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ชื่อรายงานการวิจัย การบริหารเชิงพุทธบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว ใน
เขตเทศบาลเมืองเลย 

ผู้วิจัย    ดร.สามารถ บุญรัตน์ ดร.จ านง วงศ์คง และนางสาวคติยา อายุยืน   
ส่วนงาน    วิทยาลัยสงฆ์เลย 
ปีงบประมาณ   ๒๕๕๘ 
ทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

บทคัดย่อ 
 

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๑. เพ่ือศึกษา สภาพทั่วไปของการบริหารจัดการเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลย  ๒. เพ่ือศึกษาการบริหารเชิงพุทธบูรณาการเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลย  และ๓.เพ่ือศึกษาแนวทางการ
ประยุกต์ใช้การบริหารเชิงพุทธบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาล
เมืองเลย 
  การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดการวิจัยแบบผสานวิธี  ( Mixed  Method)  ระหว่างระเบียบวิธี
วิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูล ๑๓ รูป /คน ก าหนดเทคนิคการวิเคราะห์เอกสาร
เชิงเนื้อหา และระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยการส ารวจชุมชน มีประชากรจ านวน ๒๒,๐๔๘ คน ซึ่ง
ในเขตเทศบาลเมืองเลย จ านวน ๔๙ ชุมชน โดยก าหนดเลือก ตามบัญชีรายชื่อชุมชน วิธีการค านวณ
ขนาดกลุ่มตัวอย่างประชากรผู้วิจัยใช้ด้วยวิธี Yaro Yamane ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน ๓๙๓ ชุด  
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  ผลการวิจัย พบว่า  
 สภาพทั่วไปของการบริหารจัดการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในเขต
เทศบาลเมืองเลย  พบว่า ครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลยจะแบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะใหญ่ ๆ ได้แก่            
๑. ลักษณะครอบครัว ที่เป็นเมืองจะประกอบอาชีพพานิชกรรม รับราชการ และรับจ้าง เป็นต้น และ
และ๒. ครอบครัวที่เป็นชนบทจะประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้าง เกษตรกรรมและอ่ืน ๆ ท าให้ปัญหา
ครอบครัวทั่วไปที่พบ ได้แก่ การไม่รู้จักประมาณในการเสพเทคโนโลยี  พ่อแม่ขาดความเข้าใจในการ
อบรมสั่งสอนลูก มีครอบครัวที่มีผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ เด็กพิการ และผู้ไร้อาชีพ  การโยกย้ายถิ่นฐานของ
พ่อแม่ ขาดการมีส่วนร่วมของครอบครัว  การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก การใช้ความรุนแรง
กันในครอบครัว  การมุ่งแสวงรายได้ของครอบครัวมากเกินไป  การหย่าร้าง /การแยกกันอยู่ของพ่อแม่ 
และ ปัญหาการใช้เงินล้นมือ 
  การบริหารเชิงพุทธบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาล
เมืองเลย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามการบริหารเชิงพุทธบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของสถาบัน
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ครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลยมีความคิดเห็นโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ๓.๘๒ 
เมื่อพิจารณารายด้านผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น พบว่า ด้านการจัดบุคลากร และด้านการ
อ านวยการอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ๓.๘๘ รองลงมาผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นใน
ด้านการควบคุมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ๓.๘๐ และความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้าน
การวางแผนและด้านการจัดองค์อยู่ในระดับน้อยที่สุดเมื่อเปรียบกับด้านอ่ืน ๆ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ๓.๗๙ 
  แนวทางการประยุกต์ใช้ การบริหารเชิงพุทธบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของสถาบัน
ครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลย พบว่า 
  ด้านการวางแผน เทศบาลเมืองเลยจะต้องก าหนดแผนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาค
สถาบันทางสังคมให้มากท่ีสุดอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ โดยอาศัยกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ก าหนด
แผนการส่งเสริมโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นต้น 
  ด้านการจัดองค์กร การก าหนดสถาบันในชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างองค์กรย่อยขึ้นกับ
กองสวัสดิการสังคม ก าหนดโครงสร้างองค์กรเยาวชนชาวพุทธใน ๔๙ ชุมชน ก าหนดโครงสร้างองค์กร
ด้วยความร่วมมือของพระสงฆ์ และจัดตั้งศูนย์กลางครอบครัวชาวพุทธ 
  ด้านการจัดบุคลากร การก าหนดการจัดทีมบุคลากรในการสร้างความความเข้มแข็งให้กับ
สถาบันครอบครัว การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และรอบรู้เกี่ยวกับหลักพุทธธรรม และการเข้าถึงวิถี
ชีวิตชุมชน การเพิ่มอัตราก าลังให้สอดคล้องกับพระพุทธศาสนาให้มีความเก่ียวกับวุฒิการศึกษาทาง
พระพุทธศาสนา 
  ด้านการอ านวยการ การส ารวจข้อมูลพื้นฐาน การพัฒนาทางเลือกส าหรับการวางแผนตาม
แนวทางพระพุทธศาสนา การพัฒนาการสื่อสารเชิงพุทธที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะต้องอาศัยการใช้วาจาที่
ประกอบด้วยเมตตาเสมอ ๆ และการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงพุทธอันมีลักษณะธรรมของผู้ใหญ่หรือ
ผู้ปกครอง 
  ด้านการควบคุม พบว่า การก าหนดและจัดท าเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความส าเร็จตาม
แนวทางพระพุทธศาสนา การสร้างกลไกส าหรับเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต 
การวิเคราะห์ระบบการท างานของบุคลากรโดยอาศัยแนวคิดพ้ืนฐานทางพระพุทธศาสนา การสร้าง
กรอบมาตรฐานการตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชนชาวพุทธ และการส ารวจข้อมูลและ
ตัวชี้วัดความพึงพอใจของประชาชนต่อด าเนินกิจกรรมในเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบัน
ครอบครัว 
 
ค าส าคัญ :  การบริหาร , พุทธบูรณาการ , การสร้างความเข้มแข็ง , สถาบันครอบครัว ,  

เทศบาลเมืองเลย.  
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กิตตกิรรมประกาศ 
 

 งานวิจัยฉบับน้ี เรื่อง  “การบริหารเชิงพุทธบูรณาการเพื่อสรางความเขมแข็งของสถาบัน

ครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลย” สําเร็จลุลวงไปดวยดี ดวยความเมตตาอนุเคราะหจากสถาบันวิจัย

พุทธศาสตรที่ไดกรุณาใหงบประมาณในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ขอกราบขอบพระคุณ พระสิริรัตนเมธี 

ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆเลย ที่ไดอนุเคราะหอํานวยความสะดวกในการติดตอประสานงานกับ

หนวยงานภายนอก ขอขอบพระคุณ รศ.วิเชียร ชาบุตรบุณฑริกที่ไดเปนที่ปรึกษาใหคําแนะนํา

ขอผิดพลาดในงานวิจัยฉบับน้ี และคณะกรรมการตรวจสอบงานวิจัยทุก รูป/ทานที่ไดใหขอเสนอแนะ

ในการปรับปรุงงานฉบับน้ีใหมีความสมบูรณมากย่ิงข้ึน 

 ขอกราบขอบพระคุณ พระมหาสมศักด์ิ สติสมฺปนฺโน เลขาศูนยบัณฑิตวิทยาลัยสงฆเลย และ

ขอขอบพระคุณ ดร.ธงชัย สิงอุดม ที่ไดใหคําแนะเกี่ยวกับการดําเนินการศึกษาวิจัยในหลายเรื่อง ๆ 

ขอขอบคุณคณะผูวิจัย อ.ดร.จํานง วงศคง และดร.คติยา อายุยืน ที่ไดชวยเหลืองานวิจัยฉบับน้ีจึงแลว

เสร็จตามกําหนดระยะเวลาที่ต้ังไว และขอบคุณผูทรงคุณวุฒิและผูใหขอมูลสําคัญที่ไดมีสวนชวยให

การวิจัยสําเร็จลุลวงไปดวยดี และขอกราบขอบพระคุณผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่วิทยาลัยสงฆ

เลยที่เปนกําลังใจในการศึกษาวิจัยจนสําเร็จไปดวยดี และผูที่ไมไดเอยนามทั้งหมดที่ไดมีสวนในการ

วิจัย  

 บุญกุศลคุณงามความดีและคุณประโยชนอันใดอันพึงมี ในงานวิจัยเลมน้ี ขาพเจาขอนอมบูชา

คุณแดพระพุทธศาสนา เพื่อเปนแสงสวางแหงความพนทุกขของมนุษยชาติตอไป และขอบูชาคุณ

อุปชฌาย อาจารย และปูชนียบุคคลทั้งหลายที่ไดใหความชวยเหลือและใหกําลังใจดวยดี ขาพเจา

ขอขอบคุณดวยความจริงใจและดวยความเคารพอยางสูง 
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๒.๕ งานวิจยัทีเ่กี่ยวของ ๓๑ 

๒.๖ กรอบแนวคิดการวิจัย ๔๖ 

บทท่ี ๓  วิธีดําเนินการวิจัย ๔๗ 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๔๗ 

๓.๒ ผูใหขอมลูสําคัญ/ประชากรและกลุมตัวอยาง ๔๗ 

๓.๓ เครื่องมือการวิจัย ๕๐ 

๓.๔ การเกบ็รวบรวมขอมูลการวิจัย ๕๓ 

๓.๕ การวิเคราะหขอมลู ๕๔ 

๓.๖ สูตรสถิตที่ใชในการวิเคราะหขอมลู ๕๕ 

 



 

 

ซ

สารบัญ (ตอ)  

บทท่ี ๔  ผลการวิจัย ๕๙ 

๔.๑ สภาพทั่วไปของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเลย ๕๙ 

๔.๒ สภาพปญหาทั่วไปของการบรหิารจัดการเพื่อสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว

ในเขตเทศบาลเมืองเลย ๖๕ 

๔.๓ การบริหารเชิงพุทธบรูณาการเพื่อสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวในเขต

เทศบาลเมอืงเลย ๗๒ 

๔.๔ แนวทางการประยุกตใชการบริหารเชิงพทุธบูรณาการเพื่อสรางความเขมแข็งของสถาบัน

ครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลย ๘๖ 

บทท่ี ๕  สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ ๑๓๔ 

๕.๑ สรปุผลการวิจัย ๑๓๕ 

๕.๒ อภิปรายผล ๑๓๘ 

๕.๓ ขอเสนอแนะ ๑๔๒ 

บรรณานุกรม ๑๔๕ 

ภาคผนวก  

ภาคผนวก  ก เครื่องมือการวิจัย ๑๕๐ 

ภาคผนวก  ข รายนามผูเช่ียวชาญ ๑๖๗ 

ประวัติผูวิจัย ๑๗๐ 

 



 

 

ฌ

สารบัญตาราง 

 
หนา 

ตารางท่ี  

๓.๑ แสดงขนาดของประชากร และกลุมตัวอยางของชุมชนในเขตเทศบาลเมือง ๑๐ แหง ๔๙ 

๔.๑  สถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ๗๓ 

๔.๒  คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารเชิงพุทธบูรณาการเพื่อสรางความเขมแข็งของ

สถาบันครอบครัวในเขตเทศบาลเมอืงเลยโดยรวมทุกดาน ๗๕ 

๔.๓  ผลคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารเชิงพุทธบูรณาการเพื่อสรางความเขมแข็ง

ของสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลย การบริหารการวางแผน ๗๖ 

๔.๔  ผลคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารเชิงพุทธบูรณาการเพื่อสรางความเขมแข็ง

ของสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลยดานการบรหิารการจัดองคกร ๗๗ 

๔.๕  ผลของคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานผลคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหาร

เชิงพุทธบูรณาการเพื่อสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลยดานการ

บรหิารการจัดบุคลากร ๗๙ 

๔.๖ ผลของคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานผลคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของนโยบาย

การบริหารเชิงพุทธบูรณาการเพื่อสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาลเมือง

เลยดานการบริหารอํานวยการ ๘๑ 

๔.๗ ผลของคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานผลคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหาร

เชิงพุทธบูรณาการเพื่อสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลยดานการ

บรหิารการควบคุม ๘๓ 

๔.๘ สรุปแนวทางการประยุกตใชการบริหารเชิงพุทธบูรณาการเพื่อสรางความเขมแข็งของสถาบัน

ครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลย ๑๓๑ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

ญ

สารบัญภาพ 
 

หนา 
ตารางท่ี  
๒.๑  แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย ๔๖ 

 
  



 

 

ฎ

อักษรยอช่ือคัมภีร 
   ผูวิจัยไดใชคัมภีรพระไตรปฎกมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพระไตรปฎกฉบับภาษาบาลี 

พ.ศ.๒๕๓๕และ ฉบบัภาษาไทย มหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๓๙ ในการศึกษาซึ่งผูวิจัยใชอางอิง

แบบ ๔ ตอนคือ ช่ือยอคัมภีร/เลม/ขอ/หนา เชน ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕ / ๗๔ /๔๓๑. หมายถึง สุตตันตปฎก 

ขุททกนิกาย ธรรมบทเลมที่ ๒๔ (ภาษาไทย) ขอที่ ๗๔ หนาที่ ๔๓๑ เปนตน 

 

พระสุตตนัตปฎก 
ขุ.ชา. (ไทย)    = สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จตุกกนิบาต ชาดก (ภาษาไทย) 

ขุ.ขุ. (บาลี)    =  สตฺตนฺตปฎก ขุทฺทกนิกาย ขุทฺทกปาฐปาลิ (ภาษาบาล)ี 

ขุ.ธ. (ไทย)   =  สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท (ภาษาไทย) 

ขุ.อิติ. (ไทย)   = สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อิติวุตตก (ภาษาไทย) 

ที.ปา. (ไทย)   =  สุตตันตปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิวรรค (ภาษาไทย) 

องฺ.ทุกก. (ไทย) =  สุตตันตปฎก  องฺคุตตรนิกาย ทุกกนิบาต (ภาษาไทย) 
 



 
๑ 

 

บทท่ี ๑ 

บทนํา 

 

  ๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

  การเสริมสรางสถาบันครอบครัวใหมีความเขมแข็งจะตองอาศัยบทบาทการเปนพอแมที่ดีให

ทําหนาที่ในฐานะของผูดูแลครอบครัว โดยเฉพาะบทบาทการเปนแมที่ดีซึ่งมีความสําคัญอยางย่ิงใน

การดูแลบุตรและการสรางครอบครัวที่มั่นคงและอบอุน ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม

ราชกุมารี ไดทรงมอบหนาหลักที่สําคัญของสตรีไทย ๔ ประการ คือ ๑) พึงทําหนาที่แมใหสมบูรณ 

๒) พึงทําหนาที่ของแมบาน ๓) พึงรักษาเอกลักษณของความเปนสตรีไทย และ ๔) พึงฝกฝนตนเองให

มีความรูความสามารถย่ิงข้ึน หากสตรีไทยทุกคนต้ังใจปฏิบัติหนาที่ ทั้ง ๔ ประการ น้ีไดก็จะสงผลให

ครอบครัวไทย สังคมไทยและประเทศชาติมีความสุข ความเจริญ นําไปสูการพัฒนาดานอื่น ๆ อยาง

ตอเน่ือง และสตรีไทยจักเปนที่ยกยอง ช่ืนชมของสังคมโลกตลอดไป ซึ่งสวนดุสิตโพลเปดเผยผลสํารวจ

ความคิดเห็นของประชาชน จํานวน ๑,๖๗๐ คน ระหวางวันที่ ๒๕-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เน่ืองในวัน

สตรีไทย พบวา ประชาชนคิดวา ดานบทบาทการเปนแมที่ดี อยากใหแมมีความอดทน ต้ังใจทํางาน 

ดูแลเอาใจใสลูก รอยละ ๔๓.๒๔  ในฐานะลูกอยากให "แม" มีความเรียบรอย ใจดี ออนหวาน คอย

อบรมเลี้ยงดูลูก รอยละ ๔๔.๒๘๑  

 ที่ผานมาสังคมไทยจะพบกับวิกฤตครอบครัวจะสะทอนออกมาใน ๒ ปญหา ปญหาแรก คือ

พอแมไมสามารถทําหนาที่ของครอบครัวได ไดแก การไมสามารถเลี้ยงดูลูกหรือหลานใหมีคุณธรรม 

หรือใหมีจริยธรรมได เพราะน่ีถือวาเปนหนาที่พื้นฐานของครอบครัวตามหลักพุทธศาสนาเรื่องทิศ ๖๒

คือ พอหรือแมจะตองทําหนาที่ในการที่จะปองปรามลูกจากความช่ัว สงเสริมใหลูกทําความดีแตใน

ปจจุบันพอแมไมสามารถทําตรงน้ีได บางครั้งก็ไมสามารถปกปองลูกใหปลอดภัยไดดวยในทาง

กายภาพ เพราะบางครั้งความรุนแรงในครอบครัวก็เกิดข้ึนจากคนในบานน่ันเอง และบางทีก็เกิดข้ึน

จากพอหรือแมดวย ปญหาที่ ๒ คือ พอแม หรือครอบครัว ไมสามารถที่จะรักษาสภาพครอบครัวได 

พบวา ๑ ใน ๔ ของคนที่แตงงานแลวตองหยาราง รอยละ ๓๐ ของเด็กในชนบทไมไดอยูกับพอแม แต

อยูกับปู ยา ตา ยาย ดังน้ันสภาพครอบครัวจึงไปคนละทิศคนละทาง และ ๑.๓ ลานครอบครัว เปน

ครอบครัวเด่ียว คือ มีพอ หรือแม คนเดียว คือครอบครัวที่สมบูรณตองมีพอแมลูก แตขณะน้ีพอแม

                                                
 ๑สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร.ี พระราชดํารัสในโอกาสเสด็จพระราชดําเนินแทน

พระองคทรงเปดงานโครงการรวมพลังสตรีไทย เทิดไทองคราชินี และพระราชทานวันสตรีไทย. ณ อาคารใหม สวน
อัมพร พระราชวังดุสิต, วันศุกรที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๖. [ออนไลน], แหลงที่มา : http://gender.dip.go.th [๒๔ 
กรกฎาคม ๒๕๕๘]. 
 
 ๒ที.ปา. (ไทย) ๑๐/๒๔๒-๒๔๕/๑๙๙-๒๐๐. 



 
๒ 

 

แยกทางเพิ่มมากข้ึน วิกฤตตรงน้ี คือ ไมสามารถรักษาสภาพครอบครัวไวได และปญหาของลูกที่ไม

สามารถทําหนาที่ลูกของครอบครัวไดอยางสมบูรณก็เปนปญหาอยูแลว การจะคงความเปนครอบครัว

ไวไดก็เปนปญหาหนักเชนกัน ซึ่งอันน้ีเปนเรื่องใหญ เวลาน้ีเกิดอะไรข้ึนกับครอบครัว เรื่องของความรู

และคุณธรรม เปนปญหามาก แตกอนเราคิดวาเด็กไมมีคุณธรรมเปนเด็กนิสัยไมดี หรือไมมั่นคงใน

จริยธรรม แตยังรับไดที่ลูกมีความรู แตในเวลาน้ีความรูของเด็กถดถอยลงไปมาก สวนหน่ึงอาจจะไมได

เปนความรับผิดชอบของครอบครัวทั้งหมดอาจจะเปนโรงเรียนดวย๓ จะเห็นไดวา หากหนวยงานที่

รับผิดชอบ มีหนาที่ในการพัฒนา ปองกัน รักษา ดูแลกิจกรรมตาง ๆ อยางเต็มที่ เต็มกําลัง เต็ม

ศักยภาพจะทําใหเกิดเห็นความสําคัญและตระหนักถึงการสรางความอบอุนใหกับครอบครัวโดยเฉพาะ

ผูที่เปนพอและแมไดทําหนาที่ไดอยางสมบูรณดวยการสนับสนุนและสงเสริมจากองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในรูปแบบการบริหารงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอการพัฒนาครอบครัวใน

เขตเทศบาลเมืองเลย 

  กระบวนการบริหารจัดการ ๕ ประการ ไดแก  ๑) กิจกรรมดานการวางแผน (P=Planning) 

หมายถึงหนาที่สําคัญของนักบริหารที่จะตองทําสําหรับกิจกรรมหน่ึงกิจกรรมใด ๒) กิจกรรมดานการ

จัดองคการ (O=Organizing) หมายถึงการจัดระเบียบโดยการนําเอาสวนตางๆ ที่เกี่ยวของมารวมกัน

ในรูปของสวนรวม ๓) กิจกรรมดานการบริหารงานบุคคลากร (S=Staffing) หมายถึงกระบวนการ

จัดหาคนใหมีความเหมาะสมกับลักษณะของงาน  ๔) กิจกรรม ดานการอํานวยการ (D=Direction) 

หมายถึงการเลือกทางออกที่ดีที่สุด เพื่อนําไปปฏิบัติเปนหลักสําคัญของการวางแผน นักบริหารเห็นวา

เปนงานที่ตองทําเปนประจํา ๕) กิจกรรมดานการควบคุม (C=Controlling) หมายถึงวิธีการใชสําหรับ

การควบคุมเพื่อที่จะเนนใหความสําคัญกับการใชกลไกดานการตลาด ดังน้ัน การบริหารจัดการทั้ง ๕ 

กิจกรรมที่จะนําไปสูการสรางความเขมแข็งใหกับสถาบันครอบครัวจึงอยูที่ประเด็นของการสงเสริม

บทบาทของสถาบันครอบครัวที่ดีเพื่อการสรางดูและการสั่งสอนบุตรธิดาของตนเองใหเกิดพฤติกรรมที่

พึ่งประสงคของสังคมไทย นอกจากน้ีหลักพุทธธรรมที่สงเสริมความเขมแข็งใหกับบทบาททําหนา

สถาบันครอบครัวที่ดี ซึ่งเทศบาลเมืองเลยจะตองเห็นความสําคัญของชุมชนที่จะเขาไปรวมกันสราง

นโยบายทางการบริหารเชิงพุทธบูรณาการเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับสถาบันครอบครัวทั้ง ๕ ดาน 

ไดแก ๑.หามปรามปองกันลูกออกจากความช่ัว ๒. เอาใจใสดูแลฝกอบรมใหต้ังอยูในคุณธรรมอันดี ๓.

สงเสริมสงเสียใหศึกษาวิชาการช้ันสูงย่ิง ๆ ข้ึนไป ๔. เปนธุระสูขอคูครองใหลูกชาย-หญิง เมื่อไดเวลา

เหมาะสม และ ๕. มอบทรัพยสมบัติใหในโอกาสอันสมควร  

เขตเทศบาลเมืองเลย จํานวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองเลย ณ ปจจุบันมีจํานวน

ประชากรทั้งสิ้น ๒๒,๐๔๘ คน แยกเปน ชาย ๑๑,๐๕๒ คน หญิง ๑๐,๙๙๖ คนแบงออกเปน ๔๙ 

                                                
  

๓พระไพศาล วิสาโล, แกวิกฤตครอบครัวไทย ดวยหลักธรรมพุทธศาสนา, หนังสือพิมพขาวสดออนไลน 

ปที่ ๑๗, ฉบับที่ ๖๑๐๐, วันอาทิตย ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๐, หนา ๓๐. 



 
๓ 

 

ชุมชน (ขอมูลจาก งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองเลย เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค. ๕๗) ประชากรในเขต

เทศบาลประกอบอาชีพดานพาณิชยกรรม รับราชการ รับจาง และดานเกษตรกรรม ที่ต้ังของชุมชนจะ

กระจายตัวตามอาชีพหลักของชุมชน ซึ่งชุมชนที่ประกอบอาชีพดานการพาณิชย จะต้ังตามแนวถนน

รวมใจ ถนนนกแกว ถนนเจริญรัฐ ถนนสถลเชียงคาน อาชีพดานการเกษตรกรรมจะต้ังรอบนอก เชน 

ชุมชนกกมวงชี ชุนชมบานภูบอบิด ชุมชนนาเขิน ซึ่งจะมีความหนาแนนของประชากรนอย๔ ฉะน้ัน ทํา

ใหเห็นวา การดําเนินชีวิตของผูคนในเทศบาลเมืองเลยจะมีวิถีชีวิตที่ไมไดแตกตางไปจากสังคมอื่น ๆ 

มากนัก ทําใหผูวิจัยมีความสนใจใครที่จะศึกษาสภาพทั่วไปของการบริหารจัดการเพื่อสรางความ

เขมแข็งของสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลย การบริหารเชิงพุทธบูรณาการของเทศบาลเมอืง

เลย และแนวทางการประยุกตใชการบริหารเชิงพุทธบูรณาการเพื่อสรางความเขมแข็งของสถาบัน

ครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลย 

 

 ๑.๒ วัตถุประสงคการวิจัย  

  ๑.๒.๑ เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของการบริหารจัดการเพื่อสรางความเขมแข็งของสถาบัน
ครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลย 
  ๑.๒.๒ เพื่อศึกษาการบริหารเชิงพุทธบูรณาการเพื่อสรางความเขมแข็งของสถาบัน
ครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลย 
  ๑.๒.๓  เพื่อศึกษาแนวทางการประยุกตใชการบริหารเชิงพุทธบูรณาการเพื่อสรางความ
เขมแข็งของสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลย 
 

  ๑.๓ ขอบเขตการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดใชระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) 

กลาวคือ ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) กับการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ 

(Key Informants) และระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งขอบเขตดังตอไปน้ี 

๑.๓.๑ ขอบเขตดานเน้ือหา 

 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตเน้ือหา โดยทบทวนเอกสาร ตํารา หนังสือ 

บทความวิชาการ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยศึกษาเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวของกับ แนวคิดเกี่ยวกับ

การบริหารเชิงพุทธบูรณาการเพื่อสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลย

ดังน้ี 

  ๑.๓.๑.๑ ขอบเขตเน้ือหาทางดานการบริหารประกอบดวย ๕ กิจกรรม ไดแก ๑) 

กิจกรรมดานการวางแผน (P=Planning) ๒) กิจกรรมดานการจัดองคการ (O=Organizing)  ๓) 

                                                
  

๔สํานักงานเทศบาลเมืองเลย, ลักษณะที่ตั้ง/อาณาเขต และเขตการปกครอง, [ออนไลน], แหลงขอมูล : 
http://www.loeicity.go.th/s1/01.php [๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘]. 



 
๔ 

 

กิจกรรมดานการบริหารงานบุคคลากร (S=Staffing) ๔) กิจกรรม ดานการอํานวยการ (D=Direction) 

๕) กิจกรรมดานการควบคุม (C=Controlling)  

  ๑.๓.๑.๒ ขอบเขตเน้ือหาทางดานหลักพุทธธรรมที่มุงศึกษาการบริหารเชิงพุทธ

บูรณาการเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับสถาบันครอบครัวประกอบดวย ๒ บทบาทหลัก ไดแก บทบาท

ของบิดากับมารดา จะตองมีบทบาทสําคัญ คือ ๑.การหามปรามปองกันลูกออกจากความช่ัว ๒. การ

เอาใจใสดูแลฝกอบรมใหต้ังอยูในคุณธรรมอันดี ๓.การสงเสริมสงเสียใหศึกษาวิชาการช้ันสูงย่ิง ๆ ข้ึน

ไป ๔. การเปนธุระสูขอคูครองใหลูกชาย-หญิง เมื่อไดเวลาเหมาะสม และ ๕. การมอบทรัพยสมบัติให

ในโอกาสอันสมควร และบทบาของบุตรธิดาจะตองมีบทบาทสําคัญ คือ ๑.เมื่อทานเลี้ยงเรามา เรา

เลี้ยงทานตอบ  ๒.การชวยทําการงานของทาน ๓.การดํารงวงศตระกูล ๔.การประพฤติตนใหเหมาะ

กับความเปนทายาท และ๕.เมื่อทานลวงลับ ทําบุญอุทิศใหทาน   

 ๑.๓.๒  ผูใหขอมูลสําคัญ/ประชากรและกลุมตัวอยาง 

   ๑.๓.๓.๑  ผูใหขอมูลสําคัญเชิงคุณภาพ โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง ๕ กลุม 

ไดแก ๑. กลุมพระสงฆในจังหวัดเลยที่มีตําแหนงทางการปกครองคณะสงฆจํานวน ๒ รูป กลุม

ผูบริหารเทศบาลเมืองเลย จํานวน ๓ ทาน ๓.กลุมผูนําชุมชน และผูอํานวยการโรงเรียนในเขตเทศบาล

เมืองเลยจํานวน ๓ ทาน ๔.กลุมประชาชน และเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองเลยจํานวน ๔ คนรวม

ทั้งหมด ๑๓ รูป/คน 

    ๑.๓.๓.๒  ประชากรและกลุมตัวอยาง  ไดแก 

    การวิจัยครั้งน้ีสําหรับการวิจัยเชิงปริมาณโดยใชแบบสอบถามกับประชากรทีอ่าศัยอยู

ในเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย จํานวนทั้งหมด ๒๒,๐๔๘ คน ซึ่งผูวิจัยไดคัดเลือกโดยใชวิธีการ

คํานวณขนาดกลุมตัวอยางดวยวิธี Yaro Yamane (1967)๕ไดกลุมตัวอยางจํานวน ๓๙๓ ชุด 

  ๑.๓.๔  ขอบเขตดานสถานท่ี มุงศึกษาพื้นที่ ๔๙ ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเลย จังหวัด

เลย 

  ๑.๓.๕ ขอบเขตดานระยะเวลา ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยจะทําการศึกษาวิจัย ต้ังแตเดือน

ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมระยะเวลา ๑๒ เดือน 

 

  ๑.๔ นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 

  ๑.๔.๑ การบริหาร หมายถึง กิจกรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพและประสิทธิในการปฏิบัติงานตามแผนที่ไดกําหนดไวอยางชัดเจนซึ่งประกอบดวย ๕ กิจ

กิจกรรมหลัก ไดแก ๑) กิจกรรมดานการวางแผน (P=Planning) ๒) กิจกรรมดานการจัดองคการ 

                                                
 ๕Yaro Yamane (1967) อางใน ธานินทร ศิลปจารุ, การวิจัยและวิเคราะหของมูลทางสถิติดวย SPSS, 

พิมพครั้งที่ ๑๐,(กรุงเทพมหานคร : บิสซิเนสอารแอนดด,ี ๒๕๕๒), หนา ๔๘ – ๔๙.  



 
๕ 

 

(O=Organizing) ๓) กิจกรรมดานการบริหารงานบุคคลากร (S=Staffing) ๔) กิจกรรม ดานการ

อํานวยการ (D=Direction) ๕) กิจกรรมดานการควบคุม (C=Controlling) 

  ๑.๔.๒ พุทธบูรณาการ หมายถึง แนวทางการนําหลักทิศหกไปประยุกตใชในการสราง

ความเขมแข็งใหกับสถาบันครอบครัวเขตเทศบาลเมืองเลยซึ่งประกอบดวย ๒ บทบาทหลัก ไดแก 

บทบาทของบิดากับมารดาจะตองมีบทบาทสําคัญตามหลักทิศหก คือ ๑.การหามปรามปองกันลูกออก

จากความช่ัว ๒. การเอาใจใสดูแลฝกอบรมใหต้ังอยูในคุณธรรมอันดี ๓.การสงเสริมสงเสียใหศึกษา

วิชาการช้ันสูงย่ิง ๆ ข้ึนไป ๔. การเปนธุระสูขอคูครองใหลูกชาย-หญิง เมื่อไดเวลาเหมาะสม และ ๕. 

การมอบทรัพยสมบัติใหในโอกาสอันสมควร และบทบาของบุตรธิดาจะตองมีบทบาทสําคัญ คือ ๑.เมื่อ

ทานเลี้ยงเรามา เราเลี้ยงทานตอบ  ๒.การชวยทําการงานของทาน ๓.การดํารงวงศตระกูล ๔.การ

ประพฤติตนใหเหมาะกับความเปนทายาท และ๕.เมื่อทานลวงลับ ทําบุญอุทิศใหทาน   

  ๑.๔.๓ การสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครับ หมายถึง แนวทางการนําหลัก

พุทธธรรมไปสรางเปนแนวทางสําหรับการบริหารจัดการของเทศบาลเมืองเลยผานกระบวนการมีสวน

รวมของสถาบันครอบครัว 

  ๑.๔.๔ ครอบครัวเขมแข็ง หมายถึง การปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทของตนเองในฐานะ

เปนสวนหน่ึงของครอบครัวที่บิดา มารดา และบุตรโดยสมบูรณ 

  ๑.๔.๕ เทศบาลจังหวัดเลย หมายถึง เปนเทศบาลหน่ึงที่มีสํานักงานต้ังอยูพื้นที่ตําบล

กุดปอง อําเภอเมือง จังหวัดเลย 

  

  ๑.๕ ประโยชนที่ไดรบัจากการวิจัย 

 ๑.๕.๑ ทําใหทราบสภาพทั่วไปของการบริหารจัดการเพื่อสรางความเขมแข็งของสถาบัน

ครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลย 

 ๑.๕.๒ ทําใหทราบการบริหารเชิงพุทธบูรณาการเพื่อสรางความเขมแข็งของสถาบัน

ครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลย 

 ๑.๕.๓ ทําใหทราบแนวทางการประยุกตใชการบริหารเชิงพุทธบูรณาการเพื่อสรางความ

เขมแข็งของสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลย 

 ๑.๕.๔ ผลการวิจัยจะเปนประโยชนตอการสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวในเขต

เทศบาลเมืองเลย และชุมชนอื่นๆ ได 



บทท่ี ๒ 

เอกสาร และงานวจิัยท่ีเกี่ยวของ 
 

 บทน้ีเปนการวิเคราะหแนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารเชิงพุทธบูรณาการเพื่อสรางความ

เขมแข็งของสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลย รวมทั้งขอมูลทั่วไปเก่ียวเทศบาล มาเสนอไวโดยการ

รวบรวมเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของผูศึกษาไดแบงเนื้อหาออกเปน ๗  สวน ดังน้ี 

๒.๑ แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการ 

๒.๒ หลักพุทธธรรมสําหรับการสรางสถาบันครอบครัว 

๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับการสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว 

๒.๔ แนวคิด และทฤษฎีบทบาท 

๒.๕ พ้ืนที่การวิจัย 

๒.๖ งานวิจัยที่เก่ียวของ 

๒.๗ กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

  ๒.๑ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

  การบริหารวา หมายถึง การทํางานของคณะบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไปที่ปฏิบัติงานใหบรรลุ

เปาหมายเดียวกัน ความหมายเชิงพฤติกรรมวา การบริหารคือศิลปะในการทํางานใหบรรลุเปาหมาย

รวมกับผูอ่ืน ประกอบดวยลักษณะ ๒ ประการ คือมีวัตถุประสงคและมีความรวมมือรวมใจกัน สําหรับผูที่

ใชภาวะผูนําในการทํางานกับบุคคลหรือกลุมบุคคล เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน การใชอํานาจ

ที่มีอยูจัดดําเนินงานของสถาบันนั้น ใหดําเนินการไปสูจุดหมายที่ตองการตอกิจกรรมตางๆ ที่บุคคลต้ังแต

สองคนขึ้นไปรวมกันดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค อยางใดอยางหน่ึง หรือหลายอยางรวมกัน๑ 

 การบริหารน้ัน (Administration) มาจากภาษาลาตินวาการบริหาร Administrare) ซึ่ง

แปลวา การรับใช การจัดการ การปฏิบัติภารกิจ การอํานวยการ (to serve, to manage, to conduct, 

to direct) ในทางการบริหารเรามักจะเนนความหมายของคําวา (Administration) ไปในแงของการใช

                                                        

 
๑
พระมหาไพทูรย วรรณบุตร, การบริหารคณะสงฆไทย, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ๒๕๕๐), 

หนา ๓๓. 



 

๗ 
 

เพราะถือวาขาราชการตองเปนผูรับใชประชาชน มิใชเปนเจานายของประชาชน๒การรวมมือดําเนินหรือ

ปฏิบัติงานในองคการใดๆ๓ รวมทั้งการใชศาสตรและศิลปโดยการนําเอาทรัพยากร (Administration 

Resource) มาประกอบเปนกระบวนการของการบริหารเปน (Process of Administration) ใหบรรลุถึง

วัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพอยางใดอยางหนึ่งรวมกัน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคอันเดียวกนั  

โดยอาศัยความรวมมือจากบุคคลอ่ืนๆ คําวาการบริหารหมายถึงการทํางานของคณะบุคคลตั้งแตสองคน

ขึ้นไป รวมมือกันปฏิบัติงาน เพ่ือบรรลุถึงวัตถุประสงคที่ต้ังเอาไวรวมกัน หรือหมายถึง กระบวนการทาง

สังคม ซึ่งสามารถมองไดในเรื่องของโครงสราง เปนความสําคัญระหวางบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา

ตามลําดับขั้นตอนของสายบังคับบัญชา ในหนาที่เปนขั้นตอนของหนวยงานที่ระบุหนาที่เดนชัด มีความ

รับผิดชอบ และเปนเครื่องอํานวยความสะดวกตางๆ เพ่ือใหงานนั้นสําเร็จตามเปาหมายหรือทางการ

ปฏิบัติงานเปนกระบวนการบริหารดําเนินการในสถานการณที่บุคคลตอบุคคลกําลังมีปฏิสัมพันธ หรือมี

ความสัมพันธตอกัน หรือการรวมทําปฏิกิริยาเก่ียวของซึ่งกันและกันสวนความหมายของการบริหารน้ัน 

หมายถึงการแกปญหาใหบรรลุเปาหมายตามลักษณะของการแกปญหาอาจดําเนินไปในรูปของการ

ตัดสินใจและการปฏิบัติงานก็ได๔  

 กระบวนการบริหารจัดการตามแนวคิดของ เฮ็นรี  ฟาโยล (Henry Fayol) กลาวไว ๕ 

ประการ๕ เชนเดียวกันการบริหารจัดการ ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

  ๑) ดานการวางแผน (P=Planning) หมายถึงหนาที่สําคัญของนักบริหารที่จะตองทํา

สําหรับกิจกรรมหน่ึงกิจกรรมใด ความสําเร็จของการวางแผนขึ้นอยูกับการวิเคราะหขอมูลในอดีต การ

ตัดสินใจในปจจุบันและการประเมินสภาพแวดลอมของอนาคต 

  ๒) ดานการจัดองคการ (O=Organizing) หมายถึงการจัดระเบียบโดยการนําเอาสวน

ตางๆ ที่เก่ียวของมารวมกันในรูปของสวนรวม เพื่อใหการใชอํานาจบริหารงานและเปนศนูยอาํนวยการ ให

งานดําเนินลุลวงเปาหมายที่กําหนดไว 

                                                        

 ๒อิสระ สุวรรณบล, ปทานุกรมการบริหาร, (พระนคร : โรงพิมพของสมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย, 

๒๕๑๔), หนา ๗. 

 ๓ชุป กาญจนปกร, รัฐประศาสนศาสตร, สํานักวิจัยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, (พระนคร : โรงพิมพ

มงคลการพิมพ, ๒๕๕๓), หนา ๓. 
 

๔
กมล รอดคลาย, คูมือการบริหารศูนยในวัด, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๕๓), หนา ๙๙. 

  
๕
เฮ็นรี  ฟาโยล (Henry Fayol),  วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารเมืองหลวงและการบริหารทองถิ่น : 

สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝร่ังเศส ญ่ีปุน และไทย (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ โฟร เพซ, ๒๕๔๕), หนา ๓๙. 



 

๘ 
 

  ๓) ดานการบริหารงานบุคคลากร (S=Staffing) หมายถึง กระบวนการจัดหาคนใหมี

ความเหมาะสมกับลักษณะของงาน ดวยมุมมองขององคการและขอกําหนดของการสรรหาบุคคลากร โดย

ใชขอมูลการวางแผนทรัพยากรมนุษย เพ่ือนํามาตัดสินใจที่จะเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติของลูกจางที่ดีเขา

มาทํางานใหกับองคการ 

  ๔) ดานการอํานวยการ (D=Direction) หมายถึง การเลือกทางออกที่ดีที่สุด เพ่ือนําไป

ปฏิบัติเปนหลักสําคัญของการวางแผน นักบริหารเห็นวาเปนงานที่ตองทําเปนประจํา เพราะจะตองหา

ทางเลือกอยูตลอดเวลาวาจะทําอะไร ใครเปนคนทํา ทําที่ไหน เม่ือไร และบางครั้งก็ตองคิดวาทําอยางไร 

  ๕) ดานการควบคุม (C=Controlling) หมายถึงวิธีการใชสําหรับการควบคุมเพื่อที่จะเนน

ใหความสําคัญกับการใชกลไกดานการตลาด เชน ราคาและสวนแบงการตลาด เพื่อใหควบคุมกิจกรรมใน

การดําเนินงานของหนวยเศรษฐกิจและสามารถใชสรางเปนมาตรฐานในการควบคุมระบบได ผูบริหารที่

ดําเนินการกับหนวยเศรษฐกิจเหลาน้ีอาจถูกประเมินไดจากพ้ืนฐานดานกําไรและขาดทุน๖  

 นอกจากน้ีนักปกครองหรือนักบริหารจะตองมีการควบคุมตนเองดวยการประพฤติคุณธรรม

สําหรับนักบริหารใหเปนผูมีคุณลักษณะดังที่พระพุทธเจาตรัสไวในทุติยปาปณิกสูตร (อง. ปฺจก. ๒๒/

๕๓,๕๖) ดังน้ี ๑. จกฺขุมา หมายถึง ตองมีปญญามองการณไกล ตองเปนผูฉลาดสามารถในการวางแผน

และฉลาดในการใชคน คุณลักษณะขอน้ีตรงกับภาษาอังกฤษวา Conceptual Skill ๒. วิธูโร หมายถึง 

ตองเปนผูมีความสามารถในการจัดการธุระตางๆ หรือกิจกรรมทั้งปวงไดดีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานขอ

น้ีตรงกับ คําวา Technical  Skill ๓. นิสฺสยสมฺปนฺโน หมายถึง เปนผูมีมนุษยสัมพันธดีกับเพ่ือนรวมงาน

และบุคคลอ่ืนซึ่งเปนทักษะดานมนุษยสัมพันธ ขอนี้ตรงกับคําวา Human Relation Skill คุณลักษณะทั้ง 

๓ ประการน้ีมีความสําคัญมากนอยตางกัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับระดับความแตกตางของนักบริหาร ถาเปนนัก

บริหารระดับตนจะตองเปนผูมีคุณลักษณะขอ ๒.วิธูโรและขอ ๓. นิสฺสยสมฺปนฺโน เพราะตองลงมือ

ปฏิบัติงานรวมกับผูรวมงานหรือทีมงานอยางใกลชิด แตอยางไรก็ตามผูบริหารระดับตนจําเปนตองพัฒนา

คุณลักษณะขอ ๑. จกฺขุมา ไปดวย ก็คือการพัฒนาปญหาเพ่ือเตรียมพรอมเลื่อนขึ้นสูตําแหนงผูบริหาร

ระดับกลางตอไปจากคุณลักษณะและทักษะของผูบริหารระดับตางๆ ตามที่ไดกลาวถึง๗ 

                                                        

  
๖
วิเชียร วิทยอุดม, องคการและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : ธนธัชการพิมพ, ๒๕๕๐), หนา ๓๓-๒๕๐.  

       
๗
พระธรรมโกศาจารย (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หนา ๓๘ – ๓๙. 



 

๙ 
 

  กลาวไดวา การบริหารเปนวิธีการทําใหงานสําเร็จโดยอาศัยผูอ่ืน (Getting things done 

through other people) และกลาววาหนาที่ของผูบริหารเปนกรอบในการพิจารณาของผูบริหารให

สําเร็จ มี ๕ ประการ ตามคํายอภาษาอังกฤษวา “POSDC” ดังนี้ คือ 

๑.  P คือ Planning หมายถึง การวางแผนเปนการกําหนดแนวทางกาะดําเนินงานเพ่ือ

ความสําเร็จที่จะตามมาในอนาคต ผูบริหารที่ดีตองมีวิสัยทัศนที่กวางไกล เพ่ือกําหนดทิศทางขององคกร 

๒.  O คือ Organizing หมายถึง คือ การจัดองคกร เปนการกําหนดโครงสราง

ความสัมพันธของสมาชิกและสายบังคับบัญชาภายในองคกร  มีการแบงงานกนัทาํและการกระจายอํานาจ 

๓.  S คือ Staffing หมายถึง งานบุคลากร เปนการสรรหาบุคลากรใหม การพัฒนา

บุคลากรและการใชคนใหเหมาะสมกับงาน 

๔.  D คือ Directing หมายถึง การอํานวยการ เปนการสื่อสารเพื่อใหเกิดการดําเนินการ

ตามแผน ผูบริหารตองมีมนุษยสัมพันธที่ดี และตองมีภาวะผูนํา 

๕.  C คือ Controlling หมายถึง การกํากับดูแล เปนการควบคุมคุณภาพของการ

ปฏิบัติงานภายในองคกร รวมทั้งกระบวนการแกปญหาภายในองคกร๘ 

  กลาวไดวา แนวคิด และทฤษฎีทางการบริหารเปนการใหวิธีการดําเนินกิจกรรมในองคกร

ต้ังแต ๒ คนขึ้นไปที่โดยการนําเอาทรัพยากรมาใชใหเกิดความคุมคาตอการบรรลุเปาหมายและ

วัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางชัดเจนซึ่งอาจจะอยูในรูปของกระบวนการตาง ๆ ไดแก กระบวนการ

วางแผน กระบวนการจัดองคกร กระบวนการจัดบุคลากรหรือบุคคล กระบวนการอํานวยการหรือการสั่ง

การ และกระบวนการกํากับดูแลใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดสวนคุณสมบัติของผูบริหารแมวาจะอธิบาย

แตกตางกันแตไปหรือระบุถึงคุณสมบัติมากมายแตอยางนอยจะตองมีปญญามองการณไกล มีความ

เชี่ยวชาญเฉพาะดาน ผูมีมนุษยสัมพันธดีกับเพ่ือนรวมงาน จึงกลาวไดวา แนวคิด และทฤษฎีทางการ

บริหารสามารถที่จะนําไปสูการสรางสถาบันครอบครัวใหเขมแขง็ไดเพราะกระบวนการบรหิารของเทศบาล

จะตองมีการใชทรัพยากรไปเพ่ือสรางสังคมแหงความสุขดวยเกิดความคุมคา สงเสริมใหภาคประชาชนเขา

มาสวนรวมในการการกําหนดทิศทางการดําเนินกิจกรรมเพื่อแกไขปญหาหรือปองกันปญหาที่อาจจะ

เกิดขึ้นจึงตองมีการประสานการทํางานไปดวยกันระหวางประชาชนกับเทศบาล 

 

 

 

                                                        

  
๘
เร่ืองเดียวกัน, หนา ๓ - ๕. 



 

๑๐ 
 

  ๒.๒ หลักพุทธธรรมสําหรบัการสรางสถาบนัครอบครวั 

 การนําหลักพุทธธรรมมาสรางความเขมแข็งใหกับสถาบนัครอบครวัแมวาจะอาศยัการปฏบิติั

ตามบทบาทหนาที่ตนเปนอยางดีแลวยังสามารถทําใหสังคมและมิตรสหายเพ่ิมพูนมากย่ิงขึ้นเพราะการ

ปฏิบัติตามหลักทิศ ๖ หรือ ตามหลักสิงคาลกสูตร เปนหลักพุทธธรรมที่สามารถนําไปสรางใหครอบครัว

เกิดความสุขไดเพราะทุกตางก็ทําหนาที่ของตนเองอยางไมบกพรองนั้นเองซึ่งในการศึกษาวิจัยฉบับจะพูด

เพียง ๒ ทิศเทาน้ัน กลาวคือ ทิศเบื้องหนา ไดแก บทบาทหนาที่ของบิดากับมารดา และทิศเบื้อหลัง ไดแก

บุตรธิดา  

 หลักทิศ ๖ น้ันพระพุทธองคทรงสอนใหผูครองเรือนมีความจําเปนจะตองเก่ียวของกับผูคน

รอบขางมากมายในการปฏิบัติน้ันองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจากลาวถงึการสงเคราะหบคุคลตางๆ ตาม

ฐานะอันเหมาะสม  เพื่อความสงบสุขทั้งแกตนเองและผูอื่นเปนการสรางสังคมใหมีความนาอยูซึ่งหลักทิศ 

๖ เปนหลักการดําเนินชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุขตามแนวพุทธจริยศาสตร  ที่พระสมัมาสมัพุทธเจาได

ตรัสเทศนาไวในสิงคาลกสูตรวา  สมัยหน่ึงพระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเวฬุวัน  เขตกรุงราชคฤห  

สมัยน้ันสิงคาลกะคหบดีบุตรลุกขึ้นแตเชาออกจากกรุงราชคฤห  มีผาเปยก  มีผมเปยก  ประคองอัญชลี

ไหวทิศทั้งหลาย  คือ  ทิศเบื้องหนา (ทิศตะวันออก)  ทิศเบื้องขวา (ทิศใต)  ทิศเบื้องหลัง (ทิศตะวันตก)  

ทิศเบื้องซาย (ทิศเหนือ)  ทิศเบื้องลาง  ทิศเบื้องบน  พระผูมีพระภาคไดตรัสถามสิงคาลกะคหบดีดังน้ีวา 

“คหบดีบุตรเธอลุกแตเชาออกจากกรุงราชคฤห  มีผาเปยก  มีผมเปยก  ประคองอัญชลีไหวทิศทั้งหลาย  

คือ  ทิศเบื้องหนา ทิศเบื้องขวา  ทิศเบื้องหลัง   ทิศเบื้องซาย  ทิศเบื้องลาง  ทิศเบื้องบนอยูเพราะเหตุไร”  

สิงคาลกะคหบดีบุตรกราบทูลวา “ขาแตพระองคผูเจริญ  บิดาของขาพระองคกอนตาย  ไดกลาวไวอยางน้ี

วา  น่ีแนะลกูเจาพึงไหวทิศทั้งหลาย  ขาพระองคสักการะ เคารพ นับถือ บูชาคําของบิดาจึงลุกขึ้นแตเชา 

ออกจากกรุงราชคฤห  มีผาเปยก  มีผมเปยก  ประคองอัญชลีไหวทิศทั้งหลาย  คือ  ทิศเบื้องหนา ทิศเบื้อง

ขวา  ทิศเบื้องหลัง   ทิศเบื้องซาย  ทิศเบื้องลาง  ทิศเบื้องบนอยู”  พระผูมีพระภาคตรัสวา “คหบดี  ใน

อริยวินัย (ธรรมเนียมแบบแผนของพระอริยะ) เขาไมไหวทิศ ๖ กันอยางน้ี”  สิงคาลมานพจึงกราบทูลวา

ขาแตพระผูมีพระภาคเจาในพระวินัยของพระอริยเจาไหวทิศทั้ง ๖ อยางไรพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดง

แกขาพระองคดวยเถิดพระเจาขา ดูกอนบุตรคฤหบดีเพราะเหตุที่อริยสาวกไดละกรรมกิเลส ๔ ไมทําบาป

ดวยฐานะ ๔ ไมประพฤติทางเสื่อมแหงโภคะ ๖ ประการปราศจากบาป ๑๔ ประการ  อยางนี้แลวก็ปกปด

ทิศทั้ง ๖ เสียปฏิบัติเพ่ือใหไดชัยชนะในโลกทั้ง๒ละโลกน้ีไปสูโลกหนาแลวก็ไดขึ้นไปเกิดในสุคติโลกสวรรค



 

๑๑ 
 

กรรมกิเลส ๔ ที่อริยสาวกละแลวน้ันไดแกปาณาติบาต ๑ อทินนาทาน ๑ กาเมสุมิจฉาจาร ๑ มุสาวาท ๑๙

ซึ่งผูวิจัยจะไมกลาวถึงคูสามีภรรยาเพราะยังไมมีถือวาเปนครอบครัวที่สมบูรณดังจะไดอธิบายดังตอไปนี้ 

  ๒.๒.๑ ทิศเบื้องหนา 

  ทิศเบื้องหนาน้ันดวยเหตุผลวาทานเปนคนมีอุปการะกอน ภาษาบาลีวา”บพุพการ”ีเปนผู

มากอน ใหการเลีย้งดูบุตรธิดามากอนใหการศึกษา ใหที่อยูอาศัย สําหรับมารดาน้ัน ทานใหบุตรธิดาอาศัย

ทั้งในกายและนอกกาย คืออาศัยอยูในครรภและอาศัยอยูในเรือนเมื่อคลอดออกมา อบรมบมนิสัยให

บุตรอยูในศีลธรรมจริยธรรมที่ดีงาม ทั้งพฤติกรรมทางกาย วาจา แมกระทั้งจิตใจ มารดาบิดาตองปฏิบัติ

หนาที่ของตนรับผิดชอบตอการดําเนินชีวิตของบุตรจนกวาจะมีครอบครัวรับผิดชอบชั่วดีตอตนเองได 

มารดาบิดามีหนาทีอ่นุเคราะหบุตรโดยเหตุ ๕ ประการคือ ๑. หามจากความชั่ว ๒. ใหต้ังอยูในความดี ๓. 

ใหศึกษาศิลปวิทยา  ๔. หาภรรยาที่สมควรให และ๕. มอบทรัพยใหในโอกาสอันเหมาะสม๑๐  

  ทั้ง ๕ ประการ พระพุทธองคจึงทรงชี้ลงไปวาสิริมงคลของคนที่เปนพอแมอยูที่ลูก  และ

ในดานตรงกันขาม  ถาไมปองกันแกไขใหดี  อัปรียจัญไรก็จะมาจากลูกน่ันเหมือนกัน  การปฏิบัติที่เปน

ภารกิจยอดย่ิงของพอแม  คือการเลี้ยงลูก  ความดีเดนอยูตรงน้ีไมใชอยูตรงที่วาใครลูกมากลูกนอย  แตอยู

ตรงที่ใครเลี้ยงลูกดีหรือไมดี  คนลูกมากอาจเปนคนดีของชาติ  แตคนเลี้ยงลูกไดดี  เปนคนดีของศาสนา 

เปนการประกวดกันคนละแง ของทางศาสนานี่เองที่เปนสาระสําคัญของมงคลขอที่  ๑๒ คือ  พอแม  ควร

จะสงเคราะหลูกดวยสถานใดบาง  พระพุทธเจาไดตรัสไวแลวในสิงคาลสูตร  เปนหลักการที่เหมาะเจาะ

ครบถวน ควรแกการศึกษาและปฏิบัติอยางย่ิงซึ่งมารดาบิดาพึงสงเคราะหบุตรดวยสถาน  ๕ สถาน๑๑  คือ   

๑. กันลูกจากความชั่ว  (ปาปา  นิวาเรนฺติ) คือ ขยันชี้โทษแหงความชั่วใหบุตรธิดาฟง

บอยๆ  มิใชเพียงทําโทษเพียงอยางเดียว  การชี้ใหเห็นขอเสียหาย  ขอผิดพลาด  หรือขอบกพรองใหบุตร

ธิดาเห็นดวยทุกครั้ง  จะชวยใหบุตรธิดาจดจําได  การทําโทษมิใชเปนการแกปญหาการประพฤติผิดของ

บุตรธิดาไดเสมอไป  และการกันในที่นี้มิใชหมายถึงการมิใหทําตอไปเพียงอยางเดียว  แต หมายถึง  การ

ปองกัน การบอกใหรูลวงหนากอนที่จะมีการทําผิดตางๆดวย 

๒. ปลูกฝงลูกไวในทางดี  (กลฺยาเณ  นิเวเสนฺติ) คือ  การแนะนํา  การพร่ําสอน  ให

บุตรธิดาไดทราบถึงความดีและการทําความดีตางๆ  รวมทั้งผลของความดีดวย  เม่ือมีการกนัและหามมิให

ประพฤติอยาน้ีแลว  จะตองมีการชี้แจงหนทางที่ควรเดินหรือควรประพฤติดวยเสมอไป  การทําตัวอยางที่

                                                        
๙
ที.ปา. (ไทย) ๑๐/๒๔๒-๒๔๕/๑๙๙-๒๐๐. 

๑๐
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๖๗/๒๑๒. 

๑๑
ปน  มุทุกันต, มงคลชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : สรางสรรคบุคส, ๒๕๔๙), หนา ๒๖๒. 



 

๑๒ 
 

ดีใหบุตรธิดาเห็นก็เปนการสอนใหบุตรธิดาตั้งอยูในความดีอยางหน่ึง และดูเหมือนวาจะดีกวาสอนดวย

ปากเสียดวยซ้ํา 

๓. ใหลูกไดรับการศึกษา  (สิปฺป  สิกฺขาเปนฺติ) คือ การอบรมสั่งสอนบุตรธิดาใหมี

ศิลปวิทยา  มีความรูติดตัวดวยตนเอง  และสงเสียใหบุตรธิดาเรียนวิทยาการตางๆ  ตามถนัด  การหาเงิน

ทองสงบุตรธิดาเรียนน้ันเปนหนาที่ของบิดามารดาโดยตรง  เพราะเมื่อบุตรธิดาไดเรียนวิทยาการสูงมาก

เพียงใดก็จะชวยใหบุตรธิดามีงานทําและไมตองลําบากในการครองชีพในอนาคต  บดิามารดาเองกจ็ะไดพึง่

บุตรธิดาเหลาน้ีดวย  บิดามารดาตองถือคติวา  “หาเงินใสหัวลูก  ดีกวาหาเงินใสกระเปาลูก”  เพราะวิชา

ที่มีอยูในหัวลูกไมอาจหมดได  แตเงินน้ันหากบุตรธิดาเปนคนไมดีอาจหมดสิ้นได 

๔. จัดแจงใหไดแตงงานกับคนดี  (ปฏิรูเปน  ทาเรน  สฺโญเชนฺติ) คือ  การแนะนํา

บุรุษสตรีที่สมควรจะแตงงานกับบุตรธิดาใหรูจักกัน  พยายามพูดแนะนําหรือชี้ใหบุตรธิดาทราบวาบคุคลผู

มีลักษณะเชนใดเปนผูที่สมควรจะแตงงานดวย  ผูมีลักษณะเชนใดเปนผูไมควรแตงงานดวย  แลวคอยเปน

พ่ีเลี้ยงในการคบเพ่ือนของบุตรธิดา  ประเพณีคลุมถุงชนนั้นสมัยใหมไมนิยม  แตมิใชวาบิดามารดาจะไมมี

หนาที่หาคูครองใหบุตรธิดาเสียเลย  ขอน้ีใหบิดามารดาเอาใจใสในการหาคูครองของบุตรธิดา  มิใชปลอย

ใหเลือกกันเองตามใจชอบ  อันจะทําใหเกิดผิดพลาดได 

๕. มอบทรัพยมรดกใหเม่ือถึงกาลควรมอบ  (สมเย ทายชฺชํ  นิยฺยาเทนฺติ)  คือ  บิดา

มาราดามีหนาที่หาทรัพยสมบัติไวใหบุตรธิดาแลวเลี้ยงดูบุตรธิดาใหเปนสุข  ตอจากน้ันก็ควรมีทรพัยสมบติั

เหลือไวใหบุตรธิดาในการพิเศษ  ๒  คราว  คือในคราวบุตรธิดาแตงงานไป  ควรมอบใหเพ่ือเปนทุนในการ

ต้ังตัว  กับในคราวสิ้นชีวิตแลวควรมอบเปนมรดกแกบุตรธิดาไวเปนตัวแทนใหบุตรธิดาระลกึถงึตนอยูเสมอ 

บทบาทหนาที่  ๕ ประการน้ีเปนหนาที่ของบิดามารดาโดยตรง หากบิดามารดาใดประพฤติ

ตามหลักน้ียอมไมไดรับความผิดหวังในบุตรธิดาของตนเลย แตจะไดชื่นชมบุตรธิดาของตนในเม่ือเขาเปน

คนดี มีวิชาความรูและมีหลักฐาน เทากับไดทําใหสังคมในครอบครัวเปนสังคมที่นาอยูเปน “สวรรคใน

บาน” อยางแทจริง๑๒ นอกจากน้ีบทบาทมารดาบิดาในการทําหนาที่ของตนเองดวยอนุเคราะหบุตรโดย

เหตุ๕ ประการน้ีแลว บุตรยอมเปนคนมีคุณภาพ มีความสุขความเจริญ ดวยชาติวุฒิ คุณวุฒิ และวัยวุฒิ 

การทําหนาทีข่องพอแมที่ดีมีดังน้ี 

  ๑. หนาทีท่างกาย คือ การสอนใหลูกไมทําชั่ว - แนะนําใหลูกทําความดี สงเสริมลูกใหเรียน

ศิลปวิทยา การชวยเลือกคูครองที่เหมาะสมใหกับลูกการแบงทรัพยมรดกใหในสมัยอันควร 

                                                        
๑๒

พระราชวิสุทธิโมลี(ทองดี  สุรเตโช  ป.ธ. 9), หลักธรรมสําหรับการพัฒนาสังคม, (กรุงเทพมหานคร  :  

กรมศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๒๕), หนา ๕๒. 



 

๑๓ 
 

  ๒. หนาที่ทางใจ คือ การพาลูกเขาวัดศึกษาพระธรรมคําสอน การชักจูงลูกสวดมนตไหวพระ  

กอนนอน การชักนําลูกใหทําบุญรักษาศีล - ชักนําลูกใหไดฝกสมาธิการ ชักนําลูกใหไดบวช 

  ๓. ผลดีของการทําหนาที่พอแมที่ดี คือ ไดรับความปติภาคภูมิใจ ครอบครัวสงบรมเย็น      

เปนสุข และสังคมสงบสุข ประเทศชาติไดคนดี๑๓ 

  พอแมเปนผูออกแบบลูก  เปนวิศวกรสรางลูก  เปนเบาหลอมชีวิตจิตใจลูก  ลูกจะมีวิธีชีวิต

จิตใจอยางไร  จึงขึ้นอยูกับพอแมผูเลี้ยงดูเปนสําคัญเพราะแมเปนผูสรางผูเสริม  เปนผูสง  เปนผูเสียสละ  

เปนผูสอน  คนโบราณทานกลาวถึงวิธีการสอนลูกไววิธีหน่ึงวา  “รักวัวใหผูก  รักลูกใหตี”  วิธีนี้ไมใชสูตร

สําเร็จ  ยังมีอีกหลายวิธีสําหรับสอน  อบรม  บมนิสัยลูกใหเปนคนดีเปนคําบําเพ็ญประโยชนตามที่สังคม

ตองการ  ในความเปนจริงคําวา  “รักวัวใหผูก  รักลูกใหตี”  นั้น  หมายถึงใหวากลาวตําหนิในเมื่อทําผิด  

และยกยองชมเชยเมื่อทําดีทําถูกตองดังที่กลาววา  ถารักวัวอยากลัวทานใหผูก  ถารักลูกก็อยาปลอยคอย

วาขาน  หากพอแมพะนอลูกไมถูกกาล ก็เหมือนหวานพืชฉิบหายในแผนดิน การที่พอแมคอยเอาใจใสวา

กลาวตักเตือนลูกของตน  โดยการหามไมใหทําสิ่งที่ผิดเรียกวา  ตีดวยปาก ถากดวยวาจา สวนไมเรียวหาก

จะมีของใหเปนวิธีสุดทายอยางเลี้ยงดวยวิธีรุนแรง เพราะความรุนแรงไมเคยสรางสรรคสิ่งที่ดีงามแตเปน

ความหายนะและทําลาย ทานอยากไดลูกชนิดไหน 

  อบรมดวยความอมิตร  จะคิดตอตาน 

  อบรมดวยความเปนมิตร  จะสนิทรักโลก 

  อบรมดวยความตํ่าชา  จะไมกลาในชีวิต 

  อบรมดวยการดุดา  จะซาดื้อดาน 

  อบรมดวยการชม  จะหลงลมระเริงใจ 

  อบรมดวยการติแทรกการชม จะนิยมสิ่งถูกตอง 

  อบรมดวยการใหความม่ันใจ จะไมหวั่นในโลกธรรม 

  อบรมดวยