบลกอ  อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน

๑แผนพัฒนาเทศบาลตําบลกอ ๓ ป ๒๕๕๕, ขอมูล  ณ  เมษายน ๒๕๕๓, สํานักงานทะเบียน
อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน ๒๕๕๓, หนา ๑๘.
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๕๘๗

สมมติฐานท่ี ๖ประชาชนมีความคาดหวังแตกตางจากความเปนจริงท่ีเกิดข้ึน ในการ
บริหารงาน ดานการพัฒนาดานศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินของ
เทศบาลตําบลกอ  อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน

๔.กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทท่ีคาดหวังและบทบาทท่ีเปนจริงในการบริหารงาน

ของเทศบาลตําบลกอ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ตามทัศนะของประชาชน” จากการทบทวนแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ผูวิจัยกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย(Conceptual Framework)
ดังนี้
ตัวแปรตน(independent Variables)  ตัวแปรตาม(Dependent  Variables)

แผนภาพท่ี ๑กรอบแนวคิดในการวิจัย

๕.วิธีดําเนินการวิจัย
๕.๑ รูปแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสม (Mixed Methods) โดยเปนการวิจัยเชิงปริมาณ

(Quantitative Research) ซึ่งเปนการสํารวจ (Survey Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ

บทบาทท่ีคาดหวังและบทบาทท่ีเปนจริง
ในการบริหารงานของเทศบาลตําบลกอ อําเภอลี้
จังหวัดลําพูน  ตามทัศนะของประชาชน ในงาน
หลัก ๖ ดาน  ดังนี้
๑.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
๒.ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
๓.ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบรอย
๔.ดานสงเสริมการลงทุนพาณิชยและการทองเท่ียว
๕ . ด า น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร  ก า ร อ นุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๖.ดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี

๒. หลักสังคหวัตถุธรรม
๑. ทาน ๒. ปยวาจา
๓. อัตถจริยา ๔. สมานัตตตา

ปจจัยสวนบุคคลไดแก

๑. เพศ
๒. อายุ
๓. วุฒิการศึกษา
๔. อาชีพ
๕. รายได

แนวทางในการบริหารงานของเทศบาล
ตําบลกอ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน    จาก
การสัมภาษณผู ใหขอมูลเก่ียวกับการ
บริหารงานของเทศบาล จํานวน ๑๐
รูป/คน
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๕๘๘

(Qualitative Research) ใชการสัมภาษณเชิงลึก(In-Depth Interview) กับผูใหขอมูลสําคัญ
(Key Informants)

๕.๒ ประชาชากรและกลุมตัวอยาง
๕.๒.๑ ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแกประชาชนท่ีมีอายุ ๑๕ ปข้ึนไป โดยเลือก

ประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลกออําเภอลี้จังหวัดลําพูนจํานวน ๒,๔๓๔ คน
๕.๒.๒ กลุมตัวอยาง ท่ีใชในการวิจัยครั้งนีป้ระกอบดวยประชาชนท่ีมีอายุตั้งแต ๑๕

ปข้ึนไปโดยเลือกประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลกอ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูนโดยใช
ตารางแสดงขนาดประชากรและตัวอยางของเครจซี่และมอรแกนซึ่งเปนตารางสําเร็จรูป  โดยเทียบ
คาจากตาราง จํานวนกลุมตัวอยางท่ีได ๓๓๕ คน

๕.๒.๓ ผูใหขอมูลหลัก ผูวิจัยทําการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับ
ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลกอ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
จํานวน๑๐ รูป/คน ไดแก ขาราชการการเมือง ๑ ทาน ผูนําชุมชน ๔ ทาน ขาราชการ ๒ ทาน
พระภิกษุ ๓ รูป

๕.๓ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถาม(Questionnaire) ท่ีผูวิจัย

พัฒนาข้ึนตามกรอบของการวิจัยเรื่อง “บทบาทท่ีคาดหวังและบทบาทท่ีเปนจริงในการบริหารงาน
ของเทศบาลตําบลกอ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ตามทัศนะของประชาชน”และผูวิจัยสรางแบบ
สัมภาษณเพ่ือใชเก็บขอมูลโดยเปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง(Structured intertie)

๕.๔ การวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร ดังนี้

๑.การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถาม
๑.๑. วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามไดแก เพศ

อายุ วุฒิการศึกษา  อาชีพ  รายได ใชคาจํานวน และรอยละ
๑.๒. วิเคราะหขอมูลและเปรียบเทียบระดับบทบาทท่ีคาดหวัง และระดับบทบาทท่ี

เปนจริง ในการบริหารงานเทศบาลตําบลกอ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ตามทัศนะของประชาชน
วิเคราะหโดยการหา คาเฉลี่ย (mean) และสวนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (standard deviation)

๑.๓.การทดสอบสมมติฐานในการวิจัยการเปรียบเทียบบทบาทท่ีคาดหวังและ
บทบาทท่ีเปนจริง ในการบริหารงานของเทศบาลตําบลกอ  อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน  ตามทัศนะ
ของประชาชน  แสดงดวยคาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา ที(t – test)

๑.๔. วิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะเก่ียวกับ
การบริหารงานของเทศบาลตําบลกอ  อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน ตามทัศนะของประชาชน

๑.๕.การวิเคราะหขอมูลแบบสัมภาษณ
การวิเคราะหขอมูลแบบสัมภาษณ (In-depth Interview) ทําการวิเคราะหขอมูลจาก

การสัมภาษณเชิงลึกเก่ียวกับบทบาทท่ีคาดหวังและบทบาทท่ีเปนจริง ในการบริหารงานของ
เทศบาลตําบลกอ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูนตามหลักสังคหวัตถุธรรม วิเคราะหโดยใชเทคนิคการ
วิเคราะหเนื้อหาแบบความเรียง
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๕๘๙

๖. ผลการวิจัย
๖.๑ ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีจํานวน ๒๐๔ คน คิดเปนรอยละ ๖๐.๙๐ อายุของ
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีอายุ ๓๑ – ๔๐ ป  มีจํานวน ๑๒๒ คน  คิดเปนรอยละ ๓๖.๔๐
วุฒิการศึกษาของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีการศึกษาระดับประถมศึกษามีจํานวน ๑๖๕
คน  คิดเปนรอยละ ๔๙.๓๐ อาชีพของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพ เกษตรกรรม มี
จํานวน ๒๔๕ คน  คิดเปนรอยละ ๗๓.๑๐ รายไดของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ  มีรายได
ไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท  มีจํานวน ๓๐๑ คน  คิดเปนรอยละ ๘๙.๙๐

๖.๒บทบาทท่ีคาดหวังและบทบาทท่ีเปนจริงในการบริหารงานของเทศบาลตําบลกอ
อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน  ในงาน ๖ ดาน โดยภาพรวมของบทบาทท่ีคาดหวัง อยูในระดับมาก  มี
คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๔๒ และคาเฉลี่ยโดยภาพรวมของบทบาทท่ีเปนจริง อยูในระดับมาก ม่ีเฉลี่ย
เทากับ ๓.๗๑

๖.๓ ผลการทดสอบสมมติฐานในการวิจัยผลการทดสอบสมมติฐานบทบาทท่ี
คาดหวังและบทบาทท่ีเปนจริง ในการบริหารงานของเทศบาลตําบลกอ  อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน
ตามทัศนะของประขาขน ในงานท้ัง ๖ ดาน  โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว

๖.๔ ผลการสัมภาษณเชิงลึก
๑)ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตพบวา การนําเอาหลักธรรมสังคหวัตถุ ๔เรื่อง

“ทาน” มาใชในการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต ของประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาล
ตําบลกอ  อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน นั้น ควรมีการชวยเหลือดูแลผูสูงอายุ ผูพิการไมสมประกอบ
ผูปวยดวยโรคเอดส  โรคติดตอหรือโรครายแรง ตองใหการสงเคราะหผูยากไร  ดูแลเอาใจใสบุคคล
เหลานี้ใหท่ัวถึง  จริงจัง และเปนธรรม

๒)ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
พบวา การนําหลักธรรม เรื่อง “ปยวาจา” มาใชในการพัฒนา  ควรมีการประชาสัมพันธ รณรงค
อบรมใหความรูแกประชาชนในพ้ืนท่ีในการจัดการสิ่งแวดลอมอยางถูกวิธี  การจัดการขยะมูลฝอย
อยางเปนระบบและถูกวิธี  หามไมใหมีการลักลอบตัดไมทําลายปา

๓)ดานการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานชีวิตโดยใชหลักสังคหวัตถธรรมเรื่อง
“อัตถจริยา” พบวา เทศบาลควรมีการสรางระบบสาธารณูปโภคท่ีทันสมัย  มีใหท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี
และมีการตรวจสอบซอมแซมอยางสมํ่าเสมอ โดยเทศบาลตําบลกอ ควรจัดสรางระบบ
สาธารณูปโภคเชนประปา  ไฟฟา  การคมนาคมภายในหมูบาน และเชื่อมตอกับหมูบานตางๆ

๔)ดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น โดย
หลักสังคหวัตถุธรรม เรื่อง  สมานัตตตา  พบวา  ควรสงเสริมใหประชาชนในเขตเทศบาลตําบลกอ
รวมกันอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ินของชุมชนท้ังในดานศิลปวัฒนธรรม
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๕๙๐

สรุปองคความรูท่ีไดจากการวิจัยผูวิจัยไดรับองคความรูท่ีไดจากการศึกษา ดังนี้
ดานการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานชีวิต เทศบาลควรมีการสรางระบบ

สาธารณูปโภคท่ีทันสมัย  มีใหท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี และมีการตรวจสอบซอมแซมอยางสมํ่าเสมอ
ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  โดยการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  สนับสนุน

งบประมาณในการปองกันไขเลือดออก  สนับสนุนทุนการศึกษาของผูมีฐานยากจน และสนับสนุน
เครื่องกันหนาวใหครอบครัวท่ียากจนในตําบล

ดานการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย  เทศบาลควร
ใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีการตั้งกฎระเบียบในชุมชนข้ึนมาเองและใหคนในชุมชนอยางเครงครัด

ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเท่ียว เทศบาล
ตําบลกอควรใหการสนับสนุนโครงการท่ีไดกลาวมาทางดานงบประมาณ เพ่ือเสริมใหประชาชนได
ลงทุน

ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เทศบาล
ควรมีการประชาสัมพันธ รณรงคอบรมใหความรูแกประชาชนในพ้ืนท่ีในการจัดการสิ่งแวดลอม
อยางถูกวิธี  การจัดการขยะมูลฝอยอยางเปนระบบและถูกวิธี

ดานศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน  เทศบาลควร
สงเสริมใหประชาชนในเขตเทศบาลตําบลกอรวมกันอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ินของชุมชนท้ังในดาน
ศิลปวัฒนธรรม  การแสดง  สถานท่ีทองเท่ียว การแตงกาย ภาษา  ใหเปนเอกลักษณของชุมชน
๘. ขอเสนอแนะ

๘.๑ ขอเสนอแนะท่ัวไป
๑) ควรมีการสรางระบบสาธารณูปโภคท่ีทันสมัย  มีใหท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี และมีการ

ตรวจสอบซอมแซมอยาง
๒) ควรมีการประชาสัมพันธ รณรงคอบรมใหความรูแกประชาชนในพ้ืนท่ีในการ

จัดการสิ่งแวดลอมอยางถูกวิธี  การจัดการขยะมูลฝอยอยางเปนระบบและถูกวิธี
๓) ควรใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีการตั้งกฎระเบียบในชุมชนข้ึนมาเองและใหคนใน

ชุมชนอยางเครงครัด
๔)ควรใหการสนับสนุนโครงการท่ีไดกลาวมาทางดานงบประมาณ   เพ่ือเสริมให

ประชาชนไดลงทุนประกอบอาชีพเสริมการจักสานไมไผเปนของใช  การแปรูปอาหารตางๆ
๕) ควรมีการประชาสัมพันธ รณรงคอบรมใหความรูแกประชาชนในพ้ืนท่ีในการ

จัดการสิ่งแวดลอมอยางถูกวิธี  การจัดการขยะมูลฝอยอยางเปนระบบและถูกวิธี
๖) ควรสงเสริมใหประชาชนในเขตเทศบาลตําบลกอรวมกันอนุรักษภูมิปญญา

ทองถ่ินของชุมชนท้ังในดานศิลปวัฒนธรรม การแสดง สถานท่ีทองเท่ียว
๘.๒ ขอเสนอแนะสําหรับการนําไปปฏิบัติ
๑. ดานการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน ควรมีการพัฒนาดานระบบสาธารณูปโภค

น้ําประปา ไฟฟาสาธารณะ ถนนภายในหมูบานใหใชงานไดดี และเชื่อมตอกับหมูบานอ่ืนๆได
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๕๙๑

๒) ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต เทศบาลควรสงเสริมและสนับสนุนงบประมาณ
เพ่ิมข้ึนจากเดิมท่ีไดรับ ในเรื่อง  เบี้ยยังชีพผูสูงอายุควรการปองกันไขเลือดออก  ทุนการศึกษาแก
บุตรธิดาของผูมีฐานยากจน  เบี้ยผูพิการ  งบสนับสนุนกลุมตางๆ

๓) ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย สมควรให
ประชาชนในพ้ืนท่ีมีการตั้งกฎระเบียบในชุมชนข้ึนมาเองและใหคนในชุมชนอยางเครงครัด

๔) ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเท่ียว เทศบาล
ตองใหการสนับสนุนโครงการตางๆทางดานงบประมาณเพ่ือสงเสริมใหประชาชนไดมีการลงทุนใน
การประกอบอาชีพเสริม

๕) ดานการบริหารจัดการ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม   ควรมี
การประชาสัมพันธ รณรงคอบรมใหความรูแกประชาชนในพ้ืนท่ีในอนุรักษปาไม การจัดการ
สิ่งแวดลอมอยางถูกวิธี  การจัดการขยะมูลฝอยอยางเปนระบบและถูกวิธี

๖) ดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน ควรมีการ
สงเสริมใหประชาชนในเขตเทศบาลตําบลกอรวมกันอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ินของชุมชนท้ังในดาน
การแสดงศิลปวัฒนธรรม

๘.๓ ขอเสนอแนะในการทําการวิจัยในครั้งตอไป
๑. ควรศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลกอ  อําเภอลี้

จังหวัดลําพูน

บรรณานุกรม
๑.ภาษาไทย

ก. ขอมูลปฐมภูมิ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกฉบับภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
ข. ขอมูลทุติยภูมิ

ชุมพร   มะโน.แผนพัฒนาเทศบาลตําบลกอ ๓ ป. ลําพูน : เทศบาลตําบลกอ,๒๕๕๕. หนา ๓.
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลกอ ๓ ป๒๕๕๕.ขอมูล ณ เมษายน ๒๕๕๓. สํานักงานทะเบียนอําเภอ

ลี้  จังหวัดลําพูน ๒๕๕๓. หนา ๑๘.



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

๕๙๒

การใหบริการทางการแพทยฉุกเฉินตามหลักสงัคหวัตถุธรรม
ของเทศบาลตําบลศรีเตี้ย อําเภอบานโฮง จังหวัดลาํพูน
THE EMERGENCY MEDICAL SERVICE ACCORDING

TO SANGAHAVATTHU DHAMMA OF SRITIA SUB-DISTRICT MUNICIPALITY,
BANHONG DISTRICT , LAMPHUN PROVINCE

สัญญา นวลดั้ว*

ดร.เสนห ใจสิทธิ์**

พระครูภาวนาโสภิต ว.ิ,ดร.**

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ (๑) ศึกษาปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม

(๒) ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในการใหบริการทางการแพทยฉุกเฉินตามหลักสังคหวัตถุธรรม
ของเทศบาลตําบลศรีเตี้ย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน (๓) ศึกษาเปรียบเทียบระดับความคิดเห็น
ของประชาชนในการใหบริการทางการแพทยฉุกเฉินตามหลักสังคหวัตถุธรรม ของเทศบาลตําบล
ศรีเตี้ย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล (๔) ศึกษาแนวทางการพัฒนา
การใหบริการทางการแพทยฉุกเฉินตามหลักสังคหวัตถุธรรม ของเทศบาลตําบลศรีเตี้ย อําเภอบานโฮง
จังหวัดลําพูนการวิจัยครั้งนี้ดําเนินการวิจัยแบบผสมผสานโดยเปนการวิจัยเชิงปริมาณซึ่งเปนการวิจัย
เชิงสํารวจจากกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยไดแกประชาชนในตําบลศรีเตี้ยอําเภอบานโฮง จังหวัด
ลําพูนจํานวน๓6๑คนโดยการสุมตัวอยางแบบงายและการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใชการสัมภาษณเชิงลึก
กับผูใหขอมูลสําคัญการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามและแบบสัมภาษณโดยวิเคราะหขอมูล
โดยการหาคาความถ่ีรอยละคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบคาทีการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียวและทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีแสดงความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรแตละคูและนําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณมาวิเคราะหเนื้อหาโดยใชเทคนิคการ
วิเคราะหเนื้อหา

ผลการวิจัย พบวา
๑.ระดับความคิดเห็นของประชาชนในการใหบริการทางการแพทยฉุกเฉินตามหลักสังคห

วัตถุธรรม ของเทศบาลตําบลศรีเตี้ย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =
๔.0๔) และเม่ือจําแนกเปนรายดานแลวพบวา ความคิดเห็นของประชาชนในการใหบริการ

*
นิสิตปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย.
**อาจารยท่ีปรึกษา.
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ทางการแพทยฉุกเฉินตามหลักสังคหวัตถุธรรม ของเทศบาลตําบลศรีเตี้ย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน
อยูในระดับมากทุกดาน

๒. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อาชีพ และรายได
ตอเดือน มีความคิดเห็นในการใหบริการทางการแพทยฉุกเฉินตามหลักสังคหวัตถุธรรม ของเทศบาล
ตําบลศรีเตี้ย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน ไมแตกตาง และ อายุ ระดับการศึกษา มีความคิดเห็น
ในการใหบริการทางการแพทยฉุกเฉินตามหลักสังคหวัตถุธรรม ของเทศบาลตําบลศรีเตี้ย อําเภอ
บานโฮง จังหวัดลําพูน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.0๑ ซึ่งยอมรับสมมติฐาน

๓. ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ เก่ียวกับความคิดเห็นของประชาชนในการใหบริการ
ทางการแพทยฉุกเฉินตามหลักสังคหวัตถุธรรม ของเทศบาลตําบลศรีเตี้ย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน
พบวา ดานทาน เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดวยความไมเต็มใจ และอยากไดคนมีความรู ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน ดานปยวาจา เจาหนาท่ีพูดจาใหผูรับบริการเกิดความรูสึกเสียใจ และควรพูด
ปลอบใจ และยิ้มแยม ดานอัตถจริยา เจาหนาท่ีไมมีจิตสํานึกท่ีดีในการใหบริการ และควรจัดฝกอบรม
พัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน ดานสมานัตตตา การไมสามารถติดตอได เวลาฉุกเฉินไดทันเวลา และการ
สื่อสารควรปรับปรุงระบบการสื่อสารใหดีข้ึน และเพ่ิมชองทางการสื่อสาร

๔. ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ พบวา ผูใหขอมูลสําคัญสวนใหญเนนในเรื่องdการปลูก
จิตสํานึกในการปฏิบัติงานดวยจิตอาสา ชวยเหลือเอ้ือเฟอเก้ือกูลซึ่งกันและกันมีความสุภาพออนโยน
ใหความเสมอภาคไมเลือกปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจ ความประทับใจ ความเลื่อมใสศรัทธา
แกประชาชนผูรับบริการดังนั้นเทศบาลตําบลศรีเตี้ย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน ควรสงเสริม
การเรียนรูและปลูกฝงเรื่องการปฏิบัติงานโดยใชหลักสังคหวัตถุธรรม ท้ัง ๔ ดาน เปนแบบอยางใหกับ
ผูใตบังคับบัญชา ราษฎรในพ้ืนท่ีและชุมชนควรจัดฝกอบรมสรางจิตสํานึกใหกับบุคลากรทุกคน
ใหตระหนักถึงการสื่อสารท่ีดี ท้ังการพูดจา การแสดงออก และสื่อตางๆ ควรมีการเสริมสราง
การปฏิบัติงานดวยจิตอาสา ชวยเหลือชุมชนหรือประชาชนเพ่ิมมากข้ึนและควรสรางจิตสํานึก
ใหบุคลากรในการมีสวนรวมในการทํางานดวยความเสมอภาค เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และการวาง
ตนในฐานะผูใหบริการประชาชน

คําสําคัญ: การบริการ, การแพทยฉุกเฉิน, สังคหวัตถุธรรม

Abstract
The objectives of this research were 1) to examine the personal factor of

respondents. ๑) to find out the opinion of people in the emergency medical
services according to Sangahavatthu IV of Sritia sub-district municipality, Banhong
district, Lamphun province. 3) to compare the opinion level of people in the
emergency medical services according to Sangahavatthu IV of Sritia sub-district
municipality, Banhong district, Lamphun province classified by personal factors. 4) to
investigate the development guidelines in the emergency medical services according
to Sangahavatthu IV of Sritia sub-district municipality, Banhong district, Lamphun
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province. The study was a mixed method research by quantitative research that was
survey research. The samples used in this study were 361 people who live in Sritia
sub-district municipality, Banhong district, Lamphun province by simple random
sampling and qualitative research by using in-depth interview and the key informants.
Data was collected by the questionnaire and the interview and the analysis of data
have been done by frequency, percentage,mean and standard deviation, in the case
of two groups of independent variable and F-test by one way analysis for variance
(One-way ANOVA), ware analyzed using content analysis (Content Analysis
Technique).

The findings of this research were found as follows:
1) The opinion level of people in the emergency medical services

according to Sangahavatthu IV of Sritia sub-district municipality, Banhong district,
Lamphun province was overall at the high level ( X =4.04). When considering in each
aspect, it was found that the people opinion in the emergency medical services of
Sritia sub-district municipality, Banhong district, Lamphun province was at high level
in all aspects.

2) The result of testing the hypothesis was found that personal factors,
including gender, age, education, occupation and income towards the opinion of
people in the emergency medical services according to Sangahavatthudhamma of
Sritia sub-district municipality, Banhong district, Lamphun province were not different
and age, education towards the opinion of people in the emergency medical services
according to Sangahavatthudhamma of Sritia sub-district municipality, Banhong
district, Lamphun province were significant differences at 0.01 level, then accepted
the hypothesis.

3) The problems, obstacles and the suggestions about the opinion of
people in the emergency medical services according to Sangahavatthudhamma of
Sritia sub-district municipality, Banhong district, Lamphun province, it was found that
Dāna (generosity) : the officer operated by unwillingness and would like to have
knowledgeable person, ability to work. Piyavācā (kindly speech): the officer spoke to
service recipients to feel sad and should speak console and smile. Atthacariyā (useful
conduct) : the officer did not have a good conscious mind to services and should
train and develop skills to work. Samānattatā (even equal treatment) : that could
not be contacted in times of emergency timely and communication should improve
communication system for better and adding channel communication.
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4) The result of qualitative study was found that the key of informant,
most of them focused on the awareness in working with volunteers, supporting each
other, courtesy, equality, non-discrimination for  satisfying , impressing, faithfulness to
people service. Therefore, Sritia sub-district municipality, Banhong district, Lamphun
province should promote the learning and cultivate the working by using
Sangahavatthudhamma in four aspects; the good example to followers, people in
the area and community,  creating awareness training for all personnels, realize to
good communication both speaking, expression and various media, strengthening
work with volunteers, help community or people more and more and making
awareness to personal in working participation with equality, equitable, non-
discrimination and posing in position who service provider to people.

Keyword: EMERGENCY, SERVICE, SANGAHAVATTHU DHAMMA

๑. บทนํา
การดําเนินงานการแพทยฉุกเฉินในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนบทบาทภารกิจท่ี

ชัดเจนในพระราชบัญญัติ กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑6(๑๙) กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล เทศบาล และเมืองพัทยา
มีอํานาจหนาท่ีใน เรื่องการสาธารณสุข การอนามัย ครอบครัว และการรักษาพยาบาล และมาตรา
๑๗(๑๙) กําหนดใหองคการ บริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและหนาท่ีในการจัดใหมีโรงพยาบาล การ
รักษาพยาบาล การปองกันและ ควบคุมโรคติดตอ๑และพระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉินพ.ศ.๒๕๕๑
ไดกําหนดให “การแพทยฉุกเฉิน”dหมายความวา การปฏิบัติการฉุกเฉิน การศึกษา การฝกอบรม การ
คนควาและการวิจัยเก่ียวกับการประเมิน การจัดการ การบําบัดรักษาผูปวยฉุกเฉิน และการปองกัน
การเจ็บปวยท่ีเกิดข้ึนฉุกเฉิน ซึ่งตาม พรบ.นี้d“ผูปวยฉุกเฉิน” หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับบาดเจ็บ
หรือมีอาการปวยเฉียบพลัน ซึ่งเปนภยันตรายตอการดํารงชีวิตหรือการทํางานของอวัยวะสําคัญ
จําเปนตองไดรับการประเมินการจัดการ และการบําบัดรักษาอยางทันทวงทีเพ่ือปองกันการเสียชีวิต
หรือการรุนแรงข้ึนของการบาดเจ็บหรืออาการปวยนั้น จาก พรบ.นี้๒ประกอบกับ ภารกิจดานการ
สาธารณสุข เปนภารกิจท่ีสําคัญอยางยิ่งขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการสงเสริม และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีใหอยูดีมีสุข ในฐานะหนวยงานท่ีใกลชิดและมีหนาท่ี โดยตรงใน
การดูแลความเปนอยูของประชาชน อีกท้ังในแงนิติรัฐ กฎหมายก็ไดกําหนดไวชัดเจนให องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ีในการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคใหกับประชาชน ซึ่ง

๑กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย, พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542, หนา 53 , 54.(อัดสําเนา)

๒กระทรวงสาธารณสุข, สถาบันการแพทยฉุกเฉิน , พระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉิน พ.ศ. 2551,
หนา 2.
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องคกรปกครองสวนทองถ่ินถือเปนหนวยงานสําคัญในการสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวน
รวมในการจัดการดูแลสขุภาพของคนในชุมชน โดยบูรณาการ การทํางานรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ใน พ้ืนท่ี อาทิ โรงพยาบาล โรงพยาบาลศูนยสุขภาพชุมชน

ซึ่งหนาท่ีท่ีปฏิบัติดานสาธารณภัยตางๆ ดานการใหบริการการแพทยฉุกเฉิน เปนการ
ใหความชวยเหลือบริการมีความเสี่ยงสูง มีการรับบริการจํานวนมากในแตละวัน เพ่ือลดความสูญเสีย
ในชีวิตและทรัพยสิน จากสถิติขอมูลการเกิดภัยในพ้ืนท่ี พบวา การเกิดอุบัติเหตุบนทองถนนมีจํานวน
ครั้งท่ีเกิดข้ึนสูงกวาชนิดของภัยอ่ืนๆ๓ จากภัยท่ีเกิดข้ึนมีแนวโนมทวีความรุนแรง และสลับซับซอนมาก
ข้ึนและสรางความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคม๔ ไดริเริ่มการใหบริการการแพทยฉุกเฉินอยางจริงจัง
เม่ือ พ.ศ. ๒๕๕0 ซึ่งในขณะนั้นยังเปนองคการบริหารสวนตําบลศรีเตี้ย ความพรอมรับมือกับ
สถานการณตางๆ ยังไมมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากพอ การปฏิบัติงานสาธารณภัยตางๆ
จึงทํางานดวยใจจิตอาสาเปนหลัก คือ การเปนอาสาสมัครเพ่ือชวยเหลือสวนรวมหรือผูทุกขอยางไรก็
ตามคําวา “จิตอาสา”ก็มีมิติในทางธรรมดวย เพราะเกิดจากความเมตตากรุณา การคิดถึงประโยชนสุข
ของผูอ่ืน ขณะเดียวกันก็เปนการลดละตัวตน พูดไดวาจิตอาสาเปนการปฏิบัติธรรมอยางหนึ่งในพุทธ
ศาสนา๕ จึงเกิดปญหาและอุปสรรคมากมาย และตอมาไดรับการสนับสนุนรถพยาบาลฉุกเฉิน จาก
องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน ในวันท่ี ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือใหบริการนําสงโรงพยาบาลแก
ประชาชนอยางถูกตองและปลอดภัยท้ังผูปฏิบัติงานและผูรับบริการ ท้ังกรณีเจ็บปวยฉุกเฉินและ
ประสบอุบัติเหตุ๖ ซึ่งเปนเหตุมาจากการดําเนินงานใหบริการการแพทยฉุกเฉินในอดีต      ท่ีผานมา
พบวา การรักษาพยาบาลเบื้องตนไมถูกตอง ขาดทักษะในการปฏิบัติงาน ทําใหผูปวยฉุกเฉินหรือผู
ประสบอุบัติเหตุ ไดรับความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน เชน การชวยเหลือผูประสบอุบัติเหตุตนคอหรือกระดูก
สันหลัง ไมมีการจัดทาผูประสบอุบัติเหตุใหหลังตรง หรือไมใสเฝอกดามคอ การนําผูปวยสง
โรงพยาบาลโดยรถยนตท่ีไมถูกตอง ทําใหผูเจ็บปวยมีอาการแทรกซอนเพ่ิมข้ึน ผูปวยไดรับบาดเจ็บ
จากการนําสงโรงพยาบาล และเกิดความพิการหรือเสียชีวิตในขณะนําสงข้ึนได เชน ผูประสบภัย
ตกจากท่ีสูง นําสงโรงพยาบาลโดยรถยนตนั่งท่ัวไป เปนเหตุทําใหกระดูกสันหลังเคลื่อน หรือกระดูก
ท่ิมแทงเสนเลือด ทําใหมีเลือดออกภายในรางกายได การขาดแคลนบุคลากรเฉพาะดานท่ีจะ
ดําเนินการ บุคลากรไมมีความเชี่ยวชาญ และขาดความพรอมในการปฏิบัติงาน เชน เม่ือเกิดอุบัติเหตุ
หรือเจ็บปวยฉุกเฉินในเวลากลางคืน ไมมีรถพยาบาลฉุกเฉินท่ีมีอุปกรณปฐมพยาบาล และอุปกรณ
ชวยชีวิตผูประสบภัยเพ่ือใหการชวยเหลือ จึงทําใหการปฏิบัติงานมีอุปสรรคขาดคุณภาพในการ
ปฏิบัติงานใหบริการขาดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน ขาดความรับผิดชอบ ขาดการปฏิบัติตนตาม

๓งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, สํานักงานเทศบาลตําบลศรีเตี้ย,แผนปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย เทศบาลตําบลศรีเต้ีย พ.ศ. 2553 -2557.(อัดสําเนา)

๔สํานักสงเสริมการปองกันสาธารณภัย, กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย,คูมือผูบริหารทองถิ่น
ในการบริหารจัดการสาธารณภัย, หนา 8.

๕พระ ไพศาล  วิ สา โล ,“จิตอาสา  สุ ขสร า ง ง า ยๆ แค ลง มือทํ า”[ออนไลน ], แหล ง ท่ีม า :
www.visalo.org[20 ก.ค. ๒๕๕8].

๖สํานักงานเทศบาลตําบลศรีเตี้ย, หนังสือสัญญาขอตกลงการยืมรถพยาบาลฉุกเฉินระหวาง องคการ
บริหารสวนจังหวัดลําพูนกับสํานักงานเทศบาลตําบลศรีเต้ีย, 2555. (อัดสําเนา)



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

๕๙๗

หลักพุทธธรรม เปนตน ยอมจะทําใหการชวยเหลือผูปวยผูประสบภัยผิดข้ันตอน ทําใหเกิดผลกระทบ
ตอผูรับบริการ เชน บาดเจ็บเพ่ิมมากข้ึนเกิดพิการหรือเสียชีวิตในขณะนําสง หรือเกิดความกังวนใจ
ความไมม่ันใจ ความไมพอใจของผูรับบริการ

การนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใชควบคูกับการปฏิบัติหนาท่ีของผูใหบริการ
การแพทยฉุกเฉิน ซึ่งพระพุทธศาสนา เปนศาสนาท่ีคนไทยสวนใหญในพ้ืนท่ีนับถือมากกวาศาสนาอ่ืนๆ
อันมีหลักธรรมท่ีเหมาะสมนําไปประยุกตใชในการทํางานรวมกับผูอ่ืน ซึ่งเปนธรรมท่ีเปนท่ีตั้งแหงการ
สงเคราะหกัน, คือชวยเหลือกันยึดเหนี่ยวใจกันไว และเปนเครื่องเกาะกุมประสานโลกคือ สังคมแหง
หมูสัตวไวดุจสลักยึดรถท่ีกําลังแลนไปใหคงเปนรถและวิ่งแลนไปไดมี ๔ อยาง คือ ทาน การแบงปน
เอ้ือเฟอเผื่อแผกัน ปยวาจาพูดจานารักนานิยมนับถืออัตถจริยาบําเพ็ญประโยชนสมานัตตตาความมี
ตนเสมอ คือ ทําตัวใหเขากันไดเชน ไมถือตัว รวมสุขรวมทุกขกัน๗ เหมือนลิ่มสลักรถท่ีตรึงตัวรถไวมิให
ชิ้นสวนกระจายไป ทําใหรถแลนไปไดตามท่ีตองการสังคหวัตถุมี ๔ ประการ คือ๘

สังคหวัตถุ ๔ (ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยว คือยึดเหนี่ยวใจบุคคล และประสานหมูคณะไวใน
ความสามัคคี, หลักการสงเคราะห –bases of sympathy; acts of doing favors; principles of
service; virtues making for group integration and leadership)๙

๑. ทาน (การให คือ เอ้ือเฟอเผื่อแผ เสียสละ แบงปน ชวยเหลือกันดวยสิ่งของตลอดถึงให
ความรูและแนะนําสั่งสอน - giving; generosity; charity)

๒. ปยวาจา หรือ เปยยวัชชะ (วาจาเปนท่ีรัก วาจาดูดดื่มน้ําใจ หรือวาจาซาบซึ้งใจ คือ
กลาวคําสุภาพไพเราะออนหวานสมานสามัคคี ใหเกิดไมตรีและความรักใครนับถือ ตลอดถึงคําแสดง
ประโยชนประกอบดวยเหตุผลเปนหลักฐานจูงใจใหนิยมยอมตาม -kindly speech; convincing
speech)

๓. อัตถจริยา (การประพฤติประโยชน คือ ขวนขวายชวยเหลือกิจการสวนรวม บําเพ็ญ
สาธารณประโยชน ตลอดถึงชวยแกไขปรับปรุงสงเสริมในทางจริยธรรม -useful conduct; rendering
services; life of service; doing good)

๔. สมานัตตตา (ความมีตนเสมอ คือ ทําตนเสมอดวยปลาย ปฏิบัติสมํ่าเสมอกันในชน
ท้ังหลาย และเสมอในสุขทุกขโดยรวมรับรูรวมแกไข ตลอดถึงวางตนเหมาะแกฐานะ ภาวะ บุคคล
เหตุการณและสิ่งแวดลอม ถูกตองตามธรรมในแตละกรณี -even and equal treatment; equality
consisting in impartiality, participation and behaving oneself properly in all
circumstances)

เพราะฉะนั้นความคิดเห็นของประชาชนในการใหบริการ การแพทยฉุกเฉินจําเปนตอง
ไดรับการดูแลการบริการการแพทยฉุกเฉินใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหการชวยเหลือผูปวยฉุกเฉิน หรือ

๗พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, พิมพครั้งท่ี๑๖,
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ บริษัท สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๕๔), หนา ๔๑๒.

๘พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ. ๙ ราชบัณฑิต,พจนานุกรมเพ่ือการศึกษาพุทธศาสนชุดคํา
วัด,(วัดราชโอรสาราม :กรุงเทพมหานคร, 2548), (อัดสําเนา)

๙พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต),พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม,พิมพครั้งท่ี 14,
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ(ร.ส.พ.) ,2548), (อัดสําเนา)



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

๕๙๘

ผูบาดเจ็บไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยในฐานะเจาหนาท่ี มีหนาท่ีใหบริการ จึงมีความ
สนใจท่ีจะทําการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอการใหบริการการแพทยฉุกเฉินของสํานักงาน
เทศบาลตําบลศรีเตี้ยตามหลักธรรมพระพุทธศาสนา หลักธรรมสังคหวัตถุธรรม และไดตระหนักถึง
สภาพปญหาดังกลาวมา จึงมีแนวคิดท่ีจะศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในการใหบริการทาง
การแพทยฉุกเฉินตามหลักสังคหวัตถุธรรม ของเทศบาลตําบลศรีเตี้ย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน
เพ่ือเปนประโยชนในการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพ ของการดําเนินงานการแพทยฉุกเฉินสํานักงาน
เทศบาลตําบลศรีเตี้ยและสรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ ใหมีความยั่งยืนและบริการประชาชนได
อยางท่ัวถึงตอไป

๒. วัตถุประสงคของการวิจัย
๑ เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลในการใหบริการทางการแพทยฉุกเฉินตามหลักสังคหวัตถุ

ธรรม ของเทศบาลตําบลศรีเตี้ย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน
๒ เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการทางการแพทยฉุกเฉิน

ตามหลักสังคหวัตถุธรรม ของเทศบาลตําบลศรีเตี้ยอําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูนจําแนกตามปจจัยสวน
บุคคล

๓ เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการทาง
การแพทยฉุกเฉินตามหลักสังคหวัตถุธรรมของเทศบาลตําบลศรีเตี้ย อําเภอบานโฮงจังหวัดลําพูน

๔ เพ่ือหาแนวทางการใหบริการทางการแพทยฉุกเฉินตามหลักสังคหวัตถุธรรมของ
เทศบาลตําบลศรีเตี้ย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน

๓.วิธีดําเนินการวิจัย
๓.๑. ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ไดทําการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการการแพทย

ฉุกเฉินเทศบาลตําบลศรีเตี้ย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน
๑) ขอบเขตดานเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาเนื้อหาครอบคลุมแนวคิด ระดับความคิดเห็นของประชาชนในการ

ใหบริการการแพทยฉุกเฉินเทศบาลตําบลศรีเตี้ย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน ตามหลักสังคหวัตถุ ๔
ซึ่งประกอบดวย ๑) ทาน ๒) ปยวาจา ๓) อัตถจริยา และ ๔) สมานัตตา

๒) ขอบเขตดานตัวแปร
๑)ตัวแปรตน ไดแกปจจัยสวนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได

ตอเดือน
๒)ตัวแปรตาม ไดแก ความคิดเห็นตอการใหบริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของ

เทศบาลตําบลศรีเตี้ย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน ซึ่งประกอบดวย ๑) ทาน ๒) ปยวาจา ๓) อัตถ
จริยา และ ๔) สมานัตตา
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๕๙๙

๓) ขอบเขตดานประชากร
ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ประชากรท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลศรีเตี้ย

จํานวน ๙ หมูบาน ๕,80๙ คน
สัมภาษณผูใหขอมูลหลัก ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคลองกับประเด็นสาระสําคัญ ของการวิจัย

ครั้งนี้จํานวน ๗รูป/คน
๔) ขอบเขตดานพื้นท่ี
การศึกษาครั้งนี้ไดจํากัดขอบเขตในพ้ืนท่ีครอบคลุม ๙ หมูบานในพ้ืนท่ีตําบลศรีเตี้ย

อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน
๕) ขอบเขตดานเวลา
ระยะเวลาในการทําวิจัยครั้งนี้ เริ่มตั้งแตเดือนกรกฎาคมพ.ศ. ๒๕๕8 ถึง เดือนกุมภาพันธ

พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมเปนระยะเวลา ๗ เดือน
๓.๒ กรอบแนวคิดในการวิจัยกรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่อง การใหบริการทางการแพทย

ฉุกเฉินตามหลักสังคหวัตถุธรรม ของเทศบาลตําบลศรีเตี้ย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูนผูวิจัยได
กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม
(Independent Variable) (Dependent Variables)

แผนภาพท่ี ๑แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย
๓.๓ รูปแบบการวิจัยผูวิจัยไดใชการวิจัยแบบผสม (Mixed Methods) โดยใชระเบียบวิธี

เชิงปริมาณ (Quantitative Research)โดยการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการแจกแบบสอบถาม
(Question) กับกลุมประชากรท่ีไดกําหนดไวและการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative Research)ดวย
วิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In depth Interview)

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

การสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ
จากผูทรงคุณวุฒจิํานวน 7รูป/

คน

การใหบริการทางการแพทยฉุกเฉิน
ตามหลักสังคหวัตถุธรรมของเทศบาล
ตําบลศรีเตี้ย อําเภอบานโฮง จังหวัด
ลําพูน

๑. ดานทาน
๒. ดานปยวาจา
๓. ดานอัตถจริยา
๔. ดานสมานัตตตา
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๖๐๐

๓.๔ประชากรและกลุมตัวอยาง

ตารางท่ี ๑ แสดงการกําหนดท่ีเปนกลุมตัวอยาง
๓.๕ หาความเช่ือม่ันของเครื่องมือ ทําแบบสอบถามท่ีไดแกไขไปแลวทดลองใช กับ

ประชาชนท่ีไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัยจํานวนตอคนท่ีเขตเทศบาลตําบลหนองลองจังหวัดลําพูน ซึ่ง
ไดคาความเชื่อม่ันท้ังฉบับเทากับ 0.๙๑8เม่ือจําแนกตามรายดานของการหาคาสัมประสิทธิ์ แอลฟา
ไดคาแตละดาน ดังนี้ ๑) ดานทาน เทากับ0.๗๙๓ ๒) ดานปยวาจา เทากับ 0.8๕8 ๓) ดานอัตถ
จริยา เทากับ0.8๔6 ๔) ดานสมานัตตา เทากับ 0.8๓๒

๔. สรุปผลการวิจัย
ปจจัยสวนบุคคล
ประชาชนผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนชาย มีจํานวน ๑๙๙ คน คิดเปนรอยละ

๕๕.๑
อายุของประชาชนผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีอายุระหวาง ๓6-๕0 ป จํานวน ๑๓๕

คน คิดเปนรอยละ ๓๗.๔
การศึกษาของประชาชนผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญอยูในระดับต่ํากวาปริญญาตรี

จํานวน ๒๙๓ คน คิดเปนรอยละ 8๑.๒
อาชีพของประชาชนผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีอาชีพเกษตรกร/รับจาง จํานวน

๒๔๗ คน คิดเปนรอยละ 68.๔
รายไดตอเดือนของประชาชนผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีรายได นอยกวา ๑0,000

บาท จํานวน ๒๔๑ คน คิดเปนรอยละ 66.8
ผลการวิเคราะหขอมูลการใหบริการทางการแพทยฉุกเฉินตามหลักสังคหวัตถุธรรม ของ

เทศบาลตําบลศรีเตี้ย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน

หมูท่ี ชื่อหมูบาน จํานวนประชากร(คน) กลุมตัวอยาง(คน)
๑ บานหลายแกว ๑,๑8๕ ๗๔
๒ บานสันปูเลย 6๓๙ ๔0
๓ บานศรีเตี้ย ๗๔๕ ๔6
๔ บานหนองสะลิง ๕8๑ ๓6
๕ บานดงข้ีเหล็ก ๔๙๔ ๓๑
6 บานศรีเจริญ ๗๔0 ๔6
๗ บานศรีลาภรณ ๔68 ๒๙
8 บานดงมะปนหวาน ๓๕๗ ๒๒
๙ บานศรีปทุม 600 ๓๗

รวม ๕,80๙ ๓6๑
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ผลการวิจัย พบวาประชาชนมีความคิดเห็นในการใหบริการทางการแพทยฉุกเฉินตาม
หลักสังคหวัตถุธรรม ของเทศบาลตําบลศรีเตี้ย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน โดยรวมอยูในระดับมาก
โดยมีคาเฉลี่ย ( X =๔.0๔) เม่ือพิจารณารายดานสรุปไดดังนี้

ดานทาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =๔.0๑, S.D.=0.80๙) และเม่ือพิจารณาใน
แตละขอแลวพบวา ความคิดเห็นของประชาชนในการใหบริการทางการแพทยฉุกเฉินตามหลักสังคห
วัตถุธรรม ของเทศบาลตําบลศรีเตี้ย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน ในขอท่ีวา การใหความสะดวกใน
การมาติดตอราชการหรือสวนงานการแพทยฉุกเฉิน อยูในระดับมากท่ีสุด ( X =๔.0๙, S.D.=0.86๑)
รองลงมาคือขอการเอาใจใส มีใจใหบริการเปนอยางดี ( X =๔.0๓, S.D.=0.๙๓0) และขอการชี้แจง
แนะนํา ข้ันตอนการบริการทําใหเกิดความรู ความเขาใจและเปนกันเอง อยูในระดับนอยท่ีสุด ( X =
๓.๙๔, S.D=0.๙๒0)

ดานปยวาจา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =๓.๙๙,S.D.=0.๗๔๑) และเม่ือพิจารณา
ในแตละขอแลวพบวา ความคิดเหนของประชาชนในการใหบริการทางการแพทยฉุกเฉินตาม
หลักสังคหวัตถุธรรม ของเทศบาลตําบลศรีเตี้ย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน ขอการทักทาย สนทนา
พูดคุยดวยความจริงใจและเปนกันเอง อยูในระดับมากท่ีสุด ( X =๔.0๑,S.D.=0.8๕0) รองลงมาคือ
การติดตอ สื่อสารดวยการมีมนุษยสัมพันธท่ีดีจากเจาหนาท่ีและองคกร ( X =๔.00,S.D.=0.๗๙8)
และใหคําปรึกษาท่ีดี มีประโยชนเม่ือประสบปญหาหรือตองการคําแนะนํา อยูในระดับนอยท่ีสุด ( X =
๓.๙๗, S.D=0.8๑6)

ดานอัตถจริยา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =๔.0๗, S.D.=0.68๗) และเม่ือ
พิจารณาในแตละขอแลวพบวา ความคิดเห็นของประชาชนในการใหบริการทางการแพทยฉุกเฉินตาม
หลักสังคหวัตถุธรรม ของเทศบาลตําบลศรีเตี้ย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน ในขอการบริการโดยไมมี
การเรียกรองและหวังสิ่งตอบแทนใดๆ อยูในระดับมากท่ีสุด ( X =๔.0๙,S.D.=0.๗6๒) รองลงมาคือ
การแกไขปญหาขอขัดของตางๆ ดวยความเต็มใจ ( X =๔.08,S.D.=0.8๓๔) และการบริการอยาง
กระตือรือรนท่ีจะชวยเหลืออยูในระดับนอยท่ีสุด.( X =๔.0๕,S.D=0.๗8๕)

ดานสมานัตตตา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =๔.๑0,S.D.=0.๗๔๑) และเม่ือ
พิจารณาในแตละขอแลวพบวา ความคิดเห็นของประชาชนในการใหบริการ การแพทยฉุกเฉิน
ของเทศบาลตําบลศรีเตี้ย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน ในขอการใหผูปฏิบัติงานแตงกายมีความ
สุภาพ เหมาะสม และสะอาดเรียบรอย อยูในระดับมากท่ีสุด ( X =๔.๑๗,S.D.=0.8๕๕) รองลงมาคือ
การบริการดวยความสะดวก รวดเร็วและเปนธรรม ( X =๔.๑๔,S.D.=0.8๒8) และการบริการอยาง
สุภาพเรียบรอย และเหมาะสม อยูในระดับนอยท่ีสุด.( X =๔.06,S.D=0.806)

ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนในการใหบริการทางการแพทยฉุกเฉินตาม
หลักสังคหวัตถุธรรม ของเทศบาลตําบลศรีเตี้ย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน

จากการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับความคิดเห็นของประชาชนในการใหบริการทาง
การแพทยฉุกเฉินตามหลักสังคหวัตถุธรรม ของเทศบาลตําบลศรีเตี้ย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน
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การทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหความแตกตางตามการจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ
อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายไดตอเดอืน ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้

สมมติฐานท่ี ๑ ประชาชนท่ีเพศตางกัน มีความคิดเห็นในการใหบริการทางการแพทย
ฉุกเฉินตามหลักสังคหวัตถุธรรม ของเทศบาลตําบลศรีเตี้ย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน แตกตางกัน
จากการวิจัยพบวา ประชาชนท่ีเพศตางกัน มีความคิดเห็นในการใหบริการทางการแพทยฉุกเฉินตาม
หลักสังคหวัตถุธรรม ของเทศบาลตําบลศรีเตี้ย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานท่ีตั้งไว

สมมติฐานท่ี ๒ ประชาชนท่ีมีอายุตางกัน มีความคิดเห็นในการใหบริการทางการแพทย
ฉุกเฉินตามหลักสังคหวัตถุธรรม ของเทศบาลตําบลศรีเตี้ย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน แตกตางกัน
จากการวิจัยพบวา ประชาชนท่ีมีอายุตางกัน มีความคิดเห็นในการใหบริการทางการแพทยฉุกเฉินตาม
หลักสังคหวัตถุธรรม ของเทศบาลตําบลศรีเตี้ย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน แตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.0๑ จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว

สมมติฐานท่ี ๓ ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นในการใหบริการทาง
การแพทยฉุกเฉินตามหลักสังคหวัตถุธรรม ของเทศบาลตําบลศรีเตี้ย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน
แตกตางกัน จากการวิจัยพบวา ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นในการใหบริการ
ทางการแพทยฉุกเฉินตามหลักสังคหวัตถุธรรม ของเทศบาลตําบลศรีเตี้ย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.0๑ จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว

สมมติฐานท่ี ๔ ประชาชนท่ีมีอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นในการใหบริการทางการแพทย
ฉุกเฉินตามหลักสังคหวัตถุธรรม ของเทศบาลตําบลศรีเตี้ย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน แตกตางกัน
จากการวิจัยพบวา ประชาชนท่ีมีอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นในการใหบริการทางการแพทยฉุกเฉิน
ตามหลักสังคหวัตถุธรรม ของเทศบาลตําบลศรีเตี้ย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน ไมแตกตางกัน จึง
ปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว

สมมติฐานท่ี ๕ ประชาชนท่ีมีรายไดตอเดือนตางกัน มีความคิดเห็นในการใหบริการทาง
การแพทยฉุกเฉินตามหลักสังคหวัตถุธรรม ของเทศบาลตําบลศรีเตี้ย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน
แตกตางกัน จากการวิจัยพบวา ประชาชนท่ีมีรายไดตอเดือนตางกัน มีความคิดเห็นในการใหบริการ
ทางการแพทยฉุกเฉินตามหลักสังคหวัตถุธรรม ของเทศบาลตําบลศรีเตี้ย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน
ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว
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สรุปองคความรูท่ีไดรับจากการวิจัย

แผนภาพท่ี ๒สรุปองคความรูท่ีไดรับจากการวิจัย
จากแผนภาพท่ี ๒ สรุปองคความรูท่ีไดจากการวิจัย สามารถสรุปไดวาการใหบริการ

ทางการแพทยฉุกเฉินตามหลักสังคหวัตถุธรรม ของเทศบาลตําบลศรีเตี้ย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน
ซึ่งโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เปนการบงชี้ ใหเห็นวา การใหบริการทางการแพทยฉุกเฉิน
ของเทศบาลตําบลศรีเตี้ย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน มีการใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพในระดับหนึ่ง
แตก็มีปญหาท่ีเปนอุปสรรคในการใหบริการหลายอยางท่ีจะตองปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน

ทาน

การให
บริการทาง

การ
แพทย

ฉุกเฉินตาม
หลักสังคห
วัตถุธรรม
ของเทศ

บาลตําบล
ศรีเตี้ย
อําเภอ
บานโฮง
จังหวัด
ลําพูน

สมานั
ตตตา

ปย
วาจา

อัตถ
จริยา

- อยากไดคนมีความรู
ความสามารถในการปฏิบัติ
- ตองฝกอบรมใหมีความเมตตา
กรุณาและเสียสละ

- ควรพูดปลอบใจและยิ้มแยม
- จัดฝกอบรมพัฒนาการพูดในท่ี
สาธารณะ

- จัดฝกอบรมพัฒนาทักษะการ
ปฏิบัติงาน
- มีความเสยีสละใหมากกวาเดิม

- ควรปรับปรุงระบบการสื่อสาร
ใหดีข้ึนเพ่ิมชองทางการสื่อสาร
- ควรเพ่ิมจุดใหบริการ
- ควรแตงเครื่องแบบให
เหมาะสม

การใหบริการดวยความ
เสียสละ แบงปน

โดยไมหวังผลตอบแทน

การใหบริการดวยความ
สุภาพ ท่ีไพเราะออนหวาน
ใหเกรียติกัน และจริงใจ

การปฏิบัติงานดวยจิตอาสา
เสียสละ ไมหวังผลตอบแทน

และใหบริการดวย
ความเต็มใจ

ใหบริการดวยความเสมอ
ภาค ความเทาเทียมกัน

ไมเลือกปฏิบัติ
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และพัฒนาการใหบริการทางการแพทยฉุกเฉิน ของเทศบาลตําบลศรีเตี้ย โดยการนําหลักสังคหวัตถุ
ธรรม ท้ัง ๔ ดาน มาประยุกตใชในการใหบริการทางการแพทยฉุกเฉินแกประชาชน ดังนี้

ดานทาน มีแนวทางในการใหบริการดานทาน คือ การใหบริการดวยความรวดเร็วทันตอ
เวลา มีความเมตตา กรุณาและเสียสละชวยเหลือแบงปนใหความรู และอํานวยความสะดวกให
ประชาชนท่ีมาขอรับบริการ ควรฝกอบรมเจาหนาท่ีเพ่ิมความรูความสามารถ หรือขัดเกลาจิตใจ
เสริมสรางความคิดใหมีจิตอาสา เพ่ือใหการชวยเหลือประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตอง
รวดเร็ว ทันตอเวลา ใหบริการดวยใจ แนะนําและใหความรูความเขาใจ สิ่งเหลานี้เปนการสรางความ
สามัคคีในหมูคณะ ในองคกร ในชุมชน และประชาชนก็จะมีความประทับใจ และพึงพอใจ

ดานปยวาจา ในการปฏิบัติงานรวมกันเปนหมูคณะ หรือการปฏิบัติงานในเวลา
สถานการณวิกฤต การใชคําพูดท่ีดี นาฟง นาเชื่อถือ ดวยน้ําเสียงท่ีไพเราะ และยิ้มแยมแจมใส จึงมี
แนวทางในการใหบริการ ดานปยวาจา คือ ควรจัดใหมีการอบรมเจาหนาท่ี เพ่ือพัฒนาการพูดจา
ทักทายกันกับประชาชน การพูดในท่ีสาธารณะ และการควบคุมสติอารมณ การใชปยวาจาถือไดวา
เปนหัวใจของการใหบริการ และมีความสําคัญอยางยิ่งท่ีจะเพ่ิมคุณภาพการใหบริการ

ดานอัตถจริยา คือการมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติหนาท่ีชวยเหลือผูอ่ืน ดวยความ
เต็มใจ มีจิตอาสา แกปญหาตางๆ โดยไมหวังสิง่ตอบแทน การทําตนใหมีประโยชน ไมนิ่งดูดาย มีน้ําใจ
ไมตรีตอกัน จึงมีแนวทางการในการใหบริการดานอัตถจริยา คือ ควรจัดใหมีการอบรมเจาหนาท่ี
เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานดวยจิตอาสา เสียสละทุมเท เอาใจใสตอการใหบริการดวยความเต็มใจ
โดยไมหวังสิ่งตอบแทน

ดานสมานัตตตา เจาหนาท่ีมีการแตงกายท่ีสุภาพเหมาะสม บริการเสมอภาคเทาเทียมกัน
เพ่ือตอบสนองความตองการประชาชน และปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับสถานการณ ไมเลือกปฏิบัติ
มีความเสมอตนเสมอปลาย และบทบาทหนาท่ีของตน มีแนวทางในการใหบริการดานสมานัตตตา คือ
การใหบริการดวยความเสมอภาคเทาเทียมกัน ไมเลือกปฏิบัติ การวางตัวท่ีเหมาะสม แตงการท่ีสุภาพ
เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน

ดังนั้น จากการวิจัยในครั้งนี้ สามารถสรุปองคความรูใหม ไดวา การใหบริการประชาชน
โดยการประยุกตใชหลักสังคหวัตถุธรรม โดยนําหลักธรรมนี้มาประยุกตใชปฏิบัติอยางจริงจัง และ
ตอเนื่องในใหบริการดวยความเต็มใจ ดวยจิตอาสา ไมใชทําไปเพียงหนาท่ี หรือทําตามคําสั่งเทานั้น มี
ความปรารถนาดี ไมหวังผลตอบแทน การปฏิบัติตนในการใหบริการสาธารณะเหลานี้ เปนแนวทางสู
การใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพ คุณภาพ ของการใหบริการท่ีเปนเลิศ และยังเปนการสรางภาพลักษณ
ท่ีดีใหกับองคกรอีกดวย

๕. ขอเสนอแนะจากการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การใหบริการทางการแพทยฉุกเฉินตามหลักสังคหวัตถุธรรม ของเทศบาล

ตําบล  ศรีเตี้ย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน ผูวิจัยมีขอเสนอแนะทางการวิจัย ดังนี้
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๕.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑. เทศบาลตําบลศรีเตี้ย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน ควรสงเสริมการเรียนรู และ

ปลูกฝง เรื่องการปฏิบัติงานโดยใชหลักสังคหวัตถุธรรม ท้ัง ๔ ดาน เปนแบบอยางให กับ
ผูใตบังคับบัญชา ราษฎรในพ้ืนท่ีและชุมชน

๒. เทศบาลตําบลศรีเตี้ย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน ควรจัดฝกอบรมสรางจิตสํานึก
ใหกับบุคลากรทุกคน ใหตระหนักถึงการสื่อสารท่ีดีท้ังการพูดจา การแสดงออก และสื่อตางๆ

๓. เทศบาลตําบลศรีเตี้ย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน ควรมีการเสริมสรางการปฏิบัติงาน
ดวยจิตอาสา ชวยเหลือชุมชนหรือประชาชนเพ่ิมมากข้ึน

๔. เทศบาลตําบลศรีเตี้ย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน ควรสรางจิตสํานึกใหบุคลากร ใน
การมีสวนรวมในการทํางานดวยความเสมอภาค เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และการวางตนในฐานะ ผู
ใหบริการประชาชน

๕. เทศบาลตําบลศรีเตี้ย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน รณรงคใหใชหลักสังคหวัตถุธรรม
ในการบริหารงานองคกรสรางจิตสํานึกใหกับการปฏิบัติงาน และใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยการ
ประยุกตใชตามหลักการและแนวคิด ท้ังในองคกรและชุมชน

๕.๒ ขอเสนอแนะเชิงการปฏิบัติ
๑. เทศบาลตําบลศรีเตี้ย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน ควรนําผลการศึกษานี้ เปนขอมูล

เพ่ือประกอบการวานแผนการปฏิบัติงานในการใหบริการทางการแพทยฉุกเฉินตามหลักสังคหวัตถุ
ธรรม ของเทศบาลตําบลศรีเตี้ยใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

๒. เทศบาลตําบลศรีเตี้ย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน ควรนําผลการศึกษาเปนขอมูล
สารสนเทศแกผูมีสวนเก่ียวของกับองคกรไมวาจะเปนคณะผูบริหาร พนักงานเทศบาล และบุคลากร
อ่ืนท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนขอมูลในการวางแผนใหสอดคลองรับกับแนวคิด การใหบริการทางการแพทย
ฉุกเฉินตามหลักสังคหวัตถุธรรม

๓. เทศบาลตําบลศรีเตี้ย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน ควรจัดทําโครงการฝกอบรม
เก่ียวกับการดําเนินงานตางๆตามหลักสังคหวัตถุธรรม ใหประชาชนไดมีสวนรวมในการดําเนินงานของ
เทศบาล

๔. เทศบาลตําบลศรีเตี้ย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน ควรมีจิตสํานึกในการทํางานดวย
ความเสมอภาค เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ

๕. เทศบาลตําบลศรีเตี้ย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน ควรประชาสัมพันธการดําเนินงาน
ตางๆตามหลักสังคหวัตถุธรรม ใหประชาชนไดทราบอยางท่ัวถึงและเปนประจําทุกเดือน

๕.๓ ขอเสนอแนะการวิจัยในครั้งตอไป
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การใหบริการทางการแพทยฉุกเฉินตามหลักสังคหวัตถุธรรม

ของเทศบาลตําบลศรีเตี้ย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ เพ่ือการวิจัยครั้งตอไป
ดังนี้
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๑. ควรศึกษาถึงผลสัมฤทธิ์หลังจากมีการบริการตามหลักสังคหวัตถุธรรม ของเทศบาล
ตําบลศรีเตี้ย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน

๒. ควรศึกษาจากกลุมประชากร หรือกลุมตัวอยางโดยรวมจากหนวยงานอ่ืน เพ่ือศึกษา
ขอมูลวา การบริการตามหลักสังคหวัตถุธรรม ของเทศบาลตําบลศรีเตี้ย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน
มีความเหมือนกันหรือแตกตางกัน จากการวิจัยครั้งนี้อยางไร

๓. ควรศึกษาการนําหลักพุทธธรรมอ่ืน มาประยุกตใชกับการบริการงานเทศบาลตําบลศรี
เตี้ย เพ่ือความเหมาะสมในการใหบริการนั้นๆ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

๔. ควรศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากรเทศบาลตําบลศรีเตี้ย อําเภอ
บานโฮง จังหวัดลําพูน เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน
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ประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชนตามหลักสงัคหวัตถุธรรม
ของเทศบาลตําบลตนธง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

THE EFFICIENCY OF PUBLIC SERVICE IN ACCORDANCE WITH
SANGAHAVATTHU DHAMMA OF TONTONG SUB-DISTRICT

MUNICIPALITY, MUEANGLAMPHUN DISTRICT, LAMPHUN PROVINCE

สุภชัย  โพธิ*1

ดร.บุศราโพธิสุข**2

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ ๑) ศึกษาประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชนตาม

หลักสังคหวัตถุธรรมของเทศบาลตําบลตนธง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน๒) เปรียบเทียบความ
คิดเห็นตอประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชนตามหลักสังคหวัตถุธรรมของเทศบาลตําบลตนธง
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ๓) ศึกษาปญหา อุปสรรค และ
แนวทางแกไขเก่ียวกับประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชนตามหลักสังคหวัตถุธรรมของเทศบาล
ตําบลตนธง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน และ๔) ศึกษาการประยุกตใชหลักสังคหวัตถุธรรมอยางมี
ประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชนของเทศบาลตําบลตนธง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
การวิจัยครั้งนี้ดําเนินการวิจัยแบบผสมผสาน โดยเปนการวิจัยเชิงปริมาณกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย
ไดแก ประชาชนผูมาใชบริการของเทศบาลตําบลตนธง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จํานวน
๑๙๑ คน โดยการสุมตัวอยางแบบงาย และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชการสัมภาษณเชิงลึก

ผลการวิจัย พบวา
๑.ประชาชนมีความคิดเห็นตอระดับประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชนตาม

หลักสังคหวัตถุธรรมของเทศบาลตําบลตนธง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ( X =๓.๗๙) และเม่ือจําแนกเปนรายดานแลวพบวา ระดับประสิทธิภาพในการใหบริการ
ประชาชนตามหลักสังคหวัตถุธรรมของเทศบาลตําบลตนธง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน อยูใน
ระดับมากทุกดาน

๒. ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตอประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชนตาม
หลักสังคหวัตถุธรรมของเทศบาลตําบลตนธง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จําแนกตามปจจัยสวน
บุคคล ไดแก เพศและอายุ พบวาไมแตกตาง สวนระดับการศึกษาและอาชีพ พบวาแตกตางกัน

*นิสิตปริญญาโท หลักสตูรพุทธศาสตรมหาบณัฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร) คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

** อาจารยท่ีปรึกษา
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๓. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขเก่ียวกับประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน
ตามหลักสังคหวัตถุธรรมของเทศบาลตําบลตนธง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน พบวา ดานทาน
เก่ียวกับการมีหนังสือพิมพ นิตยสาร และน้ําดื่มไวคอยบริการประชาชนผูมารับบริการ และเปด
ใหบริการเฉพาะในเวลาราชการ ดานปยะวาจา เก่ียวกับเจาหนาท่ีไมคอยยิ้มแยมแจมใส พูดจาไม
ไพเราะ บางครั้งไมรับฟงความคิดเห็นของผูมาใชบริการ  ดานอัตถจริยา เก่ียวกับเจาหนาท่ีขาดความ
กระตือรือรนในการใหบริการ ไมมีกําหนดมาตรฐานเวลาการใหบริการ และดานสมานัตตตา เก่ียวกับ
การใหบริการท่ีไมเสมอตนเสมอปลาย ขาดความยืดหยุน และแตงกายไมเหมาะสมเทาท่ีควร

๔. การประยุกตใชหลักสังคหวัตถุธรรม ในการใหบริการประชาชนอยางมีประสิทธิภาพของ
เทศบาลตําบลตนธง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูนโดยการศึกษาเชิงคุณภาพ พบวาผูใหขอมูล
สําคัญสวนใหญเนนในเรื่อง การปลูกจิตสํานึกใหกับเจาหนาท่ีในการปฏิบัติงานดวยจิตใจท่ีรักงาน
บริการ ใหความเสมอภาคไมเลือกปฏิบัติเพ่ือใหเกิดความประทับใจตอประชาชนผูรับบริการ เปน
สําคัญ
คําสําคัญ : ประสิทธิภาพ, การใหบริการประชาชน, หลักสังคหวัตถุธรรม

ABSTRACT
The objectives of this research were: ๑)to study the efficiency of public

service in accordance with SangahavatthuDhamma of Tontong Sub-district
Municipality, Mueanglamphun District, Lamphun Province๒) compare with the
opinion  about  the efficiency of public service in accordance with
SangahavatthuDhamma of Tontong Sub-district Municipality, Mueanglamphun District,
Lamphun Province separates to follow personal factors๓)study problem obstacles
and      the correct trends for the efficiency of public service in accordance with
SangahavatthuDhamma of Tontong Sub-district Municipality, Mueanglamphun District,
Lamphun Province ,and ๔)study the application the for efficiency of public service in
accordance with SangahavatthuDhamma of Tontong Sup-district Municipality,
Mueanglamphun District, Lamphun Province. The research used a variety of methods
which were carried out using quantitative research. The sample population for this
study was ๑9๑ people   of Tontong Sub-district Municipality’s service users was
selected at random using an easy sample model and qualitative research. More
detailed information was gathered using an in-depth interview with key interviewees.

The results showed that :
๑.Public service users had the opinion that the efficiency of public service

in accordance with SangahavatthuDhamma of Tontong Sub-district Municipality,
Mueanglamphun District,  Lamphun Province. The public service satisfaction overall
was high ( X =๓.79) and when considered each aspect, found that the public service
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users had level the efficiency of public service in accordance with
SangahavatthuDhamma of Tontong Sub-district Municipality, Mueanglamphun District,
Lamphun Province, at a high level on all sides.

๒.The comparison results for the opinion level about the efficiency
of public service in accordance with SangahavatthuDhamma of Tontong Sub-district
Municipality, Mueanglamphun District, Lamphun Province, by personal factors sex
and age was no different, however education and career were found to
be different.

๓.The problem, obstacle and the suggestion about the efficiency of public
service in accordance with SangahavatthuDhamma of Tontong Sub-district
Municipality, Mueanglamphun District, Lamphun Province, found that, Dàna about
having newspaper, magazine and the drinking water for service users was inadequate
with services offered on official day hours only. Piyavàcà: officers did not smile and
used impolite speech. Sometimes an officer refused to listen to the opinion of
service users. Atthacariyà: officers are unenthusiastic and had no set time standard
for service.Samànattatà: service was irregular, there was no flexibility and dress was
inappropriate.

๔.The application ofSangahavatthuDhamma public service for the efficiency
of Tontong Sub-district Municipality, Mueanglamphun District, Lamphun Province.
The results using qualitative research found that the informant data emphasizes
about the awareness in work practice with the emphasis on being service minded,
serve with equality, do not choose minister and impressing the service users were
the most important factors.
Keywords :The efficiency, Public service, Sangahavatthu Dhamma

บทนํา
ปจจุบันสภาวการณของโลก ไดเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วท้ังดานการเมือง เศรษฐกิจ

สังคม และความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี มีผลทําใหระบบราชการไทยตองปรับตัวใหสอดคลองกับ
กระแสการเปลี่ยนแปลง โดยการปรับปรุงรูปแบบ การปกครองสวนทองถ่ินเปนรูปแบบการปกครองท่ี
เกิดจากแนวคิดการกระจายอํานาจการปกครองจากรัฐบาล

เทศบาลตําบลตนธง เปนเทศบาลขนาดกลาง สํานักงานตั้งอยูเลขท่ี ๒๐๐ หมูท่ี ๑๐
ตําบลตนธง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน มีเนื้อท่ีประมาณ ๒๒.๗๘ ตารางกิโลเมตร เปนพ้ืนท่ีราบ
ลุมแมน้ํา มีหมูบานอยูในเขตปกครอง๑๑ หมูบาน ปจจุบันมีประชากร จํานวน ๑๒,๐๔๕คน ราษฎร
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๖๑๑

สวนใหญมีอาชีพรับจาง รองลงมาดานการเกษตรเปนสังคมแบบก่ึงเมืองก่ึงชนบท๑3พระพุทธศาสนา
หลักธรรมท่ีสามารถสงเสริมสนับสนุนไดหลายประการ หลักธรรมท่ีสงเสริมดานการใหบริการ
โดยเฉพาะหลักสังคหวัตถุ๔ องคพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงตรัสไวในสังคหวัตถุสูตรวา๒4

ทาน (การให) เปยยวัชชะ (มีวาจาเปนท่ีรัก)
สมานัตตตา (วางตนสมํ่าเสมอ)
อัตถจริยา (การประพฤติประโยชน)

สังคหวัตถุธรรมเหลานี้ชวยอุมชูโลก เหมือนลิ่มสลักท่ียึดคบรถซ่ึงแลนไปไวได๓5

ผูวิจัยจึงมีแนวความคิดท่ีจะทําการวิจัยเพ่ือศึกษาถึงความคิดเห็นตอประสิทธิภาพในการ
ใหบริการประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ๔ ตลอดจนปญหาอุปสรรคในการใหบริการประชาชนของ
เทศบาลตําบลตนธงวามีอะไรบางและอะไรคือมูลเหตุหรือปจจัยท่ีแทจริง ท่ีทําใหเกิดปญหาตาง ๆ ใน
การใหบริการประชาชน เพ่ือนําผลการศึกษาไปเปนขอเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการ
ใหบริการประชาชนใหมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนแกประชาชนตอไป

๑.วัตถุประสงคของการวิจัย
๑.๑ เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน

ตามหลักสังคหวัตถุธรรมของเทศบาลตําบลตนธงอําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
๑.๒ เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอประสิทธิภาพในการใหบริการ

ประชาชนของเทศบาลตําบลตนธง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
๑.๓ เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขเก่ียวกับประสิทธิภาพในการใหบริการ

ประชาชนตามหลักสังคหวัตถุธรรมของเทศบาลตําบลตนธง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
๑.๔ เพ่ือศึกษาการประยุกตใชหลักสังคหวัตถุธรรมในการใหบริการประชาชนอยางมี

ประสิทธิภาพของเทศบาลตําบลตนธง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
๒. ขอบเขตการวิจัย

๒.๑ขอบเขตเนื้อหาท่ีจะศึกษาผูวิจัยมุงจะทําการศึกษาทัศนะ ความพึงพอใจตอ
ประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชนตามหลักสังคหวัตถุธรรมของเทศบาลตําบลตนธง อําเภอเมือง
ลําพูน จังหวัดลําพูน โดยประยุกตใชหลักสังคหวัตถุ๔ คือ ๑) ทาน คือความเสียสละ เอ้ือเฟอเผื่อแผ
๒) ปยะวาจา คือการพูดจาดวยถอยคําท่ีไพเราะ เปนประโยชนเหมาะกับกาลเทศะ๓) อัตถจริยา คือ
การชวยเหลือ บําเพ็ญประโยชนตอผูอ่ืน๔) สมานัตตตา คือการเปนผูมีความสมํ่าเสมอ วางตน
เหมาะสม

๒.๒ ขอบเขตดานตัวแปรตัวแปรท่ีใชในการศึกษาประกอบดวย  ตัวแปรตนไดแก
สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามจําแนกไดดังนี้เพศ,อายุ, ระดับการศึกษาและอาชีพและตัวแปรตาม

๑เทศบาลตําบลตนธง, แผนพัฒนาสามป, (งานวางแผนและนโยบาย พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)
๒องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๓๒/๓๗.
๓องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๓๒/๕๑.
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๖๑๒

ไดแก ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ
ธรรม โดยประยุกตใชหลักสังคหวัตถุ๔ จําแนกไดดังนี้ทาน,ปยวาจา, อัตถจริยา และสมานัตตตา

๒.๓ขอบเขตดานประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือผู ท่ีมีสวนไดสวนเสียท่ีมาขอรับหรือใช
บริการของเทศบาลตําบลตนธง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน โดยประมาณเดือนละ ๓๙๔ คน๔6

และสัมภาษณผูใหขอมูลหลักจํานวน ๗ รูป/คน
๒.๔ ขอบเขตดานสถานท่ีพ้ืนท่ีในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก  พ้ืนท่ีตําบลตนธง อําเภอเมือง

ลําพูน จังหวัดลําพูน
๒.๕ ขอบเขตดานเวลาระยะเวลาในการทําวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาตั้งแตเดือนกันยายน

๒๕๕๘ถึงเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕8 รวมเปนระยะเวลา ๖ เดือน
๓. สมมติฐานการวิจัย

ประชาชนท่ีมี เพศ, อายุ , ระดับการศึกษา และอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นตอ
ประสิทธิภาพในการใหบริการตามหลักสังคหวัตถุธรรมของเทศบาลตําบลตนธงอําเภอเมืองลําพูน
จังหวัดลําพูนแตกตางกัน
๔. กรอบแนวคิดในการวิจัย

งานวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชนตามหลักสังคหวัตถุธรรมของ
เทศบาลตําบลตนธง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ี
เก่ียวของรวมท้ังหลักธรรมท่ีนํามาประยุกตใชในการใหบริการคือ หลักสังคหวัตถุ๔โดยกําหนดกรอบ
แนวคิดการวิจัย (Conceputual Framework) ดังนี้

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม
(Independent Variables) (Dependent Variables)

๔สํานักงานเทศบาลตําบลตนธง,สํานักปลัดเทศบาล, ขอมูลผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียของ
หนวยงานเพ่ือใชในการสํารวจ ITA ตามแบบสํารวจความคิดเห็น External, ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘.

ขอมูลประชากร
สภาพสวนบคุคล

- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ

ประสิทธิภาพในการใหบริการ
ประชาชนตามหลัก

สังคหวัตถุ ๔
- ดานทาน
- ดานปยวาจา
- ดานอัตถจริยา
- ดานสมานัตตตา

สัมภาษณผูใหขอมูล จํานวน ๗ รูป/คนเก่ียวกับ
ประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชนตาม
หลักสังคหวัตถุธรรม ของเทศบาลตําบลตนธง
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
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๖๑๓

แผนภาพท่ี๑แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย

๕. วิธีดําเนินการวิจัย
๕.๑รูปแบบการวิจัยการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชการวิจัยแบบผสม (Mixed Methods) โดย

ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการเก็บของมูลดวยวิธีการแจก
แบบสอบถาม (Questionnaire) กับกลุมประชากรท่ีไดกําหนดไว และการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative research) โดยการเก็บขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In depth interview)

๕.๒ ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้คือประชาชนผูมาขอรับหรือใชบริการของเทศบาลตําบลตน

ธง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน โดยประมาณตอเดือนจํานวน ๓๙๔ คน
๕.๒.๑ กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้คือกลุมประชากรผูท่ีมีสวนไดสวนเสียท่ีมา

ขอรับหรือใชบริการของเทศบาลตําบลตนธง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จํานวน ๑๙๑ คนโดยใช
ตารางสําเร็จรูปของ เครซี่และมอรแกน (R.V.Krejcie and Morgan)๕7โดยการสุมแบบบังเอิญ ตั้งแต
วันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙

๕.๒.๒ ผูใหขอมูลหลัก สัมภาษณ จํานวน๗ รูป/คน ประกอบดวย๑) พระครูสุวัตถ์ิ
ธรรมกิจ ยุต.ตธม.โมเจาคณะตําบลตนธง๒) นายณรงคศรีวิชัยรองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรี ตําบลตนธง๓) นางสาวอาภาภรณพุทธปวนรองนายกเทศมนตรีตําบลตนธง๔) นางจิ
ราภรณเสวะกะ ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตําบลตน
ธง๕) นายนพคุณพรหมพุทธา รองปลัดเทศบาลตําบลตนธง๖) นางสุภาภรณขัติยเรือง หัวหนาสํานัก
ปลัดและนางสุวภัทรสรางโศกสมาชิกสภาเทศบาลตําบลตนธง

๕.๓ เครื่องมือการวิจัย
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูศึกษาพัฒนาข้ึน

ตามกรอบประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชนตามหลักสังคหวัตถุธรรม ของเทศบาลตําบลตนธง
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูนเพ่ือใชเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย และผูวิจัยไดสราง
แบบสัมภาษณ เพ่ือการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบบสัมภาษณท่ีใช เปนแบบมีโครงสราง(Structured
Interview)

๕.๔ การวิเคราะหขอมูล
เชิงปริมาณผูวิจัยไดนําแบบสอบถามท้ังหมดมาตรวจสอบความสมบูรณความถูกตอง ใน

การตอบแบบสอบถามแลวนํามาคัดเลือกฉบับท่ีสมบูรณเพ่ือนํามาวิเคราะหขอมูล โดยการบันทึก
คะแนนแตละขอของแตละคนลงในแบบลงรหัส (Coding Form)ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร

๕.๔.๑.การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย
เพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพ วิเคราะหโดยใชคาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ
(Percentage)สวนระดับประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชนตามหลักสังคหวัตถุธรรม วิเคราะห

๕อุเทน ปญโญ, ระเบียบวิธีวิจัย, พิมพครั้งท่ี ๑๒ , (มหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม, ๒๕๕๖), หนา๑๔๐.
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โดยใชคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพวิเคราะหโดยการทดสอบคาที (t-test) หรือคาเอฟ (F-test) และการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว(One Way ANOVA) เม่ือพบวามีความแตกตาง จะทําการเปรียบเทียบความ
แตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคู โดยใชวิธีผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุด (Least Significant Difference :
LSD)

๕.๔.๒.ขอคําถามปลายเปดท่ีแสดงปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเก่ียวกับ
ประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชนตามหลักสังคหวัตถุธรรมของเทศบาลตําบลตนธง อําเภอเมือง
ลําพูน จังหวัดลําพูน ผูวิจัยจะทําการจัดกลุมตามประเด็นท่ีกําหนดใชในแบบสอบถามปลายเปด
จากนั้นจะทําการวิเคราะห โดยใชการแจกแจงความถ่ี (Frequency)

เชิงคุณภาพผูวิจัยจะทําการจัดกลุมขอมูล (Data Grouping)ตามสาระสําคัญของประเด็น
การสัมภาษณ จากนั้นจะทําการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหาประกอบบริบท(Content Analysis
Technique) พรอมท้ังนําเสนอโดยวิธีพรรณนา อางอิงคําพูดบุคคล
๖. สรุปผลการวิจัย

๖.๑ ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ประชาชนผูมาใชบริการเทศบาลตําบลตนธง สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน ๑๐๑ คน คิด

เปนรอยละ ๕๒.๙ และเพศชาย จํานวน ๙๐ คน คิดเปนรอยละ ๔๗.๑ สวนใหญอายุระหวาง ๒๑ -
๔๐ป จํานวน ๙๔ คน รองลงมาอายุระหวาง ๔๑ – ๖๐ ป จํานวน ๗๕ คน และนอยท่ีสุดอายุต่ํากวา
๒๑ ป จํานวน ๑๐ คน ระดับการศึกษาสวนใหญอยูในระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา จํานวน ๕๑ คน
รองลงมาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. จํานวน ๔๒ คน นอยท่ีสุดอยูในระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน และระดับอนุปริญญาหรือ ปวส. ระดับละจํานวน ๓๒ คน และสวนใหญประกอบ
อาชีพรับจาง/บริษัทเอกชน จํานวน ๗๓ คน รองลงมาประกอบอาชีพเกษตรกรและธุระกิจสวนตัว
อาชีพละ จํานวน ๓๙ คน และนอยท่ีสุดประกอบอาชีพอ่ืนๆ จํานวน ๑๐ คน

๖.๒ ประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน ตามหลักสังคหวัตถุธรรมของเทศบาล
ตําบลตนธง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

ประชาชนมีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน ตามหลักสังคหวัตถุ
ธรรมของเทศบาลตําบลตนธง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (=๓.๗๙,
S.D.=๐.๖๕๒) และเม่ือจําแนกเปนรายดานแลว พบวาดานสมานัตตตา อยูในลําดับมากท่ีสุด (=
๓.๘๓, S.D.=๐.๖๒๗) ดานปยวาจา (=๓.๘๐, S.D.=๐.๖๖๘) ดานอัตถจริยา(=๓.๘๐,S.D.=๐.๖๔๐)
และดานทานอยูในลําดับนอยท่ีสุด (=๓.๗๓, S.D=๐.๖๗๒)

๖.๓ ผลการทดสอบสมมุติฐาน
ผลการเปรียบเทียบจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลประชาชนท่ีมี เพศ และอายุ ตางกันมี

ความคิดเห็นตอประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน ตามหลักสังคหวัตถุธรรมของเทศบาลตําบล
ตนธง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูนไมแตกตางกันจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยและประชาชนท่ีมี
ระดับการศึกษา และอาชีพตางกันมีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน ตาม
หลักสังคหวัตถุธรรมของเทศบาลตําบลตนธง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูนแตกตางกันจึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัย
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๖.๔ ผลการสัมภาษณเชิงลึก
๑) ดานทาน การใหบริการดวยความเอ้ือเฟอเผื่อแผ ใหบริการดวยความเต็มใจ เสียสละ

ท้ังเวลาและอุทิศตนอยางแทจริง การเอ้ือเฟอสิ่งของหรือคําแนะนํา ใหความรูตางๆ ชวยเหลือดวย
ความเต็มใจไมเลือกปฏบิัติก็ถือไดวาเปนการใหทานดวย

๒) ดานปยวาจา การพูดสุภาพไพเราะออนหวาน มีสัมมาคารวะ ชี้แจง แนะนําสิ่งท่ีเปน
ประโยชน มีเหตุผล พูดใหเกิดความเขาใจดี สมานสามัคคีเกิดไมตรีทําใหรักใครนับถือ

๓) ดานอัตถจริยา การปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ ขวนขวายชวยเหลือกิจการตางๆ
บําเพ็ญประโยชน ชวยแกไขปญหา ชวยปรับปรุงสงเสริมในดานจริยธรรม โดยไมหวังผลตอบแทน

๔) ดานสมานัตตตา ทําตัวใหเขากับผูอ่ืน วางตนเหมาะสมเสมอตนเสมอปลาย สมํ่าเสมอ

๗. สรุปองคความรูท่ีไดจากการวิจัย
จากผลการวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชนตามหลักสังคหวัตถุธรรม

ของเทศบาลตําบลตนธง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ดวยวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed
Methods) สามารถสรุปได ดังนี้
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๘. ขอเสนอแนะจากการวิจัย
๘.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑) ควรปรับปรุงการบริการใหเปนแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One stop service) หรือไม

เกินสองจุด กําหนดมาตรฐานเวลาในการใหบริการแตละจุด และใหมีการสับเปลี่ยนการปฏิบัติงานใน
ชวงเวลาพัก ตลอดจนจัดสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับผูมาติดตอราชการ อยางเพียงพอรวมถึงผูพิการ
และคนชรา

๒) ควรจัดการฝกอบรมเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวกับการใหบริการ ดานปยวาจาเพ่ือใหเจาหนาท่ีมี
อัธยาศัยดี มีความอดทนอดกลั้นในการรับฟง รวมถึงการควบคุมอารมณ

๓) ควรมีการเสริมสรางปลูกฝงจิตสํานึกใหบุคลากรในองคกร ปฏิบัติงานดวยจิตอาสาใน
การชวยเหลือประชาชน ใหบริการดวยความเต็มใจ เปนธรรมไมเลือกปฏิบัติและการวางตนในฐานะผู
ใหบริการประชาชนอยางเหมาะสม

๔)ควรรณรงคใหใชหลักสังคหวัตถุธรรมในองคกร เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดในการ
ใหบริการประชาชน

๘.๒ ขอเสนอแนะเชิงการปฏิบัติ
๑)เจาหนาท่ีผูใหบริการควรชวยเหลือใหคําปรึกษา แนะนําข้ันตอนการรับบริการตางๆ

ดวยภาษาท่ีเขาใจงาย ตลอดจนจัดทําเอกสารประชาสัมพันธเก่ียวกับข้ันตอนการบริการ
๒)เจาหนาท่ีควรพูดจาทักทาย แนะนํา ชี้แจง สิ่งท่ีเปนประโยชนใหกับผูมาใชบริการ
๓)เจาหนาท่ีควรดูแลเอาใจใสตอผูรับบริการตลอดเวลา อาสาชวยเหลือประชาชนทุกครั้ง

ท่ีมีโอกาส ดวยความเต็มใจและกระตือรือรนท่ีจะแกไขปญหาตางๆ ใหสมกับการเปนเจาหนาท่ีของรัฐ
ท่ีเปนผูใหบริการประชาชน

๔) เจาหนาท่ีควรประพฤติตน วางตน และแตงกาย ใหเหมาะสมกับสถานะท่ีตนครองอยู
โดยการปฏิบัติตนสมํ่าเสมอ ใหบริการดวยความเสมอภาค เทาเทียม เปนมาตรฐานเดียวกัน

๕) เจาหนาท่ีควรมีทัศนคติท่ีดีตอการบริการ ใหบริการแบบมืออาชีพ
๘.๓ขอเสนอแนะการวิจัยในครั้งตอไป
๑) ควรมีการศึกษาการใหบริการประชาชน โดยใชหลักธรรมอ่ืนนอกจากหลักสังคหวัตถุ

ธรรม เชน อิทธิบาท ๔ เปนตน เพ่ือเปรียบเทียบ ผลการวิจัยวาจะเหมือน หรือแตกตางจากการวิจัย
ครั้งนี้อยางไรบาง

๒) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบดานการใหบริการขององคกรภาคเอกชน และ
องคกรภาครัฐ

๓)ควรศึกษากลุมประชากรกลุมอ่ืนๆ ใหกวางข้ึน
๔) ควรมีการติดตาม และประเมินผลจากการนําหลักสังคหวัตถุธรรมมาประยุกตใชกับ

การใหบริการประชาชนของแตละหนวยงาน
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บรรณานุกรม
๑. ภาษาไทย

ก. ขอมูลปฐมภูมิ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
ข. ขอมูลทุติยะภูมิ

เทศบาลตําบลตนธง.แผนพัฒนาเทศบาลตําบลตนธง พ.ศ. ๒๕๕๘ –๒๕๖๐. ลําพูน : เทศบาล
ตําบลตนธง, ๒๕๕๗.

_________.ขอมูลผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงาน เพื่อใชในการสํารวจ ITA
ตามแบบสํารวจความคิดเห็น External, ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘.

อุเทนปญโญ. ระเบียบวิธีวิจัย, พิมพครั้งท่ี ๑๒, เชียงใหม มหาวิทยาลัยนอรท, ๒๕๕๖.
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ประสิทธิภาพในการบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุธรรมของเทศบาลตําบลหนองหอย
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

THE MANAGEMENT EFFICIENCY ACCORDING TO SANGAHAVATTHU OF
NONG HOI SUB-DISTRICT MUNICIPALITY, NONG HOI DISTRICT,CHIANG MAI

PROVINCE

อติศักดิ์  จอยรักษา๑

พระครภูาวนาโสภิต,วิ.,ดร.**
ดร.นิกร ยาอินตา**

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ๑. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอประสิทธิภาพในการ

บริหารงานตามหลักสังคหวัตถุธรรมของเทศบาลตําบลหนองหอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม๒.เพ่ือ
ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอประสิทธิภาพในการบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุธรรม
ของเทศบาลตําบลหนองหอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยการจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล๓.เพ่ือ
ศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุธรรมของเทศบาล
ตําบลหนองหอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๔. เพ่ือศึกษาแนวทางสงเสริมประสิทธิภาพการบริหารงาน
ตามหลักสังคหวัตถุธรรมของเทศบาลตําบลหนองหอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสม โดยใชการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงสํารวจและการ
วิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลสําคัญ (In-depth Interview) และเก็บรวบรวม
ขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน๓๘๐คนโดยใชสูตรการคํานวณของทาโร ยามาเน (Taro, Yamane)   จาก
การสุมแบบชั้นภูมิเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามซึ่งมีคาความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามเทากับ๐.๙๕๕วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติสําหรับการวิจัย
ทางสังคมศาสตร สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย
(Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทดสอบสมมติฐานดวยการทดสอบคาที (t–test)
และการทดสอบคาเอฟ (F–test) ดวยวิธีการวิเคราะห ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)
ในกรณีตัวแปรตนตั ้งแตสามกลุ มขึ้นไป เมื ่อพบวามีความแตกตางจะทําการเปรียบเทียบความ

*นิสิตปรญิญาโท หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบณัฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาวิทยาลัยจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย.

**อาจารยที่ปรึกษา
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แตกตางรายคูดวยวิธีการ (L.S.D) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ และการสัมภาษณเชิงลึก
กับผูใหขอมูลสําคัญ (In-depth Interview) โดยใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหาประกอบบริบท

ผลการวิจัย พบวา
๑. ความคิดเห็นของประชาชนตอประสิทธิภาพในการบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุธรรมของ

เทศบาลตําบลหนองหอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมโดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง( X = ๓.๓๗)
เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานสมานัตตตา ( X = ๓.๔๓)และดานที่มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุดคือดานอัตถจริยา ( X = ๓.๓๓)

๒. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ตามหลักสังคหวัตถุธรรม โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลไดแกเพศอายุระดับการศึกษาอาชีพ
และรายไดพบวา มีความคิดเห็น ไมแตกตางกันในทุกดาน ปฏิเสธสมมุติฐานที่ตั้งไว

๓ . ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเ ก่ียว กับประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ตามหลักสังคหวัตถุธรรมของเทศบาลตําบลหนองหอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา ที่จอดรถ
ไมเพียงพอ หองน้ําไมสะอาด การมีสวนรวมในการเขาประชุมของประชาชนมีนอย ขาดความกระตือรือรน
ในการทํางานเทาที่ควรและการจัดสรรงบประมาณไมทั่วถึง

๔. แนวทางการสงเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุธรรมของเทศบาล
ตําบลหนองหอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา ผูใหขอมูลสําคัญสวนใหญมุงเนนในเรื่อง
การปฏิบัติงานที่สอดคลองกับหลักสังคหวัตถุธรรม โดยเฉพาะเรื่องของการชวยเหลือ เอ้ือเฟอ เผื่อแผ
การมีปยวาจา การใสใจในการปฏิบัติงานและการใหความเสมอภาค เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผล
ตอการบริหารงาน เพ่ือสรางความประทับใจแกประชาชนที่มาติดตอราชการ
คําสําคัญ : การบริหารงาน, ประสิทธิภาพ, สังคหวัตถุธรรม

Abstract
The objectives of this research were 1) to examine the opinion of people to

management efficiency according to Sangahavatthu-sofNong Hoi sub-district municipality,
Nong Hoi district, Chiang Mai province, 2) to compare the opinionof people to
management efficiency according to Sangahavatthu-s of NongHoisub-district municipality,
N o n g  H o i  d i s t r i c t ,  C h i a n g  M a i  p r o v i n c e ,  c l a s s i f i e d  b y  p e r s o n n e l
factors,3)toinvestigatetheproblems,obstaclesandrecommendationsofmanagementefficien
cy according to Sangahavatthu-s of Nong Hoi sub-district municipality, Nong Hoi district,
Chiang Mai province, and 4) to study the promoting of management efficiency according
to Sangahavatthu-s of Nong Hoi sub-district municipality, Nong Hoi district, Chiang Mai
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province. This research is mixed research method, by quantitative research, survey
research and qualitative research throughin-depth interview. The samples were 380
people by using Taro Yamane’s Table form a stratified random sampling. The research
data was collected by questionnaires with reliability equal to 0.955 and. The data were
analyzed by using computer software for social sciences research to find the frequency,
percentage,mean and standard deviation. Hypothesis testing was conducted by t – test,
F-test analysis, ANOVA (one-way Anova), in the groups of three or more variables and
differentiates the dual average with Least Significant Difference: LSD), with statistically
significant at the 0.05 level and to in –depth interview with a group of key information
b y  a n a l y z i n g  d a t a  c o n t e n t  ( C o n t e n t  A n a l y s i s  T e c h n i q u e ) .

The findings of this research were found as follows:
1) Overall the opinion of people to management efficiency according to

Sangahavatthu-s of Nong Hoi sub-district municipality, Nong Hoi district, Chiang Mai
province was at moderate level ( X =3.37). When considering each aspect it was found
that Samanattata was at the highest level ( X =3.43) and Atthacariya was at the lowest
level ( X =3.33).

2) The opinion comparison of people to management efficiency according to
Sangahavatthu-s, classified by personal factors including gender, age, education,
occupation and income. It was found that no difference, which rejected the hypothesis.

3) The problems and the suggestions about the management efficiency
according to Sangahavatthu-s of Nong Hoi sub-district municipality, Nong Hoi district,
Chiang Mai province, the parking is not enough, the bathroom is not clean.The
participation of attendees less, lack of enthusiasm to work as they should andthe
budget does not cover.

4) The promoting guideline in administration according to
SangahavatthusofNong Hoi sub-district municipality, Nong Hoi district, and Chiang Mai
province was found that the key of informants, most of them focus on working that
concerned with Gharavasadhamma especially, helping, courtesy and the
commemoration speech. To pay attention in working and equality for efficiency and to
add the effectiveness towards administration and to make the impression into people
who contact the government.
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Keywords : Management, Efficiency, Sangahavatthu

บทนํา
การบริหารราชการสวนทองถ่ินเกิดข้ึนตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ เปนองคการปกครองสวนทองถ่ินที่มีความสําคัญตอการพัฒนาระบบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยการปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยการปกครองที่อยูในระดับพ้ืนฐานลางสุดของสถาบันการ
ปกครองประเทศ๑การมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ินถือเปนหัวใจสําคัญของระบบการปกครอง
ทองถ่ินเชนเดียวกับการมีสวนรวมของประชาชนทั้งประเทศ เปนหัวใจสําคัญเพราะเปนสถาบันฝกสอน
ทางการเมืองการปกครองใหแกประชาชน ทําใหเกิดความคุนเคยในการใชสิทธิและหนาที่พลเมืองอันจะ
นํามาสูความศรัทธาเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย ทั้งนี้ เนื่องจากจุดมุงหมายของการปกครองทุกระบบ
และทุกระดับยอมตองยึดถือเอาผลประโยชนของประชาชนสวนใหญ การปกครองทองถ่ินก็เชนเดียวกัน
ยอมตองยึดถือหลักการนี้โดยเครงครัดและถือเปนรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย๒การ
บริหารงานของเทศบาลตําบลหนองหอย ยังคงมีปญหาและอุปสรรคในดานตางๆ พอสรุปไดวา ภาค
ประชาชนอาจขาดความรู ความเขาใจในข้ันตอนระบบกฎเกณฑตางๆในการติดตอราชการการ
ประสานงานระหวางหนวยงานกับประชาชนอยูในระดับต่ํา มีผลทําใหประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ลดลง เห็นควรที่ตองมีการปรับปรุงและสงเสริมแนวทางในการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพในหลายดาน
คือ ดานบุคลากร ผูบริหาร เจาหนาที่ พนักงานทุกระดับดานวัสดุอุปกรณ ดานงบประมาณ ดานการ
พัฒนาทองถ่ินดวยเหตุนี้ ในการบริหารงานของเทศบาลตําบลหนองหอยจึงมีความจําเปนที่จะตองหา
วิถีทางหรือมาตรการในการพัฒนาเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานขององคกรและไดรับความพึง
พอใจของประชาชนในทองถ่ิน

พระพุทธศาสนามีหลักในการบริหารจัดการ หลักธรรมอันเปนเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของ
กันและกัน คือหลักสังคหวัตถุธรรม ๔ ประการ ประกอบดวย ๑. ทาน (การให) ๒. เปยยวัชชะ (วาจาอัน
เปนที่รัก) ๓.อัตถจริย (การประพฤติประโยชน) ๔. สมานัตตตา (การวางตนสม่ําเสมอ)๓ดังนั้น ผูวิจัยมี
ความสนใจที่จะศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะและแนวทางสงเสริม
ประสิทธิภาพในการบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุธรรมของเทศบาลตําบลหนองหอย อําเภอเมือง จังหวัด

๑จตุพร ผองสุข, “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลโคกสวาง
อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด”, วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, ๒๕๕๐), หนา ๒

๒วศิษฐ ทวีเศรษฐ, “การบริหารราชการแผนดินกับการปกครองทองถ่ิน”, บทท่ี ๑๘ : ศูนยรวมตําราเรียน
รามคําแหง, (โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, ๒๕๑๖), หนา ๓๔.

๓ขุ.ธ. (ไทย) ๒๑/๒/๓๗๓.
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เชียงใหม โดยนําหลักธรรมในพระพุทธศาสนาคือหลักสังคหวัตถุธรรมมาเปนกรอบวัดคุณภาพดังกลาวเพ่ือ
เปนแนวทางในการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพขององคกร

๑. วัตถุประสงคของการวิจัย
๑.๑ เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอประสิทธิภาพในการบริหารงานตามหลักสังคห

วัตถุธรรมของเทศบาลตําบลหนองหอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
๑.๒ เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอประสิทธิภาพในการบริหารงานตาม

หลักสังคหวัตถุธรรมของเทศบาลตําบลหนองหอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมโดยจําแนกตามปจจัยสวน
บุคคล

๑.๓ เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุ
ธรรมของเทศบาลตําบลหนองหอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

๑.๔ เพ่ือศึกษาแนวทางสงเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุธรรม
ของเทศบาลตําบลหนองหอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
๒. สมมุติฐานการวิจัย

ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายไดตางกัน มีความคิดเห็นตอ
ประสิทธิภาพในการบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุธรรมของเทศบาลตําบลหนองหอย อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม แตกตางกัน
๓. กรอบแนวคิดในการวิจัย

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ ผูวิจัยกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
(Conceptual Framework) การวิจัยเชิงปริมาณ ผูวิจัยออกแบบสอบถาม ประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของเทศบาลตําบลหนองหอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมตามหลักสังคหวัตถุธรรมดังนี้ ๑.
ทาน: การให การเสียสละ๒. ปยวาจา : การใชถอยคําสุภาพ๓. อัตถจริยา : การทําประโยชน๔. สมานัตต
ตา : การมีความสม่ําเสมอตามสถานภาพสวนบุคคล คือเพศอายุการศึกษาอาชีพ และรายไดตอเดือน การ
วิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน ๑๐ รูป/คน
๔. วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) เปน
การวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) ซึ่งเปนการวิจัยเชิงสํารวจ การเก็บขอมูลโดยวิธีการแจก
แบบสอบถามกับกลุมประชากรที่กําหนดไว และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการ
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เ ก็ บ ร วบ รวมข อมู ล ด ว ย วิ ธี ก า ร สั มภ าษณ เ ชิ ง ลึ ก ( IndepthInterview)  กั บผู ใ ห ข อ มู ล สํ า คัญ
(KeyInformants)ผูวิจัยไดกําหนดวิธีและขอบเขตในการดําเนินการวิจัย ดังนี้

๕.๑ ขอบเขตดานเนื้อหาผูวิจัยมุงศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนตอ
ประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลตําบลหนองหอย อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหมตามหลักสังคห
วัตถุธรรมทั้ง ๔ ดาน ไดแกดานทานปยวาจา อัตถจริยาและสมานัตตตา

๕.๒ ขอบเขตดานตัวแปร ไดแก ตัวแปรตน (Independent Variables) ไดแก ปจจัยสวน
บุคคล ประกอบดวยเพศ อายุ การศึกษา อาชีพและรายไดตอเดือน ตัวแปรตาม(DependentVariables)
ไดแก ประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลตําบลหนองหอย อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม ตาม
หลักสังคหวัตถุธรรม ในดานทาน ปยวาจา อัตถจริยาและสมานัตตตา

๕.๓ ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยางไดแก ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหนอง
หอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จํานวน ๓๘๐ คน โดยใชสูตรคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางของทาโร
ยามาเน  (Taro, Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น ๙๕ %จากประชากรจํานวน ๗,๗๗๒ คน ผูใหขอมูลหลัก
(Key Informant) ผูวิจัยทําการสัมภาษณเชิงลึก (In – depth Interview) จากผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน
๑๐ รูป/คน

๕.๔ ขอบเขตดานพื้นท่ีพ้ืนที่ในการศึกษา คือ เขตการบริหารงานเทศบาลตําบลหนองหอย
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยการจําแนกตามเขตปกครองทั้ง ๗ หมูบานคือ หมูที่ ๑บานหนองหอย,
หมูที่ ๒ บานโรงวัว(ศรีบุญเรือง), หมูที่ ๓บานเสาหิน, หมูที่๔ บานสันปาเลียง, หมูที่ ๕บานเมืองสาตร, หมู
ที่ ๖ บานศิริวัฒนานิเวศน, หมูที่ ๗ บานชัยพฤกษ จํานวน ๗,๗๗๒ คนจากการสุมตัวอยางแบบหลาย
ข้ันตอนโดยเทียบสัดสวน( Proportional Multi-Stage Random Sampling )

๕.๕ ขอบเขตดานเวลาผูวิจัยไดทําการศึกษาตั้งแตเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงเดือน
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙รวมเปนเวลา ๖ เดือน

๕.๖ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยและการวิเคราะหขอมูล
ก) เชิงปริมาณเครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม (Questionnaire)วิเคราะหขอมูล

โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร อธิบายลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางดวย
สถิติพรรณนา(Descriptive Statistics)ทดสอบสมมุติฐานการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของเทศบาลตําบลหนองหอย อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหมตามหลักสังคหวัตถุธรรม โดย
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ดวยสถิติอนุมาน (Inferential Statistics)

ข) เชิงคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสัมภาษณเชิงลึก (In-deph Interview)กับ
ผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน ๑๐ รูป/คนขอมูลที่ไดจากแบบสัมภาษณมาทําการจัดกลุมขอมูล (Data
Grouping) ตามสาระสําคัญของประเด็นสัมภาษณจากนั้นทําการวิเคราะหโดยใชเทคนิคการวิเคราะห
เนื้อหาลักษณะความเรียง
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๕. สรุปผลการวิจัย
๕.๑ ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคล
จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมีจํานวน๑๙๙คนคิดเปนรอย

ละ๕๒.๔รองลงมาเปนเพศชายมีจํานวน๑๘๑คนคิดเปนรอยละ๕๒.๔ มีอายุระหวาง๓๖-๕๐ปจํานวน๑๔๘
คนคิดเปนรอยละ ๓๘.๙ มีวุฒิต่ํากวาปริญญาตรีจํานวน๒๐๗คนคิดเปนรอยละ๕๔.๕ มีอาชีพรับจาง
จํานวน๑๕๓คนคิดเปนรอยละ๔๐.๓ มีรายไดตอเดือน ๑๐,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ บาท จํานวน ๑๔๓ คน คิดเปน
รอยละ ๓๗.๖

๕.๒ ความคิด เ ห็นของประชาชนตอประสิทธิภาพในการบริหารงานตามหลัก
สังคหวัตถุธรรมของเทศบาลตําบลหนองหอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ประชาชนผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นของประชาชนตอความประสิทธิภาพใน
การบริหารงาน โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ( X = ๓.๓๗) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ดานทาน ดานปยวาจาดานอัตถจริยาและสมานัตตตา อยูในระดับปานกลางทุกดาน

๕.๓ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอประสิทธิภาพในการ
บริหารงานตาม หลักสังคหวัตถุธรรมของเทศบาลตําบลหนองหอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือนตางกัน มีความคิดเห็นตอ
ประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลตําบลหนองหอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ตามหลักสังคห
วัตถุธรรม ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมุติฐานที่ตั้งไว

๕.๔ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
ในการบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุธรรมของเทศบาลตําบลหนองหอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

๑) ดานทาน มีความคิดเห็นเก่ียวกับปญหา อุปสรรค ในประเด็นเก่ียวกับ ที่จอดรถไมเพียงพอ
หองน้ําไมสะอาด มากที่สุดขอเสนอแนะคือ สรางที่จอดรถเพ่ิม และจัดจางพนักงานทําสะอาดหองน้ํา

๒) ดานปยวาจา มีความคิดเห็นเก่ียวกับปญหา อุปสรรคในประเด็นเก่ียวกับการมีสวนรวมใน
การเขาประชุมของประชาชนมีนอยมากที่สุดขอเสนอแนะคือ ใหมีสวนรวมในการเขาประชุมในเรื่องที่มี
ผลกระทบโดยตรง

๓) ดานอัตถจริยามีความคิดเห็นเก่ียวกับปญหา อุปสรรคในประเด็นเก่ียวกับ ขาดความ
กระตือรือรนตอการทํางานเทาที่ควร มากที่สุด ขอเสนอแนะคือ ควรสนใจตอการทํางานและใสใจใน
ปญหาของประชาชน

๔) ดานสมานัตตตามีความคิดเห็นเก่ียวกับปญหา อุปสรรคในประเด็นเก่ียวกับ การจัดสรร
งบประมาณไมทั่วถึง มากที่สุด ขอเสนอแนะคือ ควรจัดสรรงบประมาณกระจายใหครอบคลุมแตละชุมชน
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๕.๕แนวทางสงเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุธรรมของเทศบาล
ตําบลหนองหอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

จากการสัมภาษณเชิงลึกของผูใหขอมูลสําคัญ สรุปไดดังนี้
๑) การบริหารงานดานทาน เปนการปฏิบัติงานหรือการบริการดวยการใหคําแนะนํา เอ้ือเฟอ

ชวยเหลือประชาชนใหมีความเขาใจในข้ันตอนตางๆ ที่ถูกตองรวมถึงการใหความรูในเรื่องที่เก่ียวกับการ
บริหารงานของเทศบาลที่มีความเก่ียวของหรือมีผลกระทบตอประชาชนโดยตรง

๒) การบริหารงานตามหลักปยวาจาเปนการใชคําพูดที่สุภาพ ออนหวานเปนกันเอง เปนการ
สนทนาที่ดี ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่สุดและเปนเบื้องตนกอนข้ันตอนอ่ืนๆ ปยวาจานั้นจะตองออกมาจากใจจริง
และไมใชอารมณในการสนทนา

๓) การบริหารงานตามหลักอัตถจริยาเปนการทําประโยชน นําตนไปเปนประโยชนตอผูอ่ืน
อาสาเปนธุระใหตามโอกาสในการดําเนินงานในเรื่องตางๆ ตามความเหมาะสม มีอัธยาศัยไมตรีในการ
ปฎิบัติงาน ซึ่งจะเปนการสรางความพึงพอใจใหกับประชาชนไดเปนอยางดี

๔) การบริหารงานตามหลักสมานัตตตา เปนการใหความเสมอภาค เทาเทียม ไมเลือกที่รักมัก
ที่ชัง ปฏิบัติงานดวยความใสใจ มีความเปนกันเองและเปนธรรมเปนการสรางความประทับใจตอประชาชน
ที่มารับบริการ
๖. สรุปองคความรูท่ีไดรับจากการวิจัย

ความคิดเห็นของประชาชนตอประสิทธิภาพในการบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุธรรมของ
เทศบาลตําบลหนองหอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง เปนการบงชี้
ถึงหลักการบริหารงานของเทศบาลตําบลหนองหอยนั้นมีประสิทธิภาพอยูในระดับหนึ่ง ซึ่งกอนหนานี้
อาจจะยังไมไดนําหลักสังคหวัตถุธรรม เขามาเก่ียวของในการบริหารงานอยางชัดเจน แตหากวาเทศบาล
ตําบลหนองหอย มีการนําหลักธรรมนี้มาประยุกตใชแลว ยอมจะกอใหเกิดการเพ่ิมประสิทธิภาพตอการ
บริหารงานในระดับที่ดียิ่งข้ึนตอไป กอใหเกิดความประทับใจแกผูมาติดตอราชการ ทําใหเกิดความเชื่อมั่น
และใหความเชื่อถือ ไววางใจในการมาติดตอราชการในครั้งตอไป เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของเทศบาลตําบลหนองหอยอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ใหบรรลุเปาหมายที่วางไว และยัง
ไดรับความพึงพอใจของประชาชนที่มาติดตอราชการอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้เปนการสนับสนุนใหมีการนําเอา
หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในหนวยงานอยางแทจริง การบริหารจัดการตามแผนงาน
ดังกลาวจะเกิดประสิทธิภาพไดเต็มที่โดยการกําหนดนิยามที่สอดคลองกับหลักสังคหวัตถุธรรม เพ่ือทําให
งายตอการจดจําและการนําไปปฏิบัติของผูบริหารและบุคลากรของหนวยงาน อันไดแก โอบออมอารีวจี
ไพเราะ สงเคราะหประชาชน วางตนเหมาะสม  โดยมีเปาหมายที่สําคัญคือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน ผานการแสดงออกทั้งทางกาย วาจา ใจ เปนการสงเสริมและปลูกฝงแนวคิดเพ่ือการปฏิบัติงาน
รวมกันในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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๖๒๖

๗. ขอเสนอแนะจากการวิจัย
๗.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑) เทศบาลตําบลหนองหอยควรนําหลักสังคหวัตถุธรรม มาใชเปนแนวทางในการบริหารงาน

ของผูบริหารและการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ บุคคลากร ของเทศบาลตําบลหนองหอย อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม โดยปรับใชใหเปนรูปธรรมชัดเจน เพ่ือปลูกฝงแนวคิดในการปฏิบัติงานใหเปนไปดวย
ความเต็มใจ

๒) เทศบาลตําบลหนองหอยควรนําหลักหลักสังคหวัตถุธรรม มาเปนแนวคิดในการกําหนด
นโยบายเพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลตําบลหนองหอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

๓.)เทศบาลตําบลหนองหอยควรนําหลักสังคหวัตถุธรรม มาจัดพิมพเปนหนังสือและ
ประยุกตใชเพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลตําบลหนองหอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

๗.๒ ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
๑) เทศบาลตําบลหนองหอยควรมีการสงเสริมพัฒนาระบบการบริหารงาน อยางไมหยุดยั้งใน

เชิงรุกเพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหดียิ่งข้ึน
๒) เทศบาลตําบลหนองหอยควรมีการยึดแนวสังคหวัตถุธรรมในการบริหารงานดานทาน

โดยการเสียสละประโยชนสุขสวนตนและยึดประโยชนสุขสวนรวมของประชาชนที่มาใชบริการ
๓)เทศบาลตําบลหนองหอยควรมีการยึดแนวสังคหวัตถุธรรมในการบริหารงาน ดานปยวาจา

โดยการพูดจาไพเราะ ออนหวาน สุภาพออนโยน
๔) เทศบาลตําบลหนองหอยควรมีการยึดแนวสังคหวัตถุธรรมในการบริหารงานดานอัตถจริยา

โดยทําตนใหเปนประโยชน ทําสิ่งที่มีประโยชนและสรางสรรคแตสิ่งที่มีประโยชนใหแกประชาชน
๕) เทศบาลตําบลหนองหอยควรมีการยึดแนวสังคหวัตถุธรรมในการบริหารงาน

ดานสมานัตตตา โดยมีความเสมอตน เสมอปลายและวางตนใหเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
๗.๓ ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
๑ )ค ว รมี ก า ร ศึ กษาปร ะสิ ท ธิ ภ าพ ในกา รบ ริ ห า ร ง านต ามหลั ก พุท ธ ธ ร รม อ่ื นๆ

เพ่ือเปรียบเทียบวาผลการวิจัยเหมือนหรือแตกตางจากการวิจัยครั้งนี้
๒) ควรมีการเพ่ิมเครื่องมือในการวิจัยใหกวางมากข้ึน นอกเหนือจากการเก็บขอมูล

ดวยแบบสอบถาม เชน การสังเกตพฤติกรรม การสัมภาษณเชิงลึก เพ่ือนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห
ใหไดผลตรงกับความเปนจริงมากที่สุดในการบริหารงานของเทศบาลตําบลหนองหอย อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม
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๖๒๗

๓) ควรมีการติดตามและประเมินผล ทุกครั้งที่มีการนําหลักธรรมตาง ๆ มาประยุกตใช
ในการบริหารงานของเทศบาลตําบลหนองหอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

๔) ควรศึกษาถึงผลสัมฤทธิ์ หลังจากมีการนําหลักสังคหวัตถุธรรมมาประยุกตใชในการ
บริหารงานของเทศบาลตําบลหนองหอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
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๖๒๒

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามภารกิจตามหลักอิทธิบาทขององคการบริหาร
สวนตําบลนาอิน อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ

PERFORMANCE ACCORDING MISSION BY IDDHIPÃD IV OF TAMBON NAIN
ADMINISTRATIVE ORGANIZATION.PICHAI DISTRICT,

UTTARADIT PROVINCE.

พระครูวาปธรรมวิจิตร (สุรศักดิ์ วิจิตฺตธมฺโม)
PhrakruWaphithammawichit  (SurasakWichittathammo)
พระครูสังฆรักษบุญเสริมกิตติวณฺโณ,ดร., ดร. ดําเนิน หมายดี

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามภารกิจตามหลัก

อิทธิบาทขององคการบริหารสวนตําบลนาอิน อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ เพ่ือเปรียบเทียบ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามภารกิจตามหลักอิทธิบาทขององคการบริหารสวนตําบลนาอิน อําเภอ
พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลเพ่ือศึกษาปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามภารกิจตามหลักอิทธิบาทขององคการบริหารสวนตําบลนาอิน อําเภอ
พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถและเพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจตามหลักอิทธิบาทขององคการบริหารสวนตําบลนาอิน อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ

การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) โดยใชการ
วิจัยเชิงปริมาณ ใชการวิจัยเชิงสํารวจกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือประชาชนท่ีอยูเขตปกครองใน
องคการบริหารสวนตําบลนาอิน อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ จํานวน ๓,๖๑๑คนซึ่งกลุมตัวอยางไดมา
จากการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอนโดยเทียบสัดสวน (Proportional Multi-Stage Random
Sampling) ตามข้ันตอนคือ ทําการหากลุมตัวอยางโดยใชสูตรคํานวณขนาดกลุมตัวอยางของของทาโร
ยามาเน(Taro Yamane)ไดขนาดของกลุมตัวอยาง คือ ๓๖๐ คน จากนั้นจึงหาขนาดของกลุมตัวอยาง
และสุมกลุมตัวอยางของประชาชนตามสัดสวนของประชากรในแตละหมูบานดวยการเปรียบเทียบ
สัดสวน โดยทําการสุมอยางเปนระบบ (Systematic Sampling) ดวยการเก็บขอมูลโดยใช
แบบสอบถาม (Questionnaire) และทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร เพ่ือหา คาความถ่ี (Frequencies) คารอยละ(Percentage), คาเฉลี่ย (Mean) คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)และทดสอบสมมติฐานโดยบรรยายขอมูลปจจัยสวนบุคคล
การทดสอบคาที (t-test) และการทดสอบคาเอฟ (F-test) ดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว(One Way ANOVA) และทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีผลตางนัยสําคัญ
นอยท่ีสุด (Least Significant Difference : LSD) และการวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยการสัมภาษณเชิงลึก

นิสิตปริญญาโท รหัสนิสิต ๕๗๐๘๔๐๕๐๒๖ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร,(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙)

อาจารยควบคมุวิทยานิพนธ, มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร
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๖๒๓

(In-Depth Interview)กับผูใหขอมูลสําคัญ(Key Informant)และใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา
ประกอบบริบทนําเสนอเปนความเรียง

ผลการวิจัยพบวาความคิดเห็นของประชาชนในเขตการปกครองขององคการบริหาร
สวนตําบลนาอิน ท่ีมีตอการปฏิบัติงานตามภารกิจตามหลักอิทธิบาท ขององคการบริหารสวนตําบลนา
อิน อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ โดยรวมอยูในระดับมาก(  = 3.70, S.D. = 0.349)ประชาชนท่ีมี
เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน ตางกัน มีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจตามหลักอิทธิบาท ๔ ขององคการบริหารสวนตําบลนาอิน อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ
แตกตางกันจึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไวมีเพียงปจจัยสวนบุคคลดาน อายุ ท่ีมีความคิดเห็นไมแตกตาง
กัน จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว และแนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามภารกิจตาม
หลักอิทธิบาท ๔ ขององคการบริหารสวนตําบลนาอิน อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ พบวา การ
ปฏิบัติงานดานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลนั้นจําเปนท่ีจะตองไดรับการสนับสนุนจาก
หนวยงานท่ีเก่ียวของ ในการสงเสริมสนับสนุน ในดานงบประมาณ ซึ่งจะสงผลใหการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนใหตําบลมีความเจริญกาวหนาตอบสนองความตองการของ
ประชาชน อันจะสงผลใหเกิดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดียิ่งข้ึนไป

คําสําคัญ: ประสิทธิผล, ภารกิจ, อิทธิบาท

ABSTRACT
The objectives of this research were 1) to study the effectiveness of

performance along mission according to Iddhipãda of Nain Sub-District Administrative
Organization, Pichai District, Uttaradit Province, 2) to compare the effectiveness of
performance along mission according to Iddhipãda of Nain sub-district Administrative
Organization, Pichai District, Uttaradit Province, classified by personal factors,
3) to study the problems / obstacles. and suggestions the effectiveness of
performance along mission according to Iddhipãda of Nain sub-district Administrative
Organization, Pichai District, Uttaradit Province and 4) to study the guideline for
development the effectiveness of performance along mission according to Iddhipãda
of Nain Sub-District Administrative Organization, Pichai District, Uttaradit Province, The
study was a mixed methods research. Population and sample were 3,611 people.
The samples were 360 people by using the formula of Taro Yamane. The data were
collected by using questionnaire and analyzed by using computer program in social
sciences research for finding frequency, percentage, mean and standard deviation to
describe general information. To test the hypothesis by t-test and F-test with One
Way ANOVA found that was difference then test by the least significant difference. In
the part of open-end showed the problems, obstacle, and suggestions, the
researcher arranged the group according to the issues of open-end. Then, there was
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to analyze by frequency and data from interviews, the researcher will gather data on
the essence of the interview, and then content analyzed.

The results showed that

1) the effectiveness of performance along mission according to Iddhipãda
of Nain sub-district Administrative Organization, Pichai District, Uttaradit Province was
found that the opinions of people in the area of Nain sub-district Administrative
Organization, Pichai District, Uttaradit Province towards the effectiveness of
performance along mission according to Iddhipãda overall word at the high level
(  = 3.73, SD = 0.425), when considering in each aspect was found that the
effectiveness of performance along mission according to Iddhipãda of Nain sub-
district Administrative Organization, Pichai District, Uttaradit Province, the Chittaastect
was as the highest level (  = 3.73, SD = 0.425), the second Vimungsa aspect was the
high level (  = 3.71, SD = 0.613), Chanta aspects was as the high level (  = 3.68, SD
= 0.663) and Viriya aspect was the high level (  = 3.68, SD = 0.479. )

2) The comparison the effectiveness of performance along mission
according to Iddhipãda of Nain Sub-District Administrative Organization, Pichai District,
Uttaradit Province by base hypothesis and analysis classification personal factors: sex,
age, incomes, education, occupation was found that the people who had sex,
incomes, education, occupation were different mean statistic level 0.05 accepted
hypothesis. In part of age factors was not different mean rejected hypothesis.

3) Results of the study problems, obstacles, and suggestions the
effectiveness of performance along mission according to Iddhipãda of Nain Sub-
District Administrative Organization, Pichai District, Uttaradit Province was found that it
had delay in the performance of some issues within the community. The budget was
not sufficient for the operation of the Nain Sub-District Administrative Organization,
the officer was not diligently working along the assignment, lack the knowledge and
ability for using technology. Nain Sub-District Administrative Organization did not
intend to solve the problem of the people, lack of accountability in the work as
well. They were not skill development in performance. Considering the suggestions
were found that Nain sub-District Administrative Organization should reduce the
procedure in the performance, should organize the training to the officer in Nain sub-
District Administrative Organization for adding the knowledge and ability, they should
make the creating their conscious to love, they should have ability for flexibility, and
should train about specific skill in their work.
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4) The guidelines for development the effectiveness of performance along
mission according to Iddhipãda of Nain sub-district Administrative Organization, Pichai
District, Uttaradit Province were found that the performance of Nain sub-district
Administrative Organization must be supported the budget from the organization
concerned which will contribute to the effectiveness the performance of the District
Administration is progressive and response the needs of the people.

๑. บทนํา
ในประเทศไทยนั้นไดมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมา

เปนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนพระประมุขเม่ือวันท่ี๒๔มิถุนายนพ.ศ. ๒๔๗๕โดย
คณะราษฎรซึ่งนําโดยพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนานับเปนการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญท่ีสุดใน
การ เ มื อ งการปกครองของ ไทย เพราะ เป นการ เปลี่ ยนจากระบอบการปกครองแบบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบการปกครองโดยรัฐธรรมนูญมีเปาหมายจะสถาปนาระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขเปนหลักในการปกครองเม่ือคณะราษฎรทําการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองไดสําเร็จแลวก็มีการประกาศใชพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครอง
แผนดินสยามชั่วคราวพ.ศ. ๒๔๗๕เม่ือวันท่ี๒๗มิถุนายนพ.ศ. ๒๔๗๕ซึ่งอาจถือไดวาเปนรัฐธรรมนูญ
ฉบับแรกแมจะเปนกฎหมายท่ีใชชั่วคราวก็ตามและหลักจากนั้นประเทศไทยก็ปกครองโดยมี
รัฐธรรมนูญเปนหลักมาโดยตลอดแมจะมีการยุบเลิกรัฐธรรมนูญบางก็เปนการชั่วครั้งชั่วคราวในท่ีสุดก็
จะตองมีรัฐธรรมนูญฉบับใหมข้ึนมาทดแทนเสมอไป๑

การออกพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินพ.ศ.๒๕๔๒ไดกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับข้ันตอนและกระบวนการในการถายโอนภารกิจ
งบประมาณและอัตรากําลังของสวนกลางลงสูราชการสวนภูมิภาคไปใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
โดยมีกําหนดระยะเวลาและเงื่อนไขท่ีระบุไวอยางชัดเจนเพ่ือใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติอยางแทจริงซึ่ง
จะเห็นไดอยางชัดเจนวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับการจัดสรรงบประมาณในสัดสวนท่ีสูงข้ึนมี
อัตรากําลังมากข้ึนรวมท้ังมีภารกิจจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองมีการ
เตรียมการเพ่ือรองรับมาตรการในการถายโอนภารกิจงบประมาณและอัตรากําลังจากหนวยงาน
สวนกลางและสวนภูมิภาคตามท่ีกฎหมายกําหนดเพ่ือท่ีจะสามารถปฏิบัติภารกิจตามท่ีไดรับ
มอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพซึ่งหมายความวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองเรงกําหนด
จุดมุงหมายหรือทิศทางในการพัฒนาของตนใหชัดเจนมีการกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการ
พัฒนาท่ีสอดคลองกับจุดมุงหมายในการพัฒนาอยางเปนระบบ๒

ในปจจุบันการบริหารมีความจําเปนท่ีจะตองใชศาสตรและศิลปในการบริหารจัดการอยาง
หลีกเลี่ยงไมไดเนื่องจากในปจจุบันเปนระบบทุนนิยมและวัตถุนิยมท่ีเขามาเก่ียวของทําใหการ

๑พระปยวัฒน ปยสีโล (จักแตร), “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองแพรจังหวัด
แพร”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔).

๒กรมการปกครอง,กฎหมายระเบียบและขอบังคับองคการบริหารสวนตําบล  รวมฉบับแกไขเพ่ิมเติม
พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : กรมการปกครองสวนทองถ่ิน, ๒๕๔๒), หนา ๑๐๙.
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ดําเนินการบริหารองคกรตกอยูในกระแสอยางหลีกเลี่ยงไมไดการบริหารงานมีองคประกอบสําคัญท่ี
นักบริหารงานควรคํานึ ง เ พ่ือใหการบริหารงานประสบความสําเร็จประกอบไปดวยเงิน
(money)วัตถุดิบ (materials) เครื่องจักรหรืออุปกรณ(machine or equipment) และแรงงานหรือ
คน (man) องคความรูในการบริหารงานในยุคตนๆของการพัฒนาการบริหารงานสมัยใหมจะคิดถึง
องคประกอบสําคัญดังกลาวเพ่ือพิจารณากําหนดเปาหมายขององคกรวาจะมีทิศทางหรือแนวทางใน
การบริหารองคกรอยางไรตอมามีการพัฒนาระบบการบริหารงานเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
องคกรตามโลกาภิวัฒนท่ีมีการแขงขันสูงจึงมีการสรางระบบการบริหารท่ีเนนคนมากยิ่งข้ึนรวมท้ัง
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารสมัยใหมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีหลากหลายข้ึนจึงไดมี
แนวคิดในการบริหารคนหรือทรัพยากรมนุษยในองคกรของตนเพ่ือความสําเร็จโดยใหสอดคลองกับ
เทคโนโลยีสมัยใหมหรือนวัตกรรมใหมๆท่ีเขามาสนับสนุนการบริหารงานขององคกรการท่ีจะทําใหการ
บริหารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลคือการดําเนินการใหเปนไปดวยความเรียบรอยรวดเร็วคุมคา
และเกิดประโยชนสูงสุดจําเปนตองมีการศึกษาเรียนรูบุคลิกลักษณะความเชื่อคานิยมและพฤติกรรมท่ี
เอ้ือประโยชนตอการปฏิบัติงานทําใหการบริหารประสบความสําเร็จตามเปาหมายหรือเปนไปตาม
วัตถุประสงค๓

องคการบริหารสวนตําบลนาอิน อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ไดประสบปญหาในการ
บริหารงานหลาย ๆ อยางท่ีตองแกไขอยางเรงดวน ปญหาท่ีเกิดข้ึน เชน ปญหาการวางงานของ
ประชาชน เพราะประชาชนขาดความรูจึงไมมีอาชีพทําอยางถาวร ปญหาการแพรระบาดของยาเสพ
ติดใหโทษ ปญหาท่ีไมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เสนทางคมนาคมในบางพ้ืนท่ียังชํารุด
หรือไมมีสัญญาณจราจร เพราะงบประมาณในการปรับปรุงไมเพียงพอ ปญหาน้ําอุปโภคไมเพียงพอ
การดําเนินการขยายเขตประปายังไมท่ัวถึง ปญหาการแพรระบาดของไขเลือดออกในพ้ืนท่ี เพราะมี
แหลงเพาะพันธุยุง ประชาชนบางหลังคาเรือนไมไดรับขาวสารการประชาสัมพันธอยางท่ัวถึง ปญหา
การดูและรักษาสิ่งแวดลอม และขยะมูลฝอย ซึ่งจํานวนถังขยะรองรับและรถเก็บขนขยะท่ียังมีไม
เพียงพอ๔

จากปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวิจัยเรื่องประสิทธิผลการการปฏิบัติ
ตามภารกิจตามหลักอิทธิบาทขององคการบริหารสวนตําบลนาอินอําเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถเพ่ือเปน
ขอมูลในการวางแผนและการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลนาอิน อําเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ ใหมีประสิทธิผลตอไปท้ังยังเปนการศึกษาเพ่ือนําไปวางแผนพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลอ่ืนๆดวย
๒. วัตถุประสงคของการวิจัย

1.๑เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามภารกิจตามหลักอิทธิบาทขององคการ
บริหารสวนตําบลนาอิน อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ

๓ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร :นานมีบุค
พับลิเคช่ันส, ๒๕๔๖), หนา๑๐๕๙.

๔ องคการบริหารสวนตําบลนาอิน อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ, เอกสารแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙-
๒๕๖๑), หนา ๕. (เอกสารถายเย็บเลม)
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1.2เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามภารกิจตามหลักอิทธิบาทขององคการ
บริหารสวนตําบลนาอิน อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล

1.3เพ่ือศึกษาปญหาและขอเสนอแนะประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามภารกิจตามหลัก
อิทธิบาทขององคการบริหารสวนตําบลนาอิน อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ

1.๔ เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามภารกิจตามหลักอิทธิ
บาทขององคการบริหารสวนตําบลนาอิน อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ
๓. วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่อง“ประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามภารกิจตามหลักอิทธิบาทขององคการ
บริหารสวนตําบลนาอิน อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ”เปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Research)
โดยใชระเบียบวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey
Research) จากแบบสอบถาม(Questionnaire) และวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย
การสัมภาษณเชิงลึก (In depth Interview) กับผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informant)

๔. สรุปผลการวิจัย
ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงานตามภารกิจตามหลักอิทธิบาทของ

องคการบริหารสวนตําบลนาอิน อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
3.70 เม่ือพิจารณาเปนรายดานสรุปได ดังนี้

๑) ดานฉันทะการปฏิบัติงานตามภารกิจตามหลักอิทธิบาทขององคการบริหารสวน
ตําบลนาอิน อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ในดานฉันทะอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.68 เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอพบวา การปฏิบัติงานตามภารกิจตามหลักอิทธิบาทขององคการบริหารสวนตําบล
นาอิน อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ อยูในระดับมากทุกขอ

๒) ดานวิริยะการปฏิบัติงานตามภารกิจตามหลักอิทธิบาทขององคการบริหารสวน
ตําบลนาอิน อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ในดานวิริยะ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.83 เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอพบวา การปฏิบัติงานตามภารกิจตามหลักอิทธิบาทขององคการบริหารสวนตําบล
นาอิน อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ อยูในระดับมากทุกขอ

๓) ดานจิตตะการปฏิบัติงานตามภารกิจตามหลักอิทธิบาทขององคการบริหารสวน
ตําบลนาอิน อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ในดานจิตตะ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.73 เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอพบวา การปฏิบัติงานตามภารกิจตามหลักอิทธิบาทขององคการบริหารสวนตําบล
นาอิน อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ สวนใหญอยูในระดับมากทุกขอ

๔) ดานวิมังสาการปฏิบัติงานตามภารกิจตามหลักอิทธิบาทขององคการบริหารสวน
ตําบลนาอิน อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ในดานวิมังสาอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.71 เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอพบวา การปฏิบัติงานตามภารกิจตามหลักอิทธิบาทขององคการบริหารสวนตําบล
นาอิน อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ อยูในระดับมากทุกขอ
๕. ขอเสนอแนะจากการวิจัย

๕.1 ขอเสนอแนะท่ัวไป
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๑. องคการบริหารสวนตําบลควรนําหลักอิทธิบาท๔มาประยุกตและบูรณาการกับ
นโยบายขององคการบริหารสวนตําบลเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและนํามาซึ่งประโยชนสุขของคน
ในชุมชน

๒. ควรมีการประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับรูถึงการปฏิบัติงานขององคการบริหาร
สวนตําบลนาอิน

๓. ควรลดข้ันตอนความซับซอนยุงยากของการปฏิบัติงานใหสะดวก รวดเร็ว มากยิ่งข้ึน
๔. เปดโอกาสใหประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลเสนอความตองการและ

ปญหาในชุมชนและแสดงความคิดเห็นวิจารณการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลเพ่ือ
องคการบริหารสวนตําบลไดรับขอมูลปรับปรุงแกไขในสวนท่ีเปนปญหาใหมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน

๕. สรางความสามัคคีปรองดองกันข้ึนในองคกรเปนตัวอยางของคนในชุมชนไมแบงพัก
แบงพวกรวมแกไขปญหาตางๆรวมมือรวมใจเปนหนึ่งเดียวประสานงานใหเปนระบบใหทันเหตุการณ

๖. องคการบริหารสวนตําบลควรบริหารงานโดยนําหลักธรรมมาบูรณาการใชอยาง
จริงจังเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดอันจะมาซึ่งประโยชนสุขของคนในชุมชน

๕.๒ ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การปฏิบัติงานตามภารกิจตามหลักอิทธิบาท ๔ ขององคการ

บริหารสวนตําบลนาอิน อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถผูวิจัยขอเสนอใหผูท่ีสนใจ ไดนําไปศึกษาวิจัยครั้ง
ตอไปในประเด็นดังตอไปนี้

๑) ควรศึกษาประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามภารกิจตามหลักอิทธิบาท๔ขององคการ
บริหารสวนตําบลอ่ืนๆเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางหรือความสอดคลองกันในระดับการบริหาร

๒)ควรนําหลักธรรมทางพุทธศาสนาในหัวขอธรรมอ่ืนๆมาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
องคการบริหารสวนตําบลเชน สังคหวัตถุ ๔ พรหมวิหาร ๔ เปนตน

๓) ควรมีการเพ่ิมเครื่องมือในการวิจัยใหกวางมากข้ึนเชนการสนทนากลุมเพ่ือนําขอมูล
ท่ีไดมาวิเคราะหใหไดผลตรงกับความเปนจริงท่ีสุด

บรรณานุกรม
๑.ภาษาไทย :

ก. ขอมูลปฐมภูมิ :
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
ข. ขอมูลทุติยภูมิ :

(๑) หนังสือ
กรมการปกครอง. กฎหมายระเบียบและขอบังคับองคการบริหารสวนตําบล  รวมฉบับแกไข

เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร : กรมการปกครองสวนทองถ่ิน, ๒๕๔๒.
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร :นานมีบุค

พับลิเคชั่นส, ๒๕๔๖.
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(๒) วิทยานิพนธ
พระปยวัฒน ปยสีโล (จักแตร). “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองแพรจังหวัด

แพร”.วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร.บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔.

(๓) เอกสารท่ีไมตีพิมเผยแพร
องคการบริหารสวนตําบลนาอิน อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ, เอกสารแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.

๒๕๕๙-๒๕๖๑), หนา ๕. (เอกสารถายเย็บเลม)
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การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลคอรุมอําเภอพิชัย
จังหวัดอุตรดิตถ

PARTICIPATION OFPEOPLE IN COMMUNITY DEVELOPMENT OFKORRUMSUB-
DISTRICT ADMINISTRATIVE PICHAI DISTRICT,

UTTARADIT PROVINCE

พระสมุหกิตติคุณกิตฺติวณฺโณ (เณรพรหม)*

PhrasamuKittikounKittivañño(Neanprom)
พระมหาศุภกิจ สุภกิจฺโจ,ดร., ดร. ธาดา เจริญกุศล**

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค ๑) เพ่ือศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา

ทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลคอรุม อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ๒)เพ่ือเปรียบเทียบความ
คิดเห็นการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลคอรุม อําเภอ
พิชัย จังหวัดอุตรดิตถโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ๓) เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ
การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลคอรุม อําเภอพิชัย
จังหวัดอุตรดิตถ๔) เพ่ือประยุกตใชหลักสาราณียธรรมในการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา
ทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลคอรุมอําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ

ดําเนินการวิจัยโดยเปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) ระหวาง
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยคุณภาพ (Qualitative Research) กลุม
ตัวอยางท่ีใชในกานวิจัยคือ ประชากรในตําบลคอรุม จํานวน ๓๘๔ คน จากประชากรจํานวน ๙,๓๕๗
คน โดยการคํานวณจากสูตร ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เปนแบบสอบถาม โดยมีคาความเชื่อม่ันเทากับ๐.๙๔๗ สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล คือ คาความถ่ี
(Frequencies) คารอยละ (Percentage)คาเฉลี่ย (Mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard
Deviation)และทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบคาที ( t-test) การทดสอบคาเอฟ(F-test)
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว(One Way ANOVA) และทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปน
รายคูดวยวิธีผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุด (Least Significant Difference: LSD) และนําเสนอเปนความ
เรียงประกอบตาราง โดยการแจกแจงความถ่ีของผูตอบคําถามปลายเปด และการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative.Research) โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-DepthInterview) กับผูใหขอมูลสําคัญ (Key
Informants) จํานวน ๗รูป/คนโดยใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหาแบบพรรณนาเปนความเรียง

*นิสิตปริญญาโท รหัสประจําตัวนิสิต ๕๗๐๘๔๐๕๐๒๕ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙)

**อาจารยควบคุมวิทยานิพนธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร
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ผลการวิจัยพบวา
๑) ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินของ

องคการบริหารสวนตําบลคอรุมอําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (
= ๔.๑๖)พิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือดานสีลสามัญญตา(
= ๔.๓๐)ดานเมตตากายกรรม(= ๔.๒๖)ดานทิฏฐิสามัญญตา(= ๔.๒๔)ดานเมตตามโนกรรม (
= ๔.๑๑)ดานเมตตาวจีกรรม(= ๔.๐๖)และดานสาธารณโภคี (= ๓.๙๘)

๒) การเปรียบเทียบความคิดเห็นการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน
ขององคการบริหารสวนตําบลคอรุม อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
พบวาประชาชนท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได ตางกันมีความคิดเห็นตอการมีสวน
รวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลคอรุม อําเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ ไมแตกตางกันจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย

๓) ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการ
พัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลคอรุม อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถพบวา ปญหาเรื่องดาน
เวลาท่ีจะเขารวม ประชุมตัดสินใจ เนื่องจากประชาชนใน ชุมชนมีการประกอบอาชีพท่ีมีหลากหลาย
บางตองทํางานนอกพ้ืนท่ี ทําใหเวลาท่ีจะ เขารวมประชุมกลุมเยาวชน มีการเรียนรูจากแหลง เรียนรู
ภายในชุมชนนอยประชาชนไมเขาใจในแตละเรื่อง แตละดานของการจัดทําแผน ประชาชนสวนใหญ
ยังไมกลาแสดง ความคิดเห็นของตน เก่ียวกับวิธีการ ดําเนินงานตางๆประชาชนยังมีสวนรวมในการ
แปลงงบประมาณในระดับท่ีนอย

ขอเสนอแนะ พบวา ควรจัดใหมีแหลงใหความ รู ขอมูล ขาวสาร ท่ีเปน ประโยชนตอ
กิจกรรมการพัฒนาชุมชนมากกวาท่ี เปนอยู โดยแหลงความรูดังกลาวไมจํากัดเวลาสามารถ ดูเม่ือไหร
ก็ไดมีการจัดฝกอบรมประชาชน ใหความรู ความเขาใจ ในการจัดทําแผน ยุทธศาสตรสรางจิตสํานึก
การรักทองถ่ิน การมีสวนรวมในการจัดทําแผนมีการสนับสนุน หรือสงเสริมการรวมกลุมทํา กิจกรรม
โดยมีการระดมทรัพยากร ท่ีมีอยูในชุมชนใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมในการประชุมเพ่ือ วิเคราะห
กําหนดงบประมาณและจัดทํารายละเอียดของ แผนงาน/โครงการตาง ๆ มากกวาท่ีเปนอยู และมีการ
การเผยแพรขาวสารใหประชาชนรับรูอยางท่ัวถึง เพ่ือความ โปรงใส

๔) ประยุกตใชสาราณียธรรมในการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลคอรุม อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ไดแก

๔.๑ ดานเมตตากายกรรม ประชาชนมีสวนรวมในการปฏิบัติงานตามแผนของ
องคการบริหารสวนตําบลรวมดําเนินการทํากิจกรรมการพัฒนาชุมชนท่ีองคการบริหารสวนตําบล

๔.๒ ดานเมตตาวจีกรรม ประชาชน มีสวนรวมประชาคมกับองคการบริหารสวน
ตําบลเพ่ือเสนอปญหาความตองการของทองถ่ิน และใหคําแนะนําตางๆได

๔.๓ ดานเมตตามโนกรรม ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดภายในชุมชนรวมประชาคมในการสรุปผลการดําเนินงานติดตามวิเคราะห
ผลกระทบของโครงการกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในองคการบริหารสวนตําบล

๔.๔ ดานสาธารณโภคี ประชาชนมีสวนรวมในการดูแลสาธารณะประโยชนของ
ชุมชนสวนรวมในการจัดสรรงบประมาณอยางเปนธรรมท่ัวถึง
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๔.๕ดานสีลสามัญญตา ประชาชนมีสวนรวมในการเสนอแนะแนวทางการดําเนินงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลรวมคิดและกําหนดแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล
อยางมีคุณธรรม

๔.๖ดานทิฏฐิสามัญญตา ประชาชนมีสวนรวมในการบริจาคเงินและสิ่งของเพ่ือ
ชวยเหลือการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
คําสําคัญ: การมีสวนรวม, การพัฒนาทองถ่ิน

ABSTRACT

The objectives of this study were: 1) to study participation of people
community development of korrum sub-distircit administrtive phichai district,
uttaradit province. 2)compare public opinion participation of people community
development of korrum sub-distircit administrtive phichai district, uttaradit province.
3) To study the problems suggested participation of people community
development of korrum sub-distircit administrtive phichai district, uttaradit province.
4)Application Saraniyadhammaparticipation of people community development of
korrum sub-distircit administrtive phichai district, uttaradit province.

This research study was conducted by the mix methods. The
quantitative research Research and Quality The samples used in the research is GaN.
The population of the District Court crowd of 384 people from a population of 9357
people by Taro Yamane formula used to collect data was a questionnaire. The
confidence value equal to 0.947 statistics used to analyze data were frequency,
percentage, mean, standard deviation. The hypothesis was tested by t-test. F-Test.
One Way ANOVA Least Significant Difference : LSD and the presentation of this table
is sorted. The frequency response of open-ended questions. And Qualitative
Research by in-depth interviews. With the essentials Using the content analysis
technique is descriptive essay.

The Findings of this research as follows:
1) the comments on participation of people community development

of korrum sub-distircit administrtive phichai district, uttaradit province. is the overall
average level (= 4.16) aspects. Sort by descending from the Black Star is a common
eye problems (= 4.30), the Mercy Turner (= 4.26), the most common eye viewpoint
(= 4.24), the Mercy mental (= 4. 11) the mercy Whikrrm (= 4.06) and the public man
of wealth (= 3.98).

2) The participation of people community development of korrum sub-
distircit administrtive phichai district, uttaradit province.Classified by personal factors,
found that people with gender, age, education, occupation and income have
different opinions on the participation of citizens in local development of the
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Tambon Administrative Court crowd Pichai district of Uttaradit province. not different
The research hypothesis

3) problems and suggestions about the participation of people
community development of korrum sub-distircit administrtive phichai district,
uttaradit province.found that the problem of the time to attend. meeting decided
Due to public The community has a wide variety of occupations. You have to work
outside Make time to Youth attendees Has learned from sources Learn more people
in the community do not understand the subject. Each side of the plan. Most people
do not dare show. Their opinion about how Operations Residents also have been
involved in. Convert budgets less

Suggestions that should provide a source of knowledge and information
that is beneficial to the community development activities than it is the source of
such knowledge is not limited to time. Look at any Provided training to public
knowledge and understanding of the plan. Strategic awareness The Local Love
Participation in the plan. With support Or to promote integration Activities by
mobilizing Available in the community People take part in the meeting. Analysis and
preparation of a detailed budget. Programs / projects than it is, and with the
dissemination of information to the public perceive to be thoroughly transparent.

4) Application Saraniitrrm the participation of people community
development of korrum sub-distircit administrtive phichai district, uttaradit province.
include.

4.1 The mercy Turner People involved in the operation of the plan.
Subdistrict Community development co-operation activities at the District
Administrative Office.

4.2 The mercy Whikrrm people involved with community
organizations, the district administration. To offer the local needs. And make
recommendations on Consultancy and advice in the formulation of a development
strategy in the implementation of the roadmap developed by the SAO to
information and reports on the performance of local authorities.

4.3 The mental mercy Public participation in preventing and
combating drug abuse within the European Community to conclude the follow-up
analysis of the impact of the events that took place in Tambon Administration
Organization.

4.4 The public serpent People involved in the care of the community,
public participation in budgeting fairly evenly.

4.5 The importance of color in the eye. Public participation in the
implementation of the guidelines Subdistrict share ideas and guidelines for the
development of the Tambon Administration Organization. With integrity
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4.6 the viewpoint of eye problems Public participation in donations to
support the implementation of the Tambon Administration Organization.
Keywords: participation, community development

๑. บทนํา
การกระจายอํานาจบริหารระดับตําบลเกิดข้ึนในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัวรัชกาล ท่ี๕ไดทรงสถาปนากระทรวงทบวงกรมตางๆในปพ .ศ.๒๔๓๕ซึ่ งรวมถึง
กระทรวงมหาดไทยและปเดียวกันนี้กระทรวงมหาดไทยไดทดลองจัดใหชาวบานเกาะบางปะอินอยุธยา
เลือกตั้งผูใหญบานและกํานันเพ่ือทําหนาท่ี๓ประการคือดูแลรักษาความสงบเรียบรอยในทองท่ีปองกัน
โจรผูรายและการตัดสินเรื่องทะเลาะวิวาทเล็กๆนอยๆซึ่งจากการทดลองนี้เปนผลใหในเวลาอีก๕ป
ตอมารัฐบาลไดตรา “พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ีร.ศ. ๑๑๖(พ.ศ.๒๔๔๐) ”กําหนดให
ประชาชนเลือกตั้งกํานันและผูใหญบานในแตละตําบลและหมูบานจึงถือไดวาพระราชบัญญัติฉบับนี้
เปนกฏหมายแมบทของการจัดการระเบียบการปกครองตําบลและหมูบานของไทยตอมากฎหมาย
ฉบับนี้ก็มีการปรับปรุงแกไขเปน“พระราชบัญญัติปกครองทองท่ีพ.ศ.๒๔๗๕” ซึ่งเปนกฎหมายหลักใน
การปกครองตําบลและหมูบานจนกระท่ังถึงปจจุบัน๑

การปกครองทองถ่ิน (Local Government) ทําใหเกิดการถายโอนอํานาจ ทรัพยากร
และความรับผิดชอบตาง ๆ ไปยังหนวยการปกครองทองถ่ิน ซึ่งเปนระบบการปกครองท่ีมีความใกลชิด
กับประชาชนมากท่ีสุด และเปนรูปแบบการบริหารการปกครองท่ีใหโอกาสแกประชาชน ไดเขามามี
สวนรวมในการรับรู  และแกไขปญหาตางๆ ในทองถ่ินจึงถือวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
ความสําคัญ มากในเรื่องของการแบงเบาภาระของรัฐบาลท้ังทางดานการเงินตัวบุคคลตลอดจนเวลาท่ี
ใชในการดําเนินการเพ่ือสนองตอบตอความตองการของประชาชนในทองถ่ินอยางแทจริงและเพ่ือให
หนวยการปกครองทองถ่ินเปนสถาบันท่ีใหการศึกษาการปกครองระบอบประชาธิปไตยแกประชาชน
อีกท้ัง การปกครองทองถ่ินถือเปนรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยเพราะเปนสถาบัน
ฝกสอนการเมืองการปกครองแกประชาชนทําใหเกิดความคุนเคยในการใชสิทธิและหนาท่ีพลเมืองอัน
จะนํามาสูความศรัทธาเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย เปนการแบงเบาภาระของรัฐบาล ทําให
ประชาชนรูจักการปกครองตนเองเพราะเปดโอกาสใหประชาชนไดเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองซึ่งจะ
ทําใหประชาชนเกิดสํานึกในความสําคัญของตนเองตอทองถ่ินประชาชนจะมีสวนรับรูถึงอุปสรรค
ปญหาและชวยกันแกไขปญหาของทองถ่ินของตนตอบสนองความตองการของทองถ่ินตรงเปาหมาย
และมีประสิทธิภาพ เปนแหลงสรางผูนําทางการเมืองการบริหารของประเทศในอนาคตและสอดคลอง
กับแนวคิดในการพัฒนาชนบทแบบพ่ึงตนเอง๒

แผนพัฒนาทองถ่ินจึงเปนเครื่องมือสําคัญอยางยิ่งท่ีจะชวยสนับสนุนองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในการวิเคราะหสภาพปญหา และความตองการของทองถ่ินเพ่ือนําไปสูการกําหนด
จุดมุงหมายในการพัฒนา การกําหนดภารกิจ และแนวทางการดําเนินงาน เพ่ือนําไปสูจุดมุงหมาย
อยางเปนระบบ ซึ่งจะชวยใหการกําหนดแผนงานโครงการของ องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีทิศทางท่ี

๑ธเนศเจริญเมือง, ๑๐๐ปการปกครองทองถิ่นไทย, (กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพคบไฟ, ๒๕๔๐),หนา
๑๖๑.

๒โกวิทย พวงงาม, การปกครองทองถิ่นไทย หลักการและมิติใหม, พิมพครั้งท่ี ๗, (กรุงเทพมหานคร: โรง
พิมพวิญูชน, ๒๕๕๒), หนา ๓๐.
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สอดคลอง และประสานสนับสนุนในจุดมุงหมาย๓แตท่ีผานมาการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคการ
บริหารสวนตําบลคอรุม สวนใหญไดรวบรวมขอมูลจากการออกประชาคมเพ่ือนําขอเสนอแนะ ปญหา
และความตองการของประชาชนนํามาวิเคราะหเพ่ือจัดทําเปนแผนยุทธศาสตรโดยประชาชนขาดการมี
สวนรวม หรือมีสวนรวมนอยจึงทําใหการกําหนดแผนยุทธศาสตรเปนการจัดทํารวมกันระหวางคณะ
ผูบริหารกับสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จากผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน หรือโครงการ
พัฒนาประจําปการท่ีประชาชนขาดการมีสวนรวม หรือมีสวนรวมนอยในการวิเคราะหปญหา กําหนด
ทางเลือก และการติดตามประเมินผล พบวามีปญหา และไดรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับปญหาหลายๆ
ดานตามมาไดแก โครงการท่ีออกมาไมใชความตองการของประชาชน และไมสามารถแกไขปญหาได
จึงสงผลใหแผนงาน หรือโครงการสิ้นเปลืองงบประมาณ และไมกอใหเกิดความคุมคา

หลักพุทธธรรมกับการมีสวนรวม ซึ่งธรรมะของพระพุทธเจานั้นสามารถนํามาประยุกต
เขากับการมีสวนรวมได แตในท่ีนี้ผูวิจัยขอเสนอ หลักสาราณียธรรม๖เปนหลักธรรมในพุทธศาสนาท่ีมี
การกลาวถึงการชวยเหลือกิจธุระของผูรวมคณะดวยความเต็มใจแสดงกิริยาอาการสุภาพเคารพนับถือ
กันชวยบอกแจงสิ่งท่ีเปนประโยชนสั่งสอนแนะนาตักเตือนดวยความหวังดีกลาววาจาสุภาพแสดงความ
เคารพนับถือกันท้ังตอหนาและลับหลังซงึเปนสวนหนึ่งของพุทธวิธีการบริหารซึ่งเปนแนวทางท่ีดีท่ีควร
นามาปฏิบัติเพ่ือทาใหเกิดผลท่ีดีแกชุมชนและเพ่ือนรวมงานธรรม ๖ ประการนี้ มีคุณ คือ เปน
สาราณียะ ทําใหเปนท่ีระลึกถึง เปน ปยกรณ ทําใหเปนท่ีรัก เปน ครุกรณ ทําใหเปนท่ีเคารพ เปนไป
เพ่ือความสงเคราะห ความกลมกลืนเขาหากันเพ่ือความไมวิวาท เพ่ือความสามัคคี และเอกภาพ ความ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน๔

จากขอมูลดังกลาวจึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาใหทราบถึง การมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลคอรุม อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ตาม
กรอบแนวคิดทฤษฎีโดยศึกษาจาก ผูบริหารสวนตําบล ผูนําทองถ่ิน และประชาชน ซึ่งผลการศึกษาจะ
ทําใหทราบถึงระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน และปรับปรุงการ
จัดทําแผนยุทธศาสตรอยางมีสวนรวมของประชาชนในองคการบริหารสวนตําบลคอรุมอันเปนขอมูล
ใหผูเก่ียวของไดตระหนักในความสําคัญของการจัดทําแผนพัฒนาอยางมีสวนรวมมากข้ึนท้ังนี้ผูวิจัย
เห็นวาการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินอยางมีสวนรวมเปนสิ่งท่ีจะเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน
แตการจะประสพความสําเร็จมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับการมีสวนรวมของประชาชนและการสงเสริม
สนับสนุนขององคการบริหารสวนตําบลคอรุม เพ่ือนําไปใชในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลคอรุมดียิ่งข้ึนโดยใชหลักสา
ราณียธรรม ๖ ในการพัฒนาตอไป

๒. วัตถุประสงคของการวิจัย
๑.เพ่ือศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวน

ตําบลคอรุม อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ
๒.เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินของ

องคการบริหารสวนตําบลคอรุม อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล

๓กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน, คูมือปฏิบัติงานเร่ืองการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบล, (กรุงเทพมหานคร : กรมการปกครองสวนทองถ่ิน, ๒๕๔๖), หนา ๑๑-๑๖

๔ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๗/๒๕๗.
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๓. เพ่ือศึกษาปญหา  อุปสรรค ขอเสนอแนะการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา
ทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลคอรุม อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ

๔. เพ่ือประยุกตใชหลักสาราณียธรรมในการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา
ทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลคอรุม อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ

๓. วิธีดําเนินการวิจัย
ดําเนินการวิจัยโดยเปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) ระหวาง

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยคุณภาพ (Qualitative Research)
กลุมตัวอยางท่ีใชในกานวิจัยคือ ประชากรในตําบลคอรุม จํานวน ๓๘๔ คน จากประชากรจํานวน
๙,๓๕๗คน โดยการคํานวณจากสูตร ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) เครื่องมือท่ีใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม โดยมีคาความเชื่อม่ันเทากับ๐.๙๔๗ สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล คือ
คาความถ่ี (Frequencies) คารอยละ (Percentage)คาเฉลี่ย (Mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) และทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบคาที ( t-test)การทดสอบคาเอฟ (F-
test) วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว(One Way ANOVA) และทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย
เปนรายคูดวยวิธีผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุด (Least Significant Difference: LSD) และนําเสนอเปน
ความเรียงประกอบตาราง โดยการแจกแจงความถ่ีของผูตอบคําถามปลายเปด และการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative .Research) โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-DepthInterview) กับผูใหขอมูล
สําคัญ (Key Informants) จํานวน ๗รูป/คนโดยใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหาแบบพรรณนาเปน
ความเรียง

๔. สรุปผลการวิจัย
๑. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายมีจํานวน ๒๑๒ คน คิดเปนรอยละ ๕๕.๒มี

อายุ๒๐-๓๐ ป มีจํานวน ๑๐๔ คน คิดเปนรอยละ ๒๗.๑มีระดับการศึกษาประถมศึกษาจํานวน ๑๑๖
คน คิดเปนรอยละ ๓๐.๒มีอาชีพเกษตรกร จํานวน ๑๔๓ คน คิดเปนรอยละ ๓๗.๒ และมีรายได
๕,๐๐๑-๑๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๒๑๙ คน คิดเปนรอยละ ๕๗.๐

๒. ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินของ
องคการบริหารสวนตําบลคอรุมอําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (
= ๔.๑๖)พิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือดานสีลสามัญญตา(
= ๔.๓๐)ดานเมตตากายกรรม(= ๔.๒๖)ดานทิฏฐิสามัญญตา(= ๔.๒๔)ดานเมตตามโนกรรม (
= ๔.๑๑)ดานเมตตาวจีกรรม(= ๔.๐๖) และดานสาธารณโภคี (= ๓.๙๘)

๓. การเปรียบเทียบความคิดเห็นการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินของ
องคการบริหารสวนตําบลคอรุม อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลพบวา
ประชาชนท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได ตางกันมีความคิดเห็นตอการมีสวนรวม
ของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลคอรุม อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ
ไมแตกตางกันจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย
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๔. ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการ
พัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลคอรุม อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถพบวา ปญหาเรื่องดาน
เวลาท่ีจะเขารวม ประชุมตัดสินใจ เนื่องจากประชาชนใน ชุมชนมีการประกอบอาชีพท่ีมีหลากหลาย
บางตองทํางานนอกพ้ืนท่ี ทําใหเวลาท่ีจะ เขารวมประชุมกลุมเยาวชน มีการเรียนรูจากแหลง เรียนรู
ภายในชุมชนนอยประชาชนไมเขาใจในแตละเรื่อง แตละดานของการจัดทําแผน ประชาชนสวนใหญ
ยังไมกลาแสดง ความคิดเห็นของตน เก่ียวกับวิธีการ ดําเนินงานตางๆประชาชนยังมีสวนรวมในการ
แปลงงบประมาณในระดับท่ีนอย

ขอเสนอแนะ พบวา ควรจัดใหมีแหลงใหความ รู ขอมูล ขาวสาร ท่ีเปน ประโยชนตอ
กิจกรรมการพัฒนาชุมชนมากกวาท่ี เปนอยู โดยแหลงความรูดังกลาวไมจํากัดเวลาสามารถ ดูเม่ือไหร
ก็ไดมีการจัดฝกอบรมประชาชน ใหความรู ความเขาใจ ในการจัดทําแผน ยุทธศาสตรสรางจิตสํานึก
การรักทองถ่ิน การมีสวนรวมในการจัดทําแผนมีการสนับสนุน หรือสงเสริมการรวมกลุมทํา กิจกรรม
โดยมีการระดมทรัพยากร ท่ีมีอยูในชุมชนใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมในการประชุมเพ่ือ วิเคราะห
กําหนดงบประมาณและจัดทํารายละเอียดของ แผนงาน/โครงการตาง ๆ มากกวาท่ีเปนอยู และมีการ
การเผยแพรขาวสารใหประชาชนรับรูอยางท่ัวถึง เพ่ือความ โปรงใส

๕. ขอเสนอแนะจากการวิจัย
๑) ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ การศึกษาการมีสวนรวมพัฒนาแผนยุทธศาสตรของ

อบต. ในบริบทท่ีแตกตางกัน ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
๒) ควรมีการศึกษากระบวนการมีสวนรวมในรูปแบบอ่ืนๆ เชน การจัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการอยางมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา เพ่ือใหไดขอมูลเพ่ิมเติม
๓) ควรทําการศึกษาวิจัยความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอผูนําองคการบริหารสวนตําบล

ในการพัฒนาทองถ่ินแบบบูรณาการเพ่ือความยั่งยนื
๔) ผลงานวิทยานิพนธท่ีไดศึกษาในเรื่องนี้ควรบรรจุไวในแผนยุทธศาสตรขององคการ

บริหารสวนตําบลในเขตอําเภอพิชัย ในการพัฒนาองคกรตอไป

บรรณานุกรม

๑. ภาษาไทย
โกวิทย พวงงาม. การปกครองทองถิ่นไทย หลักการและมิติใหม. พิมพครั้งท่ี ๗. กรุงเทพมหานคร :

โรงพิมพวิญชูน, ๒๕๕๒.
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน.คูมือปฏิบัติงานเรื่องการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวน

ตําบล. กรุงเทพมหานคร : กรมการปกครองสวนทองถ่ิน, ๒๕๔๖.
ธเนศเจริญเมือง.๑๐๐ปการปกครองทองถิ่นไทย.กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพคบไฟ, ๒๕๔๐.
ประธานสุวรรณมงคล.หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสาหรับนักบริหาร

ระดับสูง, รุนท่ี๙เอกสารบรรยายภาพรวมกลุมวิชากลุมวิชาท่ี๕การพัฒนาการ
เมืองไทย. กรุงเทพมหานคร :สถาบันพระปกเกลา, ๒๕๔๘.
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การจัดการหมอกควันของประชาชนในเขตตําบลแมทา
อําเภอแมออน  จังหวัดเชียงใหม

THE SMOG MANAGEMENT OF PEOPLE IN MAE THA
SUB-DISTRICT, MAE ON DISTRICT, CHIANG MAI PROVINCE

พระสมโภช สนฺตจิตฺโต  (ปวงอูป)

พระครูภาวนาโสภิต, วิ., ดร.

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค คือ ๑)เพ่ือศึกษาการจัดการหมอกควันของประชาชนในเขต

ตําบลแมทา อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม ๒)เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบกับปจจัยสวนบุคคลใน     การ
จัดการหมอกควันของประชาชนในเขตตําบลแมทา อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม ๓) เพ่ือศึกษา
ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการจัดการหมอกควันของประชาชนในเขตตําบลแมทา อําเภอ
แมออน จังหวัดเชียงใหม ๔) เพ่ือศึกษาการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการแกไขปญหาการ
จัดการหมอกควันของประชาชนในเขตตําบลแมทา อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม ดําเนินการวิจัย
โดยการวิจัยแบบผสานวิธี ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ ประชาชนในเขตตําบลแมทา อําเภอ
แมออน จังหวัดเชียงใหม จํานวน ๔,๖๖๔ คน ซึ่งกลุมตัวอยางไดมาจากการสุมตัวอยางตามระดับข้ัน
อยางเปนสัดสวน ไดขนาดกลุมตัวอยาง คือ ๓๗๐ คน จากนั้นจึงทําการสุมตัวอยางเปนระบบและเก็บ
ขอมูล โดยใชแบบสอบถาม ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพ่ือหาคาความถ่ี
คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทําการทดสอบสมมติฐานดวยการทดสอบคาที
และคาเอฟ ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว เม่ือพบวามีความแตกตางจึงทดสอบ
ความแตกตางรายคูโดยวิธีการหาผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุด ในสวนของขอคําถามปลายเปดท่ีแสดง
ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ ผูวิจัยทําการจัดกลุมตามประเด็นท่ีกําหนดไวในแบบสอบถาม
ปลายเปด จากนั้นทําการวิเคราะห โดยใชการแจกแจงความถ่ี และขอมูลจากการสัมภาษณ ผูวิจัยทํา
การจัดกลุมขอมูล สาระสําคัญของประเด็นการสัมภาษณ จากนั้นทําการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา

ผลการวิจัยพบวา
๑) ระดับความคิดเห็นในการจัดการหมอกควันของประชาชน ในเขตตําบลแมทา อําเภอ

แมออนจังหวัดเชียงใหม คาเฉลี่ยรวมอยูในระดับปานกลาง (x̄= ๓.๓๓) เม่ือพิจารณารายดานพบวา
ทุกดานมีระดับความคิดเห็นในการจัดการหมอกควันของประชาชน ในเขตตําบลแมทา อําเภอแมออน

นิสิตปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนาศาสตร) ภาควิชารัฐศาสตร
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

อาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร
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จังหวัดเชียงใหม อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยสูงสุด (x̄= ๓.๔๘) ในดานองคความรูในการจัดการ
หมอกควัน สวนคาเฉลี่ยต่ําสุด (x̄=๒.๙๗) ในดานสาเหตุของหมอกควัน

๒) การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในการจัดการหมอกควันของประชาชน ในเขต
ตําบลแมทา อําเภอแมออนจังหวัดเชียงใหม ดวยการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห         ความ
แตกตางตามการจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา        และ
ระดับรายไดตอเดือน พบวา เพศ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษา มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน สวน
ดานรายได มีความคิดเห็นแตกตางกัน จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว

๓) ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดการหมอกควันของประชาชน ในเขต
ตําบลแมทา อําเภอแมออนจังหวัดเชียงใหม ประกอบดวย ขาดงบประมาณสนับสนุน เจาหนาท่ีมี
จํานวนนอย ประชาชนขาดจิตสํานึกและการปฏิบัติตามนโยบาย ควรคํานึงถึงประโยชนสวนรวมให
มากข้ึน หนวยงานและประชาชนควรรวมมือกันปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ รวมถึงการรณรงค
มีบทลงโทษ และหาวิธีการทําลายเศษวัสดุโดยวิธีการอ่ืน

๔) การสัมภาษณ พบวา ผูใหขอมูลสําคัญเนนในเรื่องความเอาใจใส (จิตตะ) หนวยงาน
และประชาชนควรหันมาชวยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติใหมากข้ึน หนวยงานจัดทําโครงการ นโยบาย
รณรงคการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เชน การปลูกปาทดแทน การสรางฝายชะลอน้ํา เปนตน เพ่ือนํา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เชน อิทธิบาท ๔ ฆราวาส ๔ มาประยุกตใชใหเกิดจิตสํานึก มีการพินิจ
พิเคราะหถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนตอสังคม ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ

คําสําคัญ : การจัดการ, หมอกควัน, ประชาชน

Abstract
The objectives of this study were 1) to study the smog management

of people in Mae Tha sub-district municipality, Mae On district, Chiang Mai province.
2) to compare the personal factors in smog management of people in Mae Tha
sub-district municipality, Mae On district, Chiang Mai province, 3) to find out
the problems, obstacles and suggestions in smog management of people in Mae Tha
sub-district municipality, Mae On district, Chiang Mai province, and 4) to apply
the principle of Iddhipada in solving problem of smog management of people
in  Mae Tha sub-district municipality, Mae On district, Chiang Mai province.
The research used mixed method research. The populations and samples were 4,664
people selected from people who live in Mae Tha sub-district municipality, Mae On
district, Chiang Mai province. The samples were 370 peopleby using the formula     of
Taro Yamane with random sampling. The data was collected by using               the
questionnaire and the data analysis performed by a computer program for social
science research and by the using frequency, percentage, mean and standard
deviation: SD, T-test, F-test with one-way analysis of variance (One way ANOVA)
and differentiates the dual average with Least Significant Difference: (LSD). In the part
of open-ended questions showed the problems, obstacles and suggestions,
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the researcher arranged the group according to the issues of open- end. Then, there
was to analyze by frequency and data from interviews, the researcher will gather
data on the essence of the interview, then content analysis technique.

The findings of this research as follows:
1) The opinion level in smog management of people in Mae Tha sub-

district municipality, Mae On district, Chiang Mai province was overall at the
moderate level (x̄= 3.33). When considering in each aspect, it was found that the
opinion level in smog management of people in Mae Tha sub-district municipality,
Mae On district, Chiang Mai province of all aspects was at the moderate level.
The knowledge of smog management was at the highest level (x̄= 3.48) and         the
cause of smog was the lowest level (x̄= 2.97).

2) The comparison level in smog management of people in Mae Tha
sub-district municipality, Mae On district, Chiang Mai province using the hypothesis
test by different analysis according to personal factors, including gender, age,
occupation, education and income found that gender, age, occupation
and education were not different opinion. In the part of income was different
opinion. Then, accepted the hypothesis.

3) The problems, obstacles and suggestion about smog management
of people in Mae Tha sub-district municipality, Mae On district, Chiang Mai province
included the lack of budget, the officials have fewer, the lack of people awareness
did not follow, should consider the common interest more and more. The institute
and people should cooperate to follow the rules and regulations, including
the campaign with penalty and the way to scrap destruction by other methods.

4) The interview was found that the key of informants, most of them focus
on interesting (Citta); the nstituteandpeople should take care of natural resources
more and more. The institute should have the project, policy, campaign to conserve
natural resources, reduce the destruction of natural resources such as reforestation,
building check dams etc. The principle of Buddhism such as Iddhipāda IV,
Ghāravāsadhamma IV in order to apply the conscious mind for analysis of effect that
will arise to society, community and natural resources.

Keywords :management, The smog, people

บทนํา
ภาวะโลกรอนเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศท่ีเกิดจากการกระทําของมนุษยท่ีทําให

อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพ่ิมสูงข้ึน เราจึงเรียกวา ภาวะโลกรอน (Global Warming) กิจกรรมของ
มนุษยท่ีทําใหเกิดภาวะโลกรอน คือ กิจกรรมท่ีทําใหปริมาณกาซเรือนกระจกในบรรยากาศเพ่ิมมาก
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ข้ึน ไดแก การเพ่ิมปริมาณกาซเรือนกระจกโดยตรง เชน การเผาไหมเชื้อเพลิง และการเพ่ิมปริมาณ
กาซเรือนกระจกโดยทางออม คือ การตัดไมทําลายปา๑

ระหวางเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม พ้ืนท่ีภาคเหนือมักประสบกับปญหาหมอกควัน
ซึ่งมีสาเหตุหลักเกิดจากการเผาในพ้ืนท่ีเกษตร การเผาวัชพืชริมทาง ไฟปาและการเผาในชุมชน
กอใหเกิดหมอกควัน ฝุนละออง เถา เขมาควัน ระบายออกสูบรรยากาศ ประกอบกับลักษณะภูมิ
ประเทศท่ีเปนแองกระทะ สภาวะอากาศท่ีแหงและนิ่ง ทําใหฝุนละอองแขวนลอยอยูในบรรยากาศสง
ผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัยของประชาชน บดบังทัศนวิสัย และสงผลกระทบตอ
การทองเท่ียว๒

ปญหาหมอกควันนั้นไมไดเกิดเพียงแคตําบลแมทาเทานั้นยังเกิดปญหากับพ้ืนท่ีใกลเคียง
ดวย สาเหตุท่ีทําใหเกิดหมอกควันก็เกิดข้ึนจากพ้ืนท่ีใกลเคียงดวยเชนกัน และลักษณทางภูมิศาสตร
ของพ้ืนท่ีตําบลแมทานั้น ยังเอ้ือตอการปกคลุมของหมอกควันดวยท่ีมีลักษณะเปนแองกระทะ
ประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับผลกระทบเปนอยางมาก โดยเฉพาะปญหาดานเศรษฐกิจ สังคมและสุขภาพ
อนามัยของประชาชนในพ้ืนท่ี ซึ่งตําบลแมทาเปนตําบลท่ีหางจากจากตัวอําเภอและจังหวัด
คอนขางมาก ปญหาดังกลาวจึงไดรับการแกไขจากหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังนอกและท้ังในพ้ืนท่ี
คอนขางลาชาประจําทุกป ดังนั้นปญหาดังกลาวผูนําและประชาชนในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกลเคียงควรหา
มาตรการและหารือรวมกัน เพ่ือหาทางออกและแกไขปญหาหมอกควันรวมกัน
๑. วัตถุประสงคของการวิจัย

๑.๑เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการจัดการหมอกควันของประชาชนใน
เขตตําบลแมทา อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม

๑.๒เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการจัดการหมอกควันของ
ประชาชนในเขตตําบลแมทา อําเภอ แมออน จังหวัดเชียงใหมจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล

๑.๓ เพ่ือศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการจัดการหมอกควันของประชาชนใน
เขตตําบลแมทา อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม

๑.๔ เพ่ือศึกษาการประยุกตใชหลักอิทธิบาทธรรมในการแกไขปญหาการจัดการ หมอก
ควันของประชาชนในเขตตําบลแมทา อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม
๒. ขอบเขตของการวิจัย

๒.๑ ขอบเขตดานเนื้อหาผูวิจัยมุงศึกษาเนื้อหาครอบคลุมแนวคิดการจัดการหมอกควัน
ประกอบดวย ๑. ดานสาเหตุ ๒. ดานผลกระทบ ๓. ดานหนวยงานรับผิดชอบ ๔. ดานองคความรู
และ ๕. ดานการรณรงค และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ไดแก หลักอิทธิบาทธรรม ซึ่ง
ประกอบดวย ๑. ดานฉันทะ ๒. ดานวิริยะ ๓. ดานจิตตะ ๔. ดานวิมังสา ของประชาชนในเขตตําบล
แมทา อําเภอแมออนจังหวัดเชียงใหม

๒.๒ ขอบเขตดานตัวแปรไดแกตัวแปรตน (Independent Variable)ไดแก ปจจัยดาน
บุคคลประกอบดวยเพศ อายุ อาชีพ วุฒิการศึกษา และระดับรายได และ ตัวแปรตาม (Dependent

๑ภาวะโลกรอน, [ออนไลน]. แหลงท่ีมา: https://sites.google.com/site/tayton8761/khwam-
hmay-khxng-phawa-lok-rxn/phawa-lok-rxn-mi-ki-prapheth [๑ สิงหาคม ๒๕๕๘].

๒กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุ พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม,
“ยุทธศาสตร /มาตรการแก ไขปญหาไฟปาและหมอกควัน ป ๒๕๕๘”,[ออนไลน ], แหลง ท่ีมา :
http://www.dnp.go.th/forestfire/2558.pdf [๑ สิงหาคม ๒๕๕๘].
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Variable) ไดแก การจัดการหมอกควันของประชาชนในเขตตําบลแมทา อําเภอแมออน จังหวัเชียง
ใหม ท้ังหมด ๕ ดาน ซึ่งประกอบดวย ๑. ดานสาเหตุ ๒. ดานผลกระทบ ๓. ดานหนวยงานรับผิดชอบ
๔. ดานองคความรู และ ๕. ดานการรณรงค

๒.๓ ขอบเขตดานประชากร / ผูใหขอมูลหลักไดแก ประชาชนในเขตตําบลแมทา
อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม  จํานวน ๔,๖๖๔ คนและสัมภาษณผูใหขอมูลหลักท่ีสําคัญ จํานวน ๘
รูป/คน

๒.๔ ขอบเขตดานพื้นท่ีไดแก เขตตําบลแมทา อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม
๒.๕ ขอบเขตดานระยะเวลาดําเนินการตั้งแตเดือน สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึง เดือน มกราคม

๒๕๕๙ รวมระยะเวลาในการศึกษาท้ังสิ้น ๖ เดือน
๓. สมมติฐานการวิจัย

ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ อาชีพ วุฒิการศึกษา ระดับรายได ตางกันมีการจัดการหมอกควัน
ในเขตตําบลแมทา อําเภอแมออนจังหวัดเชียงใหม ท่ีแตกตางกัน
๔. กรอบแนวคิดในการวิจัย

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดการหมอกควันของประชาชนในเขตตําบลแมทา อําเภอแม
ออน จังหวัดเชียงใหม” จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ผูวิจัยกําหนดกรอบ
แนวคิดการวิจัย ดังนี้

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

แผนภาพท่ี ๑. แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย

ปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการหมอกควันของ
ประชาชน ในเขตตําบลแมทา อําเภอแมออน

จังหวัดเชียงใหม
๑) ดานสาเหตุของหมอกควัน
๒) ดานผลกระทบจากปญหาหมอกควัน
๓)ดานหนวยงานรับผิดชอบการแกไขปญหา
หมอกควัน
๔)ดานองคความรูในการจัดการหมอกควัน
๕) ดานการรณรงคในการจัดการหมอกควัน

สัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ
จํานวน ๘ รูป/คน
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๕. วิธีการดําเนินการวิจัย
๕.๑ รูปแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสม (Mixed Method)โดยเปนการวิจัยเชิงปริมาณซึ่งเปน

การสํารวจ และการวิจัยเชิง ใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview)กับผูใหขอมูลสําคัญ
๕.๒ ประชากรและกลุมตัวอยาง
๕.๒.๑ ประชากรประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก ประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตตําบลแมทา

อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม จํานวน ๔,๖๖๔ คน
๕.๒.๒ กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางท่ีใชในหารวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขนาดของกลุม

ตัวอยางกลุมประชากรของ Taro Yamane๓จะไดขนาดของกลุมตัวอยางจํานวน ๓๗๐คน การสุม
ตัวอยาง โดยการสุมตัวอยางงาย

๕.๒.๓ ผูใหขอมูลหลักการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูใหขอมูล
สําคัญ จํานวน ๘รูป/คน

๕.๓ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
การจัดการหมอกควันของประชาชนในเขตตําบลแมทา อําเภอแมออนจังหวัดเชียงใหม

ผูวิจัยไดสรางแบบสัมภาษณ เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบบสัมภาษณท่ีใชเปนแบบมีโครงสราง
(Structured Interview)

๕.๔ การวิเคราะหขอมูล
๑. การวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จทางสถิติเพ่ือการ

วิจัยทางสังคมศาสตร ดังนี้
สถิติพรรณนา อธิบายลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยางและพรรณนาคาความถ่ี คารอยละ

คาเฉลี่ย(Mean)และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)
สถิติเชิงอนุมานใชสําหรับทดสอบสมมติฐาน เพ่ือเปรียบเทียบการจัดการหมอกควันของ

ประชาชน ในเขตตําบลแมทา อําเภอแมออนจังหวัดเชียงใหมโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล สถิติท่ี
ใชคือ การทดสอบคาที (t-test) ในกรณีตัวแปรตนสองกลุม และการทดสอบคาเอฟ(F-test) ดวยการ
วิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) เม่ือพบวามีความแตกตางจึงทดสอบ
ความแตกตางรายคู โดยวิธีการหาผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุด (Least Significant Difference: LSD)

๒. การวิเคราะหขอคําถามปลายเปด ผูวิจัยทําการเก็บขอมูลตามกรอบการวิจัยจากนั้นนํา
ขอมูลมาจัดกลุมขอมูลแลวทําการวิเคราะหโดยการแจกแจงความถ่ี

๓. การวิเคราะหขอมูลแบบสัมภาษณเชิงลึก ประเด็นการสัมภาษณท่ีกําหนดไววิเคราะห
โดยใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหาความเรียงเชิงพรรณนา

๖. ผลการวิจัย
๖.๑ ผลการวิเคราะหดานปจจัยสวนบุคคล
ประชาชนในเขตตําบลแมทา อําเภอแมออนจังหวัดเชียงใหมสวนใหญเปนเพศชาย

จํานวน ๒๒๓ คน คิดเปนรอยละ ๖๐.๓ และเปนเพศหญิง จํานวน ๑๔๗ คน คิดเปนรอยละ ๓๙.๗

๓อภินันต จันตะนี,การใชสถิติวิเคราะหขอมูล สําหรับวิจัยทางธุรกิจ , (คณะวิทยาการจัดการ:
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา, ๒๕๔๙),หนา ๓๕.
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มีอายุระหวาง ๕๑ – ๖๐ ปจํานวน ๙๙ คน คิดเปนรอยละ ๒๖.๘ มีอาชีพรับจางอิสระ จํานวน ๑๖๙
คน คิดเปนรอยละ ๔๕.๗ มีระดับการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา จํานวน ๑๕๙ คน คิดเปน
รอยละ ๔๓.๐ และมีรายไดตอเดือน ต่ํากวา ๕,๐๐๐ บาท จํานวน ๑๖๑ คน คิดเปนรอยละ ๔๓.๕

๖.๒ ผลการวิเคราะหขอมูลระดับความคิดเห็นของการจัดการหมอกควันของ
ประชาชน ในเขตตําบลแมทา อําเภอแมออนจังหวัดเชียงใหม

จากการวิ เคราะหขอมูลเ ก่ียวกับระดับความคิดเห็นของการจัดการหมอกควัน
ของประชาชนในเขตตําบลแมทา อําเภอแมออนจังหวัดเชียงใหมพบวา ประชาชนในเขตตําบลแมทามี
ระดับความคิดเห็นท่ีมีตอการจัดการหมอกควันของประชาชน ในเขตตําบลแมทา อําเภอแมออน
จังหวัดเชียงใหม โดยรวม คาเฉลี่ยรวมอยูในระดับปานกลาง ( x̄= ๓.๓๓ ) เม่ือพิจารณาเปนรายเปน
ดาน พบวา ทุกดานมีระดับในการจัดการหมอกควันของประชาชน ในเขตตําบลแมทา อยูในระดับ
ปานกลาง คาเฉลี่ยสูงสุด ( x̄= ๓.๔๘ ) ในดานองคความรูในการจัดการหมอกควัน สวนคาเฉลี่ยต่ําสุด
อยูในลําดับนอยท่ีสุด ( x̄= ๒.๙๗ )ในดานสาเหตุของหมอกควัน

๖.๓ ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
การเปรียบเทียบระดับการจัดการหมอกควันของประชาชน ในเขตตําบลแมทา อําเภอ

แมออนจังหวัดเชียงใหม จําแนกตามเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และระดับรายไดตอเดือน
แสดงดวยคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (t-test) และคาเอฟ (F-test)
โดยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Anova) เม่ือพบวามีความแตกตางจึง
ทดสอบความแตกตางรายคูโดยวิธีการหาผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุด (Least Significant Difference:
LSD)

ผลการทดสอบสมมติฐานจํานวน ๕ สมมติฐาน มีสมมติฐานท่ี ๑ ๒ ๓ ๔ ซึ่งประกอบดวย
ตัวแปรตน คือ เพศ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษา พบวา ปฏิเสธสมมติฐาน สวนสมมติฐานท่ี ๕ ซึ่ง
ประกอบดวยตัวแปรตน คือ รายไดตอเดือน พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ
๐.๐๑ จึงยอมรับสมมติฐาน

สรุปองคความรูท่ีไดรับจากการวิจัย สามารถสรุปไดวาการจัดการหมอกควันของประชาชนใน
เขตตําบลแมทา อําเภอแมออนจังหวัดเชียงใหม โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ชี้ใหเห็นวาการ
จัดการหมอกควันของประชาชนในเขตตําบลแมทา อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหมเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพระดับหนึ่ง ซึ่งหากแยกตามดานชี้ในเห็นวาดานสาเหตุของหมอกควันเกิดจากการเผาปา
โดยฝมือมนุษย การเผาขยะในชุมชน และการเผาเศษวัสดุในชุมชน เปนสวนใหญ สงผลการกระทบตอ
สุขภาพ โรคภูมิแพ และเกิดความเสียหายตอการทองเท่ียวในชุมชน ดังนั้น หนวยงานมีบทบาทในการ
ปองกันแกไขปญหาหมอกควันควรมีการสงเสริมความรูการนําเกษตรอินทรียเพ่ือลดการเผา และใช
มาตรการและกฎหมายการจัดการเผาปาอยางเขมงวดรวมถึงสงเสริมดานองคความรูในการจัดการ
หมอกควันใหประชาชนทราบถึง บทบาทและหนาท่ี สาเหตุ และมีความรูความเขาใจในการแกไข
ปญหาหมอกควันในชุมชน มีการรณรงคประชาสัมพันธใหขอมูลขาวสารความรูเก่ียวกับปญหาหมอก
ควัน และทุกภาคสวนมีการเฝาระวังและลาดตระเวนในพ้ืนท่ีเสี่ยง

นอกจากนั้นการนําหลักอิทธิบาทธรรมมาประยุกตใชในการแกไขปญหาหมอกควัน
เกิดความพอใจในการจัดการหมอกควันระดับหนึ่ง แตหนวยงานท่ีเก่ียวของก็พยายามชวยกันแกไข
ปญหานี้ ในสวนของราชการและประชาชนนั้นไดชวยกันปองกันสาเหตุของการเกิดปญหาหมอกควัน
และชวยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน ซึ่งสงผลกระทบในหลายดาน ในสวนของหนวยงานก็มี
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โครงการ การรักษาทรัพยากรธรรมชาติลดการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ สามารถพินิจวิเคราะหวา
ปญหาท่ีเกิดข้ึนนั้นเกิดจากสิ่งใดเปนอันดับแรก แลวมาพิจารณาตอถึงหนทางในการแกไขปญหา รูจะ
เอาใจใสในหนาท่ี ความเปนอยู สังคมรอบขางมากข้ึน มีความพอใจในวิถีชีวิตความเปนอยูในชุมชนท่ี
ผูกพันกับธรรมชาติ

๘. ขอเสนอแนะ
๘.๑ ขอเสนอแนะท่ัวไป

๑) ตําบลแมทาควรจะมีนโยบายท่ีชัดเจนในการจัดการหมอกควันโดยมุงเนนไปท่ี
การจดัการท่ีแหลงกําเนิดหมอกควัน

๒) ตําบลแมทาควรสงเสริมกระบวนการจัดการปญหาหมอกควันในเขตตําบลแมทา
๓) ตําบลแมทาควรสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีพฤติกรรมการจัดการหมอก

ควันท่ีแหลงกําเนิด
๔) รัฐบาลควรมีนโยบายท่ีชัดเจนในการสนับสนุนงบประมาณในการแกไขปญหา

หมอกควันอยางเรงดวน
๕) ตําบลแมทาควรจะจัดโครงสรางการบริหารงานขององคกรซึ่งมีหนาท่ีรับผิดชอบ

งานดานการจัดการปญหาหมอกควันใหม โดยการทํางานแบบแบงงาน โดยมีผูรับผิดชอบแตละ
ข้ันตอนอยางชดัเจน รวมท้ังการมีเจาหนาท่ีผูมีความรูความสามารถโดยตรง

๖) ตําบลแมทาควรเพ่ิมจํานวนผูรับผิดชอบและพิจารณาคาตอบแทนท่ีมีความเปน
ธรรมกับพนักงานเหลานัน้

๘.๒ ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
๑) ควรศึกษาถึงแรงจูงใจของประชาชนในการจัดการหมอกควันในตําบลแมทา
๒) ควรศึกษาถึงบทบาทและหนาท่ีของประชาชนในการจัดการหมอกควันในตําบล

แมทา
๓) ศึกษาถึงการนําหลักอิทธิบาทธรรม ไปประยุกตใชในการจัดการในดานอ่ืนๆ

เพ่ือกอใหเกิดแนวทางในการปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพไดหลากหลายมากข้ึน
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การมีสวนรวมของประชาชนและเครือขายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสงเสริม
ประเพณีทองถิ่นเพ่ือการทองเที่ยว : กรณีศึกษาประเพณีแหนาคมาไมตําบลสมอแข  อําเภอ

เมือง  จังหวัดพิษณุโลก
Participation of  people  and  networks  of  local  administration

organizations in  local  culture  promotion  for  tourism  :  A  case  of “Hae-
Nak-Ma-Mai” of  TambonSamokhaeAmphoeMuangPhitsanulokProvince

พัฒณปกรณ  ดอนตุมไพร*1

ดร.วงศกร  เจียมเผา**

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนและเครือขายขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในการสงเสริมประเพณีทองถ่ินเพ่ือการทองเท่ียว : กรณีศึกษาประเพณีแหนาคมาไม
ตําบลสมอแข  อําเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลกประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก ประชาชน  และกลุมผูนํา
ทองถ่ิน  ในเขตตําบลสมอแข  อําเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  จํานวน ๑๕,๑๐๖ คนกลุมตัวอยาง จํานวน
๓๙๐ คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา ๕ ระดับ ไดคาความเชื่อม่ันท้ัง
ฉบับ เทากับ ๐.๙๗การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for window สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล
ไดแก คาเฉลี่ย (X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) การทดสอบที (t-test) และการทดสอบเอฟ (F-test)

ผลการวิจัยพบวา
ระดับการมีสวนรวมของประชาชนและเครือขายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการสงสริม

ประเพณีทองถ่ินเพ่ือการทองเท่ียวในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการมี
สวนรวมในการประเมินผล มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก รองลงมา คือ ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ
และดานการมีสวนรวมในผลประโยชนดานท่ีมีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย ไดแก ดานประโยชนตอชุมชน

แนวทางในการพัฒนาเครือขายการมีสวนรวมของประชาชนและเครือขายขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในการสงเสริมประเพณีทองถ่ินเพ่ือการทองเท่ียว ดังนี้ ควรเปดโอกาสใหประชาชนในพ้ืนท่ีเขามามี
สวนรวมใหมากข้ึน อีกท้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ินควรใหการสนับสนุน สงเสริม การประชาสัมพันธ
ประเพณีแหนาคมาไมใหเปนท่ีรูจักอยางแพรหลาย สืบสานอนุรักษใหคงอยูตลอดไป

คําสําคัญ:การมีสวนรวม, ประเพณีทองถ่ิน, แหนาคมาไม

1*นิสิตปรญิญาโท หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต (สาขาการปกครองทองถ่ิน) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู
สงคราม

1**อาจารยท่ีปรึกษา
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Abstract
This research aims to study the involvement of the public and the network of

local governments in promoting local traditions for tourism: A Case Study of Traditional
Hae-Nak-Ma-Mai of the SamoDistrict Phitsanulok Province. The population consisted of
residents and local leaders in the SamoDistrict  Phitsanulok Province was ๑๕,๑๐๖ person.A
sample ๓๙๐ was used in the research scales five levels of reliability was๐.๙๗ Data analysis
software package SPSS for window statistics. Data were analyzed using mean ( X ), standard
deviation (SD).independent sample t-test and F-test.
The research found as follow :

The participation of the people and a network of local governments in Submit by
local traditions for tourism as a whole at a high level. Considering it was found that the
participation in the evaluation. Compliance with the high level of the minor is engaging in
the practice. And participation in the benefits.The side with the final sequence, including
the benefit of the community.

The development of a network of public participation and a network of local
governments in promoting local traditions for tourism should be the opportunity for local
people to contribute more. The local governments should be encouraged to promote
Naga Traditional wooden horse to be more widely known. Conservatives continue to
remain forever.

Keywords:The Participation, Traditional, Hae-Nak-Ma-Mai

บทนํา
สืบเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตอเนื่องมาถึงปจจุบัน แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)ไดกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศสู
ความสมดุลและยั่งยืน  โดยนําทุนของประเทศท่ีมีศักยภาพมาใชประโยชนอยางบูรณาการและเก้ือกูลกัน
พรอมท้ังเสริมสรางใหแข็งแกรงเพ่ือเปนรากฐานการพัฒนาประเทศท่ีสําคัญไดแก การเสริมสรางทุนสังคม
(ทุนมนุษย ทุนสังคม ทุนทางวัฒนธรรม) ใหความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยสูสังคมคุณภาพ มุง
สรางภูมิคุมกันตั้งแตระดับปจเจก ครอบครัว และชุมชน สามารถจัดการความเสี่ยง และปรับตัวเขากับการ
เปลี่ยนแปลง มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและไดรับประโยชนจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ประเพณี
วัฒนธรรมอยางยั่งยืนและเปนธรรม2๑

ขนบธรรมเนียมประเพณีจึงเปนสวนสําคัญของชีวิตท่ีควรศึกษาภูมิหลังของปราชญโบราณท่ี
หยั่งรากอยูในวิถีชีวิตของผูคนมีพลังในการขับเคลื่อนตัวเองสามารถผสานและสืบทอดไดตอเนื่อง  อันเปน
เอกลักษณสําคัญยิ่งท่ีทําใหมนุษยและกลุมคนตาง ๆ  มีความม่ันใจในความเปนมนุษยและเชื่อม่ันในสังคม
ของตนเอง  อีกท้ังยังชวยพัฒนาศักยภาพแหงความสัมพันธทางสังคมระหวางกลุมตาง ๆ  ใหดํารงอยู
รวมกันอยางสันติโดยอาศัยขนบธรรมเนียมประเพณีไทยซึ่งคนไทยทุกคนจะใชภูมิปญญาไทยในการศึกษา
เพ่ือจะไดเปนไทยท่ีมีคายิ่ง ประเพณีไทยสวนใหญจะมีรากฐานสําคัญหยั่งรากลึกอยูในคําสอนของ

2 ๑นคร  มูลงาม.  (๒๕๕๒). ประสิทธิภาพในการดําเนินงานการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล
ในประเทศไทย.วิทยานิพนธ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร). มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย.
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พระพุทธศาสนาเปนสวนใหญ  เปนหลักปฏิบัติในชีวิตประจําวันท่ีปฏิบัติสื่บตอกันมาจนกลายเปนนิสัย
เปนเอกลักษณของคนไทยไปโดยไมรูสึกตัว  การวางแนวทางแหงชีวิตท่ีจะอยูรวมกันในการปฏิบัติตนเพ่ือให
สอดคลองและเปนท่ีพอใจแกบุคคลทุกฝาย  ดังนั้น  ประเพณีไทยจึงมีสวนสําคัญอยางยิ่งตอวิถีชีวิตของคน
ทุกคน  มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองศึกษาเรียนรูและนําไปปฏิบัติสําหรับตนและตอสังคม  ประเพณีถือ
เปนวัฒนธรรม  ท่ีเปนเครื่องแสดงออกถึงบุคลิกลักษณะของชาติและสืบตอความเปนชาติ  ประเทศใดชาติ
ใดถาไรซึ่งวัฒนธรรมเปนของตนเองแมจะมีกําลังอํานาจเพียงใดก็ตามในท่ีสุดก็จะถูกกลืนชาติ  เพราะ
จะตองรับเอาวัฒนธรรมของผู อ่ืนมาใชเปนของตนและในท่ีสุดก็จะสูญเสียบุคลิกลักษณะของตน
๓๒

ประเพณีแหนาคมาไมถือเปนประเพณีท่ีสําคัญของบานดงประโดกกรมธรรมเปนประเพณี
การบวชนาคท่ีเกาแกเกิดข้ึนมานานแลวแตไมมีการบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร เปนเพียงการบอกเลาตอ
ๆ กันมาจากคนรุนหนึ่งสูคนอีกรุนหนึ่งจนเปนท่ีเขาใจตรงกัน โดยจะนิยมบวชนาคในเดือน ๔ (เดือน
เมษายน) ของทุกป  ชาวบานดงประโดกกรมธรรมแมจะมีวัฒนธรรมท่ีแตกตางไปจากคนทองถ่ินจังหวัด
พิษณุโลกเนื่องจากเปนชาวลาวพวนท่ีอพยพมาจากจังหวัดราชบุรี แตก็นับถือพระพุทธศาสนาเชนเดียวกัน
กับชาวทองถ่ินพิษณุโลก ซึ่งชาวพุทธมีความเชื่อวา ถามีบุตรชายพอแมจะภาคภูมิใจเม่ือลูกไดบวชเรียน ถามี
บุตรสาวพอแมจะภาคภูมิใจเม่ือลูกไดเขาพิธีแตงงาน และมีความเชื่อวาบุตรชายท่ีไดบวชเรียนใน
พระพุทธศาสนาจะสงผลบุญตอบิดามารดาเม่ือเวลาเสียชีวิตบิดามารดาจะไดเกาะชายผาเหลืองข้ึนสวรรค
ดังนั้นผูชายท่ีมีอายุครบ ๒๐ ปบริบูรณ ท่ี มีความประสงคจะบวชเรียนก็สามารถบวชไดตามหลัก
พระพุทธศาสนา ซึ่งจะกระทําในวันเวลาใดก็ไดตามความสะดวกและเหมาะสม๔๓

ประเพณีดังกลาวถือเปนประเพณีสําคัญท่ีเรียงรอยคนในชุมชนใหอยูรวมกันอยางสันติสุข  นี่ถือเปน
เปาหมายอันสําคัญของการบริหารภาครัฐท่ีจะยังประโยชนสุขใหกับประชาชนผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา
การมีสวนรวมของประชาชนและเครือขายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการสงเสริมประเพณีทองถ่ินเพ่ือ
การทองเท่ียว : กรณีศึกษาประเพณีแหนาคมาไม  ตําบลสมอแข  อําเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลกเพ่ือเปนแนวทาง
ในการอนุรักษประเพณี  วัฒนธรรมของทองถ่ินอ่ืน ๆ ตอไป

๑. วัตถุประสงคของการวิจัย
๑. เพ่ือศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนและเครือขายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน

การสงเสริมประเพณีทองถ่ินเพ่ือการทองเท่ียว : กรณีศึกษาประเพณีแหนาคมาไม  ตําบลสมอแข  อําเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก

๒. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนและเครือขายขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในการสงเสริมประเพณีทองถ่ินเพ่ือการทองเท่ียว :กรณีศึกษาประเพณีแหนาคมาไม  ตําบลสมอแข
อําเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก

๓. เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนและเครือขายขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในการสงเสริมประเพณีทองถ่ินเพ่ือการทองเท่ียว : กรณีศึกษาประเพณีแหนาคมาไม
ตําบลสมอแข อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

๓๒ธานัทปตนัยธานัท.  (๒๕๕๓). การศึกษาทัศนคติของผูนําชุมชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานตีอจริยธรรม
ทางการเมืองของนักการเมือง.  ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี.

๔๓นันทชพร  การสมดี.  (๒๕๕๔ ). การมีสวนรวมพัฒนาทองถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเมืองเล็น
อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม.วิทยานิพนธปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
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๒. ขอบเขตการวิจัย
๒.๑ขอบเขตดานเนื้อหา
ในการวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตดานเนื้อหาเก่ียวกับเนื้อหา เปนการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชน

และเครือขายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการสงเสริมประเพณีทองถ่ินเพ่ือการทองเท่ียว : กรณีศึกษา
ประเพณีแหนาคมาไม  ตําบลสมอแข  อําเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  ใน ๔ ดาน  คือ การมีสวนรวมใน
การตัดสินใจ การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ การมีสวนรวมในผลประโยชนของชุมชน การมีสวนรวมใน
การประเมินผล

๒.๒ ขอบเขตตัวแปร
ตัวแปรตน  ไดแก  เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส  และระดับการศึกษา  ของประชาชนและ

กลุมผูนําทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการสงเสริมประเพณีทองถ่ินเพ่ือการทองเท่ียว :
กรณีศึกษาประเพณีแหนาคมาไม  ตําบลสมอแข  อําเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก

ตัวแปรตาม  ไดแกระดับการมีสวนรวมของประชาชนและกลุมผูนําทองถ่ินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในการสงเสริมประเพณีทองถ่ินเพ่ือการทองเท่ียว : กรณีศึกษาประเพณีแหนาคมาไม
ตําบลสมอแข  อําเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก ๔ ดาน  คือ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ  การมีสวนรวม
ในการปฏิบัติการ  การมีสวนรวมในผลประโยชนของชุมชน  การมีสวนรวมในการประเมินผล

๒.๓ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรท่ีใชในการวิจัยคือประชาชนและกลุมผูนําทองถ่ิน  ในเขตตําบลสมอแขอําเภอเมือง  จังหวัด
พิษณุโลก  จํานวน ๑๕,๑๐๖ คน
กลุมตัวอยางไดแก ประชาชนและกลุมผูนําทองถ่ิน  ในเขตตําบลสมอแข  อําเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก
จํานวน ๓๙๐ คน
๓. สมมติฐานการวิจัย

ประชาชนท่ีมี  เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา และอาชีพท่ีตางกันจะมีระดับ
การมีสวนรวมในการสงเสริมประเพณีทองถ่ินเพ่ือการทองเท่ียว : กรณีศึกษาประเพณีแหนาคมาไม  ตําบล
สมอแข  อําเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลกแตกตางกัน

๔. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาวิเคราะหภายใตกรอบแนวคิดเก่ียวกับการมีสวนรวมของชุมชน

และเครือขายขององคการบริหารสวนทองถ่ินในการสงเสริมประเพณีทองถ่ินเพ่ือการทองเท่ียว ในการท่ีจะ
อนุรักษประเพณีแหนาคมาไม ของตําบลสมอแข อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยผูวิจัยไดสรุปกรอบ
แนวคิดในการวิจัย  ไวดังนี้
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๖๕๖

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม

สถานภาพสวนบุคคล การมีสวนรวมของชุมชนและเครือขายฯ
๑. เพศ
๒. อายุ ๑. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ
๓. สถานภาพสมรส ๒. การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ
๔. ระดับการศึกษา ๓. การมีสวนรวมในผลประโยชนของชุมชน
๕. อาชีพ ๔. การมีสวนรวมในกาประเมินผล

แผนภาพท่ี ๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย
๕. วิธีดําเนินการวิจัย

๕.๑ ประชากรและกลุมตัวอยาง
๕.๑.๑ ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนีไ้ดแก ประชาชนและกลุมผูนําทองถ่ิน  ในเขตตําบล

สมอแข  อําเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก ท้ังหมด ๘ หมูบาน รวมท้ังสิ้น ๑๕,๑๐๖ คน
๕.๑.๒ กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก ประชาชนและกลุมผูนําทองถ่ิน  ในเขตตําบลสมอแข

อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กําหนดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรคํานวณหาคาขนาดของยามาเน(Yamane,
๑๙๗๖)อางถึงในภัคญดา คงสมัย๕๔ไดกลุมตัวอยาง จํานวน ๓๙๐คน โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลาย
ข้ันตอน (multi stage sampling)

๕.๒ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามการมีสวนรวมของประชาชนและเครือขาย
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการสงเสริมประเพณีทองถ่ินเพ่ือการทองเท่ียว : กรณีศึกษาประเพณี
แหนาคมาไม  ตําบลสมอแข  อําเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลกมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนแบบประมาณ
คา ๕ ระดับ (Rating Scale) ตามเกณฑของบุญชม ศรีสะอาด๖๕ ไดแกมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย
และนอยท่ีสุดมีคาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Index of Item Objective Congruence : IOC)๗๖อยู
ระหวาง ๐.๖๐ – ๑.๐๐ ไดคาความเชื่อม่ันท้ังฉบับ เทากับ ๐.๙๗

๕.๓. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร

โดยใชสถิติ ดังนี้
๑.การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามหลังจากท่ีไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม

๔ภัคญดา คงสมยั.(๒๕๕๕).การใชอํานาจของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองลําพูน.
วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม.

๕บุญชม ศรสีะอาด.(๒๕๕๔).การวิจัยเบื้องตน.(พิมพครั้งท่ี ๙).กรุงเทพ : สุวีริยาสาสน.
6พวงรัตน ทวีรัตน.(๒๕๔๐). วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร. พิมพครั้งท่ี ๘.กรุงเทพมหานคร

: เจริญผล.
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เรียบรอย นําขอมูลท่ีไดไปวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จทางสถิติเพ่ือการ
วิจัย ดังนื้

สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics)สําหรับอธิบายลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง
และพรรณนาการมีสวนรวมของประชานและเครือขายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการสงเสริม
ประเพณีทองถ่ินเพ่ือการทองเท่ียว : กรณีศึกษาประเพณีแหนาคมาไม ตําบลสมอแข อําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลกสถิติท่ีใช คือ คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)

สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชสําหรับทดสอบสมมติฐาน เพ่ือเปรียบเทียบความ
แตกตางของปจจัยท่ีมีผลตอระดับการมีสวนรวมของประชานและเครือขายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในการสงเสริม ประเพณีทองถ่ินเพ่ือการทองเท่ียว : กรณีศึกษาประเพณีแหนาคมาไม ตําบลสมอแข อําเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล สถิติท่ีใช คือ การทดสอบคาที(t – test) และตัวแปรตน
สองกลุม สถิติท่ีใช คือ การทดสอบคา (F-test)

๖. ผลการวิจัย
๖.๑ ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม

ผูตอบแบบสอบถามโดยจําแนกตามเพศแลว พบวา เพศชายมากกวาเพศหญิง ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีอายุ๔๑-๕๐ ปคิดเปนรอยละ ๓๐.๐ และรองลงมาอยูในชวงอายุ ๓๑-๔๐ ป ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพสมรส คิดเปน รอยละ ๕๖.๗ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอบปลาย คิดเปนรอยละ ๕๐.๐ ผูตอบแบบสอบถามใหญมีอาชีพอาชีพ
เกษตรกรรมคิดเปนรอยละ ๖๔.๑

๖.๒ การศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนและเครือขายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
การสงเสริมประเพณีทองถิ่นเพื่อการทองเท่ียว : กรณีศึกษาประเพณีแหนาคมาไม ตําบลสมอแข อําเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลกโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดานโดยเรียงคาเฉลี่ยจากลําดับสูงสุดไป
ลําดับทายสุด ไดแก ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก  ( X = ๓.๙๘,S.D.=
๐.๔๓) รองลงมา คือ ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ ( X = ๓.๙๓,S.D. = ๐.๓๖) และดานการมีสวน
รวมในผลประโยชนของชุมชน ( X = ๓.๙๐,S.D. = ๐.๓๔) สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย ไดแก ดานการ
มีสวนรวมในการตัดสินใจ( X = ๓.๘๖,S.D. = ๐.๓๕) ซึ่งผูวิจัยสรุปรายละเอียดในแตละดาน ดงันี้

๑. ดานการตัดสินใจ การตัดสินใจ โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอโดยเรียง
คาเฉลี่ยจากลําดับสูงสุด ๓ ลําดับแรก ไดแก ไดเขารวมประชุมเพ่ือพัฒนาแหงทองเท่ียวในชุมชนของทาน
( X =๔.๓๐,S.D.=๐.๔๖) รองลงมา คือ ไดมีโอกาสเสนอโครงการและกิจกรรมของชุมชน( X = ๔.๐๐,S.D. =
๐.๖๓) และไดมีสวนรวมในการกําหนดปญหา และความตองการของประชาชนในชุมชน ( X = ๔.๐๐,S.D.
= ๐.๗๗)

๒. ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอโดย
เรี ยงค า เฉลี่ ยจากลํ าดับสู งสุ ด ๓ ลํ าดับแรก ได แก  ได มีส วนร วมในการติดตอประสานงาน
กับบุคคล หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือขอความรวมมือในการปฏิบัติตามโครงการพัฒนาชุมชน
( X = ๔.๓๐,S.D. = ๐.๗๘) รองลงมา คือไดรวมเปนคณะกรรมการในการจัดงานประเพณีของทองถ่ิน
( X = ๔.๐๐,S.D = ๐.๖๓) และไดมีสวนรวมจัดหาวัสดุอุปกรณ เพ่ือการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี
ของทองถ่ิน ( X = ๔.๐๐,S.D = ๐.๗๗)

๓. ดานการมีสวนรวมในผลประโยชนของชุมชน โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนราย
ขอโดยเรียงคาเฉลี่ยจากลําดับสูงสุด ๓ ลําดับแรก ไดแก ไดมีสวนชวยเหลือในการพัฒนาขนบธรรมเนียม
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ประเพณีใหคงอยูคูชุมชน ใหสืบทอดไปสูรุนลูกหลาน ( X = ๔.๒๐,S.D. = ๐.๗๕) รองลงมา คือ ไดมีสวน
รวมดูแลการปฏิบัติ งานตามโครงการพัฒนาชุมชนจนกวาการดํา เนินงานตามโครงการนั้นจะ
เสร็จสิ้น ( X = ๔.๐๐,S.D. = ๐.๖๓) และไดมีโอกาสใชบริการในโครงการ/ กิจกรรมของชุมชน
( X = ๔.๐๐,S.D. = ๐.๖๓) ตลอดจนไดรับประโยชนจากการดําเนินโครงการ/ กิจกรรมของชุมชน
( X = ๔.๐๐,S.D. = ๐.๖๓)

ดานการมีสวนรวมในการประเมินผลโดยรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอโดยเรียง
คาเฉลี่ยจากลําดับสูงสุด ๓ ลําดับแรก ไดแก ไดมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการสงเสริมและพัฒนา
ประเพณีทองถ่ินอยางตอเนื่อง ( X = ๔.๒๐,S.D. = ๐.๔๐) รองลงมา คือ ไดมีสวนรวมในการกําหนด
ทิศทางการสงเสริมและพัฒนาประเพณีทองถ่ินอยางตอเนื่อง ( X =๔.๐๐,S.D.=๐.๖๓) และไดมีสวนรวม
สงเสริมใหมีการประเมินผลการดําเนินโครงการ/ กิจกรรมการพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ิน
( X = ๔.๐๐,S.D. = ๐.๖๔)

๖.๓ ผลการทดสอบสมมติฐาน
ประชาชนท่ีมีอายุ สถานภาพสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และอาชีพ ตางกัน มีระดับการมี

สวนรวมของประชาชนและเครือขายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการสงเสริมประเพณีทองถ่ินเพ่ือการ
ทองเท่ียว : กรณีศึกษาประเพณีแหนาคมาไม ตําบลสมอแข  อําเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลกแตกตางกัน จึง
ยอมรับสมมติฐาน สวนประชาชนท่ีมีเพศตางกัน มีระดับการมีสวนรวมของประชาชนและเครือขายของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในการสงเสริมประเพณีทองถ่ินเพ่ือการทองเท่ียว : กรณีศึกษาประเพณีแหนาค
มาไม  ตําบลสมอแข  อําเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลกไมแตกตางกันจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย

๗. อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้มุงศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนและเครือขายขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินในการสงเสริมประเพณีทองถ่ินเพ่ือการทองเท่ียว : กรณีศึกษาประเพณีแหนาคมาไม ตําบลสมอ
แข อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตามของโคเฮนและอัฟฮอฟ ในภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน เม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ดานการมี
สวนรวมในผลประโยชนของชุมชน ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล และดานการมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ อาจเปนเพราะวา ประเพณีแหงนาคมาไม อยูคูกับชุมชนคนสมอแขมายาวนาน สอดคลองกับ
แนวคิดของโคเฮนและอัฟฮอฟ ซึ่งแบงเปนรูปแบบการมีสวนรวมออกเปน ๔ รูปแบบ ประกอบดวย การมี
สวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ การมีสวนรวมในผลประโยชนของชุมชน และใน
การประเมินผล และสอดคลองกับแนวคิดของปรีดา  เจษฎาวรางกูล๘ท่ีไดทําการศึกษาการมีสวนรวมของ
กรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งผลการวิจัย
ในภาพรวมอยูในระดบัมากทุกดาน มีประเด็นสําคัญท่ีคนพบตามจุดมุงหมายของการวิจัยมีสาระท่ีนาสนใจท่ี
ควรนํามาอภิปราย ดังนี้

๑.๑ ดานการปฏิบัติการ มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา
ประชาชน ผูนําทองถ่ินไดปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประเพณี วัฒนธรรมของทองถ่ินอยางเครงครัด และไดเขา
รวมทํากิจกรรมของชุมชนอยางสมํ่าเสมอ อีกท้ังไดมีสวนรวมในการติดตอประสานงานกับบุคคลหรือ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือขอความรวมมือในการปฏิบัติตามโครงการพัฒนาชุมชนสอดคลองกับงานวิจัย

๘ปรีดา เจษฎาวรางกุล. (๒๕๕๐). การมีสวนรวมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองคูคตอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี. วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขา
การปกครองทองถ่ิน)มหาวิทยาลัยขอนแกน.
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ของฐิตา จิตตั้งตรง๙
๘ ท่ีไดทําการศึกษาการมีสวนรวมของคณะกรรมการชุมชนตอการจัดทําพัฒนาทองถ่ิน

เทศบาลเมืองจันทบุรีผลการศึกษาพบวา การมีสวนรวมของคณะกรรมการชุมชนมีสวนรวมของอยูในระดับ
มาก และพบวาคณะกรรมการชุมชนท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และอาชีพไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕

๑.๒ ดานการมีสวนรวมในผลประโยชนของชุมชน มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ประชาชนและผูนําทองถ่ิน มีสวนชวยเหลือในการพัฒนาขนบธรรมเนียม
ประเพณีใหคงอยูคูชุมชนใหสืบทอดไปสูรุนลูกหลาน อีกท้ังไดมีสวนรวมในการใหกําลังใจแกผูปฏิบัติงานตาม
โครงการพัฒนาชุมชนตาง ๆ ตลอดจนไดรับประโยชนจากการดําเนินโครงการ/ กิจกรรมของชุมชน
สอดคลองกับแนวคิดของธนวัฒนคําภีลานนท๑๐

๙ ท่ีไดทําการศึกษาการมีสวนรวมของกรรมการชุมชนในการ
พัฒนาทองถ่ิน เทศบาลเมืองคูคต จังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบวา การมีสวนรวมของกรรมการชุมชนใน
การพัฒนาทองถ่ิน ในภาพรวมอยูในระดับมาก และพบวาคณะกรรมการชุมชนท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา และอาชีพไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕

๑.๓ ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนราย
ขอ พบวาประชาชน ผูนําทองถ่ินไดมีสวนรวมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแหนาคมาไมเพ่ือใหเปนท่ีรูจักแก
คนท่ัวไป  อีกท้ังไดมีสวนรวมกับหนวยงานภาครัฐในการสงเสริมการพัฒนาแหลงทองเท่ียวและไดนําเสนอ
ผลการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาชุมชนใหกับผูนําชุมชน และประชาชนอยูเสมอ สอดคลองกับแนวคิด
ของ ณรงค  วารีชล ๑๑

๑๐ ท่ีไดทําการศึกษาการมีสวนรวมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาเทศบาลสู
“เมืองนาอยู” กรณีศึกษา : เทศบาลตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พบวา การมีสวนรวมของ
กรรมการชุมชนในการพัฒนาเทศบาลสูเมืองนาอยู ในภาพรวมมีสวนรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณา
เปนรายดาน พบวา มีสวนรวมอยูในระดับมากทุกดาน และพบวากรรมการชุมชนท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา และอาชีพไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕

๑.๔ ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ  โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ
พบวาประชาชนไดมีสวนรวมในการเผยแพรประชาสัมพันธประเพณีแหนาคมาไมในหลายชองทาง  มีการ
ประชาสัมพันธเพ่ือใหประชาชนในชุมชนเขารวมโครงการพัฒนาชุมชนตาง ๆ  อีกท้ังยังไดมีสวนรวมในการ
ลงมติใหมีการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมของชุมชนสอดคลองกับแนวคิดของณัฐภาส  การรินทร๑๒ท่ีได
ทําการศึกษาการมีสวนรวมของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ผล
การศึกษา พบวา การมีสวนรวมของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชน โดยรวมอยูในระดับมาก

๘ฐิตา จิตรตั้งตรง. (๒๕๕๐). การมีสวนรวมของคณะกรรมการชุมชนตอการจัดท าแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
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๒. จากการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยท่ีมีตอระดับการมีสวนรวมของประชาชน
และเครือขายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการสงเสริมประเพณีทองถ่ินเพ่ือการทองเท่ียว : กรณีศึกษา
ประเพณีแหนาคมาไม  ตําบลสมอแข อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา
ประชาชนและผูนําทองถ่ินท่ีมี อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพท่ีแตกตางกัน มีระดับการมีสวน
รวมแตกตางกัน สวนประชาชนและผูนําท่ีมีเพศตางกัน มีระดับการมีสวนรวมไมแตกตางกัน

๓. แนวทางในการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนและเครือขายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในการสงเสริมประเพณีทองถ่ินเพ่ือการทองเท่ียว : กรณีศึกษาประเพณีแหนาคมาไม ตําบลสมอแข อําเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก ควรเปดโอกาสใหประชาชนในพ้ืนท่ีเขามามีสวนรวมใหมากข้ึน อีกท้ังองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินควรใหการสนับสนุน สงเสริม มีการพัฒนาและประชาสัมพันธประเพณีแหนาคมาไมใหเปนท่ีรูจัก
และอยางแพรหลาย และสืบสาน อนุรักษประเพณีแหงนาคมาไมใหคงอยูตลอดไป

๘. ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนและเครือขายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการสงเสริม

ประเพณีทองถ่ินเพ่ือการทองเท่ียว : กรณีศึกษาประเพณีแหนาคมาไม ตําบลสมอแข อําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก ท้ัง ๔ ดาน สรุปไดดังนี้

๑. ดานการตัดสินใจ : องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรตระหนักถึงการมีสวนรวมของประชาชน ผูนํา
ทองถ่ินในการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมทองถ่ินใหคงอยูตลอดไป

๒. ดานการดําเนินการ : ควรใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณีใหคงอยูคู
ชุมชนใหสืบทอดไปสูรุนลูกหลาน

๓. ดานการรับประโยชนของชุมชน : ควรใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีแหนาคมาไม เพ่ือใหเปนท่ีรูจักแกคนท่ัวไป อีกท้ังไดมีสวนรวมกับหนวยงานภาครัฐในการสงเสริมการ
พัฒนาแหลงทองเท่ียวและไดนําเสนอผลการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาชุมชนใหกับผูนําชุมชน และ
ประชาชนอยูเสมอ

๔. ดานการประเมินผล : ควรมีการเผยแพรประชาสัมพันธประเพณีแหนาคมาไมในหลายชอทาง มีการ
ประชาสัมพันธเพ่ือใหประชาชนในชุมชนเขารวมโครงการพัฒนาชุมชนตาง ๆ อีกท้ังยังไดมีสวนรวมในการลงมติ
ใหมีการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมของชุมชน
๘.๑ ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช

๘.๑.๑ควรนําเสนอผลการวิจัยท่ีไดแกผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลสมอแข เพ่ือใช
เปนแนวทางในการพัฒนา สงเสริมประเพณีแหนาคมาไมใหเปนประเพณีทองถ่ินเพ่ือการทองเท่ียวระดับ
จังหวัด และระดับประเทศตอไป

๘.๑.๒ ควรเผยแพรผลการวิจัยท่ีไดแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินตาง ๆ ใหไดรับทราบเพ่ือ
นําไปเปนประโยชนในการสงเสริมสนับสนุนประเพณีทองถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลกตอไป

๘.๒ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
๘.๒.๑ควรศึกษาเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน

จังหวัดพิษณุโลก เพ่ือสงเสริมการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืนตอไป
๘๒.๒ ควรศึกษาวิจัยถึงกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน

จังหวัดพิษณุโลกเพ่ือมุงสูผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาทองถ่ินตอไป
๘.๒.๓ ควรศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมี

ตอการมีสวนรวมของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก
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การจัดการขยะมูลฝอยตามหลักพุทธธรรมของประชาชน
เทศบาลตําบลทุงหัวชาง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน

SOLID WASTE MANAGEMENT ACCORDING TO BUDDHADHAMMA
OF PEOPLEIN THUNGHUACHANG SUB-DISTRICT MUNICIPALITY, THUNGHUACHANG

DISTRICT, LAMPHUN PROVINCE

ยุพินวัชรกาวิน*

ดร.วิชญพล  ผลมาก**

พระครูภาวนาโสภิต  ว.ิ,ดร.**

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ๑) เพ่ือศึกษาการกอเกิดและการพัฒนาการจัดการขยะมูล

ฝอยของประชาชนเทศบาลตําบลทุงหัวชาง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน ๒) เพ่ือศึกษาการจัดการขยะ
มูลฝอยของประชาชนเทศบาลตําบลทุงหัวชาง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน และ๓) เพ่ือศึกษาแนว
ทางการจัดการขยะมูลฝอยตามหลักพุทธธรรมของประชาชนเทศบาลตําบลทุงหัวชาง อําเภอทุงหัว
ชาง จังหวัดลําพูน เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ศึกษาจากการสัมภาษณเชิงลึก
(In-depth Interview) ผูวิจัยเลือกผูใหสัมภาษณ ๑๕ รูป/คน จากกลุมผูท่ีใหขอมูลสําคัญ (Key
informants) คือ กลุมท่ี ๑ ผูมีคุณลักษณะเปนบุคคลท่ีมีความรู ความเขาใจและมีประสบการณตรง
ในการดําเนินงานของการจัดการขยะมูลฝอย จํานวน ๑๐ คน กลุมท่ี ๒ นักวิชาการทาง
พระพุทธศาสนา จํานวน ๑ ทาน และกลุมท่ี ๓ ขาราชการและประชาชนในพ้ืนท่ี จํานวน ๔ คน

ผลการวิจัยพบวา
๑. การกอเกิดและการพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนเทศบาลตําบลทุงหัวชาง

อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน เกิดจากบทบาทหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีตองปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และบทบัญญัติท่ีเก่ียวของในพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับการขยายตัวของความเจริญ
ทางเศรษฐกิจ รานคา ตลาดสด สงผลตอการเพ่ิมข้ึนของขยะอยางตอเนื่อง และสงกระทบตอคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน เทศบาลตําบลทุงหัวชาง จึงเริ่มการรณรงคอบรมใหความรูแกประชาชนในชุมชน
เรื่องการจัดการขยะอยางถูกวิธี โดยจัดทําโครงการ การจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลทุงหัวชาง
ในปงบประมาณ ๒๕๕๘ และดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องในปงบประมาณ ๒๕๕๙ เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความรูในการจัดการกับขยะท่ีถูกวิธี มีจิตสํานึกท่ีดีในการรักษาความสะอาด

* นิสิตปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

** อาจารยท่ีปรึกษา.
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๒. การจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนเทศบาลตําบลทุงหัวชาง อําเภอทุงหัวชาง
จังหวัดลําพูน พบวา มีการคัดแยกขยะภายในครัวเรือนกอนนําขยะสงใหรถขนขยะไปยังสถานท่ีกําจัด
ขยะ โดยใชถุงขยะสีดํากับถุงขยะสีแดง ถุงสีดําใชใสขยะประเภทเศษใบไม และขยะพลาสติก ซึ่งเศษ
ใบไมจะถูกคัดแยกออกไปหมักเปนปุย และสวนท่ีเปนขยะพลาสติกจะถูกคัดแยกแลวนําไปจัดจําหนาย
นํารายไดคืนสูครัวเรือน สําหรับถุงสีแดงใชบรรจุประเภทขยะอันตรายนั้น ทางเทศบาลจะเปนผูนําไป
จัดการอยางถูกวิธี โดยไมใหเกิดสารพิษตกคางแลวสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมภายในชุมชน
สวนปญหาท่ีพบคือ ประชาชนสวนใหญยังขาดความรู ขาดความเขาใจ ขาดจิตสํานึก และความ
ตระหนักในเรื่องการจัดการกับขยะท่ีถูกวิธี ท้ังนี้ เกิดจากโครงการจัดการขยะมีประชาชนเขารวม
โครงการไมสําเร็จตามเปาหมายท่ีตั้งไว คือรอยละ ๘๐ ของจํานวนครัวเรือนท้ังหมด มีครัวเรือนเขา
รวมเพียงรอยละ ๒๘ เทานั้น ดังนั้น เทศบาลตําบลทุงหัวชางตองรีบเรงการแกไขปญหาดังกลาวนี้
ดวยการประชาสัมพันธเชิงรุกใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดการขยะใหครบตามเปาหมาย

๓. แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยตามหลักพุทธธรรมของประชาชนเทศบาลตําบลทุงหัวชาง
อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน ดวยหลักอิทธิบาท ๔ ดานฉันทะนั้น ควรสงเสริมความรูใหประชาชน
ไดตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาสภาพแวดลอม จนกระท่ังเกิดความพึงพอใจท่ีจะจัดการขยะ
ดวยตนเอง ดานวิริยะ ควรสงเสริมใหประชาชนมีความมุงม่ัน มีความเพียรตอการจัดการขยะ ดานจิตตะ
คือหม่ันกระตุนเตือนใหชุมชนเกิดจิตสํานึกรักชุมชน ใหทราบถึงเปาหมายของการจัดการขยะ
สรางแรงจูงใจ และใหขวัญกําลังใจแกผูปฏิบัติ ดานวิมังสา คือ หม่ันตรวจสอบระบบการจัดการขยะ
รับฟงความคิดเห็นของประชาชนแลวนําขอบกพรองตางๆ มาปรับปรุงแกไข
คําสําคัญ: การจัดการ, ขยะมูลฝอย, หลักพุทธธรรม

Abstract
The objectives of this research were to; 1) to study the cause and solid

waste management of people in ThungHua Chang sub-district municipality,
ThungHua Chang district, Lamphun province. 2) to examine the solid waste
management of people in ThungHua Chang sub-district municipality, ThungHua
Chang district, Lamphun province and 3) to investigate the guideline of solid waste
management of people in ThungHua Chang sub-district municipality, ThungHua
Chang district, Lamphun province. This research was conducted by qualitative
research method and to in depth interview. The researcher was selected from 15
respondents with the key informant, including the 1st group the people who have the
knowledge, understanding and direct experience in operation of solid waste consisted
of 10 people. The 2ndgroup the Buddhist scholar consisted of 1 person and the 3rd

group means officials and people in the area consisted of 4 people.
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The findings of this research were found as follows:
1) the cause and solid waste management of people in ThungHua Chang

sub-district municipality, ThungHua Chang district, Lamphun province was the role of
local governments to follow the Public Health Act 2535 and The relevant provisions of
the National Environmental Quality Act 2535 combined with the expansion of
economic prosperity stores, market affected to increate of solid waste continuously and
affected to people quality of life. ThungHua Chang sub-district municipality began a
campaign for providing the knowledge to the community people about solid waste
management in the right way by arranging solid waste management project in
ThungHua Chang sub-district municipality in fiscal year 2558 and activities continued in
fiscal 2559 in order to people to get knowledge in waste management in the right
way and good conscious mind to keep clean.

2) The lid waste management of people in ThungHua Chang sub-district
municipality, ThungHua Chang district, Lamphun province was found that there was
sorted out waste within household before taking waste to a waste disposal facility
by using black garbage and red garbage bags. The black garbage bag put out leaves
and plastic waste was sorted then distributed back to the household income.The
redgarbage bag contained hazardous waste, the municipality will get rid of waste
properly by without the toxic and affect the environment in the community. Most
problems of people were still lack the knowledge, lack of understanding, lack of
awareness and awareness about the right way to waste management. In order that
the waste management project there were participants less than the targets, including
80 percent of all households with only 28 percent of households participated.
Therefore, ThunHua Chang sub-district municipality has to rush to solve these
problems by proactive public relations to people had been participated in waste
management according to objectives.

3) The guideline of solid waste management according to Buddhadhamma
of people in ThungHua Chang sub-district municipality, ThungHua Chang district,
Lamphun province by the principle of Iddhipada IV, including Chanda should
promotethe knowledge to people and awareness of the importance of preserving the
environment until satisfaction to waste management by their own self. Viriya should
promote the people to have commitment, perseverance to waste management.
Citta should frequently urge to people in loving community by knowing objectives in
waste management, making the motivation and morale to practitioners. Vimamsa
should frequently check the system of waste management, listen to people opinion
then took various faults for improvement.
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๑. บทนํา
สถานการณของโลกยุคปจจุบันท่ีเกิดภาวะวิกฤตอันเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศวิทยา

ของโลกซึ่งมีปญหาสืบเนื่องมาจากกิจกรรมของมนุษยในโลกท่ีมุงสรางเทคโนโลยีเ พ่ือความ
สะดวกสบายในการดํารงชีวิตแตผลพวงของเทคโนโลยีเหลานั้นสงผลกระทบโดยกอใหเกิดมลพิษตอ
สิ่งแวดลอมและสงผลกระทบตอระบบนิเวศวิทยาและกระทบตอมวลมนุษยสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในโลกทํา
ใหปญหาสิ่งแวดลอมเปนปญหาท่ีตองการความรวมมือรวมใจในการแกไขจากทุกคนในทุกระดับ๑

สืบเนื่องจากการเจริญเติบโตของประชากรโลกมีมากจึงสงผลใหมีการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเพ่ือการดํารงชีวิต และคุณภาพชีวิตท่ีดีของมนุษยมีมากข้ึนตามไปดวย จึงเปนเหตุใหเกิด
ของเสียและของเหลือจากการบริโภคเพ่ิมข้ึน๒ทามกลางความเจริญเติบโตของกระแสโลกาภิวัฒน การ
พัฒนาเทคโนโลยีและภาคอุตสาหกรรมท่ีเปนไปอยางรวดเร็ว สงผลใหประเทศไทยยึดหลัก และ
แนวทางการพัฒนาแบบประเทศตะวันตก เพ่ือใหสามารถเขาสูตลาดการแขงขัน และเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน ซึ่งนอกจากความเจริญกาวหนาท่ีเกิดข้ึนแลว สิ่งหนึ่งท่ีตามมาเปนผลพวงของ
การพัฒนาก็คือปญหาในหลายๆ ดาน ไมวาจะเปนการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และท่ีสําคัญ คือ ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประกอบกับการพัฒนาภาคอุสาหกรรมเพ่ือ
สรางความสะดวกสบายในการอุปโภค บริโภค ประจําวัน จึงทําใหมีวัสดุเหลือใช และปริมาณขยะมูลฝอย
เพ่ิมมากข้ึนตามไปดวย กลายเปนปญหาสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญท่ีสุด๓

สาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหาขยะมูลฝอย ก็คือ๑) ความมักงาย และขาดความสํานึกถึงผลเสีย
ท่ีจะเกิดข้ึนเปนสาเหตุท่ีพบบอยมาก ซึ่งจะเห็นไดจากการท้ิงขยะลงตามพ้ืนหรือแหลงน้ําโดยไมท้ิงลง
ในถังรองรับท่ีจัดไวให ๒) การผลิตหรือใชสิ่งของมากเกินความจําเปน เชนการผลิตสินคาท่ีมีกระดาษ
หรือพลาสติกหุมหลายชั้นและการซื้อสินคาโดยหอแยกหรือใสถุงพลาสติกหลายถุงทําใหมีปริมาณขยะ
มาก๓) การเก็บและทําลายหรือนําขยะไปใชประโยชนไมมีประสิทธิภาพ จึงมีขยะตกคาง และสงกลิ่น
เหม็นไปท่ัวบริเวณจนกอปญหามลพิษใหกับสิ่งแวดลอม๔ปญหาสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญอันเกิดข้ึนจากการ
กระทําของมนุษย ท่ีมองเห็นวาขยะเปนเพียงสิ่งท่ีเราไมตองการ และจะนําไปกําจัดอยางไรก็ได โดย
ขาดความรูความเขาใจในการจัดการขยะอยางถูกตองตามหลักสุขาภิบาล จึงเกิดผลกระทบดานตางๆ
ตามมา เชน มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ทําใหน้ําเสีย อากาศเปนพิษ มีการจัดการขยะโดยการเผา

๑ คูมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ,
[ออนไลน], แหลงท่ีมา : www.sustainable.kmutt.ac.th/[๒๐ เมษายน ๒๕๕๘].

๒ ศักดิ์ศรี รักไทย, เอกสารประกอบการสอนวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมสถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวัน, [ออนไลน], แหลงท่ีมา : www.sci.pit.ac.th/ [๒๐ เมษายน ๒๕๕๘].

๓ ชัชพล  โพธิสุวรรณ, “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการจัดการของเสียอันตรายจากบานเรือน
กรณีศึกษาประชาชนท่ีมีบานพักอยูตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม”, การคนควาแบบอิสระ, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๔๒), หนา ๓๕.

๔ การจัดการและการคัดแยกขยะ กองทัพบก,[ออนไลน], แหลงท่ีมา :www.rta.mi.th/data/[๒๐
เมษายน ๒๕๕๘].
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กลางแจง หรือเผายางรถยนต พลาสติกตางๆ ซึ่งสงผลกระทบตอสุขภาพอนามัย เปนแหลงเพาะพันธุ
ของเชื้อโรคตางๆ การปนเปอนท่ีเกิดจากขยะติดเชื้อสามารถแพรกระจายโรคไปสูคนได๕ปจจุบันนี้
ปญหาสิ่งแวดลอมท่ีมีผลกระทบตอโลก ขยะมูลฝอยก็เปนอีกหนึ่งปญหาท่ีสรางผลกระทบตอชุมชนท่ี
อยูอาศัยจนกลายเปนปญหาของประเทศ ดังนั้นเพ่ือใหสังคม ชุมชน ท่ีอยูอาศัยสะอาดนาอยูปราศจาก
มลภาวะสิ่งแวดลอมเปนพิษ จึงเปนหนาท่ีของประชาชนทุกคนตองชวยกัน โดยใหความรวมมือกับผูท่ีมี
สวนเก่ียวของในการจัดการเก็บขยะมูลฝอยก็คือเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลทุงหัวชาง อําเภอทุงหัว
ชาง จังหวัดลําพูน เนื่องจากปญหาขยะในเขตเทศบาลตําบลทุงหัวชาง มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนจากการใช
ถุงพลาสติก เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ มีรานคาชุมชน ตลาดสดเพ่ิมข้ึน การคัดแยกขยะ
กลายเปนปญหาเพราะประชาชนยังขาดความรูความเขาใจการจัดการขยะอยางถูกวิธี
กกกกกกกกเทศบาลตําบลทุงหัวชาง จึงไดรณรงคจัดกิจกรรมโครงการสงเสริมการจัดการขยะมูลฝอย
ในชุมชนเขตเทศบาล ใหถูกวิธี และดวยเหตุผลดังท่ีกลาวนี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการจัดการ
ขยะมูลฝอยตามหลักพุทธธรรมของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลทุงหัวชาง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัด
ลําพูน โดยนําเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเปนแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการจัดการขยะ
มูลฝอย ก็เพ่ือใหทุกฝายอยูรวมกันอยางมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ดวยความรมเย็นเปนสุขปราศจากโรคภัย
ตางๆท่ีเกิดจากมลภาวะขยะมูลฝอยในชุมชนท่ีอยูอาศัย จนกอใหเกิดการจัดระบบ และจัดการขยะมูล
ฝอยรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถแกปญหาการจัดการขยะในเขตเทศบาลตําบลทุงหัวชางได
อยางยั่งยืนตอไป

๒. วัตถุประสงคของการวิจัย
๒.๑ เพ่ือศึกษาการกอเกิดและการพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนเทศบาล

ตําบลทุงหัวชาง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน
๒.๒ เพ่ือศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนเทศบาลตําบลทุงหัวชาง อําเภอทุง

หัวชาง จังหวัดลําพูน
๒.๓ เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยตามหลักพุทธธรรมของประชาชนเทศบาล

ตําบลทุงหัวชาง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน

๕ ทวีทอง หงสวิวัฒน, การมีสวนรวมของชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: ศักดิ์โสภาการพิมพ, ๒๕๒๗),
หนา ๗๕.
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๓. วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)

ขอมูลท่ีจัดเก็บรวบรวมในการวิจัยครั้งนี้แบงออกเปน ๒ ประเภท ประกอบดวย
๓.๑ ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Sources) คือการเก็บขอมูลเอกสาร (Documentary) โดย

การศึกษาคนควาจากพระไตรปฎก และสารงานวิจัยตางๆ ซึ่งประกอบดวย นโยบาย แผนงาน และ
กฎหมายท่ีเก่ียวของ เอกสารทางวิชาการ รายงานวิจัย บทความวารสาร วิทยานิพนธ

๓.๒ ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources) ไดแก การเก็บขอมูลภาคสนามหรือจากพ้ืนท่ี
ท่ีทําการศึกษาวิจัย ซึ่งเปนขอมูลหลักในการวิจัยครั้งนี้ เปนขอมูลท่ีไดจากกลุมตัวอยาง โดยการ
สัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview)

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

๓.๔ นําเสนอผลงานวิจัยและขอเสนอแนะท่ีไดจากการศึกษาวิจัย

๔. ผลการศึกษา
๔.๑ การกอเกิดและการพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนเทศบาลตําบล

ทุงหัวชาง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน
การจัดการขยะมูลฝอย เกิดข้ึนดวยบทบาทหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีตอง

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดกําหนดการกําจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอยไวใน
มาตรา ๒๐ และดวยบทบัญญัติท่ีเก่ียวของในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนองคประกอบในการผลักดันใหองคการบริหารสวนทองถ่ินตองดําเนินการ
ในการจัดการขยะมูลฝอย ประกอบกับการขยายตัวของความเจริญทางเศรษฐกิจ รานคา ตลาดสด
ความนิยมในการใชถุงพลาสติกท่ีเพ่ิมมากข้ึน การขาดความรูและความตระหนักในเรื่องการจัดการกับ
ขยะท่ีถูกวิธี การท้ิงขยะในสถานท่ีสาธารณะ สถานท่ีรกราง ปาชุมชน ทําใหเปนแหลงเพาะเชื่อโรค

การพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลทุงหัวชาง จึงเริ่มเกิดข้ึนเม่ือเทศบาล
ประสบกับปญหาการเผาขยะในเขตพ้ืนท่ีชุมชน และขยะท่ีมีการซุกซอนในบริเวณพ้ืนท่ีรกราง พ้ืนท่ี
วางเปลา และพ้ืนท่ีสาธารณะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลทุงหัวชางผูมีหนาท่ี
รับผิดชอบ จึงเริ่มการรณรงคอบรมใหความรูแกประชาชนในชุมชนเรื่องการจัดการขยะอยางถูกวิธี
จึงไดจัดทําโครงการ การจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลทุงหัวชาง ในปงบประมาณ ๒๕๕๘
และดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องในปงบประมาณ ๒๕๕๙ เพ่ือใหประชาชนไดรับความรูในการจัดการ
กับขยะท่ีถูกวิธี มีสวนรวมในการจัดการขยะ เกิดความตระหนักตอปญหาท่ีเกิดข้ึน มีจิตสํานึกท่ีดีใน
การรักษาความสะอาด และสงเสริมใหเกิดบุคคลตัวอยางท่ีดีกับชุมชน ดวยเหตุท่ีกลาวมาท้ังหมดนี้
จึงเปนการกอเกิดและการพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนเทศบาลตําบลทุงหัวชาง



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

๖๖๘

๔.๒ การจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนเทศบาลตําบลทุงหัวชาง อําเภอทุงหัวชาง
จังหวัดลําพูน

การจัดการขยะมูลของประชาชนเทศบาลตําบลทุงหัวชาง เริ่มตนจากโครงการ “การจัดการ
ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลทุงหัวชาง” ดวยวิธีการรณรงคอบรมใหความรูแกประชาชนในชุมชน
เรื่องการจัดการขยะอยางถูกวิธี เปนแนวคิดท่ีจะปรับเปลี่ยนทิศทางพฤติกรรมการจัดการขยะของคน
ในชุมชนใหเปนไปในทิศทางท่ีถูกตองถูกวิธี และมีสวนรวมในการจัดการขยะ สรางความตระหนักตอ
ปญหาท่ีเกิดข้ึน เกิดจิตสํานึกท่ีดีในการรักษาความสะอาด และสงเสริมใหเกิดบุคคลตัวอยางท่ีดีกับ
ชุมชน โครงการดังกลาวนี้ ใชงบประมาณป พ.ศ. ๒๕๕๘ และดําเนินการอยางตอเนื่องในปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ แตจากเปาหมายของเทศบาลกําหนดผูเขารวมโครงการไว รอยละ ๘๐ ของจํานวน
ครัวเรือนท้ังหมด ๖๐๐ ครัวเรือน แตมีผูเขารวมโครงการเพียง ๑๗๐ ครัวเรือนเทานั้น คิดเปนรอยละ ๒๘
โครงการดังกลาวนี้ ไดกําหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพไววา กลุมครัวเรือนท่ีเขารวมโครงการตองไดรับ
ความรูในการจัดการขยะอยางถูกวิธี ไมต่ํากวารอยละ ๘๐

ในกระบวนการข้ันตอนการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลทุงหัวชาง เริ่มจากการคัด
แยกขยะภายในครัวเรือนใหถูกตองกอนนําขยะสงใหรถขนขยะไปยังสถานท่ีกําจัดขยะ เทศบาลจัดถุงสี
ดํากับถุงสีแดงแจกจายใหกับประชาชนท่ีเขารวมโครงการ โดยถุงสีดําใชใสขยะประเภทเศษใบไม และ
ขยะพลาสติก ซึ่งจะถูกคัดแยกออกไปหมักเปนปุย และสวนท่ีเปนขยะพลาสติกจะถูกคัดแยกแลวนําไป
จัดจําหนายใหเกิดรายไดคืนสูครอบครัว สําหรับถุงสีแดงท่ีเทศบาลแจกใหนั้น ใสบรรจุประเภทขยะ
อันตราย ซึ่งทางเทศบาลจะเปนผูนําไปจัดการอยางถูกวิธี โดยไมใหเกิดสารพิษตกคางแลวสงผล
กระทบตอสภาพแวดลอมภายในชุมชน

ผลการดําเนินโครงการ “การจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลทุงหัวชาง” พบวา
ประชาชนท่ีเขารวมโครงการสวนใหญมีความตองการในการรักษาสภาพแวดลอมของชุมชนใหนาอยู
เจริญหู เจริญตา และปลอดภัยจากเชื้อโรคตางๆ ท่ีเกิดจากขยะ และจากการเขารวมโครงการ
ประชาชนไดรับการอบรมความรูดานการแยกขยะในเบื้องตน สามารถจัดการแยกขยะไดถูกตอง
และสามารถชวยลดจํานวนปริมาณของขยะลงได ดวยการลดใชโฟมหรือถุงพลาสติก ท้ังนี้ ผูท่ีเขารวม
โครงการ มีจิตสํานึกตอการรักษาสิ่งแวดลอมเพ่ิมมากข้ึน สวนประชาชนท่ีไมไดเขารวมโครงการยังมี
การจัดการขยะดวยวิธีเผาดวยตนเอง จากรูปแบบวิธีดําเนินงานดวยการรณรงคใหใชถุงบรรจุขยะท่ี
เทศบาลจัดไวให คือถุงดํา ใชสําหรับใสเศษใบไม กับขยะพลาสติก และถุงแดงเพ่ือใชใสขยะอันตราย
นั้น จัดวาเปนโครงการท่ีดี ท่ีสามารถนําขยะบางสวนไปใชประโยชนตอได

๔.๓ แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยตามหลักพุทธธรรมของประชาชนเทศบาลตําบล
ทุงหัวชาง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน

๑) แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยตามหลักพุทธธรรมของประชาชนเทศบาลตําบลทุง
หัวชาง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน ในหลักอิทธิบาท ๔ ดานฉันทะ พบวา ควรเริ่มดวยการสงเสริมให
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ประชาชนมีใจรักในสภาพแวดลอมท่ีดีของชุมชน มีความพึงพอใจท่ีจะจัดการขยะดวยตนเอง ฝกให
ประชาชนมีจิตอาสาดวยความสมัครใจท่ีจะเขาไปเปนสวนหนึ่งในการทําประโยชนตอสังคม

๒) แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยตามหลักพุทธธรรมของประชาชนเทศบาลตําบลทุง
หัวชาง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน ในหลักอิทธิบาท ๔ ดานวิริยะพบวา ควรมีความมุงม่ัน มีความ
ขยันหม่ันเพียร โดยตั้งใจทุมเทในสิ่งท่ีทํา เพ่ือใหชุมชนเกิดการพัฒนาท่ีดีข้ึน ดวยการใชความมุงม่ันเพ่ือ
การจัดการขยะในรูปแบบครบวงจร เปนการแยกขยะจากตนทางมากอนท่ีจะถึงสถานท่ีกําจัด

๓) แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยตามหลักพุทธธรรมของประชาชนเทศบาลตําบล
ทุงหัวชาง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน ในหลักอิทธบิาท ๔ ดานจิตตะพบวา ควรดําเนินการฝกอบรม
เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบศึกษาอบรม กระตุนใหชุมชนเกิดสํานึกโดยทําการอบรมประชาชน สรางแรงจูงใจ
ใหขวัญและกําลังใจแกเจาหนาท่ีดานสาธารณสุขใหชวยกันดําเนินการ

๔) แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยตามหลักพุทธธรรมของประชาชนเทศบาลตําบล
ทุงหัวชาง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน ในหลักอิทธิบาท ๔ ดานวิมังสาพบวา ควรแกไขปญหาตางๆ
ดวยวิธีการประชาสัมพันธใหประชากรทุกครัวเรือนเขารวมโครงการท่ีทางเทศบาลจัดทําไว ใหครบตาม
เปาหมายคือรอยละ ๘๐ ของครัวเรือนท้ังหมด

๕. ขอเสนอแนะ
๕.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

๑) นโยบายภาครัฐควรสงเสริมใหทุกจังหวัดมีแผนงานการจัดการขยะมูลฝอยใน
รูปแบบศูนยกําจัดขยะแบบครบวงจร และควรมีมาตรการสงเสริมการลงทุนรวมจากภาคเอกชนในการ
กําจัดขยะมูลฝอย และนําขยะมูลฝอยมาใชประโยชน

๒) นโยบายภาครัฐควรปลูกฝงทัศนคติท่ีถูกตองแกเยาวชน โดยใหการศึกษา และ
รณรงคใหเกิดความรวมมือปฏิบัติ รวมท้ังใหประชาชนและชุมชนเขามามีสวนรวมมากข้ึน

๕.๒ ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
๑) เทศบาลตําบลทุงหัวชาง ควรดําเนินการจัดโครงการอบรมการคัดแยกขยะ มูลฝอย

ใหถูกวิธี ใหกับประชาชนในตําบลทุงหัวชาง ไดรับทราบ และควรมีการประชาสัมพันธเชิงรุก
๒) เทศบาลตําบลทุงหัวชาง ควรจัดใหมีสถานท่ีรับซื้อขยะ นํากลับมาใชใหมในพ้ืนท่ี

เพ่ือสงเสริมใหประชาชนนําขยะไปขายเพ่ิมรายได และสงเสริมพฤติกรรมการนําขยะกลับมาใชใหม
เพ่ือลดปริมาณขยะ

๕.๓ ขอเสนอในการวิจัยครั้งตอไป
๑) ควรมีการวิจัยในลักษณะเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เพ่ือเปนการนํา

นโยบายและกลไกการสงเสริมการพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอย บูรณาการสูประสิทธิภาพของการ
ดําเนินงานของเทศบาลตําบลทุงหัวชาง

๒) ควรมีการศึกษาวิจัยถึงวิธีการกําจัดขยะมูลฝอยในแตละวิธี พ้ืนท่ีหรือสถานท่ีท้ิง
ขยะของชุมชน เพ่ือรองรับขยะจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ



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

๖๗๐

บรรณานุกรม
(๑) หนังสือ

ทวีทอง หงสวิวัฒน. การมีสวนรวมของชุมชน.  กรุงเทพมหานคร : ศักดิ์โสภาการพิมพ, ๒๕๒๗.
(๒) วิทยานิพนธ

ชัชพล  โพธิสุวรรณ. “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการจัดการของเสียอันตรายจากบานเรือน :
กรณีศึกษาประชาชนท่ีมีบานพักอยูตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม”, การคนควา
แบบอิสระ.  บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๔๒.

(๓) สื่ออิเล็กทรอนิกส
การจัดการและการคัดแยกขยะ กองทัพบก.  [ออนไลน].  แหลงท่ีมา : www.rta.mi.th/data/

[๒๐ เมษายน ๒๕๕๘].
คูมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี .

[ออนไลน].  แหลงท่ีมา : www.sustainable.kmutt.ac.th/ [๒๐ เมษายน ๒๕๕๘].
ศักดิ์ศรี รักไทย. เอกสารประกอบการสอนวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมสถาบัน

เทคโนโลยีปทุมวัน.  [ออนไลน], แหลงท่ีมา : www.sci.pit.ac.th/ [๒๐ เมษายน ๒๕๕๘].



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

๖๗๑
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An Application of Aparihaniyadhammain Administration of Nongtong Sub-
District Women Empowerment Funds, HangdongG District,

Chiang Mai Province

ชนิตา  จิรวสุกุล*
ดร.บุศรา  โพธิสุข**

ดร.ศรีธน  นันตาลิต**

บทคัดยอ
กกกกกกกกการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค คือ ๑)เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของสตรีตอการประยุกตใช
หลักอปริหานิยธรรมในการบริหารกลุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลหนองตอง อําเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม๒) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของสตรีตอการประยุกตใชหลักอปริหานิยธรรมใน
การบริหารกลุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลหนองตอง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม จําแนก
ตามปจจัยสวนบุคคล๓)เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะความคิดเห็นของสตรีตอการ
ประยุกตใชหลักอปริหานิยธรรมในการบริหารกลุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลหนองตอง อําเภอ
หางดง จังหวัดเชียงใหม๔)เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของสตรีตอแนวทางการประยุกตใชหลักอปริหานิย
ธรรมในการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลหนองตอง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหมใชวิธี
วิจัยแบบผสม โดยการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการแจกแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางท่ีไดกําหนดไว
จํานวน ๓๗๕คน จากสตรีท่ีเปนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลหนองตองและสัมภาษณเชิง
ลึก กับผูใหขอมูลสําคัญจํานวน ๑๐ รูป/คน สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี คารอยละ
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและพรรณนาวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา
กกกกกกกก๑) ผลการวิจัยพบวาความคิดเห็นของสตรีตอการประยุกตใชหลักอปริหานิยธรรมในการ
บริหารกลุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลหนองตอง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม อยูในระดับ
มากทุกดาน
กกกกกกกก๒) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของสตรีตอการประยุกตใชหลักอปริหานิยธรรมใน
การบริหารกลุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลหนองตอง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหมจําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคล พบวา สตรีท่ีมีรายไดตางกัน มีความคิดเห็นสตรีตอการประยุกตใชหลักอปริหานิย
ธรรมในการบริหารกลุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญอยูท่ีระดับ ๐.๐๕
สวนสตรีท่ีมี อายุ การศึกษา อาชีพ ตางกัน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน
กกกกกกกก๓)ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ พบวา ปญหาในการบริหารเก่ียวกับเวลาการเขารวม
ประชุมของสตรี เนื่องจากไมสามารถเขารวมประชุมไดทําใหโครงการไมตอเนื่อง ขาดงบประมาณ
สนับสนุนตอยอดจากโครงการท่ีไดดําเนินการไปแลวขอเสนอแนะควรมีการแจงกําหนดการการ
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ประชุมกอนลวงหนา ควรดําเนินโครงการท่ีทําอยางตอเนื่องและของบประมาณสนับสนุนตอยอดจาก
โครงการท่ีทําไปแลว
กกกกกกกก๔)แนวทางในการพัฒนากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลหนองตอง ควรเปดโอกาสใหสตรี
ในชุมชนมีสวนรวมในการเขาประชุม เพ่ือหาแนวทางปองกันปญหาท่ีจะเกิดข้ึน สงเสริมใหสมาชิก
กองทุนรวมมือในการบริหารจัดการองคกร โดยเคารพใหเกียรติผูบริหารกองทุนกันตามวัยวุฒิ คุณวุฒิ
ตําแหนงหนาท่ี สงเสริมสนับสนุนใหจัดโครงการกิจกรรมในการพัฒนาสตรีอยางตอเนื่องเพ่ือพัฒนา
ไปสูสวัสดิการสตรี สรางความรักใหเกิดข้ึนในองคกร

คําสําคัญ:ความคิดเห็น,อปริหานิยธรรม, การบริหาร, กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

Abstract
กกกกกกกกThe purposes of this study were 1) to examine the opinion of women
towards the application of Aparihaniyadhamma in administration of Nong Tong sub-
district women empowerment funds, Hangdong district, Chiang Mai province. 2) to
find out the opinion of women towards the application of Aparihaniyadhamma in
administration of Nong Tong sub-district women empowerment funds, Hangdong
district, Chiang Mai province by personal factors. 3) to investigate the problems,
obstacles and suggestions the opinion of women towards the application of
Aparihaniyadhamma in administration of Nong Tong sub-district women
empowerment funds, Hangdong district, Chiang Mai province. 4) to explore the
opinion of women towards the application guidelines of Aparihaniyadhamma in
administration of Nong Tong sub-district women empowerment funds, Hangdong
district, Chiang Mai province. The research used mixed method research. The data
collected by using the questionnaire with the samples were 375 people selected
from the members of Nong Tong sub-district women empowerment funds and in –
depth interview with the key of informant 10 persons. The data were analyzed by
usingfrequency, percentage, mean, standard deviation and descriptive analysis
content.

The findings of the research were as follows:
กกกกกก1. The opinion level of women towards the application of
Aparihaniyadhamma in administration of Nong Tong sub-district women
empowerment funds, Hangdong district, Chiang Mai province was at the high level in
all aspects.
กกกกกกกก2. The result of opinion comparison of women towards the application of
Aparihaniyadhamma in administration of Nong Tong sub-district women
empowerment funds, Hangdong district, Chiang Mai province classified by personal
factors, it was found that income of women was different.The opinion of women
towards the application of Aparihaniyadhamma in administration of Nong Tong sub-
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district women empowerment funds, Hangdong district, Chiang Mai province was not
significant differences at 0.05. Age, education, occupation was different but not
different opinion.
กกกกกกกก3. The problems, obstacles and suggestion was found that administration
problem about attending the meeting because unable to attend the meeting, the
project was discontinuous, lack of supporting further budget from the project was
conducted. The suggestion should inform in advance meeting schedule and the
project should be continued and further budget from the project was conducted.
กกกกกกกก4. The guideline in administration of Nong Tong sub-district women
empowerment funds shouldbe open to women in the community to participate in
the meeting for findingthe ways to solve the problem upcoming. The promoting
members to cooperate fund in organization management by paying respect to fund
administrator according to seniority, qualification and duty position. Further
supporting project for activities development of women towards development of
women’s welfare and making love and relationship.

Keywords:Opinion,Aparihaniyadhammain, Administration, Women Empowerment
Funds

๑. บทนํา
กกกกกกกกปจจุบันประเทศไทยไดรับการยอมรับในดานความเสมอภาคของการอยูรวมกันในสังคม
มากข้ึน ท้ังเรื่องของการประกอบวิชาชีพ และสิทธิเสรีภาพในการดํารงชีวิต และมีการเปดโอกาสใน
ดานวิชาชีพ โดยไมแบงแยก เพศ ชนชั้น หรือฐานะ แตมุงเนนท่ีความสามารถเฉพาะคน จึงจะเห็นได
วาในหนวยงานตางๆ จะมีบุคลากรหลากหลาย ท่ีมีสวนรวมในการผลักดันใหการทํางานนั้นบรรลุผล
อยางมีประสิทธิภาพ๑สอดคลองกับงานวิจัยของสายอรุณ ปนะดวงท่ีกลาววา ปจจุบันบทบาทสตรีดาน
การเมืองการปกครองมีมากข้ึนเพราะวาโดยกฎหมายใหสิทธิระหวางบุรุษและสตรีเทาเทียมกัน
เชนเดียวกับบทบาทดานการเมืองการปกครอง สตรีจึงสามารถออกมามีบทบาทรวมเคียงคูกับบุรุษได
ดังนั้นเม่ือเวลาเปลี่ยนไปทองถ่ิน ชุมชนจึงไดเปดโอกาสใหสตรีท่ีมีความรู ความสามารถและไดรับการ
ยอมรับในการเปนผูนํากลุม หมูบาน ตําบล เขาไปรวมทํางานดานการเมืองการปกครองมากข้ึนท้ังนี้
ดวยคุณลักษณะท่ีเปนจุดแข็งของสตรีคือเปนท่ีละเอียดรอบครอบ มองปญหาไดถวนถ่ีและสามารถ
เปนสื่อบุคคลท่ีทําความเขาใจกับประชาชนในชุมชนไดอยางรอบดาน ตลอดจนยอมรบัฟงความคิดเห็น
ของผูอ่ืน ซึ่งสงผลทําใหปจจุบันบทบาทดานการเมืองการปกครองของสตรีจึงสูงข้ึน๒

กกกกกกกก๑มาลี พฤกษพงศาวลี, สิทธิความเปนคนของผูหญิง : พันธกรณีระหวางประเทศ กฎหมายและขอ
ถกเถียง, (โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร : สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ, ๒๕๕๐),หนา ๗๓.
กกกกกกกก๒สายหยุด ปนะดวง, “ความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทสตรีท่ีมีตอการบริหารจัดการองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีก่ิงอําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา”, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง,๒๕๔๙)
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กกกกกกกกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลหนองตอง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม เปนผล
สืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ในการพัฒนาสตรีดวยการจัดตั้ง “กองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี”เพ่ือเปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ําหรือปลอดดอกเบี้ย ในการพัฒนา
อาชีพ สรางงาน สรางรายไดการพัฒนาไปสูการสรางสวัสดิภาพ หรือสวัสดิการใหแกสตรีรวมถึงการ
พัฒนาศักยภาพสตรีและเครือขายสตรี การรณรงคใหสังคมเขาใจปญหาสตรีในทุกมิติการคุมครอง
พิทักษสิทธิสตรีการพัฒนาบทบาทและสรางภาวะผูนําสตรีในการแกไขปญหาสตรีขององคกรตางๆ
เพ่ือพัฒนาองคความรูคุณภาพชีวิตรวมท้ังการเสริมสรางความเขมแข็งทางดานเศรษฐกิจและสังคม
ของสตรีท่ัวประเทศ๓จากปญหาท่ีเกิดข้ึนตอสตรีในวันนี้ไมวาจะเปนปญหาการถูกกระทําความรุนแรง
ในครอบครัว การขาดโอกาสในสังคม ปญหาการถูกเลือกปฏิบัติ และท่ีสําคัญโอกาสในการดึงศักยภาพ
ของสตรีมีนอย จึงตองสงเสริมและพัฒนาอีกมาก ดังนั้น “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” จึงถูกจัดเปน
นโยบายของรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือยกระดับและเสริมศักยภาพสตรีในทุกมิติ โดยนําศักยภาพ
และความแตกตางระหวางหญิงชาย ซึ่งนับวาเปนพลังสังคมอยางหนึ่ง ท่ียังไมไดรับการพัฒนาอยาง
เปนระบบ ใหมีการนํามาใชอยางสรางสรรค รวมท้ังเพ่ือพัฒนาและขยายศักยภาพบทบาทสตรีใหเปน
พลังสังคมท่ีเขมแข็งสามารถชวยนําพาและรวมสรางสังคมไปสูความเสมอภาค อยางสรางสรรค และมี
สันติสุขอยางเคียงบาเคียงไหลกับผูชาย สําหรับการดําเนินงานดังกลาว รัฐบาลจะทํางานรวมกับ
องคกรสตรี ตั้งแตระดับทองถ่ินจนถึงระดับประเทศ เพ่ือใหโอกาสสตรีในทุกพ้ืนท่ี ทุกชุมชน ไดมีสวน
รวมในการคิด รวมทํา รวมพัฒนา เพ่ือสตรีทุกคน โดยความรวมมือของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และองคกรสตรีตางๆ ในการขับเคลื่อนกองทุน เพ่ือใหสตรีทุกคนไดใชประโยชนจากกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีในการมีสวนรวมสรางสรรคพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ๔โดยคณะกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเปนคณะทํางานท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการบริหารกองทุนใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของกองทุน เพ่ือมุงใหสตรีไดมีโอกาสเขาถึงแหลงทุนท่ีมีดอกเบี้ยต่ํา หรือปลอดดอกเบี้ย
เพ่ือนํามาพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี แกไขปญหาสตรีท่ียังขาดโอกาสเขาถึงแหลงทุนอยู เพ่ือสราง
ความเขมแข็งทางดานเศรษฐกิจ และสังคมสตรีใหดียิ่งข้ึนเพ่ือตระหนักถึงศักยภาพของสตรีวาไมใชผู
ตามเหมือนสมัยกอน แตเทาเทียมกับชายในทุกๆ ดาน ดวยความภาคภูมิใจในศักยภาพของสตรี เพ่ือ
ประโยชนในการสนับสนุนสงเสริมใหสตรีไดเขามามีบทบาทในทุกๆ มิติมากยิ่งข้ึนอันเปนการพัฒนา
สตรีใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน๕โดยเฉพาะอยางยิ่งบทบาทสตรีตอการบริหารกลุมกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีจึงมีความสําคัญตอกองทุนในอนาคตวาจะเปนอยางไร เพ่ือใหการบริหารกองทุนเปนไป
ดวยดีมีประสิทธิภาพจึงควรนําหลักอปริหานิยธรรม ๗ ประการ๖ คือ ๑) ดานหม่ันประชุมกัน
เนืองนิตย๒) ดานพรอมเพรียงกันประชุม๓) ดานการกําหนดขอบังคับของกองทุน๔) ดานเคารพ
บทบาทประธานคณะกรรมการกลุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี๕) ดานเคารพสิทธิหนาท่ีประธานกลุม

กกกกกกกก๓สํานักพัฒนาทุนและองคกรการเงินชุมชน กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, แนวทางการเขียน
โครงการขอรับเงินสนับสนนุจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี, (มปท. : มปป.), หนา คํานํา.
กกกกกกก๔คูมือกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ตําบล, สํานักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
แหงชาติ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, ๒๕๕๕.
กกกกกกก๕อัจฉรา กันทะวงค, “แนวทางพัฒนาบทบาทสตรีขององคการบริหารสวนตําบลอําเภอเมืองกําแพงเพชร
จังหวัดกําแพงเพชร”,วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต,(สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร, ๒๕๕๕).
กกกกกกก๖อง.สตตก. (ไทย) ๒๓/๑๐/๑๘.
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กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี๖) ดานเคารพองคกร๗) ดานการใสใจดูแลสมาชิกกลุมกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีอันเปนหลักธรรมวาดวยธรรมอันไมเปนท่ีตั้งแหงความเสื่อม เปนไปเพ่ือความเจริญฝาย
เดียวสําหรับหมูชนหรือผูบริหารมาประยุกตใชในการบริหารกลุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตําบล
หนองตอง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม เพ่ือเปนแนวทางในการบริหารงานใหประสบความสําเร็จ
อยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน
กกกกกกกกดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการประยุกตใชหลักอปริหานิยธรรมในการ
บริหารกลุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตําบลหนองตอง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม โดยการนํา
หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา คือ หลักอปริหานิยธรรมมาเปนกรอบในการดําเนินการศึกษาการ
บริหารงานดังกลาว เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนากลุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึนตอไป

๒.วัตถุประสงคการวิจัย
กกกกกกกก๒.๑เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของสตรีตอการประยุกตใชหลักอปริหานิยธรรมในการบริหาร
กลุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลหนองตอง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
กกกกกกกก๒.๒ เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของสตรีตอการประยุกตใชหลักอปริหานิยธรรมในการ
บริหารกลุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลหนองตอง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหมตามปจจัยสวน
บุคคล
กกกกกกกก๒.๓เพ่ือศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะความคิดเห็นของสตรีตอการประยุกตใช
หลักอปริหานิยธรรมในการบริหารกลุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลหนองตอง อําเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม
กกกกกกกก๒.๔ เพ่ือศึกษาแนวทางการประยุกตใชหลักอปริหานิยธรรมในการบริหารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีตําบลหนองตอง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

๓.ขอบเขตการวิจัย
กกกกกกกก๓.๑ ขอบเขตดานเนื้อหา

กกผูวิจัยมุงศึกษาความคิดเห็นของสตรีตอการประยุกตใชหลักอปริหานิยธรรมในการบริหาร
กลุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตําบลหนองตอง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม๖ ดาน ประกอบดวย
๑) ดานหม่ันประชุมกันเนืองนิตย๒) ดานพรอมเพรียงกันประชุม๓) ดานการกําหนดขอบังคับของ
กองทุน ๔) ดานเคารพบทบาทประธานคณะกรรมการกลุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี๕) ดานเคารพ
สิทธิหนาท่ีประธานกลุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี๖) ดานเคารพองคกร๗) ดานการใสใจดูแลสมาชิก
กลุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรกีก
กกกกกกกก๓.๒ ขอบเขตดานตัวแปร
กกกกกกกก๓.๒.๑ ตัวแปรตน ประกอบดวย ปจจัยบุคคล ไดแก อายุ การศึกษา อาชีพ รายได
กกกกกกกก๓.๒.๒ ตัวแปรตาม ไดแก ความคิดเห็นของสตรีตอการประยุกตใชหลักอปริหานิยธรรมใน
การบริหารกลุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตําบลหนองตอง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
ประกอบดวย๑) หม่ันประชุมกันเนืองนิตย๒) พรอมเพรียงกันประชุม๓) ดานการกําหนดขอบังคับของ
กองทุน ๔) ดานเคารพบทบาทประธานคณะกรรมการกลุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี๕) ดานเคารพ
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สิทธิหนาท่ีประธานกลุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตร๖ี) เคารพองคกร ๗) ดานการใสใจดูแลสมาชิกกลุม
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

กก๓.๒.๓ ขอบเขตดานประชากร
ประชากรสําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) คือ สตรีท่ีมีอายุ ๑๕ ปข้ึน

ไปท่ีอาศัยอยูในเขตตําบลหนองตอง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหมในป พ.ศ. ๒๕๕๗ มีจํานวน
๖,๐๐๐ คน๗และสัมภาษณผูใหขอมูลท่ีสําคัญ จํานวน ๑๐คน
กกกกกกกก๓.๒.๔ ขอบเขตดานพ้ืนท่ีประกอบดวย

พ้ืนท่ีในการทําวิจัยครั้งนี้ ไดแกตําบลหนองตอง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
๓.๒.๕ ขอบเขตดานระยะเวลา

กกกกกกกกผูวิจัยจะทําการศึกษาวิจัยตั้งแตเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ ถึง เดือนกุมภาพันธพ.ศ.
๒๕๕๙รวมเปนระยะเวลา ๖ เดือน

๔.สมมติฐานการวิจัย
กกกกกกกกจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฏีและผลงานการวิจัยท่ีเก่ียวของ ผูศึกษาไดกําหนด
สมมุติฐาน ท่ีใชในการศึกษาความคิดเห็นของสตรีตอการประยุกตใชหลักอปริหานิยธรรมในการ
บริหารกลุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตําบลหนองตอง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหมดังนี้
กกกกกกกกสตรีท่ีมีอายุ การศึกษา อาชีพ รายได ตางกันมีความคิดเห็นตอการประยุกตใชหลักอปริ
หานิยธรรมในการบริหารกลุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตําบลหนองตอง อําเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม แตกตางกัน

กกกกกกกก๗ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลหนองตอง, ตําบลหนองตอง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
(สํารวจ ณ วันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗)
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๕. กรอบแนวคิดในการวิจัย
กกกกกกกกในการวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาความคิดเห็นของสตรีตอการประยุกตใชหลักอปริหานิย
ธรรมในการบริหารกลุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตําบลหนองตอง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
จากการท่ีผูวิจัยไดทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวของมาแลวดังกลาวขางตน สามารถ
กําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาไดดังนี้

แผนภาพท่ี ๑กรอบแนวคิดในการวิจัย

๖. วิธีดําเนินการวิจัย
กกกกกกกกผูวิจัยใชวิธีวิจัยเชิงผสมโดยผูวิจัยดําเนินการวิจัยตามข้ันตอนตอไปนี้
กกกกกกกกประชากรท่ีใชในการศึกษา ไดแก สตรีท่ีมีอายุ ๑๕ ปข้ึนไปท่ีอาศัยอยูในเขตตําบลหนอง
ตอง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหมในป พ.ศ. ๒๕๕๗ มีจํานวน ๖,๐๐๐ คนและสัมภาษณผูใหขอมูลท่ี
สําคัญ จํานวน ๑๐คน
กกกกกกกกกลุมตัวอยางไดทําการศึกษาโดยใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)
จํานวน ๓๖๕คนซึ่งท้ังนี้คํานวณขนาดของกลุมตัวอยางตามตารางสําเร็จรูปของทาโร ยามาเน (Taro
Yamane)

ปจจัยสวนบุคคล
๑.เพศ
๒.อายุ
๓.การศึกษา
๔.อาชีพ

ความคิดเห็นของสตรีตอการประยุกตใชหลักอปริ
หานิยธรรมในการบริหารกลุมกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ตําบลหนองตอง อําเภอหางดง

จังหวัดเชียงใหม
๑.ดานหม่ันประชุมกันเนืองนิตย
๒.ดานพรอมเพรียงกันประชุม
๓.ดานการกําหนดขอบังคับของกองทุน
๔.ดานเคารพบทบาทประธาน

คณะกรรมการกลุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
๕.ดานเคารพสิทธิหนาท่ีประธานกลุม

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
๖.ดานเคารพองคกร

แนวทางการการประยุกตใชหลักอปริหานิยธรรมในการบริหารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีตําบลหนองตอง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหมจากการให
สัมภาษณผูใหขอมูลจํานวน ๑๐ รูป/คน
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กกกกกกกก๖.๑ เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวม
กกกกกกกกเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของสตรีตอการ
ประยุกตใชหลักอปริหานิยธรรมในการบริหารกลุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตําบลหนองตอง อําเภอ
หางดง จังหวัดเชียงใหมแบงออกเปน ๓ สวน คือ
กกกกกกกกสวนท่ี ๑เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล
กกกกกกกกสวนท่ี ๒เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของสตรีตอการประยุกตใชหลักอปริหานิย
ธรรมในการบริหารกลุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตําบลหนองตอง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา(Rating Scale)๕ ระดับคือ ระดับความ
คิดเห็นมากท่ีสุด ระดับความคิดเห็นมากระดับความคิดเห็นปานกลาง ระดับความคิดเห็นนอยและ
ระดับความคิดเห็นนอยท่ีสุดจํานวน ๓๕ ขอ
กกกกกกกกสวนท่ี ๓ เปนคําถามปลายเปดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปญหา อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ การประยุกตใชหลักอปริหานิยธรรมในการบริหารกลุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตําบล
หนองตอง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
กกกกกกกกสวนท่ี ๔ เปนแบบสัมภาษณเก่ียวกับการประยุกตใชหลักอปริหานิยธรรมในการบริหาร
กลุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตําบลหนองตอง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหมกกกกกกกก

๖.๒ การเก็บรวบรวมขอมูล
กกกกกกกกในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลจากประธาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลหนองตอง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหมเพ่ือขออนุญาตประธาน
กองทุน ในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย
กกกกกกกกผูวิจัยลงพ้ืนท่ีนําแบบสอบถามจํานวน ๓๗๕ ชุดลงพ้ืนท่ีสํารวจสมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีตําบลหนองตอง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหมเพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บ
รวบรวมขอมูลแกกลุมตัวอยางและรับกลับคืนมา โดยนํามาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
เพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร
กกกกกกกก๖.๓ การวิเคราะหขอมูล
กกกกกกกกผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลและประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติท่ีใชใน
การวิเคราะหโดยกระบวนการ ดังตอไปนี้
กกกกกกกกวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามโดยหาคาความถ่ีคารอยละ
วิเคราะหความคิดเห็นของสตรีตอการประยุกตใชหลักอปริหานิยธรรมในการบริหารกลุมกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ตําบลหนองตอง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหมโดยการหาคาเฉลี่ยคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติทดสอบที(t-test) และการทดสอบคา (F- test)
โดยวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เม่ือพบความแตกตางจึงทดสอบความ
แตกตางรายคูโดยวิธีการหาผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุด (Least Significant Difference :LSD) และ
การสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน ๑๐ รูป/คน โดยวิธีการพรรณนาวิเคราะหขอมูลเชิง
เนื้อหาเปนการวิเคราะหความคิดเห็นของสตรีตอการประยุกตใชหลักอปริหานิยธรรมในการบริหาร
กลุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตําบลหนองตอง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
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๗. ผลการวิจัย
กกกกกกกก๗.๑ ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง ๒๖ – ๓๖ป จํานวน ๑๑๒ คน คิดเปนรอยละ
๒๙.๙๐ ระดับประถมศึกษา จํานวน ๑๘๐ คน คิดเปนรอยละ ๔๘.๐ มีอาชีพเกษตรกรรม จํานวน
๑๖๕ คน คิดเปนรอยละ ๔๔.๐ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ๕,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท จํานวน ๒๕๒ คน
คิดเปนรอยละ ๖๗.๒๐
กกกกกกกก๗.๒ ระดับความคิดเห็นของสตรีตอการประยุกตใชหลักอปริหานิยธรรมในการบริหาร
กลุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลหนองตอง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

๑) ดานหม่ันประชุมกันเนืองนิตย สตรีมีความคิดเห็นของสตรีตอการประยุกตใชหลักอป
ริหานิยธรรมในการบริหารกลุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลหนองตอง อําเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหมโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๒๑ เม่ือพิจารณาเปนรายการพบวา
คาเฉลี่ยสูงสุด ( = ๔.๓๐, S.D. = ๐.๗๓๖) ในขอมีการจัดการประชุมเพ่ือจัดทําโครงการอันกอให
เกิดประโยชนตอสตรีอยางเห็นไดชัด รองลงมาคือมีการประชุมคณะกรรมการเปนประจําสมํ่าเสมอ (
 =๔.๒๘, S.D. = ๐.๘๐๓) สวนคาเฉลี่ยต่ําสุด ( =๔.๑๕, S.D. = ๐.๗๔๖) คือ มีการประชุม
วางแผนนโยบายบายเพ่ือพัฒนาองคกรใหเจริญกาวหนา

ก๒) ดานการพรอมเพรียงในการประชุม สตรีมีความคิดเห็นของสตรีตอการประยุกตใช
หลักอปริหานิยธรรมในการบริหารกลุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลหนองตอง อําเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๑๒ เม่ือพิจารณาเปนรายการ
พบวาคาเฉลี่ยสูงสุด ( =๔.๒๑, S.D. = ๐.๗๘๖) ในขอมีความพรอมเพียงกันทํากิจกรรมแบบมีสวน
รวมเม่ือมีกิจกรรมรวมกันรองลงมาคือมีการเลิกประชุมพรอมเพียงกัน( =๔.๑๓, S.D. = ๐.๘๐๖)
สวนคาเฉลี่ยต่ําสุด ( =๓.๑๓, S.D. = ๐.๗๖๓) คือ มีการหาแนวทางปองกันปญหาท่ีจะเกิดข้ึนกับ
กองทุน

กก๓) ดานการกําหนดขอบังคับของกองทุนสตรีมีความคิดเห็นของสตรีตอการ
ประยุกตใชหลักอปริหานิยธรรมในการบริหารกลุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลหนองตอง อําเภอ
หางดง จังหวัดเชียงใหม โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๑๗ เม่ือพิจารณาเปน
รายการพบวาคาเฉลี่ยสูงสุด ( =๔.๒๓, S.D. = ๐.๗๒๖) ในขอมีการสงเสริมสนับสนุนโครงการท่ี
กําลังดําเนินการอยูใหประสบความสําเร็จรองลงมาคือมีการดําเนินการนํานโยบายมาปฏิบัติอยาง
ตอเนื่อง( = ๔.๒๒, S.D. = ๐.๗๙๔) สวนคาเฉลี่ยต่ําสุด ( = ๔.๐๙, S.D. = ๐.๗๘๖) คือ มีการถือ
นโยบายการบริหารกองทุนเปนหลักในการบริหารงาน

๔)ดานเคารพบทบาทประธานคณะกรรมการกลุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสตรีมี
ความคิดเห็นของสตรีตอการประยุกตใชหลักอปริหานิยธรรมในการบริหารกลุมกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีตําบลหนองตอง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมีคาเฉลี่ย
เทากับ ๔.๑๘เม่ือพิจารณาเปนรายการพบวาคาเฉลี่ยสูงสุด ( =๔.๒๒, S.D. = ๐.๗๐๒) ในขอมีการ
เคารพเชื่อฟงประธานใหเกียรติประธานฯ เปนผูเปดประชุมรองลงมาคือ มีการนํานโยบายท่ีไดรับจาก
ประธานฯ นําไปปฏิบัติอยางตอเนื่อง( = ๔.๒๑, S.D. = ๐.๗๘๗) สวนคาเฉลี่ยต่ําสุด ( = ๔.๑๐,
S.D. = ๐.๖๙๖) คือ มีการเคารพในมติท่ีประชุม
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๕) ดานเคารพสิทธิหนาท่ีประธานกลุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสตรีมีความคิดเห็น
ของสตรีตอการประยุกตใชหลักอปริหานิยธรรมในการบริหารกลุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล
หนองตอง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๑๙
เม่ือพิจารณาเปนรายการพบวาคาเฉลี่ยสูงสุด ( =๔.๓๓, S.D. = ๐.๗๓๗) ในขอมีการสงเสริมภาวะ
ผูนําแกสตรีไดมีสวนรวมในชุมชนรองลงมาคือ มีการบริหารงานมุงสิทธิสตรีเปนหลัก( =๔.๑๖,S.D.
= ๐.๗๔๓) และเปดโอกาสใหสตรีไดแสดงความคิดเห็นเพ่ือพัฒนาบทบาทสตรี( =๔.๑๖, S.D. =
๐.๗๒๓) สวนคาเฉลี่ยต่ําสุด ( = ๔.๑๔, S.D. = ๐๐.๗๔๖) คือ เปดโอกาสใหสตรีไดมีสวนรวมใน
การพัฒนาชุมชน

๖) ดานเคารพองคกรสตรีมีความคิดเห็นของสตรีตอการประยุกตใชหลักอปริหานิยธรรม
ในการบริหารกลุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลหนองตอง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหมโดยภาพ
รวมอยูในระดับเห็นดวยมีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๒๖เม่ือพิจารณาเปนรายการพบวาคาเฉลี่ยสูงสุด ( =
๔.๓๐, S.D. = ๐.๗๓๔) ในขอพรอมท่ีจะอุทิศตนเสียสละเพ่ือกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รองลงมาคือ
มีความรักในองคกรกลุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี( =๔.๒๖, S.D. = ๐.๗๕๓) และในขอมีการ
ประเมินผลการบริหารงานขององคกร( =๔.๒๖, S.D. = ๐.๗๓๘) สวนคาเฉลี่ยต่ําสุด ( = ๔.๒๓,
S.D. = ๐.๗๕๕) คือ มีการบริหารงานอยางเต็มความสามารถเพ่ือประโยชนตอกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี

๗) ดานการใสใจดูแลสมาชิกกลุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสตรีมีความคิดเห็นของสตรี
ตอการประยุกตใชหลักอปริหานิยธรรมในการบริหารกลุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลหนองตอง
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม โดยภาพรวมอยู ในระดับเห็นดวยมีคา เฉลี่ย เทากับ๔.๒๕
เม่ือพิจารณาเปนรายการพบวาคาเฉลี่ยสูงสุด ( =๔.๓๑, S.D. = ๐.๗๐๒) ในขอมีการสงเสริมใหสตรี
ในชุมชนมีสวนรวมกําหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาสตรีในชุมชนรองลงมาคือ มีการสงเสริมใหมีกองทุนได
พัฒนาไปสูสวัสดิการสตรี( =๔.๒๖, S.D. = ๐.๗๕๕) และในขอมีการออกกฎระเบียบคุมครอง
เคารพสิทธิสตรี พิทักษสตรีใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุนฯ( =๔.๒๖, S.D. = ๐.๗๓๐) สวน
คาเฉลี่ยต่ําสุด( = ๔.๑๙, S.D. = ๐.๗๖๕) คือ มีการเปดโอกาสใหชุมชนชวยเหลือเยียวยาสมาชิก
เม่ือประสบปญหา
กกกกกกกก๗.๓ ผลการทดสอบสมมติฐาน
กกกกกกกกผลการทดสอบสมมติฐานความคิดเห็นของสตรีตอการประยุกตใชหลักอปริหานิยธรรมใน
การบริหารกลุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลหนองตอง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม จําแนก
ตามปจจัยสวนบุคคล พบวาสตรีท่ีมีอายุการศึกษา อาชีพ ตางกัน มีความคิดเห็นตอการประยุกตใช
หลักอปริหานิยธรรมในการบริหารกลุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลหนองตอง อําเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหมไมแตกตางกัน สวนสตรีท่ีมี รายไดตางกันมีความคิดเห็นตอการประยุกตใชหลักอปริ
หานิยธรรมในการบริหารกลุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลหนองตอง อําเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหมแตกตางกัน

กกก๗.๔ ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะพบวา ปญหาในการบริหารเก่ียวกับเวลาการเขา
รวมประชุมของสตรี เนื่องจากไมสามารถเขารวมประชุมไดทําใหโครงการไมตอเนื่อง ขาดงบประมาณ
สนับสนุนตอยอดจากโครงการท่ีไดดําเนินการไปแลวขอเสนอแนะควรมีการแจงกําหนดการการ
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ประชุมกอนลวงหนา ควรดําเนินโครงการท่ีทําอยางตอเนื่องและของบประมาณสนับสนุนตอยอดจาก
โครงการท่ีทําไปแลว

๗.๕แนวทางในการพัฒนากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลหนองตองอําเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม

จากการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informant)
เก่ียวกับแนวทางในการพัฒนากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลหนองตอง อําเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหมสามารถนํามาเสนอไดดังนีค้วรเปดโอกาสใหสตรีในชุมชนมีสวนรวมในการเขาประชุม เพ่ือหา
แนวทางปองกันปญหาท่ีจะเกิดข้ึน สงเสริมใหสมาชิกกองทุนรวมมือในการบริหารจัดการองคกร โดย
เคารพใหเกียรติผูบริหารกองทุนกันตามวัยวุฒิ คุณวุฒิ ตําแหนงหนาท่ี สงเสริมสนับสนุนใหจัด
โครงการกิจกรรมในการพัฒนาสตรอียางตอเนื่องเพ่ือพัฒนาไปสูสวัสดิการสตรี สรางความรักใหเกิดข้ึน
ในองคกร

๘. ขอเสนอแนะ
กกกกกกกก๘.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

๑) ควรกระจายอํานาจงบประมาณใหกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพ่ือใชในการบริหารงาน
กองทุนใหสตรีสามารถปฏิบัติงานไดอยางคลองตัวเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

๒) ควรนําหลักอปริหานิยธรรมมาใชในการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานอยางมีคุณธรรม

๓) เปดโอกาสใหสมาชิกในองคกร ไดมีสวนรวมในการพัฒนาบทบาทสตรีอยางแทจริง
๘.๒ ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
๑) ควรกําหนดวันประชุมท่ีสมาชิกมีเวลาวางหรือหยุดงานตรงกัน โดยเฉพาะชวงเวลาเย็น

หลังเลิกงาน
๒) ควรมีการแจงกําหนดการการประชุมกอนลวงหนา
๓) ควรสงเสริมและเปนแบบอยางในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของกองทุน
๔) ควรปรับเปลี่ยนทัศนคติของสมาชิกใหรูจักเคารพความคิดเห็นของคณะกรรมการท่ีมี

ประสบการณ
๕) ควรเคารพการเปนผูนําของประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

๖) ควรสนับสนุนสงเสริมความสมัครสมานสามัคคีในองคกรสรางจิตสํานึกในการเสียสละใน
การทํางานรูจักเสียสละประโยชนสวนตนเพ่ือประโยชนสวนรวม

๗)ควรสนับสนุนงบประมาณแก คกสต. ในการบริหารงานตั้งกองทุนเพ่ือชวยเหลือเยียวยา
สตรีเม่ือประสบปญหาข้ึนกับสตรีท่ีตองไดรับการชวยเหลือ

๕.๓.๓ขอเสนอแนะในการทําการวิจัยในครั้งตอไป
๑) ควรศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาดวยหลักธรรมอ่ืน
๒) ควรมีการวิจัยประเมินผลการดําเนินงานและการบริหารโครงการกองทุนพัฒนาบทบาท

สตรีเพ่ือใหทราบถึงความสําเร็จการดําเนินโครงการ
๓) ควรมีการศึกษาการวิจัยบทบาทการมีสวนรวมของสตรีในการบริหารงานกองทุนอ่ืนๆ
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บทบาทของผูนําชุมชนในการจัดการความขัดแยงของประชาชน
ในตําบลริมปง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน

THE ROLE OF COMMUNITY LEADERS IN PEOPLE CONFLICT MANAGEMENT
IN RIMPING SUB-DISTRICT, MUANG DISTRICT, LAMPHUN PROVINCE
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ ๑) เพ่ือศึกษาบทบาทของผูนําชุมชนในการจัดการความ

ขัดแยงของประชาชนในตําบลริมปง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ๒) เพ่ือเปรียบเทียบบทบาทของผูนํา
ชุมชนในการจัดการความขัดแยงของประชาชนในตําบลริมปง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน จําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคล ๓) เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ ในการจัดการความขัดแยงของ
ประชาชนในตําบลริมปง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ๔) เพ่ือศึกษาแนวทางในการสงเสริมบทบาทของ
ผูนําชุมชนตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ในการจัดการความขัดแยงของประชาชนในตําบลริมปง อําเภอเมือง
จังหวัดลําพูน ตามหลักพุทธวิธี ซึ่งเปนการวิจัยแบบผสม (Mixed Methods) ประชากรและกลุม
ตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตตําบลริมปง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน กําหนด
กลุมตัวอยางโดยใชสูตรคํานวณขนาดกลุมตัวอยางของ Taro Yamane (Taro Yamane, ๑๙๖๗) ท่ีระดับ
ความเชื่อม่ัน ๙๕% จํานวนตัวอยางท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล จํานวน ๓๗๘ ตัวอยาง

ผลการวิจัยพบวา
๑. ระดับบทบาทของผูนําชุมชนในการจัดการความขัดแยงของประชาชนในตําบลริมปง

อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน คาเฉลี่ยรวมอยูในระดับปานกลางทุกดาน และเม่ือจําแนกเปนรายดาน
พบวา ความขัดแยงดานโครงสราง มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ความขัดแยงดานผลประโยชน
ความขัดแยงดานความเชื่อ/คานิยม ความขัดแยงดานขอมูล/การสื่อสาร สวนคาเฉลี่ยต่ําสุด
ไดแก ความขัดแยงดานความสัมพันธ

๒. ผลการเปรียบเทียบบทบาทของผูนําชุมชนในการจัดการความขัดแยงของประชาชนใน
ตําบลริมปง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา
และอาชีพ พบวา เม่ือเปรียบเทียบบทบาทของผูนําชุมชนในการจัดการความขัดแยง โดยภาพรวม

* นิสิตปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

** อาจารยท่ีปรึกษา
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จําแนกตาม อาชีพ ไมมีความแตกตางกัน แตเพศ อายุ และระดับการศึกษา แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิตท่ีระดับ ๐.๐๕

๓. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ ในการจัดการความขัดแยงของประชาชนในตําบล
ริมปง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน พบวา ความขัดแยงดานความสัมพันธ เก่ียวกับประชาชนมีทัศนคติท่ี
แตกตางกัน มีพฤติกรรมตองการเอาชนะ ไมใหความรวมมือกับฝายตรงขาม ความขัดแยงดาน
ผลประโยชน เก่ียวกับโครงการกูเงินหมูบานเปนเหตุใหเกิดความขัดแยงเพราะเกิดการกูเงินซ้ําซอน
ผูกูไมชําระเงินกูคืน ความขัดแยงดานความเชื่อ/คานิยม เก่ียวกับมีความแตกตางดานสภาวะแวดลอม
การดําเนินชีวิตและคานิยม สงผลใหเกิดความไมเขาใจระหวางกัน ความขัดแยงดานขอมูล/การสื่อสาร
เก่ียวกับระดับการรับรูขอมูลขาวสารมีความแตกตางกัน ขอเสนอแนะคือ ผูนําควรใหคําแนะนําท่ี
ถูกตองในการปรับทัศนคติ ใหประชาชนลดทิฐิของตนเองและพูดคุยปรึกษากัน ออกกฎระเบียบ
กําหนดเงื่อนไขในโครงการเงินกู จัดกิจกรรมท่ีประสานความสัมพันธในคานิยม ความเชื่อใหประชาชนมี
ความเขาใจกันมากข้ึน และใชเวทีการประชมุในการใหขอมูลขาวสาร

๔. แนวทางในการสงเสริมบทบาทของผูนําชุมชนตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ในการจัดการ
ความขัดแยงของประชาชนในตําบลริมปง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ตามหลักพุทธวิธี พบวา ควรใช
หลักสังคหวัตถุ ๔ ดานทาน ในจัดการความขัดแยงดานผลประโยชน ดานปยวาจาในการจัดการความ
ขัดแขงดานขอมูล/การสื่อสาร ดานอัตถจริยาในการจัดการความขัดแยงดานความสัมพันธและดาน
โครงสราง และดานสมานัตตตาในการจัดการความขัดแยงดานความเชื่อ/คานิยม
คําสําคัญ : บทบาท, ผูนําชุมชน, การจัดการความขัดแยง, หลักพุทธวิธี, หลักสังคหวัตถุธรรม

Abstract
The objectives of this research were to; 1) to examine the role of community

leaders in people conflict management in Rimping sub-district municipality, Muang
district, Lammphun province. 2) to compare the role of community leaders in people
conflict management in Rimping sub-district municipality, Muang district, Lammphun
province classified by personnel factors. 3) to investigate the problems, obstacles
and suggestions of the people conflict management in Rimping sub-district
municipality,Muang district, Lammphun province. 4) to study the promoting guideline
of the role of community leaders according to Sangahavatthu IV in people conflict
management in Rimping sub-district municipality, Muang district, Lammphun province
along the Buddhist way. This research is mixed research method. The populations
and samples were collected from people who live in Rimping sub-district
municipality,Muang district, Lamphun province. The samples were 378 people by
using Taro Yamane’s Table form (Taro Yamane, 1967) with reliability equal to 95%.
The findings of this research were found as follows:

1) The role level of community leaders in people conflict management
in Rimping sub-district municipality, Muang district, Lammphun province was overall
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at the moderate level in all aspects. When considering in each aspect, it was found
that structure conflict was at the highest level, followed by interest conflict, belief
conflict/popularity conflict, data conflict/communication conflict. Relations conflict
was at the lowest level.

2) The comparison result of community leaders in people conflict
management in Rimping sub-district municipality, Muang district, Lammphun province
classified by personal factors, including gender, age, education and occupation was
found that when comparison of the role of community leaders in people conflict
management. The overall occupation was not different but gender, age and education
was significant differences at 0.05 level.

3) The problems, obstacles and suggestions of people conflict management
in Rimping sub-district municipality, Muang district, Lammphun province was found
that relations conflict about different attitude of people, to overcome behavior, not
participate with opposition. Interest conflict about housing loan project it was caused
of conflict for loan redundant, borrowers did not pay the loan back. Belief
conflict/popularity conflict about different environment state, way of life and popularity
resulted misunderstanding between them. Data conflict/communication conflicts
about awareness levels of information were different. The suggestions of leaders
should advise the correct attitude adjustment, people should reduce their intolerant
and talk together, the rules set out conditions for loan project, arrange activity for
connecting relations of values, belief. People understood every well and by using
stage of the meeting informed information.

4) The promotion guideline of leaders role according to Sangahavatthu IV
in people conflict management in Rimping sub-district municipality, Muang district,
Lammphun province along the Buddhist way was found that there should apply
Sangahavatthu IV, including Dãna in interest conflict management, Piyavãcã in data
conflict management/communication conflict management, Atthacariyã in relations
conflict management/structure conflict management and Samanattatã in belief
conflict/popularity conflict.
Keywords: Community, Leaders, Conflict, Management,Sangahavatthu IV

๑. บทนํา
ความขัดแยงระหวางชุมชนสามารถเกิดจาก ๒ ปจจัยใหญๆ คือ จากความตองการทรัพยากร

หรือเงินงบประมาณของหนวยงานภาครัฐ และเกิดจากความคิดเห็นท่ีแตกตางกันหลายๆ ดาน เชน
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ชาติพันธุ ภูมิประเทศการตั้งถ่ินฐาน วิถีชีวิตและตามความเชื่อในพิธีกรรมท่ีแตกตาง๑ในความขัดแยงยัง
พบสาเหตุเกิดจากความขัดแยงในอดีตระหวางตระกูล/เครือญาติท่ีเก่ียวกับท่ีทํากิน การสืบอํานาจ
ทางการเมือง การเอาผลประโยชนตอตนเองและพวกพอง ความเห็นท่ีแตกแยกทางความคิด ความ
เชื่อ ความศรัทธา และมีมุมมองท่ีตางกัน ซึ่งแนวทางในการบริหารการแกปญหาความขัดแยง ๕ วิธี คือ
๑) วิธีเผชิญหนา ๒) วิธีหลีกเลี่ยง ๓) วิธีบังคับ๔) วิธีไกลเกลี่ย และ๕) วิธีประนีประนอม๒

ในสวนขององคกรสงฆนั้น พระพุทธเจาไดทรงวางแผนการขจัดความขัดแยงภายในองคกร
ดวยพุทธวิธีการบริหาร ซึ่งประกอบดวย พุทธวิธีการวางแผน พุทธวิธีการจัดองคกร พุทธวิธีการ
บริหารงานบุคคล พุทธวิธีการอํานายการ และพุทธวิธีการกํากับดูแล ในการบริหารงาน พระพุทธเจายัง
ทรงใชหลักสังคหวัตถุ ๔ ซึ่งเปนเครื่องยึดเหนี่ยวน้ําใจคนไว กอใหเกิดความเคารพ ความรัก ความนับถือ
ตอกันและกัน เปนเหมือนพาหนะท่ีจะนําพาคนไปสูความสุขความเจริญท่ีตองการไดสังคหวัตถุ ๔ จึง
เปนหลักสงเคราะห ๔ อยาง คือ (๑) ทาน ไดแก การให คือ เอ้ือเฟอเผื่อแผ เสียสละ แบงปน ชวยเหลือกัน
(๒) ปยวาจา ไดแก การมีวาจาเปนท่ีรัก วาจาดูดดื่มน้ําใจ หรือวาจาซาบซึ้งใจ(๓) อัตถจริยา ไดแก การ
ประพฤติประโยชน คือ ขวนขวายชวยเหลือกิจการ บําเพ็ญสาธารณประโยชนตลอดถึงคําชวยแกไข
ปรับปรุงสงเสริมในทางจริยธรรม (๔) สมานัตตตา ไดแก ความเสมอตนเสมอปลาย๓

ตําบลริมปงเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีมีประชากรจํานวนมากอาศัยอยูรวมกันเปน
กลุมตามแตละชาติพันธุ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม การแสดงความคิดเห็นและทัศนะคติแตละ
บุคคล ตองการท่ีจะไดรับการตอบสนองจึงเกิดความขัดแยงอยูเปนประจํา การแกไขปญหาความขัดแยง
ในชุมชนจําเปนตองอาศัยผูนําชุมชนเปนผูท่ีแกไขปญหาดังกลาว เนื่องจากผูนําชุมชนถือเปนตัวแทน
ของประชาชนในหมูบานเหตุการณความขัดแยงจะสงบหรือลุกลามขยายใหญโตเพียงใดยอมข้ึนอยูกับ
ความสามารถของผูนําชุมชนหากลดปญหาท่ีเกิดข้ึนและสรางความเขาใจกันไดยอมสงผลดีตอชุมชน
และประเทศชาติ กอใหเกิดความเขมแข็งในชุมชนนั้นๆ

จากปญหาและความสําคัญดังกลาว ทําใหผูศึกษาสนใจศึกษาถึงบทบาทของผูนําชุมชนใน
การจัดการความขัดแยงของประชาชนในตําบลริมปง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน และศึกษาแนวทางใน
การสงเสริมบทบาทของผูนําชุมชนตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ในการจัดการความขัดแยงของประชาชนใน
ตําบลริมปงอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน โดยใชหลักพุทธวิธี เ พ่ือนําผลการศึกษามาเปนขอมูล
ประกอบการจัดการความขัดแยงใหบรรลุผลสําเร็จนํามาซึ่งความสงบสุขของชุมชนอยางยั่งยืน

๒. วัตถุประสงคของการวิจัย

๑ ทิพย  โอสถ, “การบริหารความขัดแยงระหวางชุมชนในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลบานออน
อําเภองาว  จังหวัดลําปาง”,การวิจัยอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตร, (วิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน :
มหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๕๐), หนา ๓๔.

๒ ถนอม  อัตโน และพระหมาปณิธาน  เปงอ่ิน, “การบริการความขัดแยงของผูนําชุมชน : กรณีศึกษา
ชุมชนบานแหลมมะขบ”, การคนควาอิสระ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๕๑), หนา ๔๑.

๓ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา ๑๔๒.
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๒.๑ เพ่ือศึกษาบทบาทของผูนําชุมชนในการจัดการความขัดแยงของประชาชนในตําบล
ริมปง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน

๒.๒ เพ่ือเปรียบเทียบบทบาทของผูนําชุมชนในการจัดการความขัดแยงของประชาชนใน
ตําบลริมปง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูนจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล

๒.๓ เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ ในการจัดการความขัดแยงของ
ประชาชนในตําบลริมปง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน

๒.๔ เพ่ือศึกษาแนวทางในการสงเสริมบทบาทของผูนําชุมชนตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ในการ
จัดการความขัดแยงของประชาชนในตําบลริมปง  อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ตามหลักพุทธวิธี

๓. ขอบเขตการวิจัย
๓.๑ ขอบเขตเนื้อหาท่ีจะศึกษาผูศึกษาไดกําหนดเนื้อหาตามแนวคิดของ Christopher

Moore๔ประกอบดวยสาเหตุ ๕ ดาน คือ๑) ดานความสัมพันธ๒) ดานผลประโยชน๓) ดานความเชื่อ/
คานิยม๔) ดานขอมูล/การสื่อสาร๕) ดานโครงสรางและหลักสังคหวัตถุ ๔

๓.๒ ขอบเขตดานตัวแปรไดแกตัวแปรตน (Independent Variable) ไดแก ปจจัยสวน
บุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก
สาเหตุความขัดแยง ๕ ดาน ไดแก ๑) ดานความสัมพันธ๒) ดานผลประโยชน๓) ดานความเชื่อ/คานิยม๔)
ดานขอมูล/การสื่อสารและ๕) ดานโครงสรางและหลักสังคหวัตถุ ๔

๓.๓ ขอบเขตดานประชากร ไดแก ประชาชนในตําบลริมปง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
จํานวน ๖,๘๘๓คน

๓.๔ ขอบเขตดานสถานท่ีไดแก พ้ืนท่ีตําบลริมปง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน

๔. สมมติฐานการวิจัย
ผูนําชุมชนท่ีมีเพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, และอาชีพแตกตางกันมีบทบาทในการจัดการความ

ขัดแยงของประชาชนในตําบลริมปง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน แตกตางกัน

๕. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผูวิจัยไดทบทวนแนวคิดทฤษฏีนํามาจัดทําเปนกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม

๔ Christopher Moore, 1986อางใน วันชัย วัฒนศัพท, ความขัดแยง : หลักการและเคร่ืองมือ
แกปญหา, (สถาบันพระปกเกลา. นนทบุรี: สถาบันพระปกเกลา, ๒๕๔๗), หนา ๑๑.

ปจจัยสวนบุคคล
1) เพศ
2) อายุ
3) ระดับการศึกษา
4)อาชีพ
แนวทางในการสงเสริมบทบาทของผูนําชุมชนตามหลักสังคหวัตถุ ๔
ในการจัดการความขัดแยงของประชาชนในตําบลริมปง อําเภอเมือง
จังหวัดลําพูนตามหลักพุทธวิธีจากการสัมภาษณพระภิกษุสงฆ
จํานวน 1 รูปและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๗ คน

บทบาทของผูนําชุมชนในการจัดการความขัดแยงของประชาชน
ในตําบลริมปง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน  ประกอบดวย
1)ดานความสัมพันธ2)ดานผลประโยชน3)ดานความเชื่อ/
คานิยม4)ดานขอมูล/การสื่อสาร5)ดานโครงสราง
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๖. วิธีดําเนินการวิจัย
๖.๑ รูปแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชการวิจัยแบบผสม (Mixed Method ) โดยใชระเบียบวิจัยเชิง

ปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บ
รวบรวมขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In depth interview)

๖.๒ ประชากรและกลุมตัวอยาง
๑) ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ประชาชนในตําบลริมปง อําเภอเมือง

จังหวัดลําพูน จํานวน ๖,๘๘๓คน
๒) กลุมตัวอยาง ท่ีใชในการวิจัยเชิงปริมาณ ไดแก ประชาชนในตําบลริมปง อําเภอ

เมือง จังหวัดลําพูน จํานวน ๓๗๘คน
๓) ผูใหขอมูลหลักผูวิจัยกําหนดผูใหขอมูลสําคัญ (Key informant) ซึ่งมีคุณสมบัติ

สอดคลองกับประเด็นสาระสําคัญของการวิจัยครั้ งนี้  ประกอบดวยพระสงฆ จํานวน ๑ รูป
และผูทรงคุณวุฒิระดับบริหารของเทศบาลตําบลริมปง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน จํานวน ๗ คน

๖.๓ เครื่องมือการวิจัย
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเชิงปริมาณคือแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูศึกษาพัฒนาข้ึน

ตามกรอบของบทบาทของผูนําชุมชนในการจัดการความขัดแยงของประชาชนในตําบลริมปง อําเภอเมือง
จังหวัดลําพูน ดานการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยไดสรางแบบสัมภาษณ เพ่ือการเก็บรวมรวมขอมูลโดย
แบบสัมภาษณท่ีใชเปนแบบมีโครงสราง (Structured Interview) ซึ่งมีสาระสําคัญของการนําหลัก
พุทธวิธีมาใชในการจัดการความขัดแยงของประชาชนในตําบลริมปง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน

๖.๔ การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือ

การวิจัยทางสังคมศาสตรวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม และระดับ
บทบาทของผูนําชุมชนในการจัดการความขัดแยงของประชาชนในตําบลริมปง อําเภอเมือง จังหวัด
ลําพูน โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)นํามาแจกแจงความถ่ีหาคารอยละ
(Percentage) หาคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สวนการ
เปรียบเทียบบทบาทของผูนําชุมชนในการจัดการความขัดแยงของประชาชนในตําบลริมปง อําเภอเมือง
จังหวัดลําพูน โดยจําแนกเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ วิเคราะหโดยการทดสอบคาที (t–test) และคา
เอฟ(F-test) ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) เม่ือพบวามีความแตกตางจึง
ทําการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูโดยวิธีผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุด (Least
Significant Difference :LSD)

แผนภาพท่ี ๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย
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๗. ผลการวิจัย
๗.๑ ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคล
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน ๒๐๕ คน คิดเปนรอยละ ๕๔.๒๓

มีอายุระหวาง ๓๖ – ๕๐ ป จํานวน ๒๐๔ คน คิดเปนรอยละ ๕๓.๙๗ มีระดับการศึกษาอยูในระดับ
ประถมศึกษาหรือเทียบเทาจํานวน ๑๑๙ คน คิดเปนรอยละ ๓๑.๔๘ และมีอาชีพทํานา/ทําไร/เลี้ยงสัตว
จํานวน ๒๐๗ คน คิดเปนรอยละ ๕๔.๗๖

๗.๒ ผลการวิเคราะหขอมูลระดับบทบาทของผูนําชุมชนในการจัดการความขัดแยง
ของประชาชนในตําบลริมปง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน

ประชาชนผูตอบแบบสอบถามมีระดับความขัดแยงตอบทบาทของผูนําชุมชนในการจัดการ
ความขัดแยง โดยคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับปานกลาง (x̄= ๒.๙๑, S.D.= ๐.๕๘๔) และเมื่อจําแนกเปน
รายดาน พบวา ความขัดแยงดานโครงสราง มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( x̄= ๓.๐๒, S.D. = ๐.๖๘๘)
รองลงมาคือ ความขัดแยงดานผลประโยชน มีคาเฉลี่ย (x̄= ๒.๙๗, S.D.= ๐.๖๙๓) สวนคาเฉลี่ยต่ําสุด
(x̄= ๒.๗๙, S.D.= ๐.๖๔๖) ในความขัดแยงดานความสัมพันธ

๗.๓ ผลการเปรียบเทียบบทบาทของผูนําชุมชนในการจัดการความขัดแยงของ
ประชาชนในตําบลริมปง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูนจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล

ผลการทดสอบสมมติฐานจํานวน ๔ สมมติฐาน มีสมมติฐานท่ี ๔ ซึ่งประกอบดวยตัวแปรตน
คือ อาชีพ พบวา ปฏิเสธสมมติฐาน สวนสมมติฐานท่ี ๑, ๒ และ ๓ ซึ่งประกอบดวยตัวแปรตน คือ
เพศ อายุ และระดับการศึกษา พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ ซึ่งยอมรับ
สมมติฐาน

๗.๔ แนวทางในการสงเสริมบทบาทของผูนําชุมชนตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ในการ
จัดการความขัดแยงของประชาชนในตําบลริมปง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูนตามหลักพุทธวิธี

๑) ความขัดแยงดานความสัมพันธพบวา ควรสงเสริมบทบาทของผูนําชุมชนใหเปน
ผูมีจิตใจท่ีดีงามเปนแบบอยางท่ีดี

๒) ความขัดแยงดานผลประโยชนพบวา ควรสงเสริมผูนําชุมชนและกรรมการ
หมูบานปฏิบัติหนาท่ีดวยความโปรงใส ตรวจสอบได และควรออกกฎระเบียบขอบังคับเพ่ือใชสําหรับผู
ท่ีฝาฝนเงื่อนไขของการแยงชิงทรัพยากร

๓) ความขัดแยงดานความเช่ือ/คานิยมพบวา ตองสงเสริมบทบาทของผูนําชุมชน
ดานการนําหลักธรรมจากพุทธศาสนามาใชในการจัดกิจกรรมเพ่ือประสานความสัมพันธในคานิยม
ความเชื่อ ใหประชาชนมีความเขาใจกันมากข้ึนได

๔) ความขัดแยงดานขอมูล/การสื่อสาร พบวา ตองสงเสริมบทบาทของผูนําดาน
การบริหารงาน เพราะผูนําชุมชนจําเปนตองมีการติดตอสื่อสารกับประชาชนใหเขาใจ

๕) ความขัดแยงดานโครงสราง พบวาตองสงเสริมบทบาทของผูนําใหมีใจเปนกลาง
มีความยุติธรรม เสมอภาค ไมเลือกขาง ใชกติกาท่ีเปนธรรมกับทุกฝาย ไมเอ้ือประโยชนใหกับฝายใด
ฝายหนึ่งปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายอยางเครงครัด
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๖) ดานทานพบวา ชุมชนควรมีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีการบริจาคทานใหแกผู
ท่ีดอยกวา เสียสละเวลาของตนเองเพ่ือประโยชนสวนรวม จะทําใหสังคมในชุมชนเปนสังคมท่ีสงบสุข
ไมมีความขัดแยง

๗) ดานปยวาจาพบวาผูนําชุมชนควรเปนแบบอยางท่ีดีในการใชวาจาท่ีสุภาพ
ออนโยน และออนนอมตอประชาชน ใหประชาชนเกิดความประทับใจ มีความสนิทชิดเชื้อและไววางใจ
ในการปฏิบัติหนาท่ีของผูนําชุมชนยิ่งข้ึน

๘) ดานอัตถจริยาพบวา ผูนําชุมชนควรสงเสริมโดยมุงเนนการประพฤติ ท่ีเปน
ประโยชนแกทุกฝาย ท้ังดานประชาชน และเพ่ือนรวมงานในองคกร ซึ่งการกระทําอยางนี้จะทําใหเกิด
ความประทับใจ เพราะแสดงถึงความมีน้ําใจตอกัน เม่ือถึงคราวท่ีตองทําประโยชนตนท่ีตองใชคนชวย
เปนจํานวนมาก ก็สามารถท่ีจะขอกําลังความชวยเหลือจากเพ่ือนรวมงานและประชาชน

๙) ดานสมานัตตตาพบวา ควรสงเสริมใหประชาชนประพฤติปฏิบัติดวยการยืด
กรอบของกฎหมาย ใหความเคารพ ใหเกียรติซึ่งกันและกัน รูจักการดําเนินชีวิตอยางพอเพียงเหมาะสม
แกฐานะตน ผูนําชุมชนควรปฏิบัติตอประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอน โดยไมเลือกท่ีรักมักท่ีชัง

๘. ขอเสนอแนะ
๘.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

๑) นโยบายภาครัฐควรสนับสนุนเพ่ิมเติมองคความรูในดานการจัดการความขัดแยง
ใหกับผูนําชุมชน เพราะความขัดแยงจะสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของประชาชน

๒) นโยบายภาครัฐควรหนุนเสริมองคความรูในดานหลักธรรมทางศาสนา จดักิจกรรม
เขาวัดฟงธรรมจัดอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพดานการเปนผูนําใหแกผูนําชุมชน

๘.๒ ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
๑) ผูนําชุมชนควรตองพัฒนาตนใหมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล มีขีดความสามารถในการ

จัดการกับปญหาตางๆ ในชุมชน และควรใชสถาบันทางศาสนา ในการสงเสริมใหประชาชนไดรับ
ความรู เพ่ือใชในการดําเนินชีวิต

๘.๓ ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
๑) การศึกษาในครั้งนี้ ไดศึกษาเฉพาะหลักสังคหวัตถุ ๔ ดังนั้น ในการศึกษาครั้ง

ตอไป ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมหลักธรรมท่ีสามารถนํามาประยุกตใชเพ่ือสงเสริมบทบาทของผูนําใน
การจัดการความขัดแยง

๒) ควรทําการวิจัยเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอบทบาทของผูนําชุมชนในการใชหลักพุทธ
วิธีเพ่ือการจัดการความขัดแยงของประชาชนในระดับอําเภอและจังหวัด

บรรณานุกรม
(1) หนังสือ
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต).พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม.กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖.
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แรงจูงใจของประชาชนในการจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเทศบาลตําบลริมปง
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

THE PEOPLE’SMOTIVATION  IN SOLID WASTE MANAGEMENT  OF
RIMPING  SUB-DISTRICT  MUNICIPALITY, MUEANG  DISTRICT,

LAMPHUN PROVINCE

บัวผิน  สิงหแกว

ดร. ศรีธน นันตาลิต, น.บ., รป.ม. น.ม., Ph.D.

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค คือ ๑) เพ่ือศึกษาแรงจูงใจของประชาชนในการจัดเก็บขยะ

มูลฝอย ในเทศบาลตําบลริมปง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ๒) เพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจของ
ประชาชนในการจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเทศบาลตําบลริมปง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ปจจัย
สวนบุคคล ๓) เพ่ือศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเทศบาลตําบล
ริมปง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ๔) เพ่ือประยุกตใชหลักฆราวาสธรรมในการจัดเก็บขยะมูลฝอย
ในเทศบาลตําบลริมปง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ดําเนินการวิจัยโดยการวิจัยแบบผสม
ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ ประชาชนในเทศบาลตําบลริมปง อําเภอเมืองลําพูน จํานวน ๖,๙๓๐
คน หาขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของทาโร ยามาเน และสุมตัวอยางแบบระดับชั้นอยางเปนสัดสวน
เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามวิเคราะหขอมูลโดยการวิจัยทางสังคมศาสตร ใชสถิติคาความถ่ี คารอย
ละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทําการทดสอบสมมติฐานดวยการทดสอบคาที และ
คาเอฟ ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว เม่ือพบวามีความแตกตางจึงทดสอบความ
แตกตางรายคูโดยวิธีการหาผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุดวิเคราะหขอมูลคําถามปลายเปดท่ีแสดงปญหา
อุปสรรคและขอเสนอแนะ โดยการจัดกลมตามประเด็นท่ีกําหนดไวในแบบสอบถามปลายเปด จากนั้น
ทําการวิเคราะห โดยใชการแจกแจงความถ่ี และขอมูลจากการสัมภาษณ ผูวิจัยทําการจัดกลุมขอมูล
สาระสําคัญของประเด็นการสัมภาษณ จากนั้นทําการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา

ผลการวิจัยพบวา
๑) ระดับความคิดเห็นในการจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเทศบาลตําบลริมปง อําเภอเมือง

ลําพูน จังหวัดลําพูน คาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก (x̄=๓.๖๙) เม่ือพิจารณารายดานพบวา ทุกดาน
มีระดับความคิดเห็นในการจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเทศบาลตําบลริมปงอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยสูงสุด
(x̄=๓.๗๗) ในดานความม่ันคงปลอดภัย สวนคาเฉลี่ยต่ําสุด (x̄=๓.๖๐) ในดานความรับผิดชอบ

นิสิตปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนาศาสตร) ภาควิชารัฐศาสตร
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

อาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร
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๒) การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในการจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเทศบาลตําบลริมปง
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ดวยการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหความแตกตางตามการ
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับรายไดตอเดือน พบวา
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับรายได มีความคิดเห็นแตกตางกัน จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว
สวนเพศ มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน

๓) ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเทศบาลตําบล
ริมปง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูนประกอบดวยปญหาเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชาชน
ในเทศบาล และขาดความตระหนักปลอยปละละเลย รวมถึงสถานท่ีท้ิงขยะของเทศบาลมีพ้ืนท่ีจํากัด
และไมมีความเหมาะสม และงบประมาณจํานวนจํากัด ซึ่งเทศบาลควรจัดกิจกรรม และมีบทบาทใน
การแกไขปญหา รวมถึงจัดหางบประมาณและจัดหาสถานท่ีท้ิงขยะแหลงใหม

๔) การนําหลักฆราวาสธรรมใชแรงจูงใจในการแยกขยะมูลฝอย เพ่ือเพ่ิมการจัดเก็บขยะ
มูลฝอย เปนสิ่งเราใหเกิดการจัดเก็บขยะขยะมูลฝอย ชวยใหเกิดการพัฒนาทางดานลักษณะนิสัย
มีความซื้อสัตยใหเปนนิสัยและกอใหเกิดความรับผิดชอบและขมใจตัวเองของแตละคนใหรัก
สิ่งแวดลอม รวมถึงเปนการใหความรวมมือทางออมอีกทางหนึ่ง

คําสําคัญ : แรงจูงใจ, ประชาชน, การจัดเก็บขยะมูลฝอย

Abstract
The purposes of this study were 1) to examine the people’s motivation

in solid waste management of Rimping sub-district municipality, Muang district,
Lamphun province, 2) to compare the people’s motivation in solid waste
management of Rimping sub-district municipality, Muang district, Lamphun province
by personal factors, 3) to explore the problems, obstacles and suggestions in solid
waste management of Rimping sub-district municipality, Muang district, Lamphun
province, and 4) to apply the principle of Ghāravāsadhamma in solid waste
management of Rimping sub-district municipality, Muang district, Lamphun province.
The research used mixed method research. The population and sample were 6,930
people selected from the peoples of Rimping sub-district municipality, Muang district,
Lamphun province by using the formula of Taro Yamane with random sampling.
The data was collected by using the questionnaire and the data analysis performed
by a computer program for social science research and following by the statistics
such as frequency, percentage, mean and standard deviation: SD and differentiates
the dual average with Least Significant Difference: LSD). In the part of open-ended
questions showed the problems, obstacles and suggestions, the researcher arranged
the group according to the issues of open- end. Then, there was to analyze by
frequency and data from interviews, the researcher will gather data on the essence
of the interview, then content analysis technique.
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The findings of this research as follows:
1) The opinion level in solid waste management of Rimping sub-district

municipality, Muang district, Lamphun province was overall at the high level
(x̄ = 3.69). When considering in each aspect, it was found that all aspects of the
opinion level in solid waste management of Rimping sub-district municipality was at
the high level. The security was at the high level. (x̄ = 3.77). The responsibility was at
the lowest level (x̄ = 3.60).

2) The comparison of the opinion level in solid waste management of
Rimping sub-district municipality, Muang district, Lamphun province with testing
the hypothesis by different analysis according to personal factors, including gender,
age, education, occupation and income per month it found that age, education,
occupation and income were different then accepted the hypothesis. In the part of
gender was not different opinion.

3) The problems, obstacles and suggestions about solid waste
management of Rimping sub-district municipality, Muang district, Lamphun province
included the problems were caused by increasing the number of population in the
municipality and lacking of awareness and inattention, including the litter place of
municipality there was confined, improper place and limited budget. The
municipality should arrange activities and there was the role of solving problem
included the providing budget and the new place for litter.

4) The Ghāravāsadhamma principle of the motivation in separating lid
waste for adding storage this was provocation in lid waste storage to help the
characteristic development; the honesty, the responsibility and self–restraint of each
one to conserve the environment, Including to cooperate an indirect way.

Keywords :Motivation, People, Solid waste management

บทนํา
ปญหาของขยะมูลฝอย เปนปญหาท่ีมีความรุนแรงมากข้ึน โดยเฉพาะในสังคมเมืองท่ีมี

การขยายตัวของเมืองสูงตามจํานวนประชากรท่ีเ พ่ิมข้ึน รวมไปถึงการขยายตัวการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจและดานเทคโนโลยี ขยะมูลฝอยจึงเปนสาเหตุท่ีกอใหเกิดมลพิษสงผลกระทบตอ
ประชาชนและสิ่งแวดลอม

ในปจจุบันพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลริมปง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน และพ้ืนท่ีขางเคียง
มีการขยายตัวของชุมชนอยางมาก ท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยางรวดเร็ว สงผลให
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พ้ืนท่ีเทศบาลตําบลริมปง เริ่มประสบปญหาตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาในดานสิ่งแวดลอม
และการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งเกิดจากการดําเนินกิจกรรมตางๆ ในชุมชน๑

แรงจูงใจตอการจัดการขยะมูลฝอย ความรูและวิธีการกําจัดขยะของประชาชน ณ
แหลงกําเนิดนั้น มีความสําคัญอยางยิ่งในการชวยแบงเบาภาระในการจัดการขยะของเทศบาลตําบล
ริมปง อําเภอเมืองลําพูน จังหวดัลําพูน ผูทําการวิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องแรงจูงใจของประชาชนในการ
จัดเก็บขยะมูลฝอยในเทศบาลตําบลริมปง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน และผูวิจัยไดนําหลักของ
ฆราวาสธรรม ประกอบดวย ๑) สัจจะ คือความซื่อสัตยตอกัน ซื่อตรงตอกัน จะทําจะพูดอะไรก็ทํา
หรือพูดดวยความซื่อสัตยสุจริตไมหลอกลวงคดโกง ๒) ทมะ คือการรูจักขมจิตของตน รูจักขมความไม
พอใจเม่ือเกิดข้ึนเปนครั้งคราว คนอยูรวมกันนานๆ ยอมตองมีอะไรผิดพลาดบกพรอง ตองรูจักขมไม
แสดงอาการพลุกพลานหรือเกรี้ยวกราด ๓) ขันติ คือความอดทน อดทนตอความลําบากตรากตรํา ใน
การศึกษาเลาเรียน ในการงานอาชีพ ๔) จาคะคือความเสียสละ สละวัตถุสิ่งของสงเคราะหเอ้ือเฟอกัน
ชวยเหลือผูทุกขยากขาดแคลน สละกําลังกาย กําลังสติปญญา เพ่ือชวยเหลือซึ่งกันและกัน มา
ประยุกตใชในการจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเทศบาลตําบลริมปง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูนดวย๒

๑.วัตถุประสงคของการวิจัย
๑.๑เพ่ือศึกษาแรงจูงใจของประชาชนในการจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเทศบาลตําบลริมปง

อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
๑.๒ เพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจของประชาชนในการจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเทศบาลตําบล

ริมปง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
๑.๓ เพ่ือศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเทศบาล

ตําบลริมปง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
๑.๔ เพ่ือประยุกตใชหลักฆราวาสธรรมในการจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเทศบาลตําบลริมปง

อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

๒.ขอบเขตการวิจัย
๒.๑ขอบเขตเนื้อหาท่ีจะศึกษาผูวิจัยมุงศึกษาเนื้อหาครอบคลุมแนวคิดแรงจูงใจในการ

จัดเก็บขยะมูลฝอยของประชาชนในเทศบาลตําบลริมปง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
๒.๒ขอบเขตดานตัวแปรไดแก ตัวแปรตน (Independent Variable) ไดแก เพศ อายุ

ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได และตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแกแรงจูงใจของ
ประชาชนในการจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเทศบาลตําบลริมปง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูนท้ังหมด
๔ ดาน ซึ่งประกอบดวย ๑. ดานความม่ันคงปลอดภัย ๒. ดานความรับผิดชอบ ๓. ดานสื่อสาร และ
๔. ดานการยอมรับ

๑อเนก  มหาเกียรติคุณ นายกเทศบาลตําบลริมปง,แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลริมปง,
งานธุรการเทศบาลตําบลริมปง พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐, หนา ๑-๒.

๒พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งท่ี ๘,
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘).
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๒.๓ ขอบเขตดานประชากร ไดแก ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลริมปง อําเภอเมือง
ลําพูน จังหวัดลําพูน  ท้ังหมด ๑๐หมูบาน จํานวน ๖,๙๓๐ คน และสัมภาษณผูใชขอมูลหลักท่ีสําคัญ
จํานวน ๘ รูป/คน

๒.๔ ขอบเขตดานพื้นท่ีเขตเทศบาลตําบลริมปง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ท้ังหมด
๑๐หมูบาน

๒.๕ ขอบเขตดานเวลา ผูวิจัยไดศึกษาตั้งแตเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘ถึง เดือนมกราคม
๒๕๕๙ รวมเปนระยะเวลา ๖ เดือน

๓.สมมติฐานการวิจัย
ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายไดตางกันมีแรงจูงใจการจัดเก็บขยะมูลฝอย

ในเขตเทศบาลตําบลริมปง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ท่ีแตกตางกัน

๔. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “แรงจูงใจของประชาชนในการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเทศบาล

ตําบลริมปง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน” จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ
ผูวิจัยกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้

แผนภาพท่ี ๑. แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย

ขอมูลสถานภาพสวนบุคคล

๑.เพศ

๒.อายุ

๓.การศึกษา

๔.อาชีพ

๕.รายได

แรงจูงใจของประชาชนในการจัดเก็บขยะมูล
ฝอยในเทศบาลตําบลริมปง อําเภอเมืองลําพูน
จังหวัดลําพูน

๑) ดานความม่ันคงปลอดภัย
๒) ดานความรับผิดชอบ
๓) ดานสื่อสาร
๔) ดานการยอมรับ

สัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ
จํานวน ๘ รูป/คน
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๕. วิธีดําเนินการวิจัย
๕.๑ รูปแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสม (Mixed Method)โดยเปนการวิจัยเชิงปริมาณซึ่งเปน

การสํารวจ และการวิจัยเชิง ใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview)กับผูใหขอมูลสําคัญ
๕.๒ ประชากรและกลุมตัวอยาง
๕.๒.๑ ประชากรประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก ประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาล

ตําบลริมปง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ท้ังหมด ๑๐ หมูบาน รวมท้ังสิ้น ๖,๙๓๐ คน
๕.๒.๒ กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางท่ีใชในหารวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขนาดของกลุม

ตัวอยางกลุมประชากรของ Taro Yamane๓จะไดขนาดของกลุมตัวอยางจํานวน ๓๗๘คน การสุม
ตัวอยาง โดยการสุมตัวอยางงาย

๕.๒.๓ ผูใหขอมูลหลักการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูใหขอมูลสําคัญ
จํานวน ๘รูป/คน

๕.๓ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
แรงจูงใจของประชาชนในการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเทศบาลตําบลริมปง อําเภอเมือง

ลําพูน จังหวัดลําพูนผูวิจัยไดสรางแบบสัมภาษณ เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบบสัมภาษณท่ีใชเปน
แบบมีโครงสราง (Structured Interview)

๕.๔ การวิเคราะหขอมูล
๑. การวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จทางสถิติเพ่ือการ

วิจัยทางสังคมศาสตร ดังนี้
สถิติพรรณนา อธิบายลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยางและพรรณนาคาความถ่ี คารอยละ

คาเฉลี่ย(Mean)และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)
สถิติเชิงอนุมาน ใชสําหรับทดสอบสมมติฐาน เพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจของประชาชนใน

การจัดเก็บขยะมูลฝอยในเทศบาลตําบลริมปง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูนโดยจําแนกตามปจจัย
สวนบุคคล สถิติท่ีใชคือ การทดสอบคาที (t-test) ในกรณีตัวแปรตนสองกลุม และการทดสอบคาเอฟ
(F-test) ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) เม่ือพบวามีความ
แตกตางจึงทดสอบความแตกตางรายคู โดยวิธีการหาผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุด (Least Significant
Difference: LSD)

๒. การวิเคราะหขอคําถามปลายเปด ผูวิจัยทําการเก็บขอมูลตามกรอบการวิจัยจากนั้นนํา
ขอมูลมาจัดกลุมขอมูลแลวทําการวิเคราะหโดยการแจกแจงความถ่ี

๓. การวิเคราะหขอมูลแบบสัมภาษณเชิงลึก ประเด็นการสัมภาษณท่ีกําหนดไววิเคราะห
โดยใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหาความเรียงเชิงพรรณนา

๓อภินันตจินตะนี,การใชสถิติวิเคราะหขอมูล สําหรับวิจัยทางธุรกิจ ,(คณะวิทยาการจัดการ:
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา,๒๕๔๙),หนา ๓๕.
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๖. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
ก. เชิงปริมาณ
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยมีข้ันตอนการ

สรางและการตรวจสอบคุณภาพ
ข. เชิงคุณภาพ
การวิจัยเรื่องแรงจูงใจของประชาชนในการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเทศบาลตําบลริมปง

อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูนผูวิจัยไดสรางแบบสัมภาษณเพ่ือการเก็บรวบรวมขอมูลโดยแบบ
สัมภาษณท่ีใชเปนแบบมีโครงสราง (Structured Interview)

๗. ผลการวิจัย
๗.๑ ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
การศึกษาขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน ๒๐๕ คน

คิดเปนรอยละ ๕๔.๒ อายุมีอายุระหวาง ๔๑ – ๕๐ ปจํานวน ๑๑๗ คน คิดเปนรอยละ ๓๑.๐ ระดับ
การศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา จํานวน ๑๒๖ คน คิดเปนรอยละ๓๓.๓ อาชีพ สวนใหญมีอาชีพ
รับจางอิสระ จํานวน ๑๖๕ คน คิดเปนรอยละ ๔๓.๗ รายไดตอเดือน ๕,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ บาท
จํานวน ๑๑๒ คน คิดเปนรอยละ ๒๙.๖

๗.๒ ผลการวิเคราะหขอมูลระดับแรงจูงใจของประชาชนในการจัดเก็บขยะมูลฝอย
ในเทศบาลตําบลริมปง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

ประชาชนมีแรงจูงใจการจัดเก็บขยะมูลฝอย เทศบาลตําบลริมปง อําเภอเมืองลําพูน
จังหวัดลําพูนคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก ( x̄ = ๓.๖๙, S.D. = ๐.๖๐๙) และเม่ือจําแนกรายเปนดาน
พบวา ระดับความคิดเห็นท่ีมีตอแรงจูงใจของประชาชนในการจัดเก็บขยะมูลฝอย เทศบาลตําบลริมปง
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูนดานความม่ันคงปลอดภัย อยูในลําดับมากท่ีสุด  ( x̄ = ๓.๗๗, S.D. =
๐.๗๔๔ ) รองลงมาคือดานการสื่อสาร ( x̄ = ๓.๗๑, S.D. = ๐.๖๐๘ ) สวนดานความรับผิดชอบอยูใน
ลําดับนอยท่ีสุด ( x̄ = ๓.๖๐, S.D. = ๐.๗๔๙ )

๗.๓ ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
การเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจของประชาชนในการจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเทศบาลตําบล

ริมปง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับรายได
ตอเดือน ผลการทดสอบสมมติฐานจํานวน ๕ สมมติฐาน มีสมมติฐานท่ี ๑ ซึ่งประกอบดวยตัวแปรตน
คือ เพศ พบวา ปฏิเสธสมมติฐาน สวนสมมติฐานท่ี ๒ ๓ ๔ และ ๕ ซึ่งประกอบดวยตัวแปรตน คือ
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ จึง
ยอมรับสมมติฐาน

๘. สรุปองคความรูท่ีไดรับจากการวิจัย
สรุปองคความรูท่ีไดรับจากการวิจัย สามารถสรุปไดวา แรงจูงใจของประชาชนในการ

จัดเก็บขยะมูลฝอย ในเทศบาลตําบลริมปง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก เปนการบงชี้ใหเห็นถึงแรงจูงใจของประชาชนในการจัดเก็บขยะมูลฝอย ซึ่งหากมีการนําหลัก
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ฆราวาสธรรม อันไดแก สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ สัจจะ หมายถึง ความจริงซื่อสัตยซื่อตรงจริงใจพูดจริง
ทําจริง, ทมะ หมายถึงการขมใจฝกนิสัยไมหวั่นไหวรูจักบังคับควบคุมอารมณขมใจระงับความรูสึก
ฝกหัดดัดนิสัยแกไขขอบกพรองปรับปรุงตนเองใหเจริญกาวหนาดวยสติปญญา, ขันติ หมายถึง ความ
อดทนความขยันหม่ันเพียรเขมแข็งทําหนาท่ีการงานดวยความรับผิดชอบมุงม่ันในจุดหมายไมทอถอย,
จาคะ หมายถึง ความเสียสละละกิเลสสละความสุขสบายและผลประโยชนสวนตนไดใจกวางพรอมท่ี
จะรับฟงความทุกขความคิดเห็นและความตองการของคนอ่ืนพรอมท่ีจะรวมมือชวยเหลือ
เอ้ือเฟอเผื่อแผไมคับแคบเห็นแกตนหรือเอาแตใจตนเอง

ดังนั้น หากทุกภาคสวนรวมกันไดอยางท่ีกลาวไวขางตน ก็จะทําใหแกไขปญหาขยะ
มูลฝอยในชุมชนได รวมถึงเปนชุมชนตัวอยางในการแกไขปญหาขยะมูลฝอยไดดวย

๙. ขอเสนอแนะ
๙.๑ ขอเสนอแนะท่ัวไป
๑) เทศบาลตําบลริมปงควรจัดทํานโยบายเก่ียวกับการแกไขปญหาขยะมูลฝอยใหม
๒) เทศบาลตําบลริมปงควรมีนโยบายใหเกิดการสวนรวมของคณะกรรมการและ

ประชาชนในชุมชน ในการแกไขปญหาขยะมูลฝอย
๓) เทศบาลตําบลริมปงควรสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีพฤติกรรมการจัดการขยะ

มูลฝอยในครัวเรือนท่ีถูกตอง
๔) เทศบาลตําบลริมปงควรหาวิธีการการนําขยะในชุมชนกลับมาใชใหม
๙.๒ ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
๑) ควรศึกษาถึงบทบาทและหนาท่ีของประชาชนในการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล

ตําบลริมปง
๒) มีการศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยในเทศบาลตําบลริมปง
๓) ควรศึกษาถึงการนําหลักฆราวาสธรรม มาประยุกตใชในการสรางแรงจูงใจในดานอ่ืนๆ

เพ่ือกอใหเกิดแนวทางในการปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพไดหลากหลายมากข้ึน

บรรณานุกรม
อเนก  มหาเกียรติคุณ นายกเทศบาลตําบลริมปง.แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลริมปง.

งานธุรการเทศบาลตําบลริมปง พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐.
พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต).พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลธรรม. พิมพครั้ง ท่ี ๘.

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘.
อภินันตจินตะนี .การใชสถิติ วิเคราะหขอมูล สําหรับวิจัยทางธุรกิจ .คณะวิทยาการจัดการ:

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา.๒๕๔๙.
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การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามหลักสังคหวัตถุธรรม
ของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาลตําบลสันทรายมหาวงศ

อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
THE DISASTER PREVENTION AND MITIGATION ACCORDING TO

THE SANGAHAVATTHU DHAMMA OF  CIVIL  DEFENCE  VOLUNTEERS AT
SANSAIMAHAWONG MUNICIPAL SARAPEE DISTRICT CHIANG MAI

สิบเอกศิวกร  สมบูรณ1*
พระครูภาวนาโสภิต, ว.ิ,ดร. **

ดร.เสนห  ใจสิทธิ์ **

บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคในการวิจัยเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาระดับการปฏิบัติงาน

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนตามปจจัยสวนบุคคลของศูนย
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาลตําบลสันทรายมหาวงศ  อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม
2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการปองกันและบรรเทา สาธารณภัยของ
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนตามหลักสังคหวัตถุธรรมของศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือนเทศบาลตําบลสันทรายมหาวงศ อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 3) เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค
และขอเสนอแนะเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
ตามหลักสังคหวัตถุธรรมของศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาลตําบล  สันทรายมหาวงศ
อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม ซึ่งการวิจัยนี้เปนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Medthods) กลุม
ตัวอยางจํานวน 136 คน

ผลการวิจัยพบวา
ระดับความคิดเห็นในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครปองกันภัยฝาย

พลเรือนเทศบาลตําบลสันทรายมหาวงศ  อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม  ตามหลักสังคหวัตถุธรรม
คาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก (X ̅ = 3.65)  เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาทุกดานมีระดับความ

*นิสิตปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร) ภาควิชารัฐศาสตร
คณะสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

**อาจารยท่ีปรึกษา
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คิดเห็นในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ยสูงสุด (X ̅ = 3.79)  สวนคาเฉลี่ยต่ําสุด (X ̅ = 3.53)  ในดานการใหทาน

3. ผลการทดสอบความสัมพันธในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามหลักสังคห
วัตถุธรรมของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล  ไดแก  เพศ อายุ
สถานภาพ  รายไดตอเดือน  ระดับการศึกษา  และวุฒิดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พบวา
ดานอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และวุฒิดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยมี
ความสัมพันธกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
สวนดานเพศและรายไดตอเดือนไมมีความสัมพันธกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาลตําบลสันทรายมหาวงศ  อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม

4. ผลการศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเก่ียวกับการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยตามหลักสังคหวัตถุธรรมของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  สรุปไดคือ  อปพร.
ขาดประสบการณ  ใชกริยาวาจาไมสุภาพ  และขาดความตั้งใจ เอาใจใสในการบริการไมเทาเทียมกัน
ซึ่งควรจัดใหมีการอบรมพัฒนาศักยภาพอยูเสมอ  และปลูกฝงจิตสํานึกท่ีดีในการปฏิบัติหนาท่ี

5.  ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ  พบวา  ผูใหขอมูลท่ีสําคัญสวนใหญมุงเนนใหมีการ
ฝกทบทวนความรูความเขาใจในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตางๆ อยูเสมอ  อาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือนทุกคนควรจะมีการพูดจาดวยวาจาท่ีสุภาพ  มีการฝกฝนตนอยูเสมอ  วางตัวให
เหมาะสมกับการเปนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
คําสําคัญ : การปองกัน, หลักสังคหวัตถุ, อปพร.

ABSTRACT
The research of the Disaster Prevention and Mitigation according to the

Sangahavatthu Dhamma of Civil Defence Volunteers at Sansaimahawong Municipal
Sarapee DisTrict Chiangmai.

1. The analysis of data about the level of public opinion on the
Prevention and Mitigation of Civil Defence volunteers by Sangahavatthu objects
found unfair, The overall level was high (X ̅ = 3.62) considering that it was found
the Piyavaca, Atthacariya and Samanattata at a high level, Tarn is moderate.

2. A comparative study of public opinion on the prevention and relief.
According to the Justice Department Sangahavatthu by personal factors. Research
found that Civil Defence volunteers are Sex, Age, Marital status, Education different.
Have a comment on Prevention and Mitigation by Sangahavatthu the fair is
no different. While Civil Defence volunteers with an average income per month
and Study of Disaster Prevention and Mitigation different. Have a comment on
Prevention and Mitigation by Sangahavatthu the fair the difference was statistically
significant at the 0.05 level.
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3. Problems and Suggestions on Prevention and Mitigation by
Sangahavatthu the fair is found is the Tarn lack of experience in disaster prevention
and relief, Training should be provided to improve the performance of Disaster
Prevention and Mitigation always, is the Piyavaca use verbs verbally disrespectful
to the people, should provide training in the service, is the Atthacariya lack of
empathy, willingness to help the victims, There should be an awareness of the
services on duty, is the Samanattata treating victims are not equal, Victims should
be treated equally, Consistently.

4. The qualitative study found the most important information, Focus
on a review of cognitive training in the prevention and mitigation are always different,
Speaking verbal polite, Have always practiced their, Act in accordance with the Civil
Defence volunteers.
Keyword : Prevention, Sangahavatthu Dhamma, Civil Defence volunteers

บทนํา
ภารกิจหนึ่งท่ีสําคัญของเทศบาล ไดแก การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ซึ่งเปน

ภารกิจสําคัญและจําเปนท่ีตองมีการเตรียมการรองรับสถานการณไว ตั้งแตยามปกติเพ่ือปองกัน
อันตรายหรือลดความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกับชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและรัฐ จากปญหาท่ี
เกิดข้ึนทําใหสมาชิก อปพร.หลายนาย ยังขาดความรูความเขาใจ และทักษะในการปฏิบัติงานดาน
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการปฏิบัติงานแบบจิตอาสา คือ การเปนอาสาสมัครเพ่ือ
ชวยเหลือสวนรวมหรือผูทุกข อยางไรก็ตามคําวา “จิตอาสา” ก็มีมิติในทางธรรมดวย เพราะเกิดจาก
ความเมตตากรุณา การคิดถึงประโยชนสุขของผูอ่ืน ขณะเดียวกันก็เปนการลดละตัวตน พูดไดวาจิต
อาสาเปนการปฏิบัติธรรมอยางหนึ่งในพุทธศาสนา2 เกิดชองวางระหวางศูนย อปพร. เทศบาลตําบล
สันทรายมหาวงศและประชาชน ขาดหลักธรรมนอมนําใจการปฏิบัติงาน ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะ
ศึกษาเรื่อง การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามหลักสังคหวัตถุธรรม ของอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือนเทศบาลตําบลสันทรายมหาวงศ อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม เพ่ือจะไดนําผลการ
ศึกษาวิจัยท่ีไดไปปรับไปปรุงใชใหเกิดประโยชน และเสนอรายงานตอผูบังคับบัญชา เพ่ือพัฒนางาน
ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาลตําบลสันทรายมหาวงศ อําเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม

2 พระไพศาล วิสาโล , “จิตอาสา สุขสรางงายๆ แคลงมือทํา” [ออนไลน], แหลงท่ีมา :
www.visalo.org [20 ก.ค. ๒๕๕8]
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1. วัตถุประสงคของการวิจัย
๑.๑ เพ่ือศึกษาระดับการปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัคร

ปองกันภัยฝายพลเรือนตามปจจัยสวนบุคคล ของศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาล
ตําบลสันทรายมหาวงศ อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม

๑.๒ เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนตามหลักสังคหวัตถุธรรมของศูนยอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาลตําบลสันทรายมหาวงศ อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม

๑.๓ ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเก่ียวกับการการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนตามหลักสังคหวัตถุธรรม ของศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือนเทศบาลตําบลสันทรายมหาวงศ อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม

2. ขอบเขตการวิจัย
2.1 ขอบเขตดานเนื้อหา ผูวิจัยกําหนดขอบเขตเนื้อหาโดยการบูรณาการจาก

หลักสังคหวัตถุ ซึ่งประกอบดวย 1. ดานทาน 2. ดานปยวาจา 3.  ดานอัตถะจริยา 4. ดาน
สมานัตตตา3 และประเด็นเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือน

2.2  ขอบเขตดานตัวแปร ไดแก  ตัวแปรตน (Independent Varibles) ไดแก
ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ รายได ระดับการศึกษา  และวุฒิการศึกษาดาน
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และตัวแปรตาม (Depenent Varibles) ไดแก การปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยตามหลักสังคหวัตถุธรรมของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาลตําบล
สันทรายมหาวงศ อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ประกอบดวย ๔ ดาน คือ 1. ดานทาน 2. ดานปย
วาจา  3. ดานอัตถจริยา  และ  4. ดานสมานัตตตา

2.3 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก ประชากร (Population) ไดแก
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาลตําบลสันทรายมหาวงค  อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม
จํานวน  210 คน กลุมตัวอยางจํานวน  136 คน  และผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informant)
จํานวน  7 คน

2.4 ขอบเขตดานพื้นท่ี การศึกษาครั้งนี้ไดจํากัดขอบเขตในพ้ืนท่ีครอบคลุมชุมชนใน
เขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลสันทรายมหาวงศ อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม โดยแบงการปกครองระดับ
หมูบาน จํานวน 12 หมูบาน

2.5 ขอบเขตดานระยะเวลา ดําเนินการวิจัยตั้งแตเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงเดือน
มกราคม ๒๕๕๙ รวมระยะเวลา  6  เดือน
3. สมมติฐานการวิจัย

ประชาชนท่ีมีเพศ, อายุ, สถานภาพ, รายได, ระดับการศึกษา  และวุฒิการศึกษาดาน
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตางกัน มีความสัมพันธกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

3 อภิ.วิ. (ไทย) 35/292.
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ของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนตามหลักสังคหวัตถุธรรมของศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือนเทศบาลตําบลสันทรายมหาวงศ อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม

4.  กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามหลักสังคหวัตถุธรรม

ของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาลตําบลสันทรายมหาวงศ อําเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม” จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ผูวิจัยกําหนดกรอบแนวคิดการ
วิจัย (Conceptual Framework) ดังนี้

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

5.  วิธีดําเนินการวิจัย
5.1  รูปแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research)

โดยใชระเบียบวิธีเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
research) โดยใชวิธีสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview )กับผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants)

5.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง
5.2.1  ประชากร ท่ีใชในการวิจัยไดแก อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนของ

เทศบาลตําบลสันทรายมหาวงค  อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม จํานวน 210 คน
5.2.2  กลุมตัวอยาง ท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้  ซึ่งผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง

โดยใชตารางสําเร็จรูปของเครซี่ และมอรแกน (Robert V. Krejcie and Earyle W. Morgan) ได
กลุมตัวอยางจํานวน  136 คน

ปจจัยสวนบุคคล
๑. เพศ
๒. อายุ
3. สถานภาพสมรส
4. รายได
5. ระดับการศึกษา
6. วุฒิดานการปองกันฯ

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามหลักสังคหวัตถุธรรม
1. ดานทาน
2. ดานปยวาจา
3. ดานอัตถจริยา
4. ดานสมานัตตตา

แนวทางในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตาม
หลักสังคหวัตถุธรรม
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5.2.3  ผูใหขอมูลหลัก ผูวิจัยทําการสัมภาษณเชิงลึก (Indepth Interview)
ผูใหขอมูลหลักจํานวน 9 รูป/คน ไดแก 1) เจาอาวาสวัดศรีดอนชัย 2) หัวหนาสํานักปลัด ทต.
สันทรายมหาวงค 3) กํานันตําบล 4) ผูใหญบานจํานวน  2  คน  5) สมาชิก อปพร.จํานวน  3  คน

5.3  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึน

ตามกรอบวิจัยเรื่อง “การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามหลักสังคหวัตถุธรรมของอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาลตําบลสันทรายมหาวงศ อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม” และผูวิจัย
สรางแบบสัมภาษณเพ่ือใชเก็บขอมูลโดยเปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Intertie)

5.4  การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง

สังคมศาสตร โดยใชสถิติดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม หลังจากท่ีไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจาก

แบบสอบถามเรียบรอย  นําขอมูลท่ีไดไปวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร  โดยใชโปรกแกรม
สําเร็จทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร ดังนี้

สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) สําหรับอธิบายของกลุมตัวอยางขอมูล
เก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามประกอบดวยเพศ อายุ สถานภาพ รายได ระดับ
การศึกษา และวุฒิดานการปองกันฯ วิเคราะหโดยใชคาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ
(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชสําหรับทดสอบสมมติฐาน เพ่ือทดสอบ
ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามหลักสังคหวัตถุธรรม
ของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาลตําบลสันทรายมหาวงศ อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
โดยการใชสถิติทดสอบ ไคสแควร (Chi-Square  Test) ( χ2 )

2. การวิเคราะหขอคําถามปลายเปด  ผูวิจัยทําการเก็บขอมูลไดกําหนดกรอบของการ
วิจัย  จากนั้นนําขอมูลท่ีไดมาจัดกลุมขอมูล (Data Grouping) ตามกรอบท่ีไดกําหนดเอาไว  แลวทํา
การวิเคราะหโดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency)

3. การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก  โดยใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา
ประกอบบริบท  ขอมูลจากการสัมภาษณผูวิจัยจะทําการจัดกลุมขอมูล (Data Grouping) ตาม
สาระสําคัญของประเด็นการสัมภาษณ  จากนั้นจะทําการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา

6. ผลการวิจัย
6.1  ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาลตําบลสันทรายมหาวงศสวนมากเปนเพศชาย

จํานวน 115 คน คิดเปนรอยละ 84.6 เพศหญิง  จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 15.4 มีอายุ
ระหวาง 41-60 ป  จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 66.2 สถานภาพสมรส  จํานวน 121 คน
คิดเปนรอยละ 89.0  มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง  5,000-10,000  บาท  จํานวน  97  คน
คิดเปนรอยละ  71.3 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 77.2  มี
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๗๐๖

วุฒิการศึกษาดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในหลักสูตรอาสาสมัครปองกันฝาย   พลเรือน
จํานวน  55  คน  คิดเปนรอยละ  40.4

6.2 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
เทศบาลตําบลสันทรายมหาวงศ  อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม  ตามหลักสังคหวัตถุธรรม

ประชาชนมีระดับความคิดเห็นตอการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามหลัก
สังคหวัตถุธรรม ของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาลตําบลสันทรายมหาวงศ อําเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X ̅ = 3.65)  เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาทุกดาน
มีระดับความคิดเห็นในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนอยู
ในระดับมาก  คาเฉลี่ยสูงสุด (X ̅ = 3.79)  สวนคาเฉลี่ยต่ําสุด (X ̅ = 3.53)  ในดานการใหทาน

6.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนท่ีมีอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และวุฒิดาน

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีความสัมพันธกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย  สวนดานเพศและรายไดตอเดือน
ไมมีความสัมพันธกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
เทศบาลตําบลสันทรายมหาวงศ  อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม  จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย

6.4  ผลการสัมภาษณเชิงลึก
1) การปฏิบัติงานเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของศูนยอาสาสมัคร

ปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาลตําบลสันทรายมหาวงศ อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม จะทําหนาท่ี
เก่ียวกับงานรักษาความปลอดภัยของสถานท่ีราชการ  งานปองกันและระงับอัคคีภัย  งานตรวจสอบ
ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอํานวยความสะดวกในการปองกันบรรเทาและระงับสาธารณภัย
ตางๆ  งานจราจรในชุมชน  งานรักษาสิ่งแวดลอมทําความสะอาดสถานท่ีตางๆ และคอยบริการน้ํา
อุปโภคบริโภคใหแกสวนราชการและประชาชนท่ัวไป

2) การปฏิบัติงานเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของศูนยอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาลตําบลสันทรายมหาวงศ อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ดานทาน  จะ
มีการฝกทบทวนความรูความเขาใจในการปองกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยตางๆ อยูเสมอ  สอน
ทักษะการปฏิบัติตนเบื้องตนแกผูประสบภัยเวลามีภัย

3) การปฏิบัติงานเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของศูนยอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาลตําบลสันทรายมหาวงศ  อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหมตาม
หลักสังคหวัตถุธรรม  ดานปยวาจา  อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนทุกคนจะมีการพูดจาดวยวาจา
ท่ีสุภาพ  การใหคําแนะนําท่ีดีกับผูประสบภัย  การพูดแตคําสัตยคําจริง

4) การปฏิบัติงานเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของศูนยอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาลตําบลสันทรายมหาวงศ  อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหมตาม
หลักสังคหวัตถุธรรม  ดานอัตถจริยา  มีการฝกฝนอบรมตนใหเปนคนท่ีมีความรูความสามารถในการ
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๗๐๗แผนภาพท่ี 2 สรุปองคความรูท่ีไดรับจากการวิจัย

ปฏิบัติงานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอยูเสมอ  การชวยเหลือเพ่ือนสมาชิก อปพร. ใน
การปฏิบัติหนาท่ีและรวมทํากิจกรรมตางๆ ภายในศูนย อปพร

5) การปฏิบัติงานเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของศูนยอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาลตําบลสันทรายมหาวงศ  อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหมตาม
หลักสังคหวัตถุธรรม  ดานสมานัตตตา  มีการวางตัวไดเหมาะสมกับการเปนอาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือน   ปฏิบัติตามระเบียบของศูนย อปพร. อยางเครงครัด

7.  สรุปองคความรูท่ีไดจากการวิจัย
จากการวิจัย  ผูวิจัยไดรับองคความรูท่ีไดจากการวิจัยครั้งนี้คือ  ทําใหทราบถึงการ

พัฒนาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตามหลักสังคหวัตถุธรรมของอาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือน ใหมีประสิทธิภาพ  สามารถสรุปเปนแผนภาพองคความรูไดดังนี้

- ใหความชวยเหลือผูประสบภัยดวยความยินดี
- ใหโอกาสผูอื่นแกไขความผิดพลาด
- ใชวิจารณญาณใครครวญเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในการ
ปฏิบัติงาน

- ใชคําพูดท่ีเปยมไปดวยความมีเมตตาจิต
- ใชคําพูดมีสาระ มีประโยชนตอผูอื่น
- ใชคําพูดท่ีกอใหเกิดความรักสามัคคีกันในหมูเพื่อนพอง
ผูบังคับบัญชา

ทาน
- สอนทักษะการปองกันภัยใหแกผูท่ีสนใจ
- ระดมทุนส่ิงของชวยเหลือผูประสบภัย
- คอยเปนตัวกลางคอยประสานงานกับหนวยงานตางๆ

ปยวาจา
- พูดจาดวยวาจาท่ีสุภาพ พูดแตคําสัตยจริง
- ใหคําแนะนําท่ีดีแกผูมาใชบริการ
- ใชคําพูดใหกําลังใจ ไมพูดสอเสียดใหรายเพื่อนรวมงาน

การพัฒนาการปองกันและบรรเทา  สาธารณภัยตาม
หลักสังคหวัตถุธรรมของอาสาสมัครปองกันภัย

ฝายพลเรือน

สมานัตตา
- แตงกายถูกตองตามระเบียบเสมอในการออกปฏิบัติงาน
- วางตัวใหเหมาะสมกับการเปน อปพร. ไมเสพสุราและของมึนเมา

อัตถจริยา
- ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริต อดทน
- ไมหวังผลประโยชนตอบแทนใดๆ ในงาน
- เสียสละประโยชนสวนตัวเพื่อสวนรวม

- รวมทุกขรวมสขุกับเพ่ือนพองในการปฏิบัติงาน
- ใหเกียรติเพ่ือนสมาชิก อปพร.
- ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับอยางเครงครัด
- ใหบริการอยางเสมอภาค  เทาเทียมกัน

- ชวยเหลือเพ่ือนสมาชิกเสมอในการออก
ปฏิบัติงาน
- ปฏิบัติงานดวยความมุงมั่น
- บําเพ็ญประโยชนชวยเหลือผูอื่นอยูเสมอ
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สรุปองคความรู ท่ีไดจากการวิจัย  ผูวิจัยไดรับองคความรู ท่ีไดจากการศึกษา ดังนี้
ดานทาน คือ การใหความชวยเหลือผูประสบภัยดวยความยินดี  การใหโอกาสผูอ่ืนแกไขความ
ผิดพลาด การใชวิจารณญาณใครครวญเพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน อปพร. ดาน
ปยวาจา คือ  การพูดจาดวยวาจาท่ีสุภาพ    เปยมดวยเมตตาจิต  มีสาระท่ีดีมีประโยชน  กอใหเกิด
ความรักและความสามัคคี ดานอัตถจริยา คือ  การชวยเหลือเพ่ือนสมาชิกในการออกปฏิบัติหนาท่ี
มีความม่ังม่ันตั้งใจ  ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริต  อดทน  ไมเห็นแกความเหน็ดเหนื่อย  และ
ดานสมานัตตตา  คือ  มีการวางตัวท่ีเหมาะสมกับการเปนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  มีการ
แตงเครื่องแบบใหถูกตองตามระเบียบในการออกไปปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และ
ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของศูนย อปพร. อยางเครงครัด

8. ขอเสนอแนะ
8.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) ควรจัดใหมีการอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานดานการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยดานตาง ๆ อยูเสมอ  เพ่ือใหอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนจะไดมีความเชี่ยวชาญใน
การบรรเทาสาธารณภัยและรับมือกับภัยตางๆ ไดอยางเหมาะสม

2) จัดสรรงบประมาณเพ่ือดูแลอุปกรณเครื่องไมเครื่องมือท่ีตองใชงานในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยใหมีความพรอมในการออกใชงานตลอดเวลา  ตลอดจนจัดหาวัสดุ อุปกรณ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพ่ือเพ่ิมความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน

3)  ควรจัดใหมีการฝกอบรมเพ่ือปรับทัศนคติของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
ท่ีเก่ียวกับการใหบริการดานปยวาจา เพ่ือใหอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนมีอัธยาศัยท่ีดียิ้มแยม
แจมใส  พูดดวยวาจาท่ีสุภาพ  เพ่ือใหการปฏิบัติงานและการใหบริการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

8.2 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
1)  ควรจัดใหมีเจาหนาท่ีอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนอยูประจําศูนยอาสาสมัคร

ปองกันภัยฝายพลเรือนตลอดเวลา  และจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกแกประชาชนเม่ือมาใชบริการ
ในศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน

2) ควรจัดใหมีเจาหนาท่ีอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนท่ีมีอัธยาศัยดีอยูประจําศูนย
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  เพ่ือแนะนํา  ชี้แจง  สิ่งท่ีเปนประโยชนแกประชาชนท่ีมาใช
บริการในศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน

8.3 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
ควรมีการศึกษาถึงผลสัมฤทธิ์หลักจากมีการนําหลักสังคหวัตถุธรรมมาประยุกตใชในงาน

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
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การดําเนินงานกองทุนหมูบานตําบลปาบง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
THE OPERATION OF VILLAGE FUNDS IN PABONG SUB-DISTRICT,

SARAPHI DISTRICT, CHIANG MAI PROVINCE

กิตติศักดิ์ ตุงคนาคร*

ดร.บุศราโพธิสุข**
ดร.ศรีธน  นันตาลิต**

บทคัดยอ
กกกกกกกกการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค คือ ๑) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมูบานตอ
การดําเนินงานกองทุนหมูบาน ตําบลปาบง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม๒) เพ่ือเปรียบเทียบระดับ
ความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมูบานตอการดําเนินงานกองทุนหมูบาน ตําบลปาบง อําเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหมจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ๓) เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะการ
ดําเนินงานกองทุนหมูบาน ตําบลปาบง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ๔) เพ่ือนําเสนอแนวทาง
พัฒนาการดําเนินงานกองทุนหมูบาน ตําบลปาบง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม การศึกษาครั้งนี้
ดําเนินการวิจัยแบบผสานวิธี กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้คือ สมาชิกกองทุนหมูบานตําบลปา
บง จํานวน ๒๖๐ คน วิเคราะหขอมูลโดยหาคารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติทดสอบที(t-test) และการทดสอบคา (F- test) โดยวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เม่ือพบความแตกตางจึงทดสอบความแตกตางรายคูโดย
วิธีการหาผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุด (Least Significant Difference :LSD) และการสัมภาษณเชิงลึก
กับผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน ๑๒ รูป/คน โดยวิธีการพรรณนาวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา
กกกกกกกก๑) ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมูบานตอการดําเนินงานกองทุน
หมูบาน ตําบลปาบง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม คาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก ( = ๓.๘๕, S.D. =
๐.๖๓๑)เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานบริบท มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( =๓.๘๔, S.D. =
๐.๕๖๙)ดานการบริหารจัดการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (  =๓.๘๔, S.D. = ๐.๗๐๑)ดานการ
วางแผน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( =๓.๙๒, S.D. = ๐.๗๓๐) ดานการตัดสินใจ มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก ( =๓.๘๔, S.D. = ๐.๖๕๓) ดานการติดตามและประเมินผลมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (
 =๓.๘๘, S.D. = ๐.๗๓๒)ดานการมีสวนรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (  =๓.๘๐, S.D. =
๐.๘๓๕)
กกกกกกกก๒) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมูบานตอการดําเนินงานกองทุน
หมูบาน ตําบลปาบง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหมจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลพบวา สมาชิกกองทุน
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หมูบานท่ีมีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานกองทุนหมูบานตําบลปาบงแตกตางกัน อยาง
มีนัยสําคัญอยูทีระดับ ๐.๐๑ สวนสมาชิกกองทุนหมูบานตําบลปาบงท่ีมี เพศ สถานภาพ จํานวน
สมาชิกในครอบครัว การศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน จํานวนเงินท่ีกูยืม ระยะเวลาในการเปน
สมาชิกกองทุนหมูบาน วัตถุประสงคและเหตุผลการขอกูยืมเงินตางกันสมาชิกกองทุนหมูบานมีความ
คิดเห็นตอการดําเนินงานกองทุนหมูบานตําบลปาบงไมแตกตางกัน
กกกกกกกก๓)ปญหา อุปสรรค พบวา เงินท่ีใหสมาชิกกูยืมไมเพียงพอตอความตองการของสมาชิก
กองทุน คณะกรรมการกองทุนหมูบานขาดความรูความเขาใจในการจัดทําเอกสารและบัญชีการเงิน
ของกองทุนหมูบาน ขอเสนอแนะ พบวา รัฐบาลควรกระจายงบประมาณใหกองทุนหมูบานเพ่ิมมาก
ข้ึน ควรมีการอบรมใหความรูความเขาใจในการจัดทําเอกสารและบัญชีการเงินแกคณะกรรมการ
บริหารกองทุนหมูบาน

๔)นําเสนอแนวทางพัฒนาการดําเนินงานกองทุนหมูบาน ตําบลปาบง อําเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม ควรจัดอบรมเพ่ือสรางความรู ความเขาใจในการทํางานใหแกคณะกรรมการไดเขาใจ
ในการบริหารงานมากยิ่งข้ึน เพ่ือใหสมาชิกได เขาใจในกระบวนการกูเงินและคืนเงินกองทุน
ตามกําหนดระยะเวลาของกองทุน ควรมีการวางแผนการดําเนินงานอยางเปนระบบตามระเบียบ
ขอบังคับของกองทุน เพ่ือใหมีการบริหารงานบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการอยางมีประสิทธิภาพ

คําสําคัญ:ความคิดเห็น,การดําเนินงานกองทุนหมูบาน, การบริหาร

Abstract
The objectives of this research were: 1) to study the member opinion of

village funds toward the fund operation in Pabong sub-district, Sarapi district, Chiang
Mai province, 2) to compare the level of member opinion of village funds toward the
fund operation in Pabong sub-district, Sarapi district, Chiang Mai province classified by
personal factors, and 3) to investigate the problems, obstacles and suggession of
operation of village funds in Pabong sub-district, Sarapi district, Chiang Mai province.
4) to present the development guideline of village funds in Pabong sub-district,
Sarapi district, Chiang Mai province. This research is mixed research method. The
populations and samples were collected from members of village funds in Pabong
sub-district.The sample consisted of 260 people. the analysis of data has been done
byfrequency, percentage,mean and standard deviation, statistical hypothesis testing
using T- test, F-test, one way analysis forvariance (One-way ANOVA) and the Least
Significant Difference: LSD and to in-depth interview with the key of informant 12
persons by using descriptive analysis content.

The findings of this research were found as follows:

1) The member opinion of village funds towards the operation of village
funds in Pabong sub-district, Sarapi district, Chiang Mai province was overall at the
high level ( = 3.85, S.D. = 0.631). When considering in each aspect, the context was
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at the high ( = 3.84, S.D. = 0.569), the management was at the high level ( =3.84,
S.D. = 0.701), the planning was at the high level ( =3.84, S.D. = 0.730), the
decisionwas at the high ( =3.84, S.D. = 0.653), the monitoring and evaluation was at
the high level ( =3.88, S.D. = 0.732) and the participation was at the high level
( =3.80, S.D. = 0.835),

2) The result of comparison opinion of village funds members towards
the operation of village funds in Pabong sub-district, Sarapi district, Chiang Mai
province classified by personal factors, it was found that the member of village
funds, including age was different there was the opinion towards the operation of
village funds in Pabong sub-district was significant differences at 0.01 level.
The member of village funds in Pabong sub-district, including gender, status, number
of family member, education, occupation, income, total loans, the duration of village
fund members. The objective and reason of loan was different, the member of
village funds had the opinion towards the operation of village fund in Pabong
sub-district was not different.

3) The problems, obstacles were found that borrowing money was not
enough for fund members, funds committees was still lack of understanding in the
documentation and financial accounting of village funds. The suggestions were found
that the government should distribute the budget to village funds more and more,
Should be trained to understand the documentation and financial accounting to

4) the present of guideline development of village funds in Pabong sub-
district, Sarapi district, Chiangmai province should provide the knowledge training and
understanding in workingto committees for understanding the administration even
more, members understandin the loan and refunds process along the period of
funds, should be planning operating system according to regulations of the fund and
in order to achieve the management objectives of the project effectively.

Keywords:Opinion,TheOperation of Village Funds, Management

๑. บทนํา
ความยากจนเปนปญหาสําคัญระดับประเทศท่ีสงผลกระทบอยางรุนแรงตอสังคมไทย และ

เปนปญหาเรื้อรังท่ีเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ ในอดีตประเทศไทยไดกําหนดยุทธศาสตร
สําคัญของการพัฒนาประเทศท่ีมุงเนนการพัฒนาเศรษฐกิจเปนสําคัญ โดยนําทรัพยากรธรรมชาติและ
แรงงานท่ีมีอยูภายในประเทศเปนจํานวนมากนํามาใช อีกสวนหนึ่งเปนการนําเขามาจากตางประเทศ
คือ เทคโนโลยี เครื่องจักร และทุน เพ่ือใชขยายฐานการผลิตในประเทศ รัฐบาลมีการสงเสริมการ
ลงทุน โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมาก จากผลของแนวทางการพัฒนาประเทศ ภาพรวมมี
อัตรา  การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยูในระดับเปนท่ีนาพอใจ ท้ังการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวม
ประชาชาติ และรายไดประชาชาติ อีกดานหนึ่งเกิดจากผลประโยชนจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจไม
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เปนธรรม คือ ภาคชนบท ซึ่งมีผูประกอบอาชีพดานการเกษตรเปนสวนใหญ กลับมีปญหาตางๆ อยาง
มากมายเพ่ิมมากข้ึน ท่ีเห็นเดนชัด คือ ปญหาความยากจน และการอพยพของแรงงานภาคการเกษตร
ในชนบทเขามารับจางขายแรงงานประเภทไรฝมืออยูในตัวเมืองใหญๆ ซึ่งเปนท่ีตั้งของโรงงาน
อุตสาหกรรมตางๆ และเม่ือผูคนจากชนบทเขามาอยูในสังคมเมืองใหญๆ ปญหาทางดานสังคมก็เกิด
ตามมา ปญหาการกระจายรายไดไมเทาเทียมกัน ทําใหมีชองวางและความเหลี่ยมล้ําของรายได
ระหวางคนในภาคอุตสาหกรรมกับภาคเกษตรเปนอยางมาก†

กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เปนนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเปนเครื่องมือแกไขปญหาความ
ยากจน โดยอาศัยกระบวนการชุมชน เพ่ือเปนการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของชุมชน
เสริมสรางกระบวนการพ่ึงพาตนเองของหมูบานในดานการเรียนรู พัฒนาความคิดริเริ่มและการแกไข
ปญหาและเสริมสรางศักยภาพท้ังดานเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในหมูบานและชุมชนเมืองท่ี
เขมแข็งและยั่งยืนโดยมีกลไกสําคัญในการนํานโยบายเขาไปปฏิบัติใหบรรลุผลโดยมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการกองทุนหมูบานข้ึนมากองทุนละ๑คณะมีจํานวน ๙-๑๕ คน ซึ่งเปนบุคคลท่ีถูกคัดเลือก
โดยประชาชนสวนใหญในหมูบาน ใหมาทําหนาท่ีบริหารจัดการเงินกองทุน มีอํานาจหนาท่ีตาม
ระเบียบวาดวยการจัดตั้งคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชมเมือง‡

กกกกกกกกคณะกรรมการกองทุนมีภารกิจท่ีจะตองปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีตั้งแตเริ่มเตรียมความ
พรอมของกองทุนการบริหารเงินกองทุนใหเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบของกองทุนหมูบานรวมท้ัง
การจัดสรรผลประโยชนใหเกิดความเปนธรรมและท่ัวถึงแกประชาชนในหมูบานท่ีสําคัญตองบริหาร
จัดการกองทุนหมูบานใหบรรลุตามวัตถุประสงคของกองทุนหมูบานท่ีไดกําหนดไวเพ่ือชวยใหชุมชนมี
ความเขมแข็งและพ่ึงตัวเองไดซึ่งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบานซึ่ง
เนนเรื่องการพัฒนาความรูและการฝกอาชีพการพัฒนาศักยภาพความคิดและจิตใจโดยการพัฒนาใหมี
อารยธรรมซึ่งมุงใหคนมีสวัสดิการชุมชนข้ันต่ําคือการจัดสวัสดิการสังคมท่ีครอบคลุมถึงการสงเคราะห
สังคมการประกันสังคมและบริการสังคมโดยภาครัฐองคการบริหารสวนทองถ่ินองคการพัฒนาเอกชน
และภาคชุมชนเปนกลไกสําคัญในการบริการสวัสดิการสังคมโดยการกําหนดยุทธศาสตรสวัสดิการ
สังคมการจัดทํานโยบายสวัสดิการสังคมรวมท้ังการมองสวัสดิการสังคมเชิงนโยบายทางสังคมอยางเปน
องครวมโดยใชคนเปนศูนยกลาง จึงสามารถปองกันปญหาและพัฒนาได§การปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการกองทุนหมูบานตําบลปาลงมีปญหาเนื่องจากกรรมการบางคนไมทําหนาท่ีของตน
สมาชิกกองทุนชําระเงินคืนไมตรงตามกําหนดเวลาปญหาดานกระบวนการไมมีระบบการจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพในการติดตามควบคุมดูแล การจัดทําหลักฐานทางดานการเงินและบัญชีท่ีไมไดมาตรฐาน
มีการจัดเก็บขอมูลไมเปนปจจุบันทําใหการดําเนินงานของกองทุนหมูบานตําบลปาบงมีประสิทธิภาพ
ไมดีเทาท่ีควร

กกกกกกกก๑รวิวรรณพงษทองเมือง, ความรูความเขาใจและการนํานโยบายกองทุนหมูบานไปปฏิบัติ ศึกษากรณี
อําเภอเมืองปตตานี จังหวัดปตตานี, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร , ๒๕๔๕),
หนา บทนํา.
กกกกกกกก๒สํานักงานคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ, หลักการพัฒนากองทุนเปนสถาบัน
การเงินชุมชน, (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, ๒๕๔๔), หนา ๘-๙.
กกกกกกกก๓ญาณากรพิชญานิน, สวัสดิการชุมชน : หนทางสูความมั่นคงของมนุษย, (กรุงเทพมหานคร :
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, ๒๕๔๖)
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กกกกกกกกดวยเหตุผลและความเปนมาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะทําการวิจัยเพ่ือศึกษาการ
ดําเนินงานกองทุนตําบลปาบง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม เพ่ือนําไปแกปญหาการดําเนินงานให
กองทุนหมูบานตําบลปาบงมีประสิทธิผลมากยิ่ ง ข้ึน เ พ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจของ
คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมูบาน ท่ีเก่ียวกับกฎระเบียบ ขอบังคับของกองทุน สิทธิประโยชน
ของสมาชิก ซึ่งผลการศึกษานี้จะชวยใหการพัฒนาในการดําเนินงานหมูบาน ตําบลปาบง อําเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหมใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน และเปนประโยชนตอผูบริหารกองทุนฯ ท่ี
จะทําใหกองทุนมีความยั่งยืน

๒.วัตถุประสงคการวิจัย
กกกกกกกก๒.๑ เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมูบานตอการดําเนินงานกองทุนหมูบาน
ตําบลปาบง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
กกกกกกกก๒.๒ เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมูบานตอการดําเนินงานกองทุน
หมูบาน ตําบลปาบง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหมจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
กกกกกกกก๒.๓ เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะการดําเนินงานกองทุนหมูบาน ตําบลปา
บง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
กกกกกกกก๒.๔ เพ่ือนําเสนอแนวทางพัฒนาการดําเนินงานกองทุนหมูบาน ตําบลปาบง อําเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม

๓.ขอบเขตการวิจัย
กกกกกกกก๓.๑ ขอบเขตดานเนื้อหา
กกกกกกกผูวิจัยมุงศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมูบานตอการดําเนินงานกองทุนหมูบาน
ตําบลปาบง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม เชียงใหม ๖ ดาน ประกอบดวย ๑.ดานบริบท ๒.ดานการ
บริหารจัดการ ๓.ดานการวางแผน ๔.ดานการตัดสินใจ ๕.ดานการติดตามประเมินผล ๖.ดานการมี
สวนรวม
กกกกกกกก๓.๒ ขอบเขตดานตัวแปร
กกกกกกกก๓.๒.๑ ตัวแปรตน ประกอบดวย ปจจัยบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา
อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน จํานวนเงินท่ีกูยืม ระยะเวลาในการเปนสมาชิกกองทุนหมูบาน
วัตถุประสงคและเหตุผลการขอกูยืมเงิน
๓.๒.๒ ตัวแปรตาม ไดแก ความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมูบานตอการดําเนินงานกองทุนหมูบาน
ตําบลปาบง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ๖ ดาน ประกอบดวย ๑.ดานบริบท ๒.ดานการบริหาร
จัดการ ๓.ดานการวางแผน ๔.ดานการตัดสินใจ ๕.ดานการติดตามประเมินผล ๖.ดานการมีสวนรวม
กกกกกก๓.๒.๓ ขอบเขตดานประชากร

ประชากรสําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) คือ สมาชิกกองทุน
หมูบาน ตําบลปาบง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม จํานวน ๘๒๓ คนใชวิธีการเปดตารางของแครซี่
และมอรแกนไดขนาดกลุมตัวอยาง ๒๖๐ คน
กกกกกกกกประชากรสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) โดยเก็บรวบรวมขอมูล
ดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In Depth Interview) เปนผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informant) ไดแก
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พระภิกษุ จํานวน ๑ รูปคณะกรรมการบริหารกองทุนหมูบานตําบลปาบง นายกเทศมนตรีกํานันตําบล
ปาบง สมาชิกกองทุนหมูบาน จํานวน ๑๑ คน
กกกกกกกก๓.๒.๔ ขอบเขตดานพ้ืนท่ีประกอบดวย

พ้ืนท่ีท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก พ้ืนท่ีในตําบลปาบง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
๓.๒.๕ ขอบเขตดานระยะเวลา
กกกกกกกกผูวิจัยดําเนินการวิจัยตั้งแตเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๕๙ รวม
ระยะเวลา ๘ เดือน

๔.สมมติฐานการวิจัย
กกกกกกกกจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฏีและผลงานการวิจัยท่ีเก่ียวของ ผูศึกษาไดกําหนด
สมมุติฐาน ท่ีใชในการศึกษาการดําเนินงานกองทุนหมูบาน ตําบลปาบง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
ดังนี้
กกกกกกกกสมาชิกกองทุนหมูบานท่ีมีเพศอายุสถานภาพจํานวนสมาชิกในครอบครัวการศึกษาอาชีพ
รายไดเฉลี่ยตอเดือนจํานวนเงินท่ีกูยืมระยะเวลาในการเปนสมาชิกกองทุนหมูบานวัตถุประสงคและ
เหตุผลการขอกูยืมเงินตางกัน มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานกองทุนหมูบาน ตําบลปาบง อําเภอ
สารภี จังหวัดเชียงใหม แตกตางกัน

๕. กรอบแนวคิดในการวิจัย
กกกกกกกกในการวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาการดําเนินงานกองทุนหมูบาน ตําบลปาบง อําเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม จากการท่ีผูวิจัยไดทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวของมาแลวดังกลาว
ขางตน สามารถกําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาไดดังนี้

ปจจัยสวนบุคคล
๑.เพศ
๒.อายุ
๓.สถานภาพ
๔.จํานวนสมาชิกในครอบครัว
๕.การศึกษา
๖.อาชีพ
๗.รายไดเฉลี่ยตอเดือน
๘.จํานวนเงินท่ีกูยืม
๙.ระยะเวลาในการเปนสมาชิก
กองทุนหมูบาน
๑๐.วัตถุประสงคและเหตุผล
การขอกูยืมเงิน

การดําเนินงานกองทุนหมูบานตําบลปาบง
อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม

๑.ดานบริบท
๒.ดานการบริหารจัดการ
๓.ดานการวางแผน
๔.ดานการตัดสินใจ
๕.ดานการติดตามประเมินผล
๖.ดานการมีสวนรวม

แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานกองทุนหมูบานตําบลปาบง อําเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม จากการใหสัมภาษณผูใหขอมูลจํานวน ๑๒ รูป/คน
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แผนภาพท่ี ๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย

๖. วิธีดําเนินการวิจัย
กกกกกกกกในสวนของวิธีการดําเนินการวิจัยผูวิจัยไดใชวิธีวิจัยเชิงผสมโดยผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย
ตามข้ันตอนตอไปนี้
กกกกกกกกประชากรท่ีใชในการศึกษาคนควา ไดแก สมาชิกกองทุนหมูบานในตําบลปาบง อําเภอ
สารภี จังหวัดเชียงใหม ซึ่งประกอบไปดวย บานไชยสถาน , บานรองดอนชัย, บานศรีคําชมภู, บาน
ปาบงหลวง, บานเทพาราม, บานสุพรรณ, รวมท้ังสิ้น  จํานวน ๘๒๓ คน๒

กกกกกกกกกลุมตัวอยางไดทําการศึกษาโดยใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)
อยางเปนระบบ รวมจํานวน ๒๖๐คน จากจํานวนสมาชิกกองทุนหมูบานในตําบลปาบงอําเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหมซึ่งท้ังนี้คํานวณขนาดของกลุมตัวอยางตามตารางสําเร็จรูปของเครจซีและมอรแกน
(Krejcie and Morgan)๓

กกกกกกกก๖.๑ เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวม
กกกกกกกกเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นสมาชิกกองทุนหมูบานตอ
การดําเนินงานกองทุนหมูบานตําบลปาบงอําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม แบงออกเปน ๓ สวน คือ
กกกกกกกกสวนท่ี ๑เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล
กกกกกกกกสวนท่ี ๒เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการดําเนินงานกองทุนหมูบานตําบลปาบง อําเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา(Rating Scale)๕ ระดับ
คือ ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด ระดับความคิดเห็นมากระดับความคิดเห็นปานกลาง ระดับความ
คิดเห็นนอยและระดับความคิดเห็นนอยท่ีสุดจํานวน ๓๐ ขอ
กกกกกกกกสวนท่ี ๓ เปนคําถามปลายเปดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปญหา อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ การดําเนินงานกองทุนหมูบานตําบลปาบง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
กกกกกกกกสวนท่ี ๔ เปนแบบสัมภาษณเก่ียวกับการดําเนินงานกองทุนหมูบานตําบลปาบง อําเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม
กกกกกกกก๖.๒ การเก็บรวบรวมขอมูล
กกกกกกกกในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลจากประธาน
กองทุนหมูบาน ตําบลปาบงอําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม เพ่ือขออนุญาตประธานกองทุน ในการเก็บรวบรวม
ขอมูลการวิจัย
กกกกกกกกผูวิจัยลงพ้ืนท่ีนําแบบสอบถามจํานวน ๒๖๐ชุดลงพ้ืนท่ีไปสํารวจแกสมาชิกกองทุนหมูบาน
ในเขตตําบลปาบงอําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหมเพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลแกกลุม
ตัวอยางและรับกลับคืนมา โดยนํามาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร
กกกกกกกก๖.๓ การวิเคราะหขอมูล
กกกกกกกกผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลและประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติท่ีใชใน
การวิเคราะหโดยกระบวนการ ดังตอไปนี้
กกกกกกกกวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามโดยหาคาความถ่ีหาคารอยละ
วิเคราะหการดําเนินงานกองทุนหมูบานตําบลปาบง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม โดยการหาคาเฉลี่ย
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คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติทดสอบที(t-test) และการทดสอบคา (F-
test) โดยวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เม่ือพบความแตกตางจึงทดสอบ
ความแตกตางรายคูโดยวิธีการหาผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุด (Least Significant Difference :LSD)
และการสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน ๑๒ รูป/คน โดยวิธีการพรรณนาวิเคราะหขอมูล
เชิงเนื้อหาเปนการวิเคราะหความเห็นของสมาชิกกองทุนหมูบานในเขตตําบลปาบงอําเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม

๗. ผลการวิจัย
กกกกกกกก๗.๑ ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน ๑๔๓ คน คิดเปนรอยละ ๕๕เปนเพศ
ชาย จํานวน ๑๑๗ คน คิดเปนรอยละ ๔๕ มีอายุ ๕๑ ปข้ึนไปจํานวน ๙๕ คน คิดเปนรอยละ ๓๖.๕๔
มีสถานภาพสมรสจํานวน ๑๗๘ คิดเปนรอยละ๖๘.๔๖มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวจํานวน ๓ – ๔
คนจํานวน ๑๕๙ คิดเปนรอยละ๖๑.๑๕ มีการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา จํานวน ๘๘ คน คิดเปน
รอยละ ๓๓.๘๕ สวนใหญมีอาชีพคาขาย ธุรกิจสวนตัว จํานวน ๙๕คน คิดเปนรอยละ ๓๖.๕๔สวน
ใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ๕,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท จํานวน ๙๙ คน คิดเปนรอยละ ๓๘.๐๘ สวน
ใหญจํานวนท่ีกูยืมระหวาง ๑๐,๐๐๐ – ๒๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑๓๔ คน คิดเปนรอยละ ๕๑.๕๔
สวนใหญมีระยะเวลาในการเปนสมาชิกกองทุนหมูบาน๕ ป ข้ึนไป จํานวน ๒๑๙ คน คิดเปนรอยละ
๘๔.๒๓สวนใหญมีวัตถุประสงคและเหตุผลการขอกูยืมเงินอ่ืนๆ จํานวน ๑๐๘ คนคิดเปนรอยละ
๔๑.๕๔
กกกกกกกก๗.๒ ความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมูบานตอการดําเนินงานกองทุนหมูบาน ตําบล
ปาบง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
กกกกกกกก๑) ดานบริบทการดําเนินงานกองทุนหมูบาน ตําบลปาบง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
ในดานบริบท คาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก (  =๓.๘๔, S.D. = ๐.๕๖๙) และเม่ือพิจารณาในแตละ
ขอพบวา การดําเนินงานกองทุนหมูบาน ตําบลปาบง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม คาเฉลี่ยสูงสุด (
 =๓.๘๘, S.D. = ๐.๗๑๒) ในขอคณะกรรมการกองทุนจะตองเปนผูท่ีอาศัยอยูในชุมชนเปนเวลาไม
นอยกวา๑ปรองลงมาคือคณะกรรมการกองทุนสวนใหญเคยดํารงตําแหนงคณะกรรมการกองทุนหมูบาน มากกวา
๑วาระ (๒ป)( =๓.๘๗, S.D. = ๐.๖๔๒) และการกําหนดใหมีสัดสวนของคณะกรรมการชาย-หญิงเทา
เทียมกัน ( =๓.๘๗, S.D. = ๐.๖๓๖) สวนคาเฉลี่ยต่ําสุด( = ๓.๗๓, S.D. = ๐.๗๘๕) คือ
คณะกรรมการกองทุน ตองมีอาย๒ุ๕ปบริบูรณ
กกกกกกกก๒) ดานการบริหารจัดการการดําเนินงานกองทุนหมูบาน ตําบลปาบง อําเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม ในดานการบริหารจัดการ คาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก ( =๓.๘๔, S.D. = ๐.๗๐๑)
และเม่ือพิจารณาในแตละขอพบวา การดําเนินงานกองทุนหมูบาน ตําบลปาบง อําเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม คาเฉลี่ยสูงสุด ( =๓.๘๙, S.D. = ๐.๙๐๔) ในขอหลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกผูขอ
กูยืมเงินกองทุนฯ ตามกฎระเบียบขอบังคับ และ สายการบังคับบัญชาของกลุมกองทุนฯ มีการแบง
สายงานรับผิดชอบตามกฎระเบียบขอบังคับคาเฉลี่ย ( =๓.๘๙, S.D. = ๐.๘๑๐) รองลงมาคือ
คณะกรรมการกองทุนหมูบาน มีการชี้แจงและชวยเหลือสมาชิกในการกูยืมเงินกองทุนหมูบาน( =
๓.๘๕, S.D. = ๐.๘๖๔) สวนคาเฉลี่ยต่ําสุด ( = ๓.๗๓, S.D. = ๐.๘๐๔) คือ คณะกรรมการกองทุน
เขารวมอบรมการคิดเงินปนผลเฉลี่ยคืน
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กกกกกกกก๓) ดานการวางแผนการดําเนินงานกองทุนหมูบาน ตําบลปาบง อําเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม ในดานการวางแผนคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก (  =๓.๙๒, S.D. = ๐.๗๓๐) และเม่ือ
พิจารณาในแตละขอพบวา การดําเนินงานกองทุนหมูบาน ตําบลปาบง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
คาเฉลี่ยสูงสุด ( = ๔.๐๒, S.D. = ๐.๘๖๗) ในขอคณะกรรมการกองทุน มีการแบงหนาท่ีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน รองลงมาคือคณะกรรมการกองทุน มีการวางแผนจัดสรรการใช
งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ ( =๔.๐๐, S.D. = ๐.๘๒๐) สวนคาเฉลี่ยต่ําสุด ( =๓.๖๐, S.D.
= ๐.๘๕๒) คือ คณะกรรมการกองทุน มีการประชุมทุกเดือน
กกกกกกกก๔) ดานการตัดสินใจการดําเนินงานกองทุนหมูบาน ตําบลปาบง อําเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม ในดานการตัดสินใจ คาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก (  =๓.๘๔, S.D. = ๐.๖๕๓) และเม่ือ
พิจารณาในแตละขอพบวา การดําเนินงานกองทุนหมูบาน ตําบลปาบง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
คาเฉลี่ยสูงสุด ( =๓.๙๑, S.D. = ๐.๗๙๐) ในขอคณะกรรมการกองทุน ตัดสินปญหาโดยมีคณะกรรมการ
เขารวมประชุมตามวาระประจําปรองลงมาคือคณะกรรมการมีการตัดสินใจในการดําเนินงานใช
กฎระเบียบ ขอบังคับของกองทุน( =๓.๘๖, S.D. = ๐.๗๓๓) สวนคาเฉลี่ยต่ําสุด ( =๓.๘๓, S.D.
= ๐.๗๘๖) คือ การแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมเพ่ือใหไดขอมูลประกอบการตัดสินใจ
กกกกกกกก๕) ดานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานกองทุนหมูบาน ตําบลปาบง อําเภอ
สารภี จังหวัดเชียงใหม ในดานการติดตามและประเมินผล คาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก ( =๓.๘๘,
S.D. = ๐.๗๓๒) และเม่ือพิจารณาในแตละขอพบวา การดําเนินงานกองทุนหมูบาน ตําบลปาบง
อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม คาเฉลี่ยสูงสุด ( = ๓.๙๕, S.D. = ๐.๘๘๒) ในขอคณะกรรมการมีการ
ติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ รองลงมาคือคณะกรรมการกองทุน ไดติดตามตรวจสอบ
การใชเงินกูยืมคืนกองทุนของสมาชิก ( = ๓.๘๙, S.D. = ๐.๘๑๙) สวนคาเฉลี่ยต่ําสุด ( =๓.๘๓,
S.D. = ๐.๘๙๐) คือ คณะกรรมการกองทุน เปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลการทํางาน
ของคณะกรรมการ
กกกกกกกก๖) ดานการมีสวนรวมการดําเนินงานกองทุนหมูบาน ตําบลปาบง อําเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม ในดานการมีสวนรวม คาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก (  =๓.๘๐, S.D. = ๐.๘๓๕) และเม่ือ
พิจารณาในแตละขอพบวา การดําเนินงานกองทุนหมูบาน ตําบลปาบง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
คาเฉลี่ยสูงสุด ( =๓.๘๘, S.D. = ๐.๘๕๕) ในขอในการประชุมสมาชิกประจําป ไดมีการรายงานผล
การดําเนินงานของกองทุนฯ ใหสมาชิกไดรับทราบ รองลงมาคือ เปดเผยขอมูลใหสมาชิกทราบถึง
ความโปรงใส สามารถตรวจสอบได ( =๓.๘๕, S.D. = ๐.๙๓๐) สวนคาเฉลี่ยต่ําสุด ( =๓.๖๔,
S.D. = ๑.๑๒๙) คือ สมาชิกผูกูยืมเงินกองทุนฯ ไดนําเงินท่ีกูยืมไปใชตรงตามระยะเวลาท่ีกําหนด
กกกกกกกก๗.๓ ผลการทดสอบสมมติฐาน
กกกกกกกกผลการทดสอบสมมติฐานการดําเนินงานกองทุนหมูบาน ตําบลปาบง อําเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา สมาชิกกองทุนหมูบานท่ีมีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอ
การดําเนินงานกองทุนหมูบานตําบลปาบงแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญอยูทีระดับ ๐.๐๑ สวนสมาชิก
กองทุนหมูบานตําบลปาบงท่ีมี เพศ สถานภาพ จํานวนสมาชิกในครอบครัว การศึกษา อาชีพ รายได
เฉลี่ยตอเดือน จํานวนเงินท่ีกูยืม ระยะเวลาในการเปนสมาชิกกองทุนหมูบาน วัตถุประสงคและเหตุผล
การขอกูยืมเงินตางกันสมาชิกกองทุนหมูบานมีความคิดเห็นตอการดําเนินงานกองทุนหมูบานตําบลปา
บงไมแตกตางกัน
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กกกกกกกก๗.๔ ปญหา อุปสรรค พบวา เงินท่ีใหสมาชิกกูยืมไมเพียงพอตอความตองการของสมาชิก
กองทุน คณะกรรมการกองทุนหมูบานขาดความรูความเขาใจในการจัดทําเอกสารและบัญชีการเงิน
ของกองทุนหมูบาน ขอเสนอแนะ พบวา รัฐบาลควรกระจายงบประมาณใหกองทุนหมูบานเพ่ิมมาก
ข้ึน ควรมีการอบรมใหความรูความเขาใจในการจัดทําเอกสารและบัญชีการเงินแกคณะกรรมการ
บริหารกองทุนหมูบาน

กก๗.๕นําเสนอแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานกองทุนหมูบาน ตําบลปาบง อําเภอ
สารภี จังหวัดเชียงใหม

จากการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informant)
เก่ียวกับแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานกองทุนหมูบาน ตําบลปาบง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
สามารถนํามาเสนอไดดังนี้นําเสนอแนวทางพัฒนาการดําเนินงานกองทุนหมูบาน ตําบลปาบง อําเภอ
สารภี จังหวัดเชียงใหม ควรจัดอบรมเพ่ือสรางความรู ความเขาใจในการทํางานใหแกคณะกรรมการได
เขาใจในการบริหารงานมากยิ่งข้ึน เพ่ือใหสมาชิกไดเขาใจในกระบวนการกูเงินและคืนเงินกองทุนตาม
กําหนดระยะเวลาของกองทุน ควรมีการวางแผนการดําเนินงานอยางเปนระบบตามระเบียบขอบังคับ
ของกองทุน เพ่ือใหมีการบริหารงานบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการอยางมีประสิทธิภาพ

๘. ขอเสนอแนะ
กกกกกกกก๘.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
กกกกกกกก๘.๑.๑ควรมีการจัดโครงการฝกอบรมคณะบริหารกองทุนหมูบานเพ่ือใหมีความรูความ
เขาใจในกระบวนการข้ันตอนการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
กกกกกกกก๘.๑.๒ควรเปดโอกาสใหสมาชิกกองทุนหมูบานไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเพ่ือ
ไดรับทราบปญหาและความตองการของสมาชิกในการนํามาพัฒนากองทุนหมูบาน
กกกกกกกก๘.๑.๓ควรสงเสริมใหผูดอยโอกาสไดเขาถึงแหลงทุนและกูเงินจากกองทุนอยางท่ัวถึง
กกกกกกกก๘.๒ ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
กกกกกกกก๘.๒.๑ควรมีการประชุมวางแผนกันกอนดําเนินกิจกรรมหรือโครงการของกองทุนหมูบาน
กกกกกกกก๘.๒.๒ ควรมีการประชุมปรึกษาหารือกันเพ่ือหาขอยุติรวมกันกอนท่ีจะตัดสินใจในการ
ดําเนินงาน เพ่ือใหเปนมติรวมกันกอนทุกครั้ง

๘.๒.๓ ควรมีการติดตามรายงานผลการดําเนินงานอยางสมํ่าเสมอ
กกกกกกกก๘.๓ ขอเสนอแนะในการทําการวิจัยในครั้งตอไป
กกกกกกกก๘.๓.๑ควรศึกษาการประเมินความสําเร็จในการดําเนินงานกองทุนหมูบานดวยหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา
กกกกกกกก๘.๓.๒ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบกับกองทุนหมูบานท่ีประสบความสําเร็จในการ
ดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือพัฒนากองทุนหมูบานใหมีการดําเนินงานท่ีดี
กกกกกกกก๘.๓.๓ควรศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม และสัมภาษณเชิงลึกกับคณะกรรมการ
บริหารกองทุนและสมาชิก เพ่ือใหไดขอมูลท่ีละเอียดยิ่งและนํามาพัฒนาการดําเนินงานกองทุน
หมูบานใหดียิ่งข้ึน
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พฤติกรรมของประชาชนในการประยุกตใชหลักฆราวาสธรรมเพ่ือการอยูรวมกัน
กับปาชุมชนบานสันดอนฮอม ตําบลบานปวง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน
PEOPLE’S BEHAVIOR IN APPLICATION OF GHÃRAVÃSADHAMMA
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BANPUNG SUB-DISTRICT, THUNGHUACHANG DISTRICT,
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นายวิธวัชเฮืองใจ*

ดร.เสนห  ใจสิทธิ์**

ดร.ไพเราะ  สุวภาพ**

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ ๑) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของประชาชนในการประยุกตใช

หลักฆราวาสธรรมเพ่ือการอยูรวมกันกับปาชุมชนบานสันดอนฮอม ตําบลบานปวง อําเภอทุงหัวชาง
จังหวัดลําพูน ๒) เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมของประชาชนในการประยุกตใชหลักฆราวาสธรรมเพ่ือ
การอยูรวมกันกับปาชุมชนบานสันดอนฮอม ตําบลบานปวง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน จําแนก
ตามปจจัยสวนบุคคล ๓) เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค และแนวทางแกปญหาพฤติกรรมของประชาชน
ในการประยุกตใชหลักฆราวาสธรรมเพ่ือการอยูรวมกันกับปาชุมชนบานสันดอนฮอม ตําบลบานปวง
อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน และ๔) เพ่ือศึกษาแนวทางการประยุกตใชหลักฆราวาสธรรมเพ่ือ
พัฒนาพฤติกรรมของประชาชนในการอยูรวมกันกับปาชุมชนบานสันดอนฮอม ตําบลบานปวง อําเภอ
ทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน ซึ่งเปนการวิจัยแบบผสม (Mixed Methods) ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใช
ในการวิจัย คือ ประชาชนท่ีอาศัยอยูในบานสันดอนฮอม บานดอนมูล บานหนองบัว และบานปวง
ตําบลบานปวง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน กําหนดกลุมตัวอยางใชวิธีโควตา (Quota) โดยเปรียบเทียบ
จํานวนประชากรกับตารางมาตรฐานวาดวยขนาดประชากรและขนาดตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน
(Krejcie& Morgan) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน ๙๕% จํานวนตัวอยางท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
จํานวน ๓๑๓ ตัวอยาง

*นิสิตปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

**อาจารยท่ีปรึกษา.
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ผลการวิจัย พบวา
๑. ระดับพฤติกรรมของประชาชนในการประยุกตใชหลักฆราวาสธรรมเพ่ือการอยูรวมกัน

กับปาชุมชน คาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมากทุกดาน และเม่ือจําแนกเปนรายดาน พบวา ดานสัจจะ
มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ดานจาคะ ดานทมะ สวนคาเฉลี่ยต่ําสุดไดแก ดานขันติ พบวา ทานไม
หวั่นไหวตอคําติฉินนินทาในการบริหารจัดการปาชุมชนอยูในระดับท่ีต่ํา ดังนั้น ผูนําชุมชนควรสงเสริม
ดานการศึกษาธรรมะเพราะจะทําใหประชาชนเกิดจิตสํานึกและเกรงกลัวบาปดานการใชวาจา

๒. ผลการเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมของประชาชนในการประยุกตใชหลักฆราวาส
ธรรมเพ่ือการอยูรวมกันกับปาชุมชนบานสันดอนฮอม ตําบลบานปวง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา เม่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมในการประยุกตใชหลักฆราวาสธรรม
เพ่ือการอยูรวมกันกับปาชุมชน โดยภาพรวมจําแนกตาม เพศ และสถานภาพ ไมมีความแตกตางกัน
แตอายุ ระดับการศึกษา รายได และอาชีพ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕

๓. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกปญหาพฤติกรรมของประชาชนในการประยุกตใช
หลักฆราวาสธรรมเพ่ือการอยูรวมกันกับปาชุมชนบานสันดอนฮอม ตําบลบานปวง อําเภอทุงหัวชาง
จังหวัดลําพูน พบวา ในดานสัจจะ ประชาชนมีการลุกล้ําปาดวยความไมรูแนวเขตท่ีชัดเจน ดานทมะ
ประชาชนไมใหความสําคัญกับคณะกรรมการท่ีเขามารับหนาท่ีดูแลปาชุมชน ดานขันติ ขาดระบบการ
บริหารจัดการสรางความเขาใจและวิเคราะหปญหาระหวางประชาชนกับเจาหนาท่ีของรัฐ และดาน
จาคะ ประชาชนขยายท่ีทํากินเขาไปในเขตปาเพ่ือประกอบอาชีพเกษตรกรรม

๔. แนวทางการประยุกตใชหลักฆราวาสธรรมเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมของประชาชนในการ
อยูรวมกันกับปาชุมชนบานสันดอนฮอม ตําบลบานปวง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน พบวา
ประชาชนควรแสดงออกถึงความสามัคคี มีสัจจะในการอยูรวมกันกับปาชุมชน ใชปญญาในการแกไข
ปญหา มีความอดทน อดกลั้นตอความยากลําบากในการรักษาปาชุมชน โดยยึดประโยชนสวนรวม
มากกวาประโยชนสวนตน
คําสําคัญ : พฤติกรรม, การประยุกต, หลักฆราวาสธรรม, ปาชุมชน

Abstract
The objectives of this research were to; 1) to study the people’s behavior in

application of Ghãravãsadhamma for living with forest of community Bansandonhom,
Banpuang sub-district, ThungHua Chang district, Lamphun province. 2) to examine the
people’s behavior in application of Ghãravãsadhamma for living with forest of
community Bansandonhom, Banpuang sub-district, ThungHua Chang district, Lamphun
province classified by personal factors. 3) to investigate the problems, obstacles and
guideline of solving the problems of the people’s behavior in application   of
Ghãravãsadhamma for living with forest of community Bansandonhom, Banpuangsub-
district, ThungHua Chang district, Lamphun province and 4) to explore the
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application guideline according to Ghãravãsadhamma for the people’s behavior
development in application of Ghãravãsadhamma for living with forest of community
Bansandonhom, Banpuang sub-district, ThungHua Chang district, Lamphun province. This
research is mixed research method. The populations and samples were collected from
people’s who live in Bansandonhom, Banpuang sub-district, ThungHua Chang district,
Lamphun province and the sample was determined by Quota sampling to compare
quantity  of the people’s with standard tale with size of the people’s and size of the
example of Krejcie&Margan with reliability equal to 95 The number of sample consisted
of 313 samples.

The findings of this research were found as follows:
1) The level of people’s behavior in the application according to

Ghãravãsadhamma for living with community forest was overall at the high level in all
aspects. When considering in each aspect, it was found that Sacca was at the highest
level, followed by Caga and Dama and the lowest level was Khanti. It was found that
was not shaken to the blame in management of community forest was at the low level.
Therefore, community leaders should promote of studying Dhammabecause  it will
make the people’s awareness and fear to sin of using speech.

2) The result of comparison level of people’s behavior in application         of
Ghãravãsadhamma for living with forest of community Bansandonhom, Banpuangsub-
district, ThungHua Chang district, Lamphun province classified by personal factors, it was
found that when compared the behavior in application of the principleof
Ghãravãsadhamma for living with community forest classified by gender and status were
not different but age, education, income and occupation were significant differences at
0.05 level.

3) The problems, obstacles and guideline of solving the problems of people’s
behavior in application of Ghãravãsadhamma for living with forest of community
Bansandonhom, Banpuang sub-district, ThungHua Chang district, Lamphun province, it
was found that Sacca : the people’s had transgressed the forest by ignorance of
boundaries clearly. Dama : the people’s did not focus on importance
withcommitteesthat undertook for community forest care. Khanti : lack of
management system in understanding and analysis of the problems between people’s
and government officials. Caga: the people’s expanded the arable in the forest area for
farmers.

4) The guideline of application of the principle of Ghãravãsadhammafor
people’s behavior development for living with forest of community Bansandonhom,
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Banpuang sub-district, ThungHua Chang district, Lamphun province. It was found that the
people’s should show unity, truth in living with community forest, wisdom in solving the
problem, tolerance, endurance to difficulty in maintaining community forest by abiding
common interest more than personal interest.
Keywords: Behavior,Application,Ghãravãsadhamma, Forest of Community
๑. บทนํา

ในการดํารงชีพของมนุษย น้ําคือสิ่งท่ีหลอเลี้ยงชีวิตของมนุษยใหคงอยูเม่ือน้ําคือชีวิต ปาก็
คือตนน้ํา ถามนุษยไมมีการวางแผนในการรักษาผื่นปาใหดีแลว ในอนาคตมนุษยจะไมมีน้ําใหใชสอย
และหลอเลี้ยงชีวิต เม่ือพ้ืนดินขาดน้ําจะสงผลกระทบตอสภาวะทางอากาศจะรอนตาม สัตวปาจะขาด
อาหารและจะสูญพันธุไปในท่ีสุดผลกระทบตางๆ จะเกิดข้ึน โดยเฉพาะมนุษยท่ีตองอาศัยพ่ึงพิงอาหาร
จากปา แตเม่ือภาครัฐถือวาปาเปนของรัฐ ประชาชนไมสามารถครอบครองเปนเจาของในทรัพยากรได
ประชาชนท่ีเขาไปอาศัยทรัพยากรจากปาเหลานี้จึงตกอยูในสภาพของผูบุกรุกปาบาง เปนผูลักลอบตัด
ไมบางตองอยูในสภาพของผูกระทําผิดกฎหมายของรัฐคือ รูปแบบการใชที่ดิน ปาและทรัพยากร
ตางๆ จากปา ซึ่งแตเดิม ประชาชนตามชุมชนในชนบทท่ีอยูอาศัยอยูในปาหรือบริเวณใกลกับแนวปาไดใช
ประโยชนจากทรัพยากรปาไม โดยมีการจัดระบบจําแนกการใชท่ีดิน ปาและทรัพยากรตางๆ มีอาณา
เขตและกฎเกณฑการใชเปนท่ีรับรู และยอมรับกันท้ังภายในชุมชนใกลเคียงพรอมกับมีองคกร
ประชาชนรูปแบบหนึ่งรับผิดชอบดานการจัดการอยางเหมาะสมตามพ้ืนฐานภูมิปญญาของทองถ่ิน อัน
เกิดจากประสบการณของประชาชน ในการปรับตัวใหเขากับสภาพปาหรือสภาพแวดลอมทาง
กายภาพและสังคมวัฒนธรรมของทองถ่ินโดยผานกระบวนการถายทอดและสัง่สมภูมิปญญาแหลงท่ีมา
ตลอดอายุชั่วคน๑

ในอดีตหมูบานสันดอนฮอมอุดมสมบูรณไปดวยพืชพันธธัญญาหารประชาชนสวนใหญ ใช
ประโยชนจากปาเพ่ือการดํารงชีพดวยปจจัย ๔ คือ อาหาร เครื่องนุมหม ท่ีอยูอาศัย และยารักษาโรคปาไม
ยังเปนศูนยรวมแหลงการเรียนรูในหลายๆดาน ปาผืนนี้ไดรับการดูแลและมีการจัดการควบคุมดูแล
โดยคณะกรรมการปาชุมชนของหมูบานสันดอนฮอม ควบคูกับเจาหนาท่ีปาไม และมีฝายปกครอง
ประสานความรวมมือซึ่งกันและกัน

ปจจุบัน ปาชุมชนบานสันดอนฮอม ประสบกับปญหาการขาดแคลนน้ําเพ่ือใชในการ
อุปโภค บริโภค และขาดแคลนอาหาร ดวยสภาพของปาชุมชนท่ีถูกบุกรุก ลักลอบตัดตนไมเพ่ือการ
ปลูกสรางท่ีอยูอาศัย และเพ่ือจําหนาย มีการเผาปาทําไรเลื่อนลอย และดวยทัศนคติของประชาชนตอ
การรักษาปาชุมชนและความรูสึกเปนเจาของทรัพยากรปาไมลดนอยลง ตางเห็นแตประโยชนสวนตัว
ตางแยงชิงทรัพยากร และดวยพฤติกรรมตางๆ ของประชาชนนี้ ไดสงผลกระทบตอทรัพยากรปาไม
และระบบนิเวศวิทยา ซึ่งหากประชาชนไมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการทําลายลางเปนการ
บํารุงรักษาปาใหคงอยูแลว ประชาชนเองจะไดรับผลกระทบโดยตรง

๑ ฉลาดชาย  รมิตานนท, “ความหมายของปาและชุมชน”, นิตยสารสารคดี, ฉบับท่ี ๗๘ (ภาควิชา
สังคมวิทยามนุษยวิทยาคณะสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ม.ป.ป., หนา ๔๖.
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ในทางพระพุทธศาสนา มีองคประกอบของหลักธรรมท่ีสามารถนํามาประยุกตใชเพ่ือการ
อยูรวมกันกับปาชุมชน คือ หลักธรรมฆราวาสธรรม เปนหลักของผูประกอบความสําเร็จในการดําเนิน
ชีวิตในทางโลกประกอบไปดวยธรรม ๔ ประการ คือ ๑) สัจจะ คือ มีความซื่อสัตย ซื่อตรง พูดจริง ทําจริง
เปนหลักสําคัญท่ีจะทําใหเกิดความไววางใจและไมตรีจิตสนิทตอกัน และมีความจริงใจในการทํางาน
๒) ทมะ คือ รูจักการขมจิต บังคับตัวเองไมใหพลั้งเผลอในการทํางาน ปรับปรุงตนเองใหเจริญกาวหนาดวย
สติปญญา ๓) ขันติ คือ อดทนตอการทํางานและความอดทนตอคําพูดที่จะทําใหผูอื่นไมพอใจ
และ๔) จาคะ คือ การเสียสละในการทํางานเพ่ือสังคมหรือหมูคณะในการบริหาร๒

ดวยเหตุดังกลาว ผูวิจัยไดตระหนักถึงความสําคัญของประชาชนในการอยูรวมกันกับปา
ชุมชน และเพ่ือใหบุตรหลานไดอนุรักษปาชุมชนใหคงอยูและเกิดประโยชนตอสวนรวมผูวิจัยจึง
ตองการศึกษาพฤติกรรมของประชาชนในการประยุกตใชหลักฆราวาสธรรมเพ่ือการอยูรวมกันกับปา
ชุมชนบานสันดอนฮอม  ตําบลบานปวง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูนและศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรม
ของประชาชนในการประยุกตใชหลักฆราวาสธรรมเพ่ือการอยูรวมกันกับปาชุมชน โดยจําแนกตามปจจัย
สวนบุคคล รวมถึงศึกษาปญหา อุปสรรค และแนวทางแกปญหาพฤติกรรมของประชาชนในการ
ประยุกตใชหลักฆราวาสธรรมเพ่ือการอยูรวมกันกับปาชุมชน แลวนําแนวทางการประยุกตใชหลัก
ฆราวาสธรรม ไปพัฒนาพฤติกรรมของประชาชนในการอยูรวมกันกับปาชุมชนบานสันดอนฮอม ตําบล
บานปวง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูนใหสภาพปาชุมชนไดกลับสูความอุดมสมบูรณอยางยั่งยืนสืบไป

๒. วัตถุประสงคของการวิจัย
๒.๑ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของประชาชนในการประยุกตใชหลักฆราวาสธรรมเพ่ือการอยู

รวมกันกับปาชุมชนบานสันดอนฮอม ตําบลบานปวง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน
๒.๒ เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมของประชาชนในการประยุกตใชหลักฆราวาสธรรมเพ่ือ

การอยูรวมกันกับปาชุมชนบานสันดอนฮอม ตําบลบานปวง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน จําแนก
ตามปจจัยสวนบุคคล

๒.๓ เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค และแนวทางแกปญหาพฤติกรรมของประชาชนในการ
ประยุกตใชหลักฆราวาสธรรมเพ่ือการอยูรวมกันกับปาชุมชนบานสันดอนฮอม ตําบลบานปวง อําเภอ
ทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน

๒.๔ เพ่ือศึกษาแนวทางการประยุกตใชหลักฆราวาสธรรมเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมของ
ประชาชนในการอยูรวมกันกับปาชุมชนบานสันดอนฮอม ตําบลบานปวง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน

๓. ขอบเขตการวิจัย
๓.๑ ขอบเขตดานเนื้อหาท่ีจะศึกษา
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือหลักฆราวาสธรรม ซึ่ง

เปนหลักการพัฒนาพฤติกรรมมนุษยใน ๔ ดาน ประกอบดวย ๑) ดานสัจจะ ๒) ดานทมะ ๓) ดานขันติ
และ๔) ดานจาคะ

๒ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งท่ี ๑๒,
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หนา ๑๑๓-๑๑๔.
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๗๒๖

๓.๒ ขอบเขตดานตัวแปรไดแกตัวแปรตน (Independent Variable) ไดแก ขอมูลสวน
บุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา รายได อาชีพตัว
แปรตาม (Dependent Variable) ไดแก ระดับพฤติกรรมของประชาชนในการประยุกตใชหลัก
ฆราวาสธรรมเพ่ือการอยูรวมกันกับปาชุมชนบานสันดอนฮอม ตําบลบานปวง อําเภอทุงหัวชาง
จังหวัดลําพูน ซึ่งประกอบดวย ๑) ดานสัจจะ คือ ความซื่อสัตย ๒) ดานทมะ คือ รูจักควบคุมจิตใจ ๓)
ดานขันติ คือ อดทนไมหวั่นไหว และ๔) ดานจาคะ คือ ความเสียสละ

๓.๓ ขอบเขตดานประชากรไดแก ประชาชน ๔ หมูบาน ในตําบลบานปวง อําเภอทุงหัวชาง
จังหวัดลําพูน จํานวน ๑,๖๘๐ คน

๓.๔ ขอบเขตดานสถานท่ี ไดแก พ้ืนท่ีเขตตําบลบานปวง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน
จํานวน ๔ หมูบาน ไดแก ๑) บานสันดอนฮอม ๒) บานดอนมูล ๓) บานหนองบัว และ๔) บานปวง

๔. สมมติฐานการวิจัย
ประชาชนท่ีมีเพศสถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา รายได และอาชีพแตกตางกัน มี

พฤติกรรมในการประยุกตใชหลักฆราวาสธรรมเพ่ือการอยูรวมกันกับปาชุมชนบานสันดอนฮอม ตําบลบาน
ปวง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูนแตกตางกัน

๕. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทบทวนแนวคิดทฤษฏีและผลงานท่ีเก่ียวของนํามาจัดทําเปน

กรอบแนวคิดการวจิัย ดังนี้

แผนภาพท่ี ๑กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม

ปจจัยสวนบุคคล
๑. เพศ
๒. สถานภาพ
๒. อายุ
๓. ระดับการศึกษา
๔. รายได
๕. อาชีพ

พฤติกรรมของประชาชนในการประยุกตใช
หลักฆราวาสธรรมประกอบดวย
๑. สัจจะ
๒. ทมะ
๓. ขันติ
๔. จาคะ

แนวทางการประยุกตใชหลักฆราวาสธรรมเพ่ือพัฒนาพฤติกรรม
ของประชาชนในการอยูรวมกันกับปาชุมชนบานสันดอนฮอม
ตําบลบานปวง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน จากการ
สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๙ รูป/ คน
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๗๒๗

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) ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแกประชาชนท่ีอาศัยอยูในบานสันดอนฮอม

บานดอนมูล บานหนองบัว และบานปวง ตําบลบานปวง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน จํานวน
๑,๖๘๐ คน

๒) กลุมตัวอยางในการวิจัยเชิงปริมาณ ไดแก ประชาชนท่ีอาศัยอยูในบานสันดอนฮอม
บานดอนมูล บานหนองบัว และบานปวง ตําบลบานปวง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน จํานวน ๓๑๓ คน

๓) ผูใหขอมูลหลักผูวิจัยกําหนดผูใหขอมูลสําคัญ (Key informant) ซึ่งมีคุณสมบัติ
สอดคลองกับประเด็นสาระสําคัญของการวิจัยครั้ งนี้  ประกอบดวยพระสงฆ จํานวน ๑ รูป
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๘ คน

๖.๓ เครื่องมือการวิจัย
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูศึกษา

พัฒนาข้ึนตามกรอบพฤติกรรมของประชาชนในการประยุกตใชหลักฆราวาสธรรมเพ่ือการอยูรวมกัน
กับปาชุมชนบานสันดอนฮอม ตําบลบานปวง อําเภอทุงหัวชางดานการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยไดสราง
แบบสัมภาษณ เพ่ือการเก็บรวมรวมขอมูลโดยแบบสัมภาษณท่ีใชเปนแบบมีโครงสราง (Structured
Interview)

๖.๔ การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลและประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห

โดยกระบวนการ ดังนี้
วิเคราะหขอมูลและลกัษณะท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถามของประชากรกลุมตัวอยาง

ท่ีทําการศึกษาโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) นํามาแจกแจงความถ่ีหาคารอยละ
(Percentage) การวิเคราะหระดับพฤติกรรมของประชาชนในการประยุกตใชหลักฆราวาสธรรมเพ่ือ
การอยูรวมกันกับปาชุมชนบานสันดอนฮอม ตําบลบานปวง อําเภอทุงหัวชาง เปนการหาคาเฉลี่ย
(Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การเปรียบเทียบพฤติกรรมของ
ประชาชนในการประยุกตใชหลักฆราวาสธรรมเพ่ือการอยูรวมกันกับปาชุมชนบานสันดอนฮอม ตําบล
บานปวง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล โดยจําแนกปจจัยสวนบุคคล
สถิติท่ีใชในการทดสอบคาที (t-test) ในกรณีตัวแปรตนสองกลุม และการทดสอบคาเอฟ (F-Test)
ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way ANOVA) เม่ือพบวามีความแตกตางจึงทดสอบ
ความแตกตางรายคูโดยวิธีการหาผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุด (Least Significant Difference : LSD)
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๗๒๘

๗. ผลการวิจัย
๗.๑ ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคล
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน ๑๖๑ คน คิดเปนรอยละ ๕๑.๔

มีสถานภาพสมรส จํานวน ๒๕๗ คน คิดเปนรอยละ ๘๒.๑ มีอายุระหวาง ๓๖ – ๕๐ ป จํานวน
๑๔๒ คน คิดเปนรอยละ ๔๕.๔ มีระดับการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษาหรือต่ํากวา จํานวน ๑๘๒ คน
คิดเปนรอยละ ๕๘.๑ มีรายไดในระดับนอยกวาหรือเทากับ ๕,๐๐๐ บาท จํานวน ๒๔๒ คน คิดเปน
รอยละ ๗๗.๓ และมีอาชีพเกษตรกร จํานวน ๒๔๗ คน คิดเปนรอยละ ๗๘.๙

๗.๒ ผลการวิเคราะหขอมูลระดับพฤติกรรมของประชาชนในการประยุกตใชหลัก
ฆราวาสธรรมเพื่อการอยูรวมกันกับปาชุมชนบานสันดอนฮอม ตําบลบานปวง อําเภอทุงหัวชาง
จังหวัดลําพูน

ประชาชนผูตอบแบบสอบถาม มีระดับพฤติกรรมในการประยุกตใชหลักฆราวาสธรรมเพ่ือการ
อยูรวมกันกับปาชุมชนบานสันดอนฮอม ตําบลบานปวง  อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูนโดยคาเฉลี่ย
รวมอยูในระดับมาก (xˉ= ๔.๑๔, S.D. = ๐.๕๙๔) และเม่ือจําแนกรายเปนดานพบวา ดานสัจจะ อยูใน
ลําดับมากท่ีสุด (xˉ= ๔.๑๗, S.D. = ๐.๖๕๙) รองลงมาคือ ดานจาคะ( xˉ= ๔.๑๖, S.D. = ๐.๖๓๑) สวน
คาเฉลี่ยต่ําสุด (xˉ= ๔.๑๑, S.D. = ๐.๖๓๕) ในดานขันติ

๗.๓ ผลการเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมของประชาชนในการประยุกตใชหลัก
ฆราวาสธรรมเพื่อการอยูรวมกันกับปาชุมชนบานสันดอนฮอม ตําบลบานปวง อําเภอทุงหัวชาง
จังหวัดลําพูนจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล

ผลการทดสอบสมมติฐานจํานวน ๖ สมมติฐาน มีสมมติฐานท่ี ๑ และ๒ ซึ่งประกอบดวย
ตัวแปรตน คือ เพศ สถานภาพ พบวา ปฏิเสธสมมติฐาน สวนสมมติฐานท่ี ๓, ๔, ๕ และ๖ ซึ่ง
ประกอบดวยตัวแปรตน คือ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน และอาชีพ พบวา แตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐาน

๗.๔ แนวทางการประยุกตใชหลักฆราวาสธรรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมของประชาชนใน
การอยูรวมกันกับปาชุมชนบานสันดอนฮอม ตําบลบานปวง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน

๑) ดานสัจจะ พบวา ควรแสดงออกถึงความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในการ
บริหารการยอมรับฟงความคิดเห็นจากทุกฝาย เปนการเปดใจกวาง พรอมท่ีจะรวมกันแกไขปญหา

๒) ดานทมะพบวา ควรออกตรวจลาดตระเวน เม่ือเจอปญหาในการบุกรุกแนวเขต
สิ่งท่ีตองทําจุดแรกบอกกลาวเหตุและผล และทําความเขาใจกอน จากนั้นใหติดปายใหชัดเจน เพ่ือเปน
การปองกันมิใหเกิดการบาดหมางซึ่งกันและกัน และจะมีการพัฒนารวมกันตลอดไป

๓) ดานขันติพบวา ควรอดกลั้นการทํางานบริหารจัดการปาชุมชน ไมวาฝนจะตก
หรือน้ําจะไหล หรือจะแลงแคไหน การทํางานนั้นตองไปอยางตอเนื่อง หยุดไมได เพราะวามีชาวบาน
มารองเรียน เรื่องการบุกรุก หรือมีผูลักลอบตัดไม คณะกรรมกรหรือทีมบริหาร ตองออกพ้ืนท่ี ในยาม
คํ่าคืน เพ่ือใหปากลบัสูชุมชนเหมือนเดิม

๔) ดานจาคะ พบวา การทํางานเพ่ือปาชุมชน ตองเปนผูมีจิตสาธารณะทําเพ่ือ
ประโยชนสวนรวม เปนผูรูจักหวงแหนรักษาปาไวใหกับลูกหลาน ดวยการทําใหปากลับสูความอุดม
สมบูรณตลอดไป
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๘. ขอเสนอแนะ
๘.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

๑) ภาครัฐควรกําหนดนโยบายกระจายอํานาจในการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติใหกับ
ชุมชน โดยใหชุมชนหรือตัวแทนชุมชนเขามากําหนดนโยบายรวมกับเจาหนาท่ีในการบริหารจัดการปา

๒) ภาครัฐควรมีกิจกรรม ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยประสานงาน
ทุกภาคสวน เพ่ือใหการสนับสนุนในการดําเนินงาน

๘.๒ ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
๑) ประชาชนในตําบลบานปวง ควรยืดถือขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของ

ชุมชน เพ่ือใหการบริหารจัดการปาเปนวิธีชุมชน และใหชุมชนเกิดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
๒) ประชาชนตองมีความจริงใจ อดทนและเสียสละและมีการบริหารจัดการปาอยาง

จริงจัง สรางจิตสํานึกในการรักษาปาไมใหรูถึงคุณประโยชนและโทษผลท่ีไดรับในการดูแลรักษาปา
๘.๓ ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป

๑) ควรศึกษาวิจัยดานการสงเสริมพฤติกรรมของประชาชนในการประยุกตใชหลัก
ฆราวาสธรรมเพ่ือการอยูรวมกันกับปาชุมชนบานสันดอนฮอม ตําบลบานปวง อําเภอทุงหัวชาง
จังหวัดลําพูน

๒) ควรศึกษาถึงหลักธรรมทางพุทธศาสนาดานอ่ืนๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชพัฒนา
พฤติกรรมของประชาชนเพ่ือการอยูรวมกันกับปาชุมชนบานสันดอนฮอม ตําบลบานปวง อําเภอทุงหัวชาง
จังหวัดลําพูน
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รูปแบบการบริหารงานสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตามหลักสงัคหวัตถุ ๔
ขององคการบริหารสวนตําบลบานเหลา อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร

The Model of Administration for the Elderly Cash Allowance according
to Sangahavatthu 4 of Banlao Sub-District Administrative Organization

Sungmen District , Phrae Province

วิไลลักษณ    ชุมดวง*
Miss  Wilailuk   Chumdoung

ผศ.ดร.สมจิต ขอนวงค , ดร.สายัณห  อินนันใจ**

บทคัดยอภาษาไทย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค คือ ๑) เพ่ือศึกษารูปแบบการบริหารงานสวัสดิการเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ขององคการบริหารสวนตําบลบานเหลา อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร ๒)
เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูสูงอายุตอการบริหารงานสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตาม
หลักสังคหวัตถุ ๔ ขององคการบริหารสวนตําบลบานเหลา อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร จําแนกตาม
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาและรายได ๓) เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะการ
บริหารงานสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ขององคการบริหารสวนตําบลบานเหลา
อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร ๔) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ขององคการบริหารสวนตําบลบานเหลา อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร
ซึ่งดําเนินการวิจัยโดยวิจัยแบบผสานวิธี ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก ผู สูงอายุที่ไดรับ
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคการบริหารสวนตําบลบานเหลา อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร จํานวน
๑,๐๗๑ คน ทําการหาขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ ทาโร ยามาเน ไดกลุมตัวอยางจํานวน
ท้ังสิ้น ๒๙๑ คน ทําการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามและทําการวิเคราะหขอมูลโดยหาคาความถ่ี คา
รอยละ คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการอธิบายลักษณะขอมูลท่ัวไปและทําการทดสอบ
สมมติฐานดวยการทดสอบคาทีและคาเอฟ ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว เม่ือพบวา
มีความแตกตางจึงทดสอบความแตกตางรายคูโดยวิธีการหาผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุด ในสวนของขอ
คําถามปลายเปด ที่แสดงปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ ผูวิจัยทําการจัดกลุมตามประเด็นท่ี
กําหนดไวในแบบสอบถามปลายเปด จากนั้นจะทําการวิเคราะห โดยใชการแจกแจงความถ่ีและขอมูล
จากการสัมภาษณผูวิจัยจะทําการจัดกลุมขอมูลตามสาระสําคัญของประเด็นการสัมภาษณ จากนั้นทํา
การวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา

* นิสิ ตปริญญา โท หลั กสู ต ร พุทธศาสตรมหาบัณฑิ ต  ส าขา วิชารั ฐประศาสนศาสตร ,
(บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘).
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** อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ.

ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของผูสูงอายุท่ีไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตอการบริหารงาน
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ขององคการบริหารสวนตําบลบานเหลา อําเภอ
สูงเมน จังหวัดแพร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = ๔.๐๑ , S.D. = ๐.๑๐๙) ระดับความคิดเห็น
ผูสูงอายุท่ีไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตอการบริหารงานสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตามหลักสังคหวัตถุ ๔
ขององคการบริหารสวนตําบลบานเหลา อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร ดวยการทดสอบสมมติฐานโดย
การวิเคราะหความแตกตางตามการจําแนกปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษาและรายได พบวา ปจจัยดานเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายไดไมแตกตางกัน
จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว สวนปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะการบริหารงานสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ขององคการบริหารสวนตําบลบานเหลา อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร
สรุปได คือ เบี้ยยังชีพผูสูงอายุไมเพียงพอตอการดํารงชีพ ผูสูงอายุไมสามารถเดินทางมาติดตอขอรับ
บริการไดดวยตนเอง ผูสูงอายุมีขอจํากัดในการอานและเขียนทําใหไมเขาใจแบบฟอรมหรือเอกสาร
ควรเพ่ิมเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุใหมากข้ึน ตั้งจุดใหบริการรับเรื่องเก่ียวกับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ครอบคลุมทุกหมูบาน ใหคําแนะนําและอธิบายรายละเอียดแกผูสูงอายุในการกรอกแบบฟอรม
เอกสารตางๆ  สําหรับแนวทางการบริหารงานสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของ
องคการบริหารสวนตําบลบานเหลา อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร พบวา ผูใหขอมูลสําคัญสวนใหญเนน
ในเรื่องการนําหลักสังคหวัตถุ ๔ ซึ่งเปนหลักธรรมท่ีเก้ือหนุนการสงเคราะหมาประยุกตใชในการ
บริหารงานสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคการบริหารสวนตําบลบานเหลาเพ่ือสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุดวยการใหการสงเคราะห  ดานการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะ
ตางๆและปฏิบัติตามภารกิจ อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือประโยชนของผูสูงอายุ
ในทองถ่ิน
คําสําคัญ : การบริหารงาน , เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ , หลักสังคหวัตถุ ๔

Abstract
The objectives of this study were 1) to study the model of administration

for the elderly cash allowance according to Sangahavatthu 4 of Banlao sub-district
administrative organization , Sungmen district Phrae province, 2) to compare the
elderly’s opinions to the administration for the elderly cash allowance according to
Sangahavatthu 4 of Banlao sub-district administrative organization , Sungmen district
Phrae province of classification along individual factor, 3) to investigate problem,
obstacle and suggestion in the administration for the elderly cash allowance
according to Sangahavatthu 4 of Banlao sub-district administrative organization ,
Sungmen district Phrae province, 4) to study the guideline of the administration for
the elderly cash allowance according to Sangahavatthu 4 of Banlao sub-district
administrative organization , Sungmen district Phrae province. This study was Mixed
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Methods Research. The population used by the elderly of Banlao sub-district
administrative organization , Sungmen district Phrae province. The populations were
1,071 people and the sampling used 291 by using the formula of Taro Yamane .
The data were collect by using the questionnaire and analyzed for finding frequency,
percentage, mean and standard deviation to descript generation information.Testing
the hypothesis used t-test and F-test with one way ANOVA.The result of test showed
the different as least significant difference (LSD). In the part of open-end showed
problem , obstacle and suggestion the researcher was arrange the group according
to issue of open–end.Then they were analyzed by frequency and data on the
essence of the interview, the researcher will gather data on the essence of the
interview and then by content analyzed.

The results of the research were found that : The elderly’s opinions to the
administration for the elderly cash allowance according to Sangahavatthu 4 of Banlao
sub-district administrative organization , Sungmen district, Phrae province overall
were ranked at the high level. ( X = 4.01 , S.D. = 0.109 ) With regard to the
comparison of the elderly’s opinions to the administration for the elderly cash
allowance according to Sangahavatthu 4 of Banlao sub-district administrative
organization , Sungmen district Phrae province using the hypothesis test by different
analysis according individual factor that was; gender , age , level of education, status,
and income that found gender , age ,status , level of education and income were not
different, it un-accepted the hypothesis. The result of study was problem, obstacle
and suggestion of the administration for the elderly cash allowance according to
Sangahavatthu 4 of Banlao sub-district administrative organization , Sungmen district
Phrae province. Conclusion that the amount of cash allowance given to each elderly
was not enough for their subsistence .They were unable to obtain services for
themselves and their reading and writing skills were limited as the result the elderly
could not be completely understanding all documents . The elderly cash allowance
should be raised and the point services of the elderly cash allowance should
establish cover all villages. The officer should give advices clearly about the
information all documents. The result of interview the guideline of the model of
administration for the elderly cash allowance according to Sangahavatthu 4 Of
Banlao sub-district administrative organization , Sungmen district Phrae province
found that the most key informant were to emphasize in the main objective that
Banlao sub-district administrative organization , Sungmen district Phrae province
should apply the principles of Sangahavatthu 4 to manage the administration for the
elderly cash allowance in order to support the quality of life and social welfare for
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the elderly such as virtues making for group integration , accessibility for the elderly
and conduct mission authority in full compliance of the local administration.
Keywords : The administration,the elderly cash allowance,Sangahavatthu 4

๑. บทนํา
การจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ถือเปนสวัสดิการสังคมประเภทหนึ่งท่ีรัฐบาลจัดสรร

ใหกับผูสูงอายุท่ีมีอายุ ๖๐ ปบริบูรณข้ึนไปโดยผานกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนและองคกร
ภาครัฐท่ีรับผิดชอบ ประกอบดวยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน การจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุไดเริ่มเปนรูปธรรม ในปพุทธศักราช
๒๕๓๕ จากแนวคิดของกรมประชาสงเคราะหซึ่งปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปนกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษยตามมติของคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๓๕ ใหจัดตั้งกองทุน
สวัสดิการผูสูงอายุในชุมชน (เบี้ยยังชีพ) พุทธศักราช ๒๕๓๖เพ่ือใหเงินชวยเหลือผูสูงอายุท่ีมีฐานะ
ยากจน เดือนละ ๒๐๐ บาท

ตอมา กรมประชาสงเคราะหไดมีการถายโอนภารกิจดานสวัสดิการเบี้ยยังชีพใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน สืบเนื่องมาจากนโยบายการกระจายอํานาจสูทองถ่ินของรัฐบาลซึ่งสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พุทธศักราช ๒๕๓๗ มาตรา๖๗(๖)
กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ีตองสงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ
และคนพิการ1 ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พุทธศักราช ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๑๐) กําหนดใหเทศบาล เมืองพัทยาและ
องคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีในการสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี
คนชราและผูดอยโอกาส2 จึงนับเปนจุดเริ่มตนในการดําเนินงานสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ในสมัยรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ไดประกาศนโยบายตอรัฐสภาจัด
ใหมีโครงการหลักประกันรายไดใหแกผูสูงอายุ เพ่ือใหผูสูงอายุทุกคนมีสิทธิ์ไดรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
เทาเทียมกัน กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการรับข้ึนทะเบียนผูสูงอายุท่ีประสงคจะ
ขอรับสิทธิ์สวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ในอัตราเดือนละ ๕๐๐ บาท ตอมารัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ
ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี ไดประกาศนโยบายกําหนดอัตราเบี้ยยังชีพแบบข้ันบันไดสําหรับผูสูงอายุโดย
ใหผูสูงอายุท่ีมีอายุ ๖๐ – ๖๙ ป จะไดรับเบี้ยยังชีพ ๖๐๐ บาทตอเดือน ผูสูงอายุท่ีมีอายุ ๗๐ – ๗๙ ป
จะไดรับเบี้ยยังชีพ ๗๐๐ บาทตอเดือน ผูสูงอายุท่ีมีอายุ ๘๐ – ๘๙ ป จะไดรับเบี้ยยังชีพ ๘๐๐ บาท
ตอเดือนและผูสูงอายุท่ีมีอายุ ๙๐ ปข้ึนไปจะไดรับเบี้ยยังชีพ ๑,๐๐๐ บาทตอเดือน โดยใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการรับลงทะเบียนผูท่ีจะมีอายุครบ ๖๐ ป บริบูรณข้ึนไปในปงบประมาณ
ถัดไปภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปและดําเนินการเบิกจายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุแบบ
ข้ันบันไดใหแกผูสูงอายุตามบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุภายในวันท่ี ๑๐ ของทุกเดือน

1 กระทรวงมหาดไทย, พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗,
หนา ๑๐.

2 กระทรวงมหาดไทย, พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒, หนา ๓.
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องคการบริหารสวนตําบลบานเหลาเปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดกลางได
ดําเนินงานสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งในปจจุบันมีผูสูงอายุท่ีมีสิทธิ์รับ
เบี้ยยังชีพ จํานวนท้ังสิ้น ๑,๐๗๑3 คนถึงแมองคการบริหารสวนตําบลบานเหลามีความพรอมในการ
ดําเนินงานสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในระดับหนึ่งแตในขอเท็จจริงยังประสบปญหาในกระบวนการ
ข้ันตอนการดําเนินงาน อาทิเชน ปญหาดานความพรอมในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวน
ตําบลและเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลเนื่องจากบุคลากร ถึงแมองคการบริหารสวนตําบล
บานเหลามีความพรอมในการดําเนินงานสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในระดับหนึ่งแตในขอเท็จจริงยัง
ประสบปญหาในกระบวนการ ข้ันตอนการดําเนินงาน อาทิเชน ปญหาดานความพรอมในการ
ปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลและเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลเนื่องจาก
บุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุไมเพียงพอ การยื่นคําขอของผูสูงอายุมา
ลงทะเบียนไมตรงตามระยะเวลาท่ีรับข้ึนทะเบียน ปญหาการยื่นคําขอลงทะเบียนซ้ําซอน
การตรวจสอบสถานะการมีชีวิตอยูและการจัดทําประกาศรายชื่อผูสูงอายุท่ีมีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
การจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ปญหาดานทัศนคติท่ีมีตอสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของเจาหนาท่ีท่ี
รับผิดชอบงานสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

ในการบริหารงานขององคกรจําเปนตองใชศาสตรและศิลปในการบริหารงานเพ่ือให
บรรลุผลตามนโยบายและเปาหมายขององคกร ซึ่งปจจุบันมีนักวิชาการทางตะวันตกใหความสนใจการ
ประยุกตหลักธรรมทางพุทธศาสนามาใชในการบริหารองคกรซึ่งในสวนของประเทศไทยเริ่มนํา
นโยบายการใชหลักธรรมาภิบาลมาชวยในการบริหารงานสวนราชการและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จะเห็นไดวาองคกรตางๆ เริ่มตระหนักและเห็นความสําคัญในการนําหลักธรรมทางพุทธศาสนามา
ประยุกตใชในการบริหารงานซึ่งหลักสังคหวัตถุ ๔ ก็เปนหลักธรรมท่ีเก่ียวของกับการสงเคราะห
อันประกอบดวย ทาน คือ โอบออมอารี ชวยเหลือ แบงปนใหความรูและคําแนะนํา, ปยวาจาคือ
พูดจาไพเราะ , อัตถจริยา คือ การสงเคราะหประชาชนและสมานัตตตา คือ การประพฤติตนเสมอตน
เสมอปลาย การไมเลือกปฏิบัติซึ่งเม่ือนําหลักธรรมดังกลาวมาประยุกตใชในเก่ียวกับงานสวัสดิการ
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะสงผลใหการดําเนินงานดานสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมมากข้ึน

จากเหตุผลความเปนมาและความสําคัญของการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุท่ีกลาวมา
ขางตนผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารงานสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของ
องคการบริหารสวนตําบลบานเหลา อําเภอสูงเมน จังหวัดแพรโดยนําหลักสังคหวัตถุ ๔ มาประยุกตใช
ในการบริหารงานสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  ขององคการบริหารสวนตําบลบานเหลาเพ่ือนําผลท่ีได
จากการวิจัยในครั้งนี้นําไปเปนขอมูล เพ่ือการพัฒนาบริหารงานสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของ
องคการบริหารสวนตําบลบานเหลาและเปนฐานขอมูลเพ่ือนําผลการวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนตอไป

3 องคการบริหารสวนตําบลบานเหลา, ประกาศอบต.บานเหลา เรื่อง ผูมีสิทธิ์ไดรับเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุขององคการบริหารสวนตําบลบานเหลา อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘,
หนา ๓๔.
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๒. วัตถุประสงคการวิจัย
๒.๑ เพ่ือศึกษารูปแบบการบริหารงานสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตามหลักสังคหวัตถุ ๔

ขององคการบริหารสวนตําบลบานเหลา อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร
๒.๒ เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูสูงอายุตอการบริหารงานสวัสดิการเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ขององคการบริหารสวนตําบลบานเหลา อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร
จําแนกตาม  เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาและรายได

๒.๓ เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะการบริหารงานสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ขององคการบริหารสวนตําบลบานเหลา อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร

๒.๔ เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ขององคการบริหารสวนตําบลบานเหลา อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร

๓. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยใชวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research)

ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ ผูสูงอายุท่ีไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคการบริหารสวนตําบล
บานเหลา จํานวน ๑,๐๗๑ คน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยทําการหาขนาดกลุมตัวอยาง โดย
ใชสูตรคํานวณของทาโร ยามาเน  ไดจํานวนกลุมตัวอยาง ๒๙๑ คน จากนั้นทําการสุมตัวอยางโดย
วิธีการแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) โดยการหาตามสัดสวนของผูสูงอายุท่ีไดรับ
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุในแตละหมูบาน เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) และทําการ
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเ พ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร เ พ่ือหาคาความถ่ี
(Frequency) คารอยละ (Percentage) ค า เฉลี ่ย (Mean) และคาส วนเบี ่ยง เบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) และทําการทดสอบสมมติฐานดวยการทดสอบคาที (t-test) และคาเอฟ
(F-test) ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Anova)เม่ือพบวามีความ
แตกตางจึงทดสอบความแตกตางรายคูโดยวิธีการหาผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุด (Least Significant
Difference : LSD) ในสวนของขอคําถามปลายเปดท่ีแสดงปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะผูวิจัยทํา
การจัดกลุมตามประเด็นท่ีกําหนดไวในแบบสอบถามปลายเปด จากนั้นจะทําการวิเคราะห โดยใชการ
แจกแจงความถ่ี (Frequency) และขอมูลจากการสัมภาษณ ผูวิจัยทําการจัดกลุมขอมูล (Data
Grouping) สาระสําคัญของประเด็นการสัมภาษณ จากนั้นทําการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา (Content
Analysis Technique)

๔. สรุปผลการวิจัย
๑. ปจจัยสวนบุคคล พบวา ผูสูงอายุสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน ๑๖๕ คน คิดเปนรอย

ละ ๕๖.๗ มีอายุ ๖๐–๖๙ ป จํานวน ๑๔๗ คน คิดเปนรอยละ ๕๐.๕ สถานภาพสมรส จํานวน ๑๗๐
คน คิดเปนรอยละ ๕๘.๔ ระดับการศึกษาประถมศึกษา จํานวน ๒๗๐ คน คิดเปนรอยละ ๙๒.๘ และ
มีรายได ๐-๕,๐๐๐ บาท  จํานวน ๒๑๘ คน คิดเปนรอยละ ๗๓.๙

๒. ระดับการบริหารงานสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ขององคการ
บริหารสวนตําบลบานเหลา อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร พบวา ผูสูงอายุผูตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นตอระดบัการบริหารงานสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ขององคการบริหาร
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สวนตําบลบานเหลา อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร ในภาพรวมอยูระดับมาก ( X = ๔.๐๘, S.D. =
๐.๑๓๐) และเมื่อพิจารณารายดานพบวาดานทาน อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ดานปยวาจา
ดานอัตถจริยาและดานสมานัตตตาตามลําดับ

๓. การเปรียบเทียบระดับการบริหารงานสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตามหลักสังคหวัตถุ
๔ ขององคการบริหารสวนตําบลบานเหลา อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร การทดสอบสมมติฐานโดยการ
วิเคราะหความแตกตางตามการจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษาและรายได พบวา ไมแตกตางกันทุกดาน จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว

๔ . ป ญ ห า อุ ปส ร ร ค แล ะข อ เ สน อแ น ะ เ ก่ี ย ว กั บก า ร บริ ห า ร ง า นส วั ส ดิ ก า ร
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ขององคการบริหารสวนตําบลบานเหลา อําเภอสูงเมน
จังหวัดแพร ผูวิจัยสรุปไดดังนี้ ๑) ดานทาน ผูสูงอายุมีความคิดเห็นวา ผูสูงอายุไดรับเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุไมเพียงพอตอการดํารงชีพ ควรเพ่ิมเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุใหมากข้ึน เพ่ือใหผูสูงอายุสามารถ
นําเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุไปใชประโยชนและนําไปดํารงชีพไดอยางเพียงพอ ๒) ดานปยวาจา ผูสูงอายุ
มีความคิดเห็นวา เม่ือผูสูงอายุมีขอสงสัยหรือมีปญหาเก่ียวกับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ไมสามารถเดินทาง
มาติดตอขอรับบริการไดดวยตนเอง องคการบริหารสวนตําบลบานเหลา ควรตั้งจุดใหบริการรับเรื่อง
เก่ียวกับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุครอบคลุมทุกหมูบาน ๓) ดานอัตถจริยาผูสูงอายุมีความคิดเห็น
วาผูสูงอายุมีขอจํากัดในการอานและเขียน ทําใหไมเขาใจแบบฟอรมหรือเอกสารท่ีเก่ียวของกับ
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เจาหนาท่ีควรใหคําแนะนําและอธิบายรายละเอียดในการกรอกแบบฟอรม เอกสาร
ตางๆ ท่ีเ ก่ียวของอยางเอาใจใส ๔) ดานสมานัตตตา ผูสูงอายุ มีความคิดเห็นวา ผูสูงอายุ มี
ความยากลําบากเม่ือเขามารับบริการเก่ียวกับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุเนื่องจากปญหาดานสุขภาพ องคการ
บริหารสวนตําบลบานเหลา ควรจัดใหมีทางลาดชันสําหรับใหผูสูงอายุท่ีมีปญหาดานสุขภาพและจัดให
มีเจาหนาท่ีชวยเหลืออํานวยความสะดวกเม่ือผูสูงอายุมาใชบริการ

๕. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตามหลักสังคหวัตถุ ๔
ขององคการบริหารสวนตําบลบานเหลา อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร จากการสัมภาษณผูใหขอมูลท่ี
สําคัญ ผูวิจัยสามารถสรุปไดดังนี้ ๑) ดานทาน องคการบริหารสวนตําบลบานเหลาควรมุงเนนให
ผูสูงอายุไดรับสวัสดิการดานรายไดพ้ืนฐานท่ีรัฐจัดใหเปนรายเดือนตามความจําเปนอยางท่ัวถึงและ
เปนธรรมเพ่ือสามารถนําเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุไปใชใหประโยชนและนําไปใชในการดํารงชีพเปด
โอกาสใหผูสูงอายุสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารและบริการเก่ียวกับสวัสดิการ ๒) ดานปยวาจา หากนํา
หลักปยวาจา การพูดตอกันดวยความเมตตา คือ ชวยบอกแจงสิ่งท่ีเปนประโยชน ใหคําแนะนําดวย
ความหวังดี กลาววาจาสุภาพ แสดงความเคารพนับถือกันท้ังตอหนาและลับหลัง อันเปนธรรมอีก
ประการหนึ่งซึ่งนําไปสูความรักใครผูกพันกัน โดยอาศัยเมตตาเปนฐานเชนเดียวกัน ดวยความหวังดีตอ
ผูฟงหรือผูท่ีตนพูดถึง โดยมองจากเนื้อหาสาระของวาจาท่ีเปนความจริง เปนธรรมและคํานึงถึง
ความรูสึกผูฟงเปนเรื่องท่ีมีประโยชนและสมควรแกเวลาและโอกาส โดยมุงเอาประโยชนแกคนทุกฝาย
เปนสําคัญ ๓) ดานอัตถจริยา การทําประโยชน ชวยเหลือตามกําลังแรงกายดวยความเต็มใจ
ขวนขวายชวยอํานวยความสะดวกใหแกผูสู งอายุ มุ ง ให เ กิดประโยชนสู งสุดแกผู สู งอายุ
๔) ดานสมานัตตตา การประยุกตใชหลักสมานัตตตาในการเอาตัวเขาไปสมาน การวางตัวเสมอตน
เสมอปลาย หนักแนนใหความเสมอภาคแกผูสูงอายุทุกคนอยางเทาเทียมกัน
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๖. สรุปองคความรูท่ีไดจากการวิจัย  ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา องคการบริหารสวนตําบล
บานเหลา อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร ควรกําหนดแผนงาน นโยบายเพ่ือพัฒนาการบริหารงาน
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ โดยนําหลักสังคหวัตถุ ๔ มาประยุกตใชกับการบริหารงานสวัสดิการ
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ท้ัง ๔ ดาน คือ ๑) ดานทาน โอบออมอารี  การใหความชวยเหลือ การแบงปน
ใหความรูและให คําปรึกษา คําแนะนํา การอํานวยความสะดวก การปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ. ๒๕๕๒ ๒) ดานปยวาจา การพูดจาไพเราะ สุภาพ ออนนอม มีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีจิตสํานึกใน
การใหบริ การดวยความเต็ม ใจ เปดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและขอ เสนอแนะ
๓) ดานอัตถจริยา การทําประโยชน การใหความชวยเหลือในการใหบริการและชวยแกไขปญหาตางๆ
อยางเต็มใจ  มีน้ําใจตอประชาชน ไมมีอคติหรือความลําเอียง ๔) ดานสมานัตตตา การเปนผูมีความ
เสมอภาค ปฏิบัติหนาท่ีตอผูสูงอายุอยางเทาเทียมกันโดยไมเลือกปฏิบัติ แตงกายดวยความสุภาพ
เหมาะสมตามกาลเทศะ

๕. ขอเสนอแนะจากการวิจัย
๑) ควรนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาการบริหารงานสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตาม

หลักสังคหวัตถุ ๔ ขององคการบริหารสวนตําบลบานเหลา อําเภอสูงเมน จังหวัดแพรนี้ ไปใชเปน
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงและแกไขเก่ียวกับการบริหารงานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคการบริหาร
สวนตําบลบานเหลามากยิ่งข้ึน

๒) องคการบริหารสวนตําบลบานเหลาควรประยุกตหลักสังคหวัตถุ ๔ ทุกขอมาใชในการ
ปฏิบัติงานใหครบกระบวนการบริหารงานสวัสดิการเบี้ยยังชีพในทุกข้ันตอนสอดคลองกับเปาหมาย
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทยและนโยบาย
ของรัฐบาล

๓) ควรศึกษากลุมประชากรหรือกลุมตัวอยางจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในพ้ืนท่ี
จังหวัดแพร เพ่ือศึกษาขอมูลวามีการใชหลักสังคหวัตถุ ๔ เก่ียวกับการบริหารงานสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุท่ีมีความเหมือนหรือแตกตางกันจากการวิจัยครั้งนี้

๔) ควรนําหลักธรรมทางพุทธศาสนามาประยุกตใชในการวิจัยเพ่ือใหการบริหารงาน
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ขององคการบริหารสวนตําบลบานเหลา
อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เชน หลักอิทธิบาท ๔ หลักพรหมวิหาร ๔
หลักสุจริต ๓ เพ่ือใหทราบถึงแนวทางในการบริหารงานงานสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ มากยิ่งข้ึน
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การบริหารงานตามหลักพรหมวิหารธรรมของกองทุนสุขภาพระดับตําบล
อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร

The Administration according to Brahmaviharadhamma
of Local Health Insurance in Sub-District Level,

Rongkwang District,Phare Province

บุญธฤต   อัฐวงศ

BoontaritAuttawong
ดร. ดําเนิน หมายดี,พระครูสังฆรักษบุญเสริม กิตฺติวณฺโณ, ดร.

บทคดัยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคของการวิจัยคือ๑) เพ่ือศึกษาการบริหารงานตามหลักพรหม

วิหารธรรมของกองทุนสุขภาพระดับตําบลในอําเภอรองกวางจังหวัดแพร๒) เพ่ือเปรียบเทียบระดับ
ความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารงานตามหลักพรหมวิหารธรรมของกองทุนสุขภาพระดับ
ตําบลในอําเภอรองกวางจังหวัดแพร โดยจําแนกตาม สถานภาพสวนบุคคล๓) เพ่ือศึกษาปญหา อุป
สรรค และขอเสนอแนะของประชาชนท่ีมีตอการบริหารงานตามหลักพรหมวิหารธรรมของกองทุน
สุขภาพระดับตําบลในอําเภอรองกวางจังหวัดแพร๔) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานตาม
หลักพรหมวิหารธรรมของกองทุนสุขภาพระดับตําบลในอําเภอรองกวางจังหวัดแพร

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ประชากรและ
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือประชาชนอําเภอรองกวาง กลุมตัวอยางจํานวน ๓๙๗ คนซึ่งไดมาจาก
การสุมตัวอยางตามระดับชั้นอยางเปนสัดสวน (Proportional Multi – Stage Random Sampling)
ทําการหาขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรคํานวณขนาดกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน(Taro,
Yamane) หาขนาดกลุมตัวอยางตามสัดสวนของประชาชนในแตละตําบลเก็บขอมูลโดยใช
แบบสอบถาม (Questionnaire) และทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตรเพ่ือหาคาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) และทําการทดสอบสมมติฐานดวยการทดสอบคา
ที (t-test) และคาเอฟ (F-test) ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Anova)
เมื่อพบวามีความแตกตางจึงทดสอบความแตกตางรายคูโดยวิธีการหาผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุด

นิสิตปริญญาโท รหัสประจําตัวนิสิต ๕๗๐๘๔๐๕๐๔๘ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร, E-Mail Address: noynow_nat@hotmail.com(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๘).

อาจารยควบคุมวิทยานิพนธ, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร.
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(Least Significant Difference : LSD) ในสวนของขอคําถามปลายเปดท่ีแสดงปญหาอุปสรรคและ
ขอเสนอแนะผูวิจัยทําการจัดกลุมตามประเด็นท่ีกําหนดไวในแบบสอบถามปลายเปดจากนั้นจะทําการ
วิเคราะหโดยใชการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และขอมูลจากการสัมภาษณ ผูวิจัยจะทําการจัด
กลุมขอมูลตามสาระสําคัญของประเด็นการสัมภาษณ จากนั้นทําการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา
ผลการวิจัยพบวา

๑. ระดับการบริหารงานตามหลักพรหมวิหารธรรมของกองทุนสุขภาพระดับตําบลใน
อําเภอรองกวางจังหวัดแพรมีระดับการบริหารงาน 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 ท่ีเกิดประโยชนสูงสุดสําหรับประชาชนท่ีมีปญหาและดอยโอกาสสรางการมีสวนรวมของ
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

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
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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
inSub-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
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
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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.๒๕๔๕มาตรา ๑๓ (๓)

มาตรา ๑๘ (๘) มาตรา ๔๘และมาตรา๔๘ (๔) ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสนับสนุนและ
กําหนดหลักเกณฑใหองคกรชุมชนองคกรเอกชน และภาคเอกชนท่ีไมมีวัตถุประสงคเพ่ือแสวงหากําไร
ดําเนินงานและบริหารจัดการเงินทุนในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ีไดตามความพรอมความเหมาะสมและ
ความตองการ โดยสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมเพ่ือสรางหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ภายในป
พ.ศ.๒๕๕๒๑ องคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลทุกแหงจะตองเขารวมดําเนินการกองทุนสุขภาพ
ระดับตําบล กิจกรรมท่ีแตละกองทุนสุขภาพตําบลดําเนินการนั้น มีท้ังการจัดซื้อบริการตามชุดสิทธิ
ประโยชนแกกลุมเปาหมาย เด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ ผูปวยโรคเรื้อรัง การสนับสนุนหนวยบริการ
ปฐมภูมิในพ้ืนท่ีและประชาชนเพ่ือดําเนินการสรางเสริมสุขภาพปองกันโรคเชิงรุกในชุมชน
ขณะเดียวกันก็เนนการสงเสริมและฟนฟูสมรรถภาพในกลุมโรคเรื้อรังท่ีสําคัญ เชน เบาหวาน/ความ
ดันโลหิตสูง อัมพฤกษ/อัมพาต โรคไต โรคหัวใจ โรคมะเร็ง และโรคเอดส เปนตน ซึ่งมีผลการ
ดําเนินงานท่ีเปนนวัตกรรมสุขภาพชุมชนเปนตัวอยางการแลกเปลี่ยน เรียนรูของพ้ืนท่ีตางๆไดเปน
อยางดีในพระพุทธศาสนา มีหลักธรรมท่ีสําคัญท่ีใชในการบริหารใหประสบผลสําเร็จ หลักธรรม
ดังกลาวไดแก หลักพรหมวิหาร ๔๒ซึ่งพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) กลาววาคนมีคุณแก
สวนรวมมีธรรมคือหลักความประพฤติดังนี้ก.มีพรหมวิหารคือธรรมประจําใจของผูประเสริฐหรือผูท่ีมี
จิตใจยิ่งใหญกวางขวางดุจพระพรหม๔อยางดังตอไปนี้เมตตาความรักกรุณาความสงสารมุทิตาความ
เบิกบานพลอยยินดีอุเบกขาความมีใจเปนกลางข.บําเพ็ญการสงเคราะหสอดคลองกับหลักพรหมวิหาร
๔อันเปนหลักธรรมประจําใจเพ่ือใหตนดํารงชีวิตไดอยางประเสริฐและบริสุทธิ์เฉกเชนพรหมเปนแนว
ธรรมปฏิบัติของผูท่ีผูปกครอง และการอยูรวมกับผูอ่ืน ประกอบดวยหลักปฏิบัติ ๔ประการ คือ๑.
เมตตา๒.กรุณา๓.มุทิตา๔.อุเบกขา

๑สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ, คูมือระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพ้ืนท่ี,
(นนทบุร:ี สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ,๒๕๕๕), หนา ๑๑.

๒พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, พิมพครั้งท่ี๑๒, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพการ
ศาสนา, ๒๕๔๗), หนา๒๐.
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กองทุนสุขภาพระดับตําบลในอําเภอรองกวาง จังหวัดแพรมีจํานวนท้ังสิ้น ๑๐ กองทุน
จากผลการประเมินกองทุนสุขภาพระดับตําบลในอําเภอรองกวาง๓ ของคณะกรรมการประเมิน
กองทุนสุขภาพระดับตําบลไดสรุปปญหาการดําเนินงาน พบวากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ตําบลมีการใชเงินท่ีหลากหลายเนื่องจากความเขาใจของแตละคนไมเหมือนกัน การใชเงินของหนวย
บริการขาดการตดิตามจากหนวยงานในพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวของ ไมมีการวิเคราะหและหาแนวทางในการแกไข
ปญหาดานสุขภาพรวมกันจากสภาพปญหาสุขภาพ การดําเนินงานบางแหงไมเปนไปตามวัตถุประสงค
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ซึ่งเนนการสงเสริมสุขภาพการปองกันโรค
และบริหารจัดการอยางมีสวนรวมของทองถ่ินและพ้ืนท่ี ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวิจัยเรื่อง การ
บริหารงานตามหลักพรหมวิหารธรรมของกองทุนสุขภาพระดับตําบลในอําเภอรองกวางจังหวัดแพร
เพ่ือคนหาแนวทางการพัฒนาการบริหารโดยใชหลักพรหมวิหารธรรมของกองทุนสุขภาพระดับตําบล
ใหมีประสิทธิภาพ ประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับผลประโยชนสูงสุด

๒.วัตถุประสงคของการวิจัย
๑. เพ่ือศึกษาการบริหารงานตามหลักพรหมวิหารธรรมของกองทุนสุขภาพระดับตําบลใน

อําเภอรองกวางจังหวัดแพร
๒. เพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารงานตามหลักพรหม

วิหารธรรมของกองทุนสุขภาพระดับตําบลในอําเภอรองกวางจังหวัดแพร โดยจําแนกตาม สถานภาพ
สวนบุคคล

๓. เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค   และขอเสนอแนะของประชาชนท่ีมีตอการบริหารงาน
ตามหลักพรหมวิหารธรรมของกองทุนสุขภาพระดับตําบลในอําเภอรองกวางจังหวัดแพร

๔. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานตามหลักพรหมวิหารธรรมของกองทุน
สุขภาพระดับตําบลในอําเภอรองกวางจังหวัดแพร

๓. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research)ผูวิจัยไดกําหนด

วิธีการดําเนินการวิจัยตามลําดับ ๕ ข้ันตอนดังนี้
๑. รูปแบบการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลักพรหมวิหารธรรมของกองทุนสุขภาพระดับตําบลใน

อําเภอรองกวางจังหวัดแพร ผูวิจัยไดใชการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) โดยใช
ระเบียบวิธีเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการแจก
แบบสอบถาม (Questionaire) กับกลุมประชากรท่ีได กําหนดไว  และการวิจัยเชิ ง คุณภาพ
(Qualitative Research) โดยการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก(In depth
Interview)

๓คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอําเภอรองกวาง, เอกสารสรุปผลการดําเนินงานตาม
นโยบายการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุขประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗ , (แพร :
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอําเภอรองกวาง, ๒๕๕๗), หนา ๓.
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๒. ประชากรและกลุมตัวอยาง
เชิงปริมาณ ประชากร  ไดแก ประชาชนอําเภอรองกวาง มีจํานวนท้ังสิ้น ๕๑,๔๓๓ คน

กลุมตัวอยางไดแก ประชาชนอําเภอมีจํานวนท้ังสิ้น ๓๙๗ คนซึ่งไดมาจากการสุมตัวอยางตาม
ระดับชั้นอยางเปนสัดสวน (Proportional Multi – Stage Random Sampling) ทําการหาขนาด
กลุมตัวอยาง โดยนําไปกําหนดหาขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรคํานวณขนาดกลุมตัวอยางของทาโร
ยามาเน (Taro, Yamane)๔เชิงคุณภาพผูวิจัยกําหนดเลือกผูใหขอมูลท่ีสําคัญ (Key Informant)ซึ่งมี
คุณสมบัติสอดคลองกับประเด็นสาระสําคัญของการวิจัยครั้งนี้ จํานวน ๗ รูป/คน

๓. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เชิงปริมาณเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถาม
(Questionnaire) เชิงคุณภาพผูวิจัยไดสรางแบบสัมภาษณ เพ่ือการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบมี
โครงสราง (Structured Interview)

๔.การเก็บรวบรวมขอมูลผูศึกษาดําเนินการเก็บขอมูลตามข้ันตอน ดังนี้
๑) การรวบรวมเอกสาร ผูศึกษารวบรวมขอมูลจากหนังสือ บทความ งานวิจัย และ

เอกสารสิ่งพิมพตางๆ
๒) ผูศึกษาไดสรางแบบสอบถาม และขอหนังสืออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลจากหัวหนา

หนวยงานตางๆ
๓) ผูศึกษาดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยแจกแบบสอบถามกับประชาชนอําเภอรอง

กวางจํานวน ๓๙๗ คน
๔) ในสวนของการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งใชวิธีการสัมภาษณนั้น ผูวิจัยจะสัมภาษณผูให

ขอมูลท่ีสําคัญโดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In depth Interview)
๕. การวิเคราะหขอมูล
๑) นําแบบสอบถามท้ังหมดมาตรวจสอบความสมบูรณความถูกตอง
๒) ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร
๓) การวิเคราะหขอมูล
(๑) ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา รายได สถานภาพ วิเคราะหโดยใชคาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage)
(๒) ระดับการบริหารงานตามหลักพรหมวิหารธรรมของกองทุนสุขภาพระดับตําบลใน

อําเภอรองกวางจังหวัดแพร วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)๕

(๓) การเปรียบเทียบระดับการบริหารงานตามหลักพรหมวิหารธรรมของกองทุนสุขภาพ
ระดับตําบลในอําเภอรองกวางจังหวัดแพร โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลประกอบดวย เพศ อายุ
ระดับการศึกษา รายได สถานภาพ โดยวิเคราะหคาโดยการทดสอบคาที (t-test) และคาเอฟ(F-test)
ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) เม่ือพบวามี

๔อภินันท จันตะนี, การใชสถิติวิเคราะหขอมูล สําหรับการวิจัยทางธุรกิจ, ฝายบัณฑิตศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา, ๒๕๔๙, หนา ๓๕.

๕สุวรียศิริโภคารภริมย, การวิจัยทางการศึกษา, (ลพบุร:ี ฝายเอกสารการพิมพ สถาบันราชภัฎเทพสตรี
, ๒๕๔๖), หนา ๑๔๐.
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ความแตกตางจึงทดสอบความแตกตางรายคูโดยวิธีการหาผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุด (Least
Significant Difference: LSD)

๔) ขอคําถามปลายเปดท่ีแสดงปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงาน
ตามหลักพรหมวิหารธรรมของกองทุนสุขภาพระดับตําบลในอําเภอรองกวางจังหวัดแพร

๕) ขอมูลจากการสัมภาษณ ผูวิจัยจะทําการจัดกลุมขอมูล (Data Grouping)ตาม
สาระสําคัญของประเด็นการสัมภาษณ จากนั้นจะทําการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา (Content
Analysis Technique)

๔. สรุปผลการวิจัย
๑.ประชาชนในอําเภอรองกวาง จังหวัดแพร สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน ๒๖๒ คน คิด

เปนรอยละ ๖๖.๐ คนสวนใหญอยูในชวงอายุ ๔๐-๔๙ ป จํานวน ๑๗๐ คน คิดเปนรอยละ ๔๒.๘ มี
ระดับการศึกษาอยูในระดับอยูในระดับต่ํากวาปริญญาตรีจํานวน ๓๑๒ คน คิดเปนรอยละ ๗๘.๖ มี
รายไดของประชาชนในอําเภอรองกวาง จังหวัดแพร สวนใหญมีรายไดอยูระหวาง ๕,๐๐๐-๑๕,๐๐๐
บาท จํานวน ๒๗๘ คน คิดเปนรอยละ ๗๐.๐อยูในสถานภาพสมรสจํานวน ๒๘๔ คน คิดเปนรอยละ
๗๑.๕

๒. จากการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับการบริหารงานตามหลักพรหมวิหารธรรมของ
กองทุนสุขภาพระดับตําบลในอําเภอรองกวางจังหวัดแพรพบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามมีระดับ
ประชาชนอําเภอรองกวาง จังหวัดแพร มีระดับการบริหารงานตามหลักพรหมวิหารธรรมของกองทุน
สุขภาพระดับตําบลอําเภอรองกวาง จังหวัดแพร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =๓.๗๕, S.D. =
๐.๕๔๕)และเม่ือพิจารณาจําแนกเปนรายดาน พบวา ดานเมตตา อยูในระดับมากท่ีสุด ( X = ๓.๗๙,S.D.
= ๐.๕๙๘) รองลงมาคือ ดานมุทิตาและรองมาคือ ดานอุเบกขานอยท่ีสุด คือ ดานกรุณาตามลําดับ

๓. ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ การศึกษา รายได สถานภาพสมรส ตางกันมีความคิดเห็นตอ
การบริหารงานตามหลักพรหมวิหารธรรมของกองทุนสุขภาพระดับตําบลในอําเภอรองกวางจังหวัด
แพร โดยภาพรวมไมแตกตางกันจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว

จากผลการวิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลักพรหมวิหารธรรมของกองทุนสุขภาพระดับ
ตําบลในอําเภอรองกวางจังหวัดแพร พบวา ระดับความคิดเห็นของประชาชนอําเภอรองกวาง จังหวัด
แพร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =๓.๗๕, S.D. = ๐.๕๔๕)และเม่ือพิจารณาจําแนกเปนรายดาน
พบวา ดานเมตตา อยูในระดับมากท่ีสุด ( X = ๓.๗๙,S.D. = ๐.๕๙๘) รองลงมาคือ ดานมุทิตาและรอง
มาคือ ดานอุเบกขานอยท่ีสุด ซึ่งแสดงใหเห็นวาคณะกรรมการบริหารกองทุนสุขภาพระดับตําบลการ
ดําเนินงานตามวัตถุประสงคและเปาหมายของกองทุนสุขภาพระดับตําบล ในการใหบริการประชาชน
ดาน สงเสริมสุขภาพ และปองกันโรค ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เพ่ือให
ประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับผลประโยชนสูงสุด เม่ือพิจารณาหลักพรหมวิหารสุขภาพระดับตําบลเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ และประชาชนธรรม ผลการวิจัยท้ัง๔ ดาน สามารถอภิปรายประเด็นท่ีนาสนใจ
ดังนี้

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

๒) ดานกรุณา การบริหารงานกองทุนสุขภาพตําบลความสงสาร คิดชวยใหพนทุกข ใฝใจ
ในอันจะปลดเปลื้องบําบัดความทุกขยากเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี ผูบริหารกองทุนและ
คณะกรรมการกองทุนจะตองเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการวางแผนการแกไขปญหา
ดานสุขภาพ โดยคํานึงถึงปญหาทางดานสุขภาพท่ีสําคัญและคํานึงถึงกลุมผูดอยโอกาสในพ้ืนท่ีเปน
สําคัญเพ่ือบําบัดความทุกขรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี ไดรับบริการท้ังทางดานสงเสริมสุขภาพและ
ปองกันโรคอยางท่ัวถึง

๓) ดานมุทิตา ผูบริหาร และคณะกรรมการกองทุนสุขภาพระดับตําบลจะตองมีความยินดี
ชื่นชมผลงานอันเกิดจากความรวมมือของประชาชนในการสงเสริมสุขภาพ และปองกันโรคในพ้ืนท่ี
และยินดีสนับสนุนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี

๔) ดานอุเบกขา ผูบริหาร และคณะกรรมการกองทุนสุขภาพระดับตําบลจะตองพิจารณา
จัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานใหประชาชนไดรับบริการท้ังทางดานสงเสริมสุขภาพและปองกัน
โรคอยางท่ัวถึง ดวยความมีใจเปนกลางและเปนธรรม

๕. ขอเสนอแนะจากการวิจัย
๑) การจัดทําแผนยุทธศาสตร และแผนปฎิบัติการของกองทุนสุขภาพระดับตําบล

จะตองเนนการมีสวนรวมของประชาชน ในการดําเนินงานเพ่ือใหแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ประชาชน
ไดรับประโยชนสูงสุด

๒) เพ่ือเปนการควบคุม กํากับการดําเนินงานของกองทุนสุขภาพระดับตําบลซึ่งสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติมีแนวทางการควบคุม กํากับการดําเนินงานอยูแลว ในระดับพ้ืนท่ีในสวน
ของจังหวัด อําเภอ จะตองมีคณะกรรมการท่ีชวยในการควบคุม กํากับ และเปนพ่ีเลี้ยงใหกับ
กองทุนสขุภาพตําบลเพ่ือใหจัดกิจกรรมท่ีตรงกับวัตถุประสงคของกองทุน

๓) การบริหารงานกองทุนสุขภาพระดับตําบล จะตองมีการชี้แจง ประชาสัมพันธ
กิจกรรม แผนงาน โครงการใหประชาชนไดรับรู รับทราบ ทุกกระบวนงานจึงจะไดรับความรวมมือ
จากประชาชนเปนอยางดี

๔) แผนงาน โครงการ กิจกรรมของกองทุนสุขภาพระดับตําบลควรใหความสําคัญ
กับปญหาสุขภาพในพ้ืนท่ี และเนนการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคในกลุมผูดวยโอกาส โดยเฉพาะ
กลุมผูสูงอายุ ผูพิการ เด็ก และผูปวยโรคเรื้อรัง

๕) ควรศึกษาการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในเรื่องประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ของการบริหารงานกองทุนสุขภาพระดับตําบล

๖) ควรนําหลักธรรมทางพุทธศาสนามาประยุกตใชในการวิจัย เพ่ือใหการบริหารงาน
กองทุนสุขภาพระดับตําบลยกตัวอยางเชน หลักธรรมาภิบาล หลักสัปปุริสธรรม ๗ เพ่ือใหทราบถึง
แนวทางในการบริหารงานกองทุนสุขภาพระดับตําบลท่ีเหมาะสมกับบริบทของอําเภอรองกวาง
จังหวัดแพร
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การพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑอาหาร เพ่ือเตรียมความพรอม
สูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษาองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอชนแดน
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Study of  Local  Administration Organizations,  ChonDaen  District,

Phetchabun   Province.

รังสรรค  แคนเพ็ชร*
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บทคัดยอ
จากการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับการพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูป

ผลิตภัณฑอาหาร  เพ่ือเตรียมความพรอมสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  กรณีศึกษาองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  อําเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ รวมท้ังศึกษาศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนากลุม
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑอาหาร  และเพ่ือศึกษาแนวทางในการเสริมสรางการพัฒนากลุม
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑอาหาร การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ  ขนาดของกลุม
ตัวอยางคํานวณโดยใชตารางเครจซีและมอรแกนท่ีจํานวน ๓๔๕คน  โดยใชระดับความเชื่อม่ันท่ี
๙๕% เครื่องมือท่ีใชสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลไดแกแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิง
พรรณนานํามาแจกแจงความถ่ี หาคารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานและเชิงอนุมาน
ทดสอบคาสถิติ (t-test), และ (F-test) ผลการวิจัยพบวาระดับการพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
ผลิตภัณฑอาหารภาพรวมอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  ดานการจัดการองคกร
อยูในระดับสูงสุด รองลงมา คือดานการผลติ ดานการตลาด และดานการเงิน และปจจัยท่ีมีผลตอการ
พัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑอาหาร พบวา สมาชิกกลุมท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพสมรส
อาชีพหลัก และรายไดจากอาชีพหลัก  มีความคิดเห็นท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ
๐.๐๕แนวทางในการเสริมสรางการพัฒนามีการปรับปรุงสถานท่ีจัดจําหนายสินคาวิสาหกิจชุมชนใหมี
ความทันสมัย ความสะดวกในการใชบริการ และการจัดโครงการศึกษาดูงานเก่ียวกับผลิตภัณฑหรือ
กลุมวิสาหกิจชุมชนท่ีตรงกับกลุมวิสาหกิจชุมชนนั้นๆอีกท้ังสอนใหสมาชิกกลุมรูจักจัดทําและวิเคราะห
ระบบบัญชีตลอดจนมีการประสานหนวยงาน องคกร สถาบันการศึกษาในการจัดฝกอบรมใหความรู
ดานการจัดการองคกรดานการผลิต ดานการตลาด ดานการเงินอยางตอเนื่อง
คําสําคัญ: การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
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และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม



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

๗๔๙
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ABSTRACT
The objectives of this research were to study levels of development of Small

and Micro Community Enterprise processing food to support ASEAN Economic
Community  of Local Administration Organizations, ChonDaen District, Phetchabun
Province, to study factors affecting the investigateand examine ways to strengthen
the development. The subjects of this quantitative research were the 345 people,
with 95% reliability by using Krejcieand  Morgan. The data were collected by using a
questionnaire and analyzed by percentage, mean, standard deviation, t-test and F-
test. The research showed that their levels of  development  were  at a high level
with the highest mean on management  organization, production, marketing and
finance, respectively. It was found that there was a significant difference on the
opinions of people with different sex, marriage status, occupation, career, salary and
facilities at the level of 0.05. As for the guidelines then should be malls
modernization, of shop ease of services, field trips to other Small  and Micro
Community  Enterprise, a study of accounting, educational institution training for
management of organizations, production, marketing and finance.

Keywords :A  Development  of  Small  and  Micro Community  Enterprise

๑. บทนํา
การพัฒนาของประเทศไทยเทาท่ีผานมาไดเดินตามรอยของทุนนิยมตะวันตกมาโดยตลอด

เนนการพัฒนาเศรษฐกิจดวยการสงเสริมอุตสาหกรรม และเปลี่ยนเปนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แลวก็การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมตามกระแสโลก  ผลการพัฒนาประเทศไทยท่ีมุง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะระบบทุนนิยมและภาคอุตสาหกรรมท่ีผานมาเศรษฐกิจใน
ภาพรวมของประเทศมีอัตราการขยายตัวสูงข้ึน รายไดตอหัวของประชาชนเพ่ิมข้ึน แตชองวางของ
รายไดระหวางชนชั้นคนรวยซึ่งมีนอยและคนจนซึ่งมีจํานวนมาก นับวันมีมากข้ึนและยิ่งหางออกไปซึ่ง
เปนตัวบงชี้ใหเห็นถึงความเหลื่อมล้ําทางสังคม ประกอบกับคานิยมสังคมไทยเนนวัตถุนิยมมากข้ึนจึง
เกิดปญหาทางดานพฤติกรรมของคนในสังคมขาดศีลธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย มีการเอารัดเอา
เปรียบ ทําใหคานิยมท่ีดีงามของไทยเริ่มจางหายไป พรอมกับการลมสลายของสถาบันครอบครัว
ชุมชน และวัฒนธรรมทองถ่ิน ขณะเดียวกันการท่ีสังคมไทยเรงรัดพัฒนาดานเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี
ยังสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม จะเห็นไดจากการลดลงของพ้ืนท่ีปาท่ีอุดมสมบูรณ การเพ่ิมข้ึนของ
มลพิษ น้ําเสีย และการเพ่ิมข้ึนของอัตราการเจ็บปวยและเสียชีวิตอันเนื่องจากการทํางานและ
สภาพแวดลอมเพ่ิมสูงข้ึนอยางรวดเรว็และหลงลืมรากเงาของตนเอง

ประเทศไทยถือเปนประเทศเกษตรกรรม  แมวาภาคการเกษตรจะไมใชภาคสวนท่ีทํารายได
หลักเขาประเทศหากแตภาคการเกษตรก็ถือไดวามีความสําคัญในการเลี้ยงปากทองของคนในประเทศ
รวมถึงยังสรางรายไดเขาประเทศจากการสงออก  จึงนับไดวาภาคเกษตรของไทยมีความสําคัญไมนอย
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ท่ีผานมาหลายประเทศท่ัวโลกพยายามในการเพ่ิมพ้ืนท่ีทางการเกษตรของตนเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใน
ประเทศ  แมกระท่ังประเทศท่ีไมสามารถเพาะปลูกไดก็พยายามในการเขาเชาพ้ืนท่ีเพาะปลูกใน
ประเทศอ่ืน  การเกษตรจึงถือไดวามีความสําคัญอยางยิ่ง การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานราก
ดวยการเพ่ิมศักยภาพดานรายได  ลดรายจายสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ  การเพ่ิมโอกาสใน
การเขาถึงแหลงเงินทุนและทรัพยากรตางๆ  ดวยการอัดฉีดเงินสูรากหญาผานโครงการกองทุนหมูบาน
โครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบานและชุมชน  เอสเอ็มแอล หรือวิสาหกิจชุมชน  เปนตน  เพ่ือให
ลดปญหาความเหลื่อมล้ําของการของการกระจายรายไดท่ีนับวันทําใหเกิดชองวาง  ระหวางคนจนกับ
คนรวยไดอยางยั่งยืน

วิสาหกิจชุมชนจึงเปนทางออกหนึ่งในการแกไขปญหาเหลานี้ เนื่องจากสังคมไทยในอดีตเปน
สังคมเกษตรกรรม มีความอุดมสมบูรณ ผูคนเรียนรูท่ีจะอยูรวมกันอยางสอดคลองกับธรรมชาติ มีวิถี
การดํารงชีวิต การผลิต ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาท่ีหลากหลาย ซึ่งเกิดจากการเรียนรูจาก
ปญหาในสภาพแวดลอมท่ีแตกตางกันของแตละทองถ่ิน ชุมชนมีความสัมพันธแบบเครือญาติชวยเหลือ
คํ้าจุนซึ่งกันและกัน มีระบบเศรษฐกิจพ้ืนฐานท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและแบงปนดวยน้ําใจไมตรี
สามารถสรางความพอเพียงใหกับครอบครัวและชุมชนไดนอกจากนี้การดําเนินกิจกรรมของเศรษฐกิจ
ชุมชน มีความสําคัญในแงของการดําเนินการท่ีงายกวาเพราะจากแนวทางในการพัฒนาของรัฐบาลท่ี
ผานมามักจะดําเนินการแบบขางบนลงสูขางลาง (Top-Down) คือ จากหนวยงานของทางราชการ
หรือการวางแผนจากสวนกลาง ไปสูขางลาง  คือ  ภาคประชาชน  ซึ่งในเชิงทฤษฎีการพัฒนาใน
แนวทางนี้มักจะไมคอยเหมาะสมและประสบความสําเร็จไดยาก แตเศรษฐกิจชุมชนจะเปนการ
ดําเนินการแบบขางลางข้ึนสูขางบน (Bottom Up) จึงเปนการดําเนินการท่ีงายกวา นอกนี้ยังมีโอกาส
สําเร็จสูงกวา เพราะปจจัยในการพัฒนาตางๆ มีอยูในทองถ่ินและความรวมมือจากคนในทองถ่ินเอง
และการวางแผนจากสวนกลางนาจะมีความรูความเขาใจเก่ียวกับศักยภาพของทองถ่ินและทุนของ
ชุมชนในทองถ่ินตางๆ นอยกวา ๑

ดังนั้น  ผูวิจัยจึงเห็นถึงความสําคัญของการศึกษาการพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
ผลิตภัณฑอาหาร  เพ่ือเตรียมความพรอมสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  กรณีศึกษาองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  อําเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ และปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชน
แปรรูปผลิตภัณฑอาหาร เพ่ือเตรียมความพรอมสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  กรณีศึกษาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  อําเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ ในการทําวิจัยครั้งนี้จะใชเปนประโยชน
ใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในการสรางความรูของคนในทองถ่ินสงเสริมการมีสวนรวมในการ
บริการและจัดการศึกษาใหกับคนในทองถ่ินในการเตรียมความพรอมในการพัฒนาคนทองถ่ินใหมี
ความเปนสมาชิกท่ีดีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสามารถติดตอสื่อสารและอยูรวมกันไดบน
พ้ืนฐานของความเสมอภาคและผลประโยชนรวมกันในการเสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจตอไป

๑ ขวัญกมล   ดอนขวา, รายงานวิจัย : การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,สาขาวิชา
เทคโนโลยีการจัดการ  สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี,๒๕๕๕, หนา ๔
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๒. วัตถุประสงค
๑. เพ่ือศึกษาระดับการพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑอาหาร  เพ่ือเตรียมความ

พรอมสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  กรณีศึกษาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  อําเภอชนแดน จังหวัด
เพชรบูรณ

๒. เพ่ือศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑอาหาร
เพ่ือเตรียมความพรอมสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  กรณีศึกษาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  อําเภอ
ชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ

๓. เพ่ือศึกษาแนวทางในการเสริมสรางการพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑอาหาร เพ่ือ
เตรียมความพรอมสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  กรณีศึกษาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  อําเภอชน
แดน  จังหวัดเพชรบูรณ

๓. ขอบเขตการวิจัย
ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการศึกษาวิจัยไวดังนี้
๓.๑ ขอบเขตดานพ้ืนท่ี  เปนการศึกษาองคกรปกครองสวนทองในเขตพ้ืนท่ีอําเภอชนแดน

จังหวัดเพชรบูรณจํานวน ๙แหง  ไดแก องคการบริหารสวนตําบลชนแดน องคการบริหารสวนตําบล
ดงขุยองคการบริหารสวนตําบลทาขาม องคการบริหารสวนตําบลพุทธบาท องคการบริหารสวนตําบล
ลาดแค องคการบริหารสวนตําบลบานกลวย องคการบริหารสวนตําบลซับพุทรา องคการบริหารสวน
ตําบลศาลาลาย และองคการบริหารสวนตําบลตะกุดไร

๓.๒ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร  ไดแก  ประชาชนท้ังชายและหญิงท่ีเปนสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนในเขตองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  อําเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ  จํานวนประชากรท้ังหมด ๓,๔๒๕คน สวน
กลุมตัวอยาง จํานวน ๓๔๕คน

๓.๓ขอบเขตดานเนื้อหา  เปนการพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑอาหาร
เพ่ือเตรียมความพรอมสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอชน
แดน จังหวัดเพชรบูรณ  ท้ังหมด ๔ ดาน  คือ ดานการจัดการองคกร ดานการผลิต ดานการตลาด
และดานการเงิน

๓.๔ตัวแปรท่ีศึกษา  ผูวิจัยไดแยกเปนประเด็นคือ
ตัวแปรตน  ไดแก เพศ อายุ สถานภาพการสมรสระดับการศึกษาอาชีพหลักรายไดจากอาชีพ

หลักและระยะเวลาในการเปนสมาชิก
ตัวแปรตาม  ไดแก ดานการจัดการองคกร ดานการผลิต ดานการตลาด และดานการเงิน

๔. สมมติฐานการวิจัย
บุคลากรท่ีประกอบไปดวย เพศอายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพหลัก รายได

จากอาชีพหลัก ระยะเวลาในการเปนสมาชิกท่ีตางกันมีการพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
ผลิตภัณฑอาหาร  เพ่ือเตรียมความพรอมสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษาองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณท่ีแตกตางกัน
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๕. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาวิเคราะหภายใตกรอบแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนากลุมวิสาหกิจ

ชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑอาหาร  เพ่ือเตรียมความพรอมสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  กรณีศึกษา
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  อําเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ ในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงในทิศทางท่ีดี  เพ่ือเสริมสรางความพรอมวิสาหกิจชุมชนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  จากการท่ีผูวิจัยไดทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวของมาแลวดังกลาวขางตน
สามารถกําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาไดดังนี้

แผนภาพท่ี ๑กรอบแนวคิดในการวิจัย

๖. วิธีดําเนินการวิจัย
ในสวนของวิธีการดําเนินการวิจัยผูวิจัยไดใชวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย

ตามข้ันตอนตอไปนี้
๑. ประชากรท่ีใชในการศึกษาคนควา ไดแก  สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนในเขตองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  อําเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ  ซึ่งประกอบไปดวย  ตําบลชนแดน,ตําบล
พุทธบาท, ตําบลศาลาลาย, ตําบลทาขาม, ตําบลลาดแค, ตําบลซับพุทรา, ตําบลบานกลวย, ตําบลตะกุด
ไรและตําบลดงขุย รวมท้ังสิ้น  จํานวน ๓,๔๒๕คน๒

๒.กลุมตัวอยางไดทําการศึกษาโดยใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)
อยางเปนระบบ รวมจํานวน ๓๔๕คน  จากจํานวนสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนในเขตองคกรปกครอง

๒สํานักงานเกษตรอําเภอชนแดน, รายงานรายชื่อและจํานวนสมาชิกของวิสาหกิจชุมชน/เครือขาย
วิสาหกิจชุมชน  จังหวัดเพชรบูรณ  อําเภอชนแดน, เพชรบูรณ : สํานักงานเกษตรอําเภอชนแดน, ๒๕๕๗.

ปจจัยสวนบุคคล
๑. เพศ
๒. อายุ
๓. สถานภาพสมรส
๔. ระดับการศึกษา
๕. อาชีพหลัก
๖. รายไดจากอาชีพหลัก
๗. ระยะเวลาในการเปนสมาชิก

การพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
ผลิตภัณฑอาหาร  เพื่อเตรียมความ
พรอมสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กรณีศึกษาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อําเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ
๑. ดานการจัดการองคกร
๒. ดานการผลิต
๓. ดานการตลาด
๔. ดานการเงิน
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สวนทองถ่ิน อําเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ  ซึ่งท้ังนี้คํานวณขนาดของกลุมตัวอยางตามตาราง
สําเร็จรูปของเครจซีและมอรแกน (Krejcie and Morgan)๓

๖.๑ เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวม
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชน

ตอการพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑอาหารเพ่ือเตรียมความพรอมสูประชาคมเศรษฐกิจ
อา เซี ยน  กร ณี ศึกษาองค ก รปกครองส วนท อง ถ่ิ น  อํ า เภอชนแดน  จั งหวั ด เพชรบู รณ
ไมแตกตางกันโดยแบงออกเปน ๓ สวน คือ

สวนท่ี ๑ ปจจัยดานคุณลักษณะบุคคล
สวนท่ี ๒ปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑอาหาร  เพ่ือเตรียม

ความพรอมสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  กรณีศึกษาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  อําเภอชนแดน
จังหวัดเพชรบูรณ ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา(Rating Scale)
๕ ระดับคือ ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด ระดับความคิดเห็นมากระ ดับความคิดเห็นปานกลาง ระดับ
ความคิดเห็นนอยและระดับความคิดเห็นนอยท่ีสุดจํานวน ๔๐ ขอ

สวนท่ี ๓ เปนคําถามปลายเปดแสดงความคิดเห็นขอเสนอแนะ เพ่ือเปดโอกาสใหสมาชิกกลุม
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑอาหารไดแสดงความคิดเห็นไดมากข้ึน

๖.๒ การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามตาม

กระบวนการโดยขอหนังสือจากสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเพ่ือขอ
ความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย

ผูวิจัยลงพ้ืนท่ีนําแบบสอบถามจํานวน ๓๔๕คน  ลงพ้ืนท่ีไปสํารวจในเขตอําเภอชนแดน
จังหวัดเพชรบูรณเพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลชี้แจงใหทราบถึงวัตถุประสงคและ
อธิบายข้ันตอนในการกรอกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางทราบและรับกลับคืนมา โดยนํามาวิเคราะห
ขอมูล โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป

๖.๓ การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลและประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติท่ีใชในการ

วิเคราะหโดยกระบวนการ ดังตอไปนี้
วิเคราะหขอมูลและลักษณะท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถามของประชากรกลุมตัวอยางท่ี

ทําการศึกษาโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) นํามาแจกแจงความถ่ีหาคารอยละ
(Percentage) หาคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เปนการ
วิเคราะหความเห็นของสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนในเขตอําเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณกับระดับปจจัยมี
ผลตอความพรอมของวิสาหกิจชุมชน โดยใชสถิติอนุมานในการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางตัว
แปร คือ การทดสอบคาที(t-test) สําหรับตัวแปรตนท่ีมีการแบงกลุมเปน ๒กลุม และทดสอบคาเอฟ

๓Krejcie, R. V. and Morgan, D. W. Determining Sample Size for Research Activities,
Educational and Psychological Measurement, 30(3),1970, pp. 607-610
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(F-test)สําหรับตัวแปรท่ีมีการแบงกลุมเปน ๓ กลุมข้ึนไป ถาพบวามีความแตกตางกันใชวิเคราะห
โดยใชวิธีแอลเอสดีของฟเชอร(Fisher’s LSD test)

๗. ผลการวิจัย
๗.๑ ขอมูลและลักษณะท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีจํานวน ๒๒๔ คน คิดเปนรอยละ ๖๔.๙๐ชวงอายุท่ีพบ

มากท่ีสุดสวนใหญอยูระหวางอายุ ๔๐-๔๙ป  มีจํานวน ๑๗๖ คนคิดเปนรอยละ ๕๑.๐๐สถานภาพ
สวนใหญอยูในสถานภาพสมรสมีจํานวน ๒๙๒ คนคิดเปนรอยละ ๘๖.๔๐ระดับการศึกษาท่ีจํานวน
มากท่ีสุด  คือ  ระดับประถมศึกษา มีจํานวน ๒๓๙ คน คิดเปนรอยละ ๖๙.๓๐ดานอาชีหลักสวน
ใหญเปนเกษตรกร มีจํานวน ๓๑๓ คน คิดเปนรอยละ ๙๐.๗๐รายไดจากอาชีพหลักสวนใหญอยู
ในชวง ๕,๐๐๑-๑๐,๐๐๐บาท มีจํานวน ๑๐๙ คน คิดเปนรอยละ ๓๑.๖๐ และระยะเวลาในการเปน
สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนสวนใหญอยูในชวง ๕-๖ป มีจํานวน ๒๓๐ คนคิดเปนรอยละ ๖๖.๗๐

๗.๒ ระดับการพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑอาหารเพื่อเตรียมความพรอม
สูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษาองคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอชนแดนจังหวัด
เพชรบูรณ

สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนไดใหระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชน
แปรรูปผลิตภัณฑอาหาร  เพ่ือเตรียมความพรอมสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  กรณีศึกษาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  อําเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณท้ังหมด ๔ ดาน  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
มีคาเฉลี่ย ( X = ๓.๙๔, S.D. = .๘๙๔)และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด
คือ  ดานการจัดการองคกรอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ( X = ๔.๐๒, S.D. = .๘๒๖)  รองลงมา
ตามลําดับ  คือ ดานการผลิต อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย( X = ๓.๙๕, S.D. = .๘๖๘)ดานการตลาด
อยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย  ( X = ๓.๙๔, S.D. = .๘๘๒) และดานการเงิน อยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย (
X = ๓.๘๕, S.D. = ๑.๐๐๑)

๗.๓ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนท่ีมีระดับการศึกษา และระยะเวลาในการเปนสมาชิกกลุมวิสาหกิจ

ชุมชนท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑอาหาร
เพ่ือเตรียมความพรอมสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอ
ชนแดน จังหวัดเพชรบูรณไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย และสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชน
ท่ีมีเพศ, อายุ, สถานภาพสมารส, อาชีพหลัก และรายไดจากอาชีพหลักท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นตอ
การพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑอาหารเพ่ือเตรียมความพรอมสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน กรณีศึกษาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ แตกตางกัน จึง
ยอมรับสมมติฐานการวิจัย

๘. ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช
๑. ควรนําเสนอผลงานวิจัยท่ีไดใหแกผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  อําเภอชนแดน

จังหวัดเพชรบูรณทราบ  เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชนใหมีการบริหารจัดการ
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กลุมครอบคลุมท้ัง ๔ ดาน  ไดแก  ดานการจัดการองคกร  ดานการผลิต  ดานการตลาด  และดาน
การเงิน  นําไปใชใหเกิดประโยชนในทางปฏิบัติไดอยางแทจริง

๒. ควรเผยแพรผลการวิจัยท่ีไดใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินตางๆ ใหไดรับทราบเพ่ือ
นําไปใชประโยชนในการพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชนตอไป

๓. ผลการวิจัยนี้สามารถจะนํามาพัฒนาจัดฝกอบรมเพ่ือการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  เศรษฐกิจ
ชุมชน  โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรวมไปถึง
ผูประกอบการอ่ืนๆ  ซึ่งจะกอใหเกิดการพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และยั่งยืนตอไป

ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป
๑. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑอาหารของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีอ่ืน  ซึ่งผลการวิจัยอาจมองภาพไดชัดเจนมากยิ่งข้ึนเพราะแตละ
พ้ืนท่ีมีจุดเดนจุดดอยในการพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชนแตกตางกันอยางไร  รวมท้ังเปนการสงเสริม
สนับสนุนใหมีการวิจัยอยางตอเนื่องถึงการพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชน

๒. ควรใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษา  การพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ
อาหาร  เพ่ือทราบถึงรายละเอียดเชิงลึก  เก่ียวกับปจจัยตางๆ ท่ีมีความสัมพันธกับการพัฒนากลุม
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑอาหาร

๓. ในโอกาสตอไปควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชนระหวาง
ประเทศไทยกับประเทศในกลุมอาเซียนวามีความแตกตางอยางไรในการนําไปเปนขอมูลสําหรับการ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชนของประเทศไทย   วางกลยุทธเพ่ิมความม่ังคงของชุมชนฐานรากเพ่ือรองรับการ
เปดประตูอาเซียนหรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในป
พ.ศ. ๒๕๕๘
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ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัด
เชียงใหม : กรณีศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

Factors  Affecting  to  the Success  of  the  Moral  Teaching  Monk  in
the  School : A Case  Study  of  the  Office  of  Chiang Mai

Educational  Zone  2

พระสมุหปญญา  ปฺาธโร (ชัยรัตน)

บทคัดยอ
บทความวิจัยเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จการสอนของครูพระสอนศีลธรรมใน

โรงเรียนจังหวัดเชียงใหม : กรณีศึกษาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม เขต ๒” มีวัตถุประสงค ๒
ประการ คือ (๑) เพ่ือศึกษาบทบาทของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม
เขต ๒ และ (๒) เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหมเขต ๒

ผลการศึกษา พบวา บทบาทของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
เชียงใหม เขต ๒ พบวา มีแนวคิดเก่ียวกับการแสดงบทบาทของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนใน ๘
ประเด็น คือ การสรางความคุนเคยกับนักเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีความเหมาะสม
กับผูเรียน แนวทางในการพัฒนาดานการเรียนรูหรือดานทักษะของผูเรียน วิธีการสอนท่ีทําใหนักเรียน
มีความสนใจตอการเรียนการสอน วิธีการในการจัดระบบการปกครองในชั้นเรียนใหเรียบรอย การสราง
บรรยากาศในชั้นเรียน วิธีการประเมินผลการเรียน การปรับบุคลิกภาพใหเหมาะสมกับสถานศึกษาและ
ผูเรียน

ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  เขตพ้ืนท่ี
การศึกษาเชียงใหม เขต ๒ พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จการสอนของครูพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม เขต ๒ ท้ัง ๘ ดานโดยรวม  อยูในระดับมาก (  = ๓.๙๕)
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ขอท่ีมีคาเฉลีย่สูงสุด คือ ดานบุคลิกภาพของผูสอน อยูในระดับมาก  (
 = ๓.๙๙) รองลงมา คือ ดานการปกครองในชั้นเรียน อยูในระดับมาก (  = ๓.๙๘) สวนดานท่ีมี
คาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ ดานกลวิธีการสอนและอุบายในการสอน อยูในระดับมาก ( = ๓.๙๒)

คําสําคัญ: ปจจัย, ศีลธรรม

 นิสิตปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาพระพุทธศาสนา) คณะพุทธ
ศาสตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม ปการศึกษา ๒๕๕๘
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Abstract
The research entitled “Factors  Affecting  to  the Success  of  the  Moral

Teaching  Monk  in  the  School : A Case  Study  of  the  Office  of  Chiang  Mai
Educational  Zone  2” consists of 2 objectives as 1) to study the role of moral
teaching monks in schools under the Office of Chiang Mai Educational Zone 2 and 2)
to study the factors affecting to the success of monks teaching morality in schools
under the Office of Chiang Mai Educational Zone 2.

The results of the research revealed that recent advances in prenatal
testing technology have made for a diagnosis of genetic disorders and fetal
anormality. Most of the time termination of pregnancy is accepted for a proven fetal
disease and agreement terminate of pregnancy. Termination of pregnancy after
Prenatal diagnosis raised important ethical dilemma, Physicians and midwives are
faced with a conflict between the woman’s right to self-determination on one hand
and the right to life of the child on the other.

Regarding to monks teaching morality in schools under the Office of Chiang
Mai Educational Zone 2, it was found that they have played their roles in the school
for eight aspects e.g. familiarize themselves with students, provide the appropriated
learning activities for students, develop the learning skill for students, develop the
teaching technique, manage the classrooms, create the classroom atmosphere, create
the learning evaluation and adjusting their personalities to suit the school and
students.

The relationship between the factors that affects to the successful teaching
of monks teaching morality in schools, it was found eight aspects in overall at high
level ( = 3.95). When specifically considered, it was found that the highest mean on
the instructors’ personality ( = 3.99) followed by the classroom management at
high level ( = 3.98). In case of the lowest, it was found in the teaching technique (
= 3.92).
Keywords: Factors, Moral Teaching

บทนํา
สังคมไทยกําลังเผชิญกับวิกฤตทางศีลธรรม  ซึ่งโดยเนื้อแทแลวยังเปนรากเหงาของวิกฤตตาง

ๆ อีกมากมายในปจจุบัน อาทิ  วิกฤตดานสิ่งแวดลอม  วิกฤตทางการเมือง  และวิกฤตทางเศรษฐกิจ
(ซึ่งสามารถหวนกลับมาไดทุกเวลา) รวมไปถึงชองวางท่ีถางกวางข้ึนระหวางคนรวยกับคนจน และ
ความขัดแยงท่ีรุนแรงข้ึนภายในชาติ   นอกจากนั้นวิกฤตศีลธรรมดังกลาวมายังเปนภาพสะทอนถึง
ความลมเหลว สถาบันตาง ๆ ซึ่งมีหนาท่ีในการเสริมสรางศีลธรรมในสังคมไทย อาทิ  ครอบครัว
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ชุมชน  วัด  และโรงเรียน๑ซึ่งปญหาสังคมไทยไดทวีความรุนแรงและมีความหลากหลายมากข้ึน
สาเหตุปญหาท่ีเกิดข้ึนสวนหนึ่งมาจากสภาพแวดลอมและความเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ   ทําใหคนนิยมทางวัตถุมากข้ึน  ซึ่งกอใหเกิดปญหาดานพฤติกรรมในเด็กวัยรุน
อาทิ  ปญหาสังคม  ปญหาการกอเหตุทะเลาะวิวาทของนักเรียน  นักศึกษา  ปญหาการแพรระบาด
ของยาเสพติดในกลุมนักเรียน  นักศึกษา  และปญหาอาชญากรรม จากสภาพแวดลอมท่ีเกิดข้ึนกับ
นักเรียน  นักศึกษาดังกลาว  พบวารากเหงาแหงปญหาท่ีแทจริง คือ การท่ีนักเรียน   นักศึกษา  ไดรับ
การกลอมเกลาทางจิตใจไมเพียงพอและในบางกรณีถูกละเลยจากสถานศึกษาท่ีปลูกฝงในเรื่องศีลธรรม
จริยธรรม  จนทําใหขาดความสํานึกตอหนาท่ี  ขาดความรูสึกผิดชอบชั่วดี  เวนแตนักเรียน  นักศึกษา
จะถูกจัดระเบียบทางความคิด  จนมีจิตใจท่ีใฝดี  และมีพลังใจท่ีเขมแข็งสามารถเปนภูมิคุมกันดานทาน
ดวยหลักธรรมทางศาสนา๒

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม เขต ๒ ไดแต อําเภอแมริม  อําเภอแมแตง อําเภอ
สันทราย อําเภอพราว และอําเภอสะเมิง ไดประสบปญหาเนื่องมาจากตัวของพระสอนศีลธรรมจํานวน
หนึ่งสมัครเขาโครงการแตไมปฏิบัติงานตามสัญญา  เชน  อางวาเปนเจาอาวาสตองรับกิจนิมนตไม
สามารถมาสอนตามกําหนดไดบางรูปลาสิกขาบางรูปยายวัด และบางรูปเลิกสอนกลางคันเปนตน   ทํา
ใหงบประมาณสูญเปลา และนักเรียนขาดโอกาสท่ีจะไดรับการศึกษาจากพระท่ีมีคุณภาพ  และเต็มใจ
มุงม่ันในการสอน  สวนใหญพระสอนตามหลักสูตรวิชาพุทธศาสนาในโรงเรียนและเปนเพียงผูชวยสอน
ไดเวลานอย พระจํานวนมากสอนโดยการบรรยาย อาศัยตํารา และใหนักเรียนทองจําขอเท็จจริง  จะ
เห็นไดวา  เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม เขต ๒ ยังขาดบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพในการสอนศีลธรรม
จริยธรรมใหแกเยาวชนไทย  ซึ่งอาจจะมีปจจัยตางๆ ท่ีทําใหครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนขาด
ประสิทธิภาพในการสอน  สงผลใหเยาวชนไทยไดรับความรูเรื่องศีลธรรมจริยธรรมอยางไมเต็มท่ี   ไม
สามารถนําหลักธรรมไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางแทจริง และอาจกอใหเกิดปญหาตางๆ ตามมา
ดวยเหตุผลดังกลาว  ผูศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จการสอนของครูพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม เขต ๒ เพ่ือจะไดเปนแนวทางในการพัฒนา
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสอนตอไป

๑.วัตถุประสงคการวิจัย
๑. เพ่ือศึกษาบทบาทของครพูระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม

เขต ๒
๒. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  เขต

พ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม เขต ๒

๑ กรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม, แนวทางการดําเนินงานหนวยเผยแพรศีลธรรมทาง
พระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, ๒๕๕๔), หนา ๑.

๒ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, คูมือการดําเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ปงบประมาณ ๒๕๕๐, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทยจํากัด, ๒๕๕๐),
หนา ๖.
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๒. ขอบเขตการวิจัย
๒.๑ ขอบเขตดานเนื้อหา ประกอบดวย ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จการสอนของครูพระสอน

ศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดเชียงใหม  โดยผูวิจัยมุงศึกษาปจจัยท่ีสงผลการสอน  ไดแก ประสบการณ
ในการสอน ภาระงาน  บุคลิกภาพ ความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน  บรรยากาศในชั้นเรียน
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และการใชสื่อการสอน

๒.๒ ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก
๑) พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  เขตพ้ืนท่ีการศึกษา เขต ๒ จํานวน ๑๕ รูป

ประกอบดวย ๕ อําเภอ แยกออกเปนอําเภอแมริม จํานวน ๔ รูป อําเภอแมแตง จํานวน ๔ รูป อําเภอ
สันทราย จํานวน ๔ รูป อําเภอพราว จํานวน ๒ รูป อําเภอสะเมิง จํานวน ๑ รูป

๒) ผูบริหารหรือครูประจํา จํานวน ๓๐ คน แยกออกเปน ๑๕ โรงเรียน ๆ ละ ๒ คน
๓) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ – ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เขต

๒ จํานวน ๑๕ โรงเรียนๆ ละ ๑๐ คน
๒.๓ ขอบเขตดานพ้ืนท่ี ไดแก โรงเรียนท่ีมีครูพระไปสอนศีลธรรมในโรงเรียน เขตพ้ืนท่ี

การศึกษา เขต ๒ ประกอบดวย อําเภอแมริม อําเภอแมแตง อําเภอสันทราย อําเภอพราว อําเภอสะ
เมิง

๓. วิธีดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยในครั้งนี้  เปนการวิจัยแบบประสานวิธีเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)

และเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผูวิจัยใชการสัมภาษณครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
และสอบถามครู นักเรียน โดยใชแบบสอบถาม หลังจากดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลแลว จึงนําขอมูล
มาวิเคราะห โดยสถิติ ไดแก การแจกแจงความถ่ี คารอยละ และการวิเคราะหระดับปจจัยท่ีมีผลตอ
ความสําเร็จการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  deviation)
๔. ผลการวิจัย

จากผลการจัดเก็บขอมูลจาก ๓ กลุมตัวอยาง ไดแก กลุมท่ี ๑ กลุมครูพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เขต ๒ จํานวน ๑๕ รูป ประกอบดวย ๕ อําเภอแยกออกเปนอําเภอแมริม
จํานวน ๔ รูป อําเภอแมแตง จํานวน ๔ รูป อําเภอสันทราย จํานวน ๔ รูป อําเภอพราว จํานวน ๒ รูป
อําเภอสะเมิง จํานวน ๑ รูป กลุมท่ี ๒ กลุมผูบริหารหรือครูประจํา จํานวน ๓๐ คน แยกออกเปน ๑๕
โรงเรียน ๆ ละ ๒ คน และกลุมท่ี ๓ กลุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ – ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ใน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา เขต ๒ จํานวน ๑๕ โรงเรียนๆ ละ ๑๐ คน รวมท้ังสิ้น ๑๙๕ รูป/คน

จากผลการศึกษาบทบาทของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
เชียงใหม เขต ๒ พบวา มีแนวคิดเก่ียวกับการแสดงบทบาทของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนใน ๘
ประเด็น คือ

๑. การสรางความคุนเคยกับนักเรียน โดยการเขาหานักเรียนอยางสมํ่าเสมอ เปนท่ี
ปรึกษาใหนักเรียนท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียน การเอาใจใสและติดตามพฤติกรรมของนักเรียน
การพบปะและใหเวลากับนักเรียน การสอนโดยใชกิจกรรมท่ีสรางสรรคและเนนความสนุกสนาน
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๒. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีความเหมาะสมกับผูเรียน โดยยึดผูเรียนเปน
ศูนยกลาง (Student Centered หรือ Child Centered) เชน การจัดการบรรยากาศ จัดกิจกรรม จัด
สื่อจัดสถานการณ ฯลฯ ใหเหมาะสมกับผูเรียน ทําใหนักเรียนมีความสุขกับการเรียน

๓. แนวทางในการพัฒนาดานการเรียนรูหรือดานทักษะของผูเรียน ไดแก ทักษะพ้ืนฐาน
คือ ทักษะท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต เชน อานออก เขียนได คิดเลขเปน ทักษะเพ่ือทํางาน คือ ทักษะ
พ้ืนฐานในการทํางานของทุกอาชีพ ไดแก เทคโนโลยีสารสนเทศ การคิดวิเคราะหการคิดสรางสรรค
การทํางานเปนทีม และการสื่อสาร และทักษะเฉพาะอาชีพ คือ ทักษะเบื้องตนของอาชีพท่ีสนใจ เพ่ือ
เตรียมคนใหมีทักษะและศักยภาพสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานดานทักษะฝมือ ดาน
รางกายและจิตใจ ดานลักษณะนิสัยในการทํางาน เชน ความขยัน อดทน กระตือรือรน ซื่อสัตย และ
รับผิดชอบ

๔. วิธีการสอนท่ีทําใหนักเรียนมีความสนใจตอการเรียนการสอน โดยการจัดกิจกรรมใน
กระบวนการเรียนรูยึดหลักการเรียนรู จากสงใกลตัวท่ีนักเรียนรูจักและคุนเคย ไดแก แหลงเรียนรูท้ัง
ดานกายภาพ ชีวภาพ และวิถีชุมชน ออกแบบการเรียนรูของศิษยใหเริ่มท่ีสิ่งใกลตัว สิ่งท่ีนักเรียน
สนใจเริ่มท่ีความสนใจของศิษย แลวชวนคิดเชื่อมโยงออกสูประเด็นการเรียนรูใหเด็กคิด ลองทํา และ
นําเสนอผลสําเร็จ

๕. วิธีการในการจัดระบบการปกครองในชั้นเรียนใหเรียบรอย โดยการฝกใหนักเรียนมี
ระเบียบวินัย มิใชการควบคุม ไมใหมีอิสระ ครูตองมีเทคนิคในการปกครองชั้นเรียนและฝกให
นักเรียนรูจักใชสิทธิหนาท่ีของตนเองอยางมีขอบเขต

๖. การสรางบรรยากาศในชั้นเรียน โดยการสรางบรรยากาศแบบประชาธิปไตย นักเรียน
และครูจะยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ครูเปดโอกาสใหนักเรียนได แสดงความคิดเห็น ได
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ไดรูจักทํางานรวมกัน รูจักสิทธิและหนาท่ีของตนเอง มีเหตุมีผล นักเรียนจะรู
สึกสบายใจในการเรียน เปนบรรยากาศท่ีสงเสริมใหเกิดการเรียนรูท่ีดี

๗. วิธีการประเมินผลการเรียน การประเมินผลท่ีดีตองไดขอมูลท่ีเปนประโยชนเก่ียวกับ
การเรียนรูของนักเรียน ในขณะเดียวกันจะตองใชเวลานอยท่ีสุดในการประเมิน เชื่อมโยงกับเนื้อหา
สาระของแตละรายวิชาและจะตองสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู

๘. การปรับบุคลิกภาพใหเหมาะสมกับสถานศึกษาและผูเรียน ซึ่งบุคลิกภาพของครูใน
การสอน ครูตองใชเทคนิคและทักษะการสอนท่ีสอดคลองเหมาะสมกับนักเรียนและบทเรียนเพ่ือให
นักเรียนเกิดความรู เจตคติ และทักษะตามท่ีหลักสูตรกําหนด รวมไปถึงการแตงกาย การยืน การเดิน
ทาทาง น้ําเสียง การใชคําพูด การแสดงออกทางสีหนา แววตา ฯลฯ เหมาะสมกับการเปนครูจะชวย
สงเสริมบรรยากาศการเรียนรูไดดีบุคลิกภาพของครูมีผลตอความรูสึกของนักเรียน

๕.๑.๒ ความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จการสอนของครูพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหมเขต ๒ พบวา

ขอมูลท่ัวไปจากกลุมตัวอยาง จํานวนท้ังสิ้น ๑๘๐ รูป/คน เปนเพศชาย จํานวน ๑๔๕
รูป/คน คิดเปนรอยละ ๘๐.๖ และเปนเพศหญิง จํานวน ๓๕ คน คิดเปนรอยละ ๑๙.๔ มีสถานภาพ
เปนนักเรียน จํานวน ๑๕๐ รูป คิดเปนรอยละ ๘๓.๓ เปนครู จํานวน ๒๗ รูป/คน คิดเปนรอยละ
๑๕.๐ และเปนผูบริหาร จํานวน ๓ รูป คิดเปนรอยละ ๑.๗ มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน
๑๐๒ รูป คิดเปนรอยละ ๕๖.๗ รองลงมาคือ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน ๒๗ รูป/คน คิด
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เปนรอยละ ๑๕.๐ และมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จํานวน ๒๖ รูป/คน คิดเปนรอยละ ๑๔.๔
ตามลําดับ

ความสัมพันธระหวางผูสอนกับนักเรียนของผูตอบแบบสอบถาม โดยรวม อยูในระดับ
มาก ( = ๓.๙๘) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการแสดงออก  ดวยสี
หนายิ้มแยม แจมใส  ในขณะสอน อยูในระดับมาก (  = ๔.๐๖) รองลงมา คือ การเปดโอกาสให
นักเรียนไดผลัดเปลี่ยนกันพูดใหเหตุผลเพ่ือการเรียนรูซึ่งกันและกัน อยูในระดับมาก (  =๔.๐๔) สวน
ดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ สามารถควบคุมอารมณใหม่ันคงเสมอตนเสมอปลายเม่ือนักเรียนมีปญหา
อยูในระดับมาก ( = ๓.๙๓)

การจัดเลือกกิจกรรมการสอนใหเหมาะสมของผูตอบแบบสอบถาม โดยรวม อยูในระดับ
มาก ( = ๓.๙๔) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ชี้แจงวัตถุประสงคการ
เรียนการสอน ในแตละบท อยูในระดับมาก ( = ๔.๐๒) รองลงมา คือ ใชสื่อการสอนท่ีเหมาะสมกับ
เนื้อหา  และนาสนใจ  โดยการใหผูเรียนมีสวนรวมในการผลิตสื่อ อยูในระดับมาก (  =๔.๐๐) สวน
ดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ มีตํารา  /  เอกสารประกอบการสอน  ความเหมาะสมกับรายวิชา อยูใน
ระดับมาก ( = ๓.๘๘)

การใชจิตวิทยาการเรียนรูของผูตอบแบบสอบถาม โดยรวม อยูในระดับมาก (  =
๓.๙๔) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ สงเสริมการเรียนรูของนักเรียนโดย
การเรียนรูดวยตนเองและเขาใจผูอ่ืนดวย อยูในระดับมาก (  = ๔.๑๗) รองลงมา คือ ใชสื่อการสอน
ท่ีเหมาะสมกับเนื้อหา  และนาสนใจ  โดยการใหผูเรียนมีสวนรวมในการผลิตสื่อ อยูในระดับมาก ( 
=๔.๐๐) สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ จัดกิจกรรมเหมาะสม  สอดคลองกับความสามารถของ
ผูเรียน อยูในระดับมาก ( = ๓.๘๘)

กลวิธีการสอนและอุบายในการสอนของผูตอบแบบสอบถาม โดยรวม อยูในระดับมาก (
 = ๓.๙๒) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ชี้แจงวัตถุประสงคเม่ือเริ่มสอน
แตละครั้งชัดเจน อยูในระดับมาก ( = ๔.๐๑) รองลงมา คือ กลวิธีแกปญหาเฉพาะหนา  โดยการใช
ตัวอยาง  การแกปญหา อยูในระดับมาก (  = ๓.๙๘) สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ การใชภาษา
เลนคํา อยูในระดับมาก ( = ๓.๘๐)

การปกครองในชั้นเรียนของผูตอบแบบสอบถาม โดยรวม อยูในระดับมาก (  = ๓.๙๘)
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ความสามารถในการวางแผนเพ่ือสราง
กฎระเบียบในชั้นเรียน อยูในระดับมาก (  = ๔.๑๖) รองลงมา คือ มีความยุติธรรม  เท่ียงธรรม  ใน
การปกครองชั้นเรียน อยูในระดับมาก ( = ๔.๑๑) สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ เปนแบบอยางท่ี
ดีตอนักเรียน อยูในระดับมาก ( = ๓.๙๐)

การปกครองในชั้นเรียนของผูตอบแบบสอบถาม โดยรวม อยูในระดับมาก ( = ๓.๙๓)
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ รวมกันทํางานเปนกลุม อยูในระดับมาก (
 = ๔.๐๓) รองลงมา คือ มีความสามารถสรางบรรยากาศท่ีมีความอบอุน  ทําใหนักเรียนเกิดความ
อบอุน  สบายใจ  รักครู  รักโรงเรียน อยูในระดับมาก (  = ๔.๐๓) สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ
สามารถในการจัดการกิจกรรมใหผูเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู อยูในระดับมาก ( = ๓.๘๔)

การปกครองในชั้นเรียนของผูตอบแบบสอบถาม โดยรวม อยูในระดับมาก ( = ๓.๙๓)
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ชี้แจงเกณฑและวิธีการประเมินผลกอนการ
เรียน อยูในระดับมาก (  = ๔.๑๐) รองลงมา คือ วัดผลและประเมินผลตรงตามผลการเรียนรูท่ี
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คาดหวัง อยูในระดับมาก ( = ๓.๙๔) สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ การวัดผลตามสภาพท่ีแทจริง
โดยวัดจากแฟมผลงาน อยูในระดับมาก ( = ๓.๘๕)

บุคลิกภาพของผูสอน โดยรวม อยูในระดับมาก (  = ๓.๙๙) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ วางตัวอยางเหมาะสมกับความเปนครู อยูในระดับมาก (  = ๔.๐๙)
รองลงมา คือ ความสนใจตอผูเรียนและการยอมรับความคิดเห็นของผูเรียน อยูในระดับมาก (  =
๔.๐๒) สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ มีมนุษยสัมพันธท่ีดี  มีน้ําใจและความอดทน อยูในระดับมาก
( = ๓.๙๓)

ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เขตพ้ืนท่ี
การศึกษาเชียงใหมเขต ๒ ท้ัง ๘ ดานโดยรวม โดยรวม อยูในระดับมาก ( = ๓.๙๕) เม่ือพิจารณา
เปนรายดาน พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานบุคลิกภาพของผูสอน อยูในระดับมาก (  = ๓.๙๙)
รองลงมา คือ ดานการปกครองในชั้นเรียน อยูในระดับมาก ( = ๓.๙๘) สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด
คือ ดานกลวิธีการสอนและอุบายในการสอน อยูในระดับมาก ( = ๓.๙๒)

๕. สรุปองคความรูท่ีไดจากการวิจัย
จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา พระสอนศีลธรรมเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการ

ปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมใหแกเยาวชนในโรงเรียน ดังนั้นหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการศึกษา ควร
ใหความสําคัญและตระหนักถึงความจําเปนในการเขาไปมีสวนรวมของครูพระสอนศีลธรรมในการ
ปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับเยาวชนใหมากกวาท่ีเปนอยูในปจจุบัน โดยผูท่ีมีสวนเก่ียวของ
ทุกฝายตองใหความสําคัญและความสนใจในเรื่องครูผูสอน นักเรียน สถานท่ีสอน สื่อการสอน การ
วัดผลท่ีไดประสิทธิภาพและการจัดการหลักสูตรท่ีตองมีความเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงกับหลักสูตรสามัญ
และสอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนงบประมาณในการดําเนินการ ควรจัดใหมีความ
เหมาะสม และควรมีการวางรูปแบบการจัดการเรียนการสอนศีลธรรมในโรงเรียนใหเปนแบบอยาง
เดียวกันและเหมาะสมกับสภาพปจจุบันของสังคมท่ีมีความเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว เพ่ือให
เยาวชนเปนผูท่ีมีความรูคูคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งจะทาใหสังคมและประเทศชาติมีความเจริญสืบไป

๖.ขอเสนอแนะ
๖.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
โรงเรียนและหนวยงานท่ีเก่ียวของในการจัดการศึกษา อันไดแก กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงวัฒนธรรม สํานักงานพระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และผู
ท่ีมีสวนเก่ียวของทุกฝาย ควรสงเสริมและสนับสนุนใหครูพระสอนศีลธรรมมีความรูในดานตางๆ มาก
ข้ึน ไมวาจะเปนการสนับสนุนท้ังในแงของวิชาการ เทคโนโลยี ตลอดจนเครื่องมือท่ีทันสมัยตางๆ
เพ่ือใหพระสอนศีลธรรมมีความรอบรูมากข้ึนและสามารถท่ีจะนําเอาเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเหลานั้นมา
ผนวกเขากับวิชาสามัญท่ีมีการเรียนการสอนในโรงเรียนและสามารถสอดแทรกหลักธรรมตางๆ ได
อยางเหมาะสม ซึ่งจะทําใหการสอนศีลธรรมมีประสิทธิภาพมากข้ึน

๖.๒ ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
๑. ควรศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาเขตอ่ืนๆ วามีความเหมือนกัน หรือแตกตางกันอยางไร
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๒. ควรศึกษาเชิงพัฒนาเพ่ือสงเสริมใหครูพระสอนศีลธรรมมีศักยภาพในการสอนมาก
ยิ่งข้ึน

๓. ควรศึกษาเปรียบเทียบปจจัยท่ีสงเสริมความรูความสามารถในการสอนของครูพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน

๔. ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของครูพระสอนศีลธรรมในการจัดการเรียนการสอนท่ี
เหมาะสมกับผูเรียนและสอดคลองกับนโยบายการศึกษาของชาติ

๕. ควรศึกษาสภาพปญหาและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ตางๆ ท่ัวประเทศ

๖. ควรมีการศึกษาแนวทางการประสานความรวมมือกับองคกรท้ังภาครัฐ และเอกชน
และผูมีสวนเก่ียวของ (Stakeholder) ในการสงเสริมดําเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ใหมีความเขมแข็ง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

บรรณานุกรม

๑. ภาษาไทย
ก. ขอมูลปฐมภูมิ

มหาจุฬาลงกรณรราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๓๙.
ข.ขอมูลทุติยภูมิ

(๑) หนังสือ :
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม. คูมือการดําเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ปงบประมาณ ๒๕๕๐. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย
จํากัด, ๒๕๕๐.

____________. แนวทางการดําเนินงานหนวยเผยแพรศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, ๒๕๕๔.

พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). “โรงเรียนวิถีพุทธเพ่ือสังคมไทย” บทความใน มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, โรงเรียนวิถีพุทธ. กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
๒๕๔๗.

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). พุทธวิธีในการสอน. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๑.
สุนทร  สุนันทชัย. เทคนิคและวิธีสอนพุทธศาสนาในโรงเรียน. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๓๕.
เสฐียรพงษ วรรณปก. พุทธวิธีการสอนจากพระไตรปฎก. กรุงเทพมหานคร: เพชรรุงการพิมพ จํากัด,

๒๕๔๐.
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ความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกับคุณภาพชีวิตตามหลักศีล ๕
ของบุคลากรเทศบาลตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม

RELATIONSHIP BETWEEN WORK EFFICIENCY AND QUALITY OF LIFE
IN ACCORDANCE WITH THE FIVE PRECEPTS OF THE PERSONNEL OF

SANKAMPHAENG SUB-DISTRICT MUNICIPALITY,
SANKAMPHAENG DISTRICT, CHIANGMAI PROVINCE

พระสุกิจ  อคฺคมหาเสนาวํโส (อัครมหาเสนาวงศ)*
ดร.วิชญพล   ผลมาก**

ดร.เสนห   ใจสิทธิ์**

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค คือ ๑) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล

ตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ๒) เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตตามหลักศีล ๕ ของบุคลากร
เทศบาลตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ๓) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน และคุณภาพชีวิตตามหลักศีล ๕ ของบุคลากรเทศบาลตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัด
เชียงใหม ๔) เพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการคุณภาพชีวิตตามหลักศีล ๕ กับการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ
ของบุคลากรเทศบาลตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม วิธีวิจัยเปนการวิจัยแบบผสมผสานวิธี
โดยเปนการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งเปนการวิจัยเชิงสํารวจกับกลุมตัวอยาง คือบุคลากรของเทศบาลตําบลสันกําแพง
จํานวน ๑๔๒ คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวยการหาคาความถ่ี รอยละ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะหคาความสัมพันธโดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ
เพียรสัน โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ และการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชการสัมภาษณเชิงลึกกับผูให
ขอมูลสําคัญ จํานวน ๑๑ ทาน วิเคราะหขอมูลดวยการพรรณนาความ

ผลการศึกษาวิจัย พบวา
๑)ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม

คาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก (x̄=๓.๙๙) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดานมีคาเฉลี่ยจากมากไปหา
นอยตามลําดับ ดังนี้ ดานกระบวนการทํางาน(x̄=๔.๑๑)ดานบุคคล(x̄=๔.๐๑)และดานผลผลิต (x̄=๓.๘๖)

๒) คุณภาพชีวิตตามหลักศีล๕ของบุคลากรเทศบาลตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
คาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก (x̄ = ๔.๑๕) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน มีคาเฉลี่ยจากมาก
ไปหานอยตามลําดับ ดังนี้ ดานการใหความปลอดภัยแกทรัพยสิน (x̄ = ๔.๒๐) ดานการใหความปลอดภัยแกชีวิต
(x̄ = ๔.๑๙) ดานการใหความจริงใจในการปฏิบัติงาน (x̄ = ๔.๑๔) ดานการใหการคุมครองทางสติปญญา (x̄ = ๔.๑๑)
และดานการใหความปลอดภัยแกครอบครัว (x̄=๔.๐๙)

* นิสิตปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย.

**อาจารยท่ีปรึกษา
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๓) ความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กับคุณภาพชีวิตตามหลักศีล ๕ ของบุคลากร
เทศบาลตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม  พบวา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในภาพรวม
มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับสูง กับคุณภาพชีวิตตามหลักศีล ๕ ของบุคลากรเทศบาลตําบล สันกําแพง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ๐.๐๕

๔) การบูรณาการคุณภาพชีวิตตามหลักศีล ๕ กับการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพของบุคลากร
เทศบาลตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ดังนี้ (๑) ดานการใหความปลอดภัยแกชีวิต พบวา
ผูบริหารควรคนหาสาเหตุของปญหา ใชวิธีการพูดโนมนาวชี้ใหเห็นโทษของการเบียดเบียน การวากลาวตักเตือน
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน (๒) ดานการใหความปลอดภัยแกทรัพยสิน พบวา ผูบริหารควรชี้แนะ
ใหบุคลากรใหตระหนักรูถึงโทษของการทุจริต เปนผูนําในการใหทาน ปฏิบัติหนาท่ีดวยความเสียสละ (๓) ดานการ
ใหความปลอดภัยแกครอบครัว พบวา ควรใหความรูแกบุคลากรในการแตงกายให ชี้ใหเห็นโทษ ของการประพฤติผิด
ในกาม และมีมาตรการในการปองปราม(๔)ดานการใหความจริงใจในการปฏิบัติงาน พบวา ควรมีการปลูกฝงมารยาท
ท่ีดีในการพูดตั้งแตการรับบุคลากรเขามาปฏิบัติงาน ผูบริหารควรใหแรงเสริมทางบวก ดวยการใหคําชม และควร
เปนตัวอยางท่ีดีในการพูด (๕) ดานการใหการคุมครองทางสติปญญา พบวา ควรจัดกิจกรรมการอบรมสัมมนา
โนมนาวใหเห็นถึงความสําคัญของการรักษาสุขภาพ และการลดจัดกิจกรรมท่ีอาจจะทําใหเกิดการดื่มสุรา

คําสําคัญ : ประสิทธิภาพ, คุณภาพชีวิต, ศีล ๕

Abstract
The objectives of the study were 1) to study the work efficiency of Sankamphaeng sub-

district municipality, Sankamphaeng district, Chiang Mai Province, 2) to study the quality of life according
to the five precepts of personnel’s Sankamphaeng sub-district municipality, Sankamphaeng district,
Chiang Mai province, 3) to study the relationship between work efficiency and the quality of life
according to five precepts of the personnel’s Sankamphaeng sub-district municipality, Sankamphaeng
district, Chiang Mai province and 4) to study the quality of integration according to five precepts and work
efficiency and the quality of life according to five precepts of personnel’s Sankamphaeng sub-district
municipality, Sankamphaeng district, Chiang Mai province. This research was a mixed method research
by using the quantitative research. The research study was survey research. The sample includes 142
of personnel’s Sankamphaeng sub-district municipality, Sankamphaeng district, Chiang Mai province. The
research data were collected by questionnaires and the data were analyzed by frequency, percentage,
mean, standard, deviation and analysis and correlation using the Pearson Correlation Coefficient with
statistically significant at the 0.05 level. This study was qualitative research by using documentary
research and to in-depth interview with a group of key 11 persons and the data was analyzed by
descriptive interpretation.

The findings of this research were found as follows:
1) The work efficiency of Sankamphaeng sub-district municipality, Sankamphaeng district,

Chiang Mai Province, the overall was at high level (x̄=3.99). When considering into each aspect was at
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the highest all aspects, with an average of descending order the following; processes (x̄= 4.11),
individuals (x̄= 4.01) and output (x̄= 3.86).

2) The quality of life according to the five precepts of San Kamphaeng sub-district
municipality, Chiang Mai province, the overall was at high level (x̄= 4.15), when considering into each
aspect was at high level for all sides, with an average of descending order, the provision of security to
the property (x̄= 4.20), the safety of life (x̄= 4.19), the sincerity in the performance (x̄= 4.14) and the
protection of intellectual (x̄= 4.11), and the provision of security to families (x̄= 4.09).

3) The relationship between work efficiency and quality of life according to the five precepts
of personnel of San Kamphaeng sub-district municipality, San Kamphaeng district, Chiang Mai province
found that the overall work efficiency were positive correlation high level with the quality of life
according to the five precepts of personnel of San Kamphaeng sub-district municipality with
statistically significant at the 0.05 level .

4) The integrating quality of life according to the five precepts and work efficiency of
personnel of San Kamphaeng sub-district municipality, San Kamphaeng district, Chiang Mai province as
follows: (1) the provision of security of life found that the administrators should find the cause of the
problem, pointed out the danger of encroachment, to warn and evaluate of working. (2) the provision
of security to the property found that the administrator should aware of the danger of corruption,
to be the leader to give alms, duties with devotion. (3) the providing security for the family found that
provide the knowledge to the dressing of personnel, indicated the penalty of sexual misconduct and
having the measures of deterrence. (4) the sincerity of performance found that should be cultivated
the good manners of speech when getting people into work. Administrators should provide positive
reinforcement by giving praise and should be a good example in speaking. (5) the protection of
intellectual found that should be provided the seminar activity, persuade the importance of
maintaining healthy and reducing activities that may cause of drinking.

Keywords : Efficiency, Quality of Life, The Five Precepts

บทนํา
กําเนิดพัฒนาการเทศบาลในประเทศไทยเริ่มตนในสมัยรัชกาลท่ี ๕ มีวัตถุประสงคแรกเริ่ม

ท่ีจะใหเทศบาลทําหนาท่ีดูแลเก่ียวกับการรักษาความสะอาดและการปองกันโรคติดตอ และบํารุงทางสัญจรไปมา
ใหสะอาดยิ่งข้ึน๑ ในปจจุบันตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.๒๔๙๖ กําหนดใหเทศบาลมีหนาท่ีหลายประการ
อาทิ การรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและท่ีสาธารณะ การปองกันโรคติดตอ๒ มีโรคไขเลือดออก
และโรคพิษสุนัขบา เปนตน ในกรณีโรคไขเลือดออก ในบางครั้งเทศบาลตองใชสารเคมีในการกําจัดยุงลายซึ่งเปน

๑ปธาน สุวรรณมงคล,สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย, (นนทบุรี : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
๒๕๕๕), หนา ๒๗๙.

๒เสนห จุยโต, ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการบริหาร, (นนทบุรี : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๖),
บทท่ี ๙ หนา ๓๘.
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พาหะของโรค หรือการกําจัดสุนัขท่ีมีลักษณะสุมเสี่ยงตอการเปนพาหะของโรคพิษสุนัขบา การกระทําเชนนี้
ทําใหเทศบาลมีความจําเปนจะตองปฏิบัติตามกฎหมายเพ่ือรักษาผลประโยชนโดยรวมของประชาชน แตการ
เบียดเบียนสรรพสัตวจะกอใหเกิดเปนอุปนิสัยในการเบียดเบียน การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนข้ัน
เงินเดือน ยังเปนปจจัยชวยกระตุนใหเกิดการเบียดเบียนเพ่ือนรวมงาน คิดท่ีจะตําหนิติเตียนเพงโทษผูอ่ืนผูอ่ืน
ดวยเจตนามุงราย การเบียดเบียนนั้นทําใหเกิดการทะเลาะวิวาทสรางความเดอืดรอนวุนวาย สรางความวิตกกังวล
หวาดระแวงซึ่งกันและกัน สุขภาพจิตของบุคลากรผูรวมปฏิบัติงานก็จะเสื่อมโทรมเพราะเกรงจะวาตนจะถูก
เบียดเบียน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานก็จะลดนอยลง ตลอดจนถึงการท่ีบุคลากรของเทศบาลจะตองออก
พบปะประชาชน ไปรวมงานในโอกาสสําคัญ การจะท่ีหลีกเลี่ยงการดื่มสุรา ก็เปนไปไดโดยยาก การดื่มสุราเปน
การทํารายตนเอง ทําลายสุขภาพรางกาย ทําลายสติสัมปชัญญะ เม่ือขาดสติสัมปชัญญะทําอะไรไมยั้งคิด ควบคุม
รางกายตนเองไมได นอกจากนั้นสามารถกระทําการทุจริตไดดวยอํานาจของสุรา เปนผลทําใหประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานก็ลดนอยลง

ศีล ๕ เปนหลักธรรมท่ีเปนพ้ืนฐานของความเปนมนุษย เปนสิ่งท่ีแสดงใหเห็นถึงคุณภาพชีวิตได
ครบถวน เพราะศีล ๕ จะรักษาผูปฏิบัติไมใหตกไปในท่ีชั่ว เปนมนุษยท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตามหลักของศีลธรรม
เม่ือมนุษยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีแลวการปฏิบัติงานก็จะมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน จึงเปนท่ีนาสนใจอยางยิ่งวา
เทศบาลตําบลสันกําแพง จะมีแนวนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคลอยางไร ใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพตามหลักทฤษฎีตะวันตก ควบคูไปกับการดํารงชีวิตโดยยึดถือปฏิบัติศีล ๕ และนาจะเปนแนวทาง
ตัวอยางใหแกเทศบาลท่ัวประเทศ ในการนําสารสนเทศท่ีไดจากการวิจัยในครั้งนี้ ไปประยุกตท่ีใชเพ่ือท่ีจะทําให
การพัฒนาชนบทสําเร็จลุลวงไปไดอยางมีประสิทธิภาพควบคูไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักศีล ๕

๑. วัตถุประสงคของการวิจยั
๑.๑ เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบลสันกําแพง อําเภอ

สันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
๑.๒ เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตตามหลักศีล ๕ ของบุคลากรเทศบาลตําบลสันกําแพง อําเภอ

สันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
๑.๓ เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กับคุณภาพชีวิตตามหลักศีล ๕

ของบุคลากรเทศบาลตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
๑.๔ เพ่ือศึกษาแนวทางการบูรณาการคุณภาพชีวิตตามหลักศีล๕ กับการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ

ของบุคลากรเทศบาลตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง  จังหวัดเชียงใหม

๒. ขอบเขตการวิจยั
๒.๑ขอบเขตดานเนื้อหา ผูวิจัยมุงศึกษาความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกับคุณภาพ

ชีวิตตามหลักศีล ๕ ของบุคลากรเทศบาลตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม โดยผูวิจัยมุงศึกษา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท้ัง ๓ ดาน คือ ๑) ดานบุคคล ๒) ดานกระบวนการทํางาน๓)ดานผลผลิตและผูวิจัย
ศึกษาคุณภาพชีวิตตามหลักของศีล ๕ ท้ัง ๕ ดาน คือ ๑) ดานการใหความปลอดภัยแกชีวิต ๒) ดานการใหความ
ปลอดภัยแกทรัพยสนิ๓)ดานการใหความปลอดภัยแกครอบครัว๔)ดานการใหความจริงใจในการปฏิบัติงาน๕)ดานการ
ใหการคุมครองทางสติปญญา

๒.๒ ขอบเขตดานตัวแปร ไดแก ตัวแปรท่ี ๑ คือ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล
ตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ประกอบดวย ๓ ดาน  ไดแก ๑.ดานบุคคล ๒.ดานกระบวนการ
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๗๖๘

ทํางาน๓. ดานผลผลิตและตัวแปรท่ี ๒ คือ คุณภาพชีวิตตามหลักศีลท้ัง ๕ ดาน ไดแก๑. ดานการใหความปลอดภัย
แกชีวิต ๒. ดานการใหความปลอดภัยแกทรัพยสิน ๓. ดานการใหความปลอดภัยแกครอบครัว ๔. ดานการใหความ
จริงใจในการปฏิบัติงาน ๕. ดานการใหการคุมครองทางสติปญญา

๒.๓ ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแกประชากร (Population) ไดแก บุคลากรเทศบาล
ตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม จํานวน ๑๔๒ คน จากประชากร จํานวน ๒๒๕ คน ผูใหขอมูล
สําคัญ (Key Informant) ผูวิจัยทําการสัมภาษณเชิงลึก (In –depth– Interview) ผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน๑๑ทาน

๒.๔ ขอบเขตดานพื้นท่ี ไดแก เทศบาลตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
๒.๕ ขอบเขตดานระยะเวลา ดําเนินการวิจัยตั้งแตเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ ถึงเดือน กุมภาพันธ

พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมเปนระยะเวลา ๖ เดือน

๓. สมมติฐานการวิจัย
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กับคุณภาพชีวิตตามหลักศีล ๕ ของบุคลากรของเทศบาลตําบล

สันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม มีความสัมพันธกัน

๔. กรอบแนวคิดในการวิจัย
งานวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ คุณภาพชีวิตตามหลักศีล ๕

ของบุคลกรเทศบาลตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม” ผูวิจัยไดทบทวนเอกสารและงานวิจัย
ท่ีเก่ียวของ โดยกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย.(Conceptual.Framework) ดังนี

ตัวแปรท่ีหนึ่ง ตัวแปรท่ีสอง

แผนภาพท่ี ๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย

หลักประสิทธิภาพ ๓ ดาน คือ
๑. ดานบุคคล
๒. ดานกระบวนการ
๓. ดานผลผลิต

คุณภาพชีวิตตามหลักศีล ๕ หกดาน คือ
๑. ดานการใหความปลอดภัยแกชีวิต
๒. ดานการใหความปลอดภัยแกทรัพยสิน
๓. ดานการใหความปลอดภัยแกครอบครัว
๔. ดานการใหความจริงใจในการปฏิบัติงาน
๕. ดานการใหการคุมครองทางสติปญญา

แนวทางในการในการบูรณาการคุณภาพชีวิตตามหลักศีล
๕ กับการปฏิบัติงานใหมี ประสิทธิภาพ ของบุคลากร
เทศบาลตําบล สันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัด
เชียงใหม

ปจจัยสวนบุคคล
๑) เพศ
๒) อายุ
๓) การศึกษา
๔) รายได
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๗๖๙

๕. วิธีดําเนินการวิจัย
๕.๑ รูปแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mix. Method Research) โดยเปนการวิจัยเชิงปริมาณ

(Quantitative.Research)ซึ่งเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey.Research)จากแบบสอบถาม (Questionnaire)ประกอบการ
สัมภาษณเชิงลึก (In–depth– Interview)ผูใหขอมูลสําคัญ(Key Informant)

๕.๒ ประชากรและกลุมตัวอยาง
๕.๒.๑ ประชากร ท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก บุคลากรเทศบาลตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง

จังหวัดเชียงใหม ๒๒๕คน
๕.๒.๒กลุมตัวอยาง ท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยกลุมตัวอยางโดยการเปดตารางขนาดกลุมตัวอยาง

ของเครซี่และมอรแกน (Krejcie.and.Morgan)ซึ่งผูวิจัยจะทําการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple. Random Sampling)
มาจากการเปดตารางขนาดกลุมตัวอยาง ไดกลุมตัวอยางจํานวน๑๔๒คน

๕.๒.๓ ผูใหขอมูลหลัก ผูวิจัยทําการสัมภาษณเชิงลึก (In – depth – Interview) ผูใหขอมูลหลัก
จํานวน๑๑ทาน ไดแก ๑)พระสงฆ จํานวน๒รูป๒)ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน๙ทาน

๕.๓ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนตามกรอบของ

การวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ คุณภาพชีวิตตามหลักศีล ๕
ของบุคลากรเทศบาลตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม” และผูวิจัยสรางแบบสัมภาษณเพ่ือใช
เก็บขอมูลโดยเปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Intertie)

๕.๔การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร โดยใช

สถิติ ดังนี้
๑. การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม หลังจากท่ีไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม

เรียบรอย นําขอมูลท่ีไดไปวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร ดังนี้

สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) สําหรับอธิบายลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยางและพรรณนา
ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และระดับคุณภาพชีวิตตามหลักศีล ๕ ของบุคลากรเทศบาลตําบลสันกําแพง
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม สถิติท่ีใช คือ คาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean)
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชสําหรับทดสอบสมมติฐาน เพ่ือหาคาความสัมพันธระหวาง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กับคุณภาพชีวิตตามหลักศีล ๕ ของบุคลากรเทศบาลตําบลสันกําแพง อําเภอ
สันกําแพง จังหวัดเชียงใหม สถิติท่ีใช คือ การหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product
Moment Correlation Coefficient)

๒. การวิเคราะหคาถามปลายเปด ผูวิจัยทําการเก็บขอมูลไดกําหนดตามกรอบของการวิจัย จากนั้น
นําขอมูลท่ีไดมาจัดกลุมขอมูล (Data Grouping) ตามกรอบท่ีกําหนดเอาไว แลวทําการวิเคราะหโดยการแจกแจง
ความถ่ี (Frequency)

๓. การวิเคราะหขอมูลการสัมภาษณเชิงลึกผูวิจัยทําการจัดกลุมขอมูล (Data Grouping) สาระสําคัญของ
ประเด็นการสัมภาษณ จากนั้นทําการพรรณนาแบบความเรียงตามประเด็นท่ีไดกําหนดไว
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๗๗๐

๖.ผลการวิจัย
๖.๑ขอมูลสวนบุคคลของของผูตอบแบบสอบถาม
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนชาย จํานวน ๘๔คน คิดเปนรอยละ๕๙.๑๕ มีอายุระหวาง๓๑–๔๐ป

จํานวน๕๗คน  คิดเปนรอยละ๔๐.๑๔ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน๖๑คน คิดเปนรอยละ๔๒.๙๖และมี
อาชีพเปนลูกจางชั่วคราวจํานวน๙๒คน คิดเปนรอยละ๖๔.๗๙

๖.๒ ระดับประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง
จังหวัดเชียงใหม

ประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบลสันกําแพง โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
มีคาเฉลี่ย ๓.๙๙ เม่ือพิจารณาเปนรายดานสรุปได ดังนี้ ดานบุคคล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x̄ = ๔.๐๑ , S.D. =
๐.๕๔) ดานกระบวนการทํางาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x̄ = ๔.๑๑ , S.D. = ๐.๕๘)และดานผลผลิต โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก (x̄=๓.๘๖,S.D. =๐.๕๙)

๖.๓ ระดับคุณภาพชีวิตตามหลักศีล ๕ ของบุคลากรเทศบาลตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง
จังหวัดเชียงใหม

คุณภาพชีวิตตามหลักศีล๕ของบุคลากรเทศบาลตําบลสันกําแพงโดยรวมอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย๔.๑๕
เม่ือพิจารณาเปนรายดานสรุปได ดังนี้ ดานการใหความปลอดภัยแกชีวิต โดยภาพรวมอยูในระดับมาก(x̄=๔.๑๙,S.D. =
๐.๖๔)ดานการใหความปลอดภัยแกทรัพยสิน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก(x̄= ๔.๒๐ ,S.D. = ๐.๗๑)ดานการใหความ
ปลอดภัยแกครอบครัว โดยภาพรวมอยูในระดับมาก(x̄= ๔.๐๙,S.D. = ๐.๘๖)ดานการใหความจริงใจในการปฏิบัติงาน
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก(x̄=๔.๑๔,S.D. =๐.๖๗) และดานการใหการคุมครองทางสติปญญาโดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก(x̄=๔.๑๑,S.D. =๐.๘๙)

๖.๔ ผลการทดสอบสมติฐาน
จากการทดสอบความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กับคุณภาพชีวิตตามหลักศีล ๕

ของบุคลากรเทศบาลตําบลสันกําแพง ในภาพรวมพบวา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธเชิงบวก
ในระดับสูงกับคุณภาพชีวิตตามหลักศีล ๕ ของบุคลากรเทศบาลตําบลสันกําแพง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ ๐.๐๕

๖.๕ ผลการสัมภาษณเชิงลึก
แนวทางการบูรณาการคุณภาพชีวิตตามหลักศีล ๕ กับการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ

ของบุคลากรเทศบาลตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง  จังหวัดเชียงใหม
๑) ดานการใหความปลอดภัยแกชีวิต
ควรมีการเลือกใชแนวทางอ่ืนเพ่ือปองกันโรค การโนมนาวชี้แนะใหเห็นโทษของการเบียดเบียนเพ่ือน

รวมงาน ตลอดจนถึงควรมีการประเมินผลการทํางาน
๒) ดานการใหความปลอดภัยแกทรัพยสิน
ผูบริหาร และสื่อมวลชน ควรมีสวนรวมในการเฝาระวังการทุจริต มีการตรวจสอบการทํางาน

และตองมีการลงโทษตามระเบียบขอกฎหมาย และควรชี้แนะใหบุคลากรตระหนักรูถึงความสําคัญของการไมลัก
ขโมย ผูบริหารก็ควรเปนผูนําในการทําบุญใหทาน อันจะทําใหบุคลากรไดนําเอามาเปนตัวอยางในการ
ปฏิบัติงาน
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๓) ดานการใหความปลอดภัยแกครอบครัว
ควรรณรงคใหความรู แนะนําใหบุคลากรแตงตัวในการปฏิบัติงานใหรัดกุม ชี้ใหเห็นโทษของการ

ประพฤติผิดในกาม การสรางคานิยมท่ีดีในการยึดม่ันขนบธรรมเนียมประเพณีระหวางชายหญิง และควรจัดใหมี
กิจกรรมอบรมใหความรูแกบุคลากร มีมาตรการในการปองปราม โดยการวากลาวตักเตือน หรือการพิจารณา
ไมตอสัญญาจาง

๔) ดานการใหความจริงใจในการปฏิบัติงาน
ควรมีการปลูกฝงมารยาท ท่ีดีในการพูดตั้งแตการรับบุคลากรเขามาปฏิบัติงาน ผูบริหารควรให

แรงเสริมทางบวกดวยการใหคําชม และควรเปนตัวอยางท่ีดีในการไมพูดคําหยาบ พูดคุยกับผูใตบังคับบัญชาดวย
คําพูดท่ีไพเราะ ออนนอมถอมตน อันจะเปนตัวอยางท่ีดีแกผูใตบังคับบัญชาในการปฏิบัติตาม

๕) ดานการใหการคุมครองทางสติปญญา
ควรชี้ใหเห็นคุณประโยชนจากการไมดื่มสุราการลดจัดกิจกรรมท่ีอาจจะทําใหเกิดการดื่มสุรา เปลี่ยนเปน

กิจกรรมการฟงเทศน หรือกิจกรรมอ่ืน เม่ือบุคลากรของเทศบาลปฏิบัติไดดังนี้ ก็จะมีสติสัมปชัญญะในการ
ปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน มีประสิทธิภาพในการทํางานมากยิ่งข้ึน สงผลใหมีประสิทธิภาพในการทํางานมากยิ่งข้ึน

๗. สรุปองคความรูท่ีไดรับจากการวิจัย
จากการวิจัย ผูวิจัยไดรับองคความรูท่ีไดจากการวิจัยครั้งนี้ คือ ทําใหทราบถึงแนวทางในการการ

บูรณาการคุณภาพชีวิตตามหลักศีล ๕ กับการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ ของบุคลากรเทศบาลตําบลสันกําแพง
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม เพ่ือปรับปรุงแนวนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพเกิด
ประโยชนสูงสุด และใหบุคลากรของเทศบาล มีคุณภาพชีวิตตามหลักศีล ๕ ตอไป สามารถสรุปเปนแผนภาพองค
ความรูได ดังนี้

แผนภาพท่ี ๒ สรุปองคความรูท่ีไดจากการวิจัย
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สรุปองคความรูท่ีไดรับจากการวิจัย ผูวิจัยไดรับองคความรูท่ีไดจากการศึกษา ดังนี้
การใหความปลอดภัยแกชีวิต คือ ควรใชแนวทางการปองกันโรคระบาด  ดวยการฉีดวัคซีนใหแก

สุนัข เพ่ือลดพฤติกรรมการเบียดเบียนสัตว แกไขปญหาการเบียดเบียนเพ่ือนรวมงาน โดยวิธีการโยกยายตําแหนง
บุคลากร ใหมีความเหมาะสมกับภาระงาน

การใหความปลอดภัยแกทรัพยสิน คือ ควรใหความสําคัญ ในการสอดสองดูแล พฤติกรรมการทํางาน
ของบุคลากรเทศบาล การเผยแพรขาวสารการกระทําผิด ก็จะเปนกรณีศึกษาใหกับบุคลากร ไดเขาใจและตระหนักรู
ถึงโทษของการนําสิ่งของในทางราชการไปใชในงานสวนตัว

การใหความปลอดภัยแกครอบครัว คือ ควรควรรณรงค ใหความรู ชี้ใหเห็นโทษของการประพฤติผิด
ในกาม การสรางคานิยมท่ีดีในการยึดม่ันขนบธรรมเนียมประเพณีระหวางชายหญิง

การใหความจริงใจในการปฏิบัติงาน คือควรมีการปลูกฝงมารยาทท่ีดีในการพูด หากบุคลากรกระทําผิด
ก็ควรตักเตือน ดวยคําท่ีสุภาพ ออนโยน

การใหการคุมครองทางสติปญญา คือ ควรชี้ใหเห็นโทษของการดื่มสุราแลว และชี้ใหเห็นคุณประโยชน
จากการไมดื่มสุรา โดยการ มีนโยบายสงเสริมบุคลากรท่ีใหความรวมมือในการไมดื่มสุรา หรือสูบบุหรี่

การบูรณาการคุณภาพชีวิตตามหลักศีล ๕ จําเปนตองอาศัยผูบริหารในการวางแผนนโยบายท่ี
ชัดเจนและเปนรูปธรรม เพ่ือใหผูบังคับบัญชาของหนวยงานสามารถนําไปปฏิบัติได อีกท้ังผูบังคับบัญชา
และผูใตบังคับบัญชาควรเลง็เห็นถึงความสําคัญในการนําหลักศีล ๕ ไปปรับใชในการปฏิบัติงาน

๘. ขอเสนอแนะ
๘.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑) เทศบาลตําบลสันกําแพง ควรเสริมสรางความรูความเขาใจหลักศีล ๕ เพ่ือเปนแนวทางในการ

บูรณาการในการปฏิบัติงานของบุคลากร และนําความรูท่ีไดรับไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางาน
๒) เทศบาลตําบลสันกําแพง ควรสนับสนุนใหบุคลากรไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรมตามโครงการ

หมูบานรักษาศีล ๕ อยางสมํ่าเสมอ
๓) เทศบาลตําบลสันกําแพง ควรจัดใหมีการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และสงเสริมคานิยม

และทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน
๔) ผูบริหารเทศบาลตําบลสันกําแพง ควรประพฤติปฏิบัติตนเปนตนแบบในการยึดม่ันและปฏิบัติตาม

หลักธรรมใหบุคลากรไดปฏิบัติตาม
๕) เทศบาลตําบลสันกําแพง ควรสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น

เพ่ือปรับปรุงแนวทางการบูรณาการคุณภาพชีวิตตามหลักศีล ๕ เพ่ือใหการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน
๘.๒ ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
๑) ผูบริหารเทศบาลตําบลสันกําแพง ควรกําหนดนโยบายทางการบูรณาการคุณภาพชีวิตตามหลักศีล

๕ ในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ ของบุคลากรเทศบาลตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
อยางชัดเจนและเปนรูปธรรม โดยครอบคลุมหลักศีล ๕ ตามแนวทางท่ีไดศึกษาวิจัยนี้

๒) บุคลากรของเทศบาลตําบลสันกําแพง ควรศึกษาความรูวิชาการทางดานพระพุทธศาสนาเพ่ิมเติม
เพ่ือนํามาปรับใชในการปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการทํางานและเพ่ือความกาวหนาในหนาท่ีการงาน
ของตนเอง
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๓) ผูบริหารเทศบาลตําบลสันกําแพง ควรมีการติดตามประเมินผลการดําเนินการบูรณาการคุณภาพ
ชีวิตตามหลักศีล ๕ กับการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ ของบุคลากรเทศบาลตําบลสันกําแพง

๔) ผูบริหารเทศบาลตําบลสันกําแพง ควรวิเคราะหถึงปญหาและอุปสรรคในการบูรณาการคุณภาพ
ชีวิตตามหลักศีล ๕ กับการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ ของบุคลากรเทศบาลตําบลสันกําแพง เพ่ือกําหนดเปน
แนวทางในการแกปญหาในครั้งตอไป

๕) ผูบริหารเทศบาลตําบลสันกําแพง ควรติดตามผลการทางการบูรณาการคุณภาพชีวิตตามหลักศีล
๕ กับการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ ของบุคลากรเทศบาลตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัด
เชียงใหม อยางใกลชิด

๘.๓ ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
๑) ควรทําการวิจัยเก่ียวกับความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กับคุณภาพชีวิต

ตามหลักศีล ๕ ในระดับชาติ
๒) ควรประยุกตใชหลักธรรมอ่ืนเพ่ือนํามาใชในการวิจัยคุณภาพชีวิต ของบุคลากรของเทศบาลตําบล

สันกําแพง เชน หลัก พรหมวิหารธรรม สังคหวัตถุธรรม เปนตน
๓) ควรศึกษาถึงผลการทางการบูรณาการคุณภาพชีวิตตามหลักศีล ๕ กับการปฏิบัติงาน ใหมี

ประสิทธิภาพ ของบุคลากรเทศบาลตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม หลังจากศึกษาและใชใน
การบูรณาการตามงานวิจัยนี้แลว

บรรณานุกรม
๑. ภาษาไทย

ก. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Sources)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.พระไตรปฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
ข. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources)

(๑) หนังสือ :
ปธาน สุวรรณมงคล. สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย. นนทบุรี : สํานักพิมพมหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมา

ธิราช,๒๕๕๕.
เสนห จุยโต. ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการบริหาร. นนทบุรี : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๖.



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

๗๗๔

ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแนวนโยบายของภาครัฐที่เกี่ยวกับการรณรงค
งดเหลาเขาพรรษาของบุคลากรโรงงานผลิตอาหารสัตว
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รณรงคงดเหลาเขาพรรษาของบุคลากร ตามปจจัยสวนบุคคลของโรงงานผลิตอาหารสัตว บริษัท
ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) จังหวัดลําพูน 2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการ
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(มหาชน) จังหวัดลําพูน 3) เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะของการรณรงคงดเหลา
เขาพรรษาของบุคลากรโรงงานผลิตอาหารสัตว บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) จังหวัด
ลําพูน 4) เพ่ือศึกษาแนวทางการรณรงคในโครงการรณรงคงดเหลาเขาพรรษาของบุคลากร
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วิจัยนี้เปนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Medthod) กลุมตัวอยางจํานวน  132  คน

ผลการวิจัยพบวา
1. ระดับความคิดเห็นตอประสิทธิผลการดําเนินงานตามแนวนโยบายของภาครัฐท่ี

เ ก่ียวกับการรณรงคงดเหลาเขาพรรษาของบุคลากรโรงงานผลิตอาหารสัตวบริษัท ซีพีเอฟ
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) จังหวัดลําพูน คาเฉลี่ยรวมอยูในระดับปานกลาง (X ̅ = 3.12)
เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการประชาสัมพันธ ดานการอบรมใหความรูเรื่องพิษภัยของการ
ดื่มเหลา และดานการจัดกิจกรรมสงเสริมจริยธรรมในการรณรงคงดเหลาเขาพรรษา อยูในระดับปาน
กลางทุกดาน

*นิสิตปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร) ภาควิชารัฐศาสตร
คณะสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

**อาจารยท่ีปรึกษา
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2. การเปรียบเทียบประสิทธิผลการดําเนินงานตามแนวนโยบายของภาครัฐท่ีเก่ียวกับ
การรณรงคงดเหลาเขาพรรษาของบุคลากรโรงงานผลิตอาหารสัตวบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน) จังหวัดลําพูน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล จากการวิจัยพบวา บุคลากรท่ีมีเพศ
อายุ  สถานภาพ  และรายไดตอเดือนตางกัน  มีระดับความคิดเห็นตอประสิทธิผลของการรณรงคงด
เหลาเขาพรรษาของบุคลากรโรงงานผลิตอาหารสัตวบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
จังหวัดลําพูนไมแตกตางกัน ในขณะท่ีบุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน  มีระดับความคิดเห็นตอ
ประสิทธิผลของการรณรงคงดเหลาเขาพรรษาของบุคลากรโรงงานผลิตอาหารสัตวบริษัท ซีพีเอฟ
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) จังหวัดลําพูนแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05

3. ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะของการรณรงคงดเหลาเขาพรรษาของบุคลากร
โรงงานผลิตอาหารสัตว บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) จังหวัดลําพูน พบวา  ดาน
การประชาสัมพันธ ชองทางในการประชาสัมพันธโครงการรณรงคงดเหลาเขาพรรษาของบริษัทยังมี
นอยมาก บริษัทควรจัดใหมีการประชาสัมพันธใหมากกวานี้ ในหลาย ๆ ชองทาง ดานการอบรมให
ความรูเรื่องพิษภัยของการดื่มเหลา  พบวา บริษัทไมมีการจัดอบรมเรื่องพิษภัยและโทษของการดื่ม
เหลาใหกับพนักงานเลย บริษัทควรจัดหาบุคลากรท่ีมีความรู มีชื่อเสียงมาอบรมใหความรูกับพนักงาน
ในโรงงาน ดานการจัดกิจกรรมสงเสริมจริยธรรมในการงดเหลาเขาพรรษา พบวา บริษัทขาดการจัด
กิจกรรมสงเสรมิจริยธรรมในการงดเหลาเขาพรรษาและไมมีใครเปนแบบอยางท่ีดีในหนวยงาน บริษัท
ควรจัดกิจกรรมใหเขาถึงพนักงานทุกคนทุกระดับและควรจัดอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ

4.  แนวทางในการรณรงคงดเหลาเขาพรรษาของบุคลากรโรงงานผลิตอาหารสัตว
พบวา  มุงเนนใหจัดกิจกรรมการงดเหลาเขาพรรษาใหเปนกิจกรรมหลักในแผนงานประจําปของบริษัท
ท่ีตองกระทํากันอยางตอเนื่อง  สรางความรูความเขาใจพ้ืนฐานของการงดเหลาเขาพรรษาวาเปนการ
รักษาศีลและนํามาเปนหลักยึดเหนี่ยวในการดํารงชีวิตประจําวัน  สงเสริมแนวทางใหปฏิบัติตามศีลขอ
ท่ีหาโดยเนนกิจกรรมการทําบุญเขาวัดเขาวา  การปฏิญาณตนเลิกเหลาเขาพรรษา
คําสําคัญ : ประสิทธิผล, นโยบายภาครัฐ, งดเหลาเขาพรรษา

ABSTRACT
The objectives of this research were: 1) to study the opinion level of quit

drinking campaign on Buddhist Lent of personnel according to personal factors of
CPF food animal factory Co., Ltd., Lamphun province. 2) to compare the opinion
level of quit drinking campaign on Buddhist Lent of personnel of CPF food animal
factory Co., Ltd., Lamphun province.  3) to examine the problems, obstacles and
suggestions of quit drinking campaign on Buddhist Lent of personnel of CPF food
animal factory Co., Ltd., Lamphun province.  4) to investigate the guideline of quit
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drinking campaign on Buddhist Lent of personnel of CPF food animal factory Co.,
Ltd., Lamphun province. The research used mixed method research. The samples
were 132 people
The findings of this research were found as follows:

1) The opinion level towards effective operation of government policy
about quit drinking campaign on Buddhist Lent of personnel according to personal
factors of CPF food animal factory Co., Ltd., Lamphun province was overall at the
moderate level (X̅= 3.12). When considering in each aspect, it was found that the
training provides knowledge about the dangers of drinking and the ethics promotion
in quit drinking campaign on Buddhist Lent was at the moderate level in all aspects.

2) The compare the effective operation of government policy about quit
drinking campaign on Buddhist Lent of personnel of CPF food animal factory Co.,
Ltd., Lamphun province classified by personal factors, including gender, status and
income was different the opinion level towards the effective of quit drinking
campaign on Buddhist Lent of personnel of CPF food animal factory Co., Ltd.,
Lamphun province was not different. While personnel was different education, the
opinion level towards the effective of quit drinking campaign on Buddhist Lent of
personnel of CPF food animal factory Co., Ltd., Lamphun province was significant
differences at 0.05 levels.

3) The problems, obstacles and suggestions of quit drinking campaign on
Buddhist Lent of personnel of CPF food animal factory Co., Ltd., Lamphun province
was found that public relations in information channels of quit drinking campaign
project of company still lacked. Company should provide more information in
various channels. The training provides knowledge about the dangers of drinking was
found that no training on the dangers of drinking and penalties to personnel yet.
Company should provide personnel who have the knowledge, popularity to train the
personnel in factory. The providing activity of promoting ethics in quit drinking
campaign on Buddhist Lent was found that the company had not provide activity of
promoting ethics in quit drinking campaign on Buddhist Lent and no one is a good
model in the organization. Company should provide activity to reach all personnel
and levels, and should provide consistently.



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

๗๗๗

4) The guideline of quit drinking campaign on Buddhist Lent of personnel of
CPF food animal factory Co., Ltd., Lamphun province found that there focused on
providing activity  of quit drinking on Buddhist Lent it was main activity of annual
plan of company that must provide it continuously, to make the basic understanding
of  quit drinking on Buddhist and considered the observing precepts and apply in
daily life. The promotion guideline of following the five precepts by focusing on
charity activity at temple and attestation to quit drinking on Buddhist Len.
Keyword : Effective, Operation of Gorvernment, Drinking.

บทนํา
โครงการงดเหลาเขาพรรษาซึ่งไดดําเนินการตอเนื่องมาทุกป  เปนกลไกสําคัญในการ

ขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายแอลกอฮอลในสังคมไทย  และไดกลายมาเปนตนแบบของการรณรงค
เรื่องปญหาจากแอลกอฮอลดานอ่ืนๆ ดวย  ขณะท่ีหนวยงานท่ีเก่ียวของกับโครงการงดเหลา
เขาพรรษาก็ไดขยายตัวจากภาคสวนท่ีไมเปนทางการไปสูภาคสวนท่ีเปนทางการมากข้ึนและภาคีตางๆ
ก็ลวนมีบทบาทสําคัญในกระบวนการนโยบายแอลกอฮอลดานอ่ืนๆ  โดยใชเทศกาลเขาพรรษาเปน
ชวงเวลาสําคัญของการผลักดันนโยบาย๑ โรงงานผลิตอาหารสัตวของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน) จังหวัดลําพูนรวมกับสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดลําพูน
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลําพูน และมูลนิธิหญิงชายกาวไกล มีแนวความคิดรวมกันในการ
สนับสนุนกิจกรรม รณรงค หรือปองกันปญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของบุคลากรของบริษัท
โดยอาศัยชวงเทศกาลเขาพรรษามาชวยในการกําหนดเปาหมายของโครงการ และยังไดนําหลัก
เบญจศีลมาใชประกอบการทําโครงการงดเหลาเขาพรรษาของบุคลากรโรงงานผลิตอาหารสัตวของ
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) จังหวัดลําพูน
1. วัตถุประสงคของการวิจัย

๑.๑ เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของบุคลากรโรงงานผลิตอาหารสัตวท่ีมีตอการรณรงค
งดเหลาเขาพรรษาของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) จงัหวัดลําพูน

๑.๒ เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรโรงงานผลิตอาหารสัตวท่ีมีตอการ
รณรงคงดเหลาเขาพรรษาบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) จังหวัดลําพูน จําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคล

๑.๓ เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะของบุคลากรโรงงานผลิตอาหารสัตวท่ี
มีตอการรณรงคงดเหลาเขาพรรษา บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) จังหวัดลําพูน

๑.๔ เพ่ือศึกษาแนวทางการรณรงคในโครงการรณรงคงดเหลาเขาพรรษาของบุคลากร
โรงงานผลิตอาหารสัตว บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) จังหวัดลําพูน
2. ขอบเขตการวิจัย

1ศูนยวิจัยปญหาสุรา, งดเหลาเขาพรรษา ใหอะไรกับสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : ศูนยวิจัย
ปญหาสุรา, 2558) หนา 18.
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2.1 ขอบเขตดานเนื้อหา ผูวิจัยกําหนดขอบเขตเนื้อหาโดยใชการดําเนินงานตาม
แนวนโยบายของภาครัฐท่ีเก่ียวกับการรณรงคงดเหลาเขาพรรษาของบุคลากร โรงงานผลิตอาหาร
สัตว บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) จังหวัดลําพูน ท้ัง 3 ดานคือ  ดานการ
ประชาสัมพันธ  ดานการอบรมใหความรูเรื่องพิษภัยของการดื่มเหลา  และดานการจัดกิจกรรม
สงเสริมจริยธรรมในการงดเหลาเขาพรรษา  โดยศึกษาควบคูกับหลักเบญจศีลและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ
กับประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน

2.2  ขอบเขตดานตัวแปร ไดแก  ตัวแปรตน (Independent Varibles) ไดแก
ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา และรายได และตัวแปรตาม
(Depenent Varibles) ไดแก การรณรงคงดเหลาเขาพรรษาตามหลักทฤษฎีการรณรงค ประกอบดวย
คือ 1) การประชาสัมพันธ 2) การอบรมใหความรูเรื่องพิษภัยของการดื่มเหลา และ 3) การจัด
กิจกรรมสงเสริมจริยธรรมในการงดเหลาเขาพรรษา

2.3  ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก ประชากร (Population) ไดแก
บุคลากรในโรงงานผลิตอาหารสัตวของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) จังหวัดลําพูน
ท้ังหมด 203 คน และสัมภาษณผูใหขอมูลท่ีสําคัญจํานวน 7 คน

2.4  ขอบเขตดานพื้นท่ี การศึกษาครั้งนี้ไดจํากัดขอบเขตในพ้ืนท่ีโรงงานผลิตอาหาร
สัตวบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) จังหวัดลําพูน

2.5 ขอบเขตดานระยะเวลา ดําเนินการวิจัยตั้งแตเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงเดือน
มกราคม ๒๕๕๙ รวมระยะเวลา  6  เดือน
3. สมมติฐานการวิจัย

ประชาชนท่ีมีเพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดับการศึกษา, และรายไดตางกัน มีผลตอ
ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแนวนโยบายของภาครัฐท่ีเก่ียวกับการรณรงคงดเหลาเขาพรรษาของ
บุคลากรโรงงานผลิตอาหารสัตวบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) จังหวัดลําพูน
แตกตางกัน

4.  กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแนวนโยบายของภาครัฐท่ี

เก่ียวกับการรณรงคงดเหลาเขาพรรษาของบุคลากรโรงงานผลิตอาหารสัตว บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน) จังหวัดลําพูน” จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ผูวิจัย
กําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) ดังนี้

ปจจยัสวนบุคคล
๑. เพศ
๒. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
๕. รายได

ประสิทธิผลของการรณรงคงดเหลาเขาพรรษาของ
บุคลากรโรงงานผลิตอาหารสัตว

1. ดานการประชาสัมพันธ
2. ดานการอบรมใหความรูเรื่องพิษภัยของการดื่มเหลา
3. ดานการจัดกิจกรรมสงเสริมจรยิธรรมในการงดเหลา
เขาพรรษา
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แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
5.  วิธีดําเนินการวิจัย

5.1  รูปแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research)

โดยใชระเบียบวิธีเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
research) โดยใชวิธีสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview )กับผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants)

5.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง
5.2.1  ประชากร ท่ีใชในการวิจัยไดแก บุคลากรในบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)

จํากัด (มหาชน) โรงงานอาหารสัตวจังหวัดลําพูน  จํานวน  203  คน
5.2.2  กลุมตัวอยาง ท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้  ซึ่งผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง

โดยใชตารางสําเร็จรูปของเครซี่ และมอรแกน (Robert V. Krejcie and Earyle W. Morgan) ได
กลุมตัวอยางจํานวน  132 คน

5.2.3  ผูใหขอมูลหลัก ผูวิจัยทําการสัมภาษณเชิงลึก (Indepth Interview)
ผูใหขอมูลหลักจํานวน 7 คน ไดแก 1) ผูบริหารโรงงาน  จํานวน 3 ทาน 2) ผูจัดการฝายตางๆ
จํานวน  4  ทาน

5.3  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึน

ตามกรอบวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแนวนโยบายของภาครัฐท่ีเก่ียวกับการรณรงคงด
เหลาเขาพรรษาของบุคลากรโรงงานผลิตอาหารสัตว บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
จังหวัดลําพูน” และผูวิจัยสรางแบบสัมภาษณเพ่ือใชเก็บขอมูลโดยเปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง
(Structured Intertie)

5.4  การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง

สังคมศาสตร โดยใชสถิติดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม หลังจากท่ีไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจาก

แบบสอบถามเรียบรอย  นําขอมูลท่ีไดไปวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร  โดยใชโปรกแกรม
สําเร็จทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร ดังนี้ สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics)
สําหรับอธิบายของกลุมตัวอยางขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามประกอบดวยเพศ

แนวทางในการรณรงคงดเหลาเขาพรรษาของ
บุคลากรโรงงานผลิตอาหารสัตว

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
จังหวัดลําพูน
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อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได วิเคราะหโดยใชคาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ
(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติอนุมาน
(Inferential Statistics) ใชสําหรับทดสอบสมมติฐาน เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิผลการดําเนินงาน
ตามแนวนโยบายของภาครัฐท่ีเก่ียวกับการรณรงคงดเหลาเขาพรรษาของบุคลากรโรงงานผลิตอาหาร
สัตว บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) จังหวัดลําพูน โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
สถิติท่ีใชคือ การทดสอบคาที (t-test) และคาเอฟ (F-Test) ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (One way ANOVA เม่ือพบวามีความแตกตางจึงทดสอบความแตกตางรายคูโดยวิธีการ
หาผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุด (Least Significant Difference : LSD)

2. การวิเคราะหขอคําถามปลายเปด  ผูวิจัยทําการเก็บขอมูลไดกําหนดกรอบของการ
วิจัย  จากนั้นนําขอมูลท่ีไดมาจัดกลุมขอมูล (Data Grouping) ตามกรอบท่ีไดกําหนดเอาไว  แลวทํา
การวิเคราะหโดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency)

3. การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก  โดยใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา
ประกอบบริบท  ขอมูลจากการสัมภาษณผูวิจัยจะทําการจัดกลุมขอมูล (Data Grouping) ตาม
สาระสําคัญของประเด็นการสัมภาษณ  จากนั้นจะทําการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา
6. ผลการวิจัย

6.1 ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแนวนโยบายของภาครัฐท่ีเกี่ยวกับการรณรงค
งดเหลาเขาพรรษาของบุคลากรโรงงานผลิตอาหารสัตวบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน) จังหวัดลําพูน

ประชาชนมีระดับความคิดเห็นตอประสิทธิผลการดําเนินงานตามแนวนโยบายของ
ภาครัฐท่ีเก่ียวกับการรณรงคงดเหลาเขาพรรษาของบุคลากรโรงงานผลิตอาหารสัตวบริษัท ซีพีเอฟ
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) จังหวัดลําพูน คาเฉลี่ยรวมอยูในระดับปานกลาง (X ̅ = 3.12)
เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการประชาสัมพันธ ดานการอบรมใหความรูเรื่องพิษภัยของการ
ดื่มเหลา และดานการจัดกิจกรรมสงเสริมจริยธรรมในการรณรงคงดเหลาเขาพรรษา อยูในระดับ
ปานกลางทุกดาน

6.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน
บุคลากรท่ีมีเพศ  อายุ  สถานภาพ  และรายไดตอเดือนตางกัน  มีระดับความคิดเห็นตอ

ประสิทธิผลของการรณรงคงดเหลาเขาพรรษาของบุคลากรโรงงานผลิตอาหารสัตวบริษัท ซีพีเอฟ
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) จังหวัดลําพูน ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย  ในขณะท่ี
บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน  มีระดับความคิดเห็นตอประสิทธิผลของการรณรงคงดเหลา
เขาพรรษาของบุคลากรโรงงานผลิตอาหารสัตวบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) จังหวัด
ลําพูน โดยรวมแตกตางกัน  จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย

6.3 ผลการสัมภาษณเชิงลึก 1) การรณรงคงดเหลาเขาพรรษาเปนการทําบุญในวัน
สําคัญของชาวพุทธ ในการลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล และถือเปนการปฏิบัติตามหลักการ
ศาสนา ซึ่งเปนกิจกรรมท่ีชวยเตือนสติใหประชาชนตระหนักถึงโทษของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
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ท่ีสงผลกระทบกอใหเกิดปญหาตางๆ 2) โครงการรณรงคงดเหลาเขาพรรษาของบุคลากรโรงงานผลิต
อาหารสัตวของบริษัท  ซีพีเอฟ  (ประเทศไทย)  จํากัด  (มหาชน)  จังหวัดลําพูนเปนโครงการท่ีดีท่ี
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) จังหวัดลําพูน  ทํากันมาอยางตอเนื่องทุกปถือเปน
กิจกรรมหลักในแผนงานประจําป 3) การนําหลักเบญจศีลมาปรับใชในโครงการรณรงคงดเหลา
เขาพรรษาของบุคลากรโรงงานผลิตอาหารสัตวของบริษัท  ซีพีเอฟ  (ประเทศไทย)  จํากัด  (มหาชน)
จังหวัดลําพูนเปนการนําคําสอนของพุทธศาสนามาใชกับบุคลากรใหสํานึกถึงคําสอนท่ีดี  เนื่องจากเรา
นับถือศาสนาพุทธเปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจ  การนําหลักเบญจศีลมาใชรวมกับการรณรงคงดเหลา
เขาพรรษาทําใหเรา ชาวพุทธไดปฏิบัติตามหลักศีลหาและนํามาเปนหลักยึดเหนี่ยวในการดํารงชีวิต
ประจําวัน  สงผลใหมีการประพฤติปฏิบัติท่ีดี  การอยูรวมกันในสังคมอยางสงบสุข  ปญหาสังคมใดๆ
จะไมเกิดข้ึน 4) โครงการรณรงคงดเหลาเขาพรรษาของบุคลากรโรงงานผลิตอาหารสัตวของบริษัท
ซีพีเอฟ  (ประเทศไทย)  จํากัด  (มหาชน)  จังหวัดลําพูน  จะชวยใหผูเขารวมโครงการเลิกดื่ม
แอลกอฮอลไดเปนอยางดี  เพราะจะชวยเตือนสติใหผูเขารวมโครงการตระหนักถึงโทษของการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีมีตอท้ังสุขภาพ  การเงิน  การงาน  ครอบครัว  และผูคนในสังคมรอบขางท่ี
ตางก็ไดรับผลกระทบท้ังโดยตรงและโดยออม
8. ขอเสนอแนะ

8.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1)  ควรมีการจัดใหกิจกรรม “การรณรงคงดเหลาเขาพรรษา” เปนกิจกรรมใน

แผนงานหลักประจําปของทางบริษัทท่ีตองกระทําอยางตอเนื่องไปทุกป
2)  รวมมือกับสํานักงานเครือขายองคกรงดเหลา และภาคีเครือขายงดเหลา

ท่ัวประเทศจัดกิจกรรมรณรงคใหบุคลากรงดเหลาเขาพรรษา
8.2 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
1)  ผูบริหารของบริษัทควรจัดใหมีการประชาสัมพันธโครงการรณรงคงดเหลา

เขาพรรษาในหลายๆ ชองทาง  เนนใหพนักงานทุกกลุม ทุกระดับไดเขารวมกิจกรรม
2)  บริษัทควรมีกระบวนการติดตาม  ชม  ชวย  เชียร  ชวงระหวางอยูในโครงการ

ไมควรปลอยใหผูเขารวมโครงการเผชิญชวงเวลาดังกลาวเพียงลําพัง  แตมีการติดตาม  พูดคุย
พรอมท้ังใหคําแนะนําใหกําลังใจในการงดเหลาในชวงเวลาดังกลาว

3)  ควรสรางพ้ืนท่ี สรางสังคมในโรงงานใหกับผูท่ีงดเหลาในชวงเวลาเขาพรรษาไดมา
พูดคุย  แลกเปลี่ยนทํากิจกรรมกับกลุมคนเปาหมายเดียวกัน  ทําใหไมรูสึกโดดเดี่ยวและมีกําลังใจใน
การทําใหบรรลุเปาหมาย

4)  เม่ือสิ้นสุดโครงการงดเหลาเขาพรรษา  บริษัทควรจัดใหมีกลวิธีในการสรางความ
ภาคภูมิใจใหกับบุคลากรท่ีเขารวมโครงการ  ไมวาจะเปน  การแจกประกาศนียบัตร  ตอยอดผูท่ีเลิก
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ดื่มเหลาไดใหเปนบุคคลตนแบบ  นําเอาประสบการณท่ีเลิกได  วิธีการเลิก  การเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดข้ึนกับตัวเองกับครอบครัว  ไปบอกเลาใหกับคนอ่ืนๆ  ใหไดเรียนรู

8.3 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
ควรมีการศึกษาถึงปจจัยท่ีจะสงผลตอความสําเร็จในการรณรงคงดเหลาเขาพรรษา เพ่ือ

หาแนวทางในการรณรงครูปแบบตางๆ  ตอไป
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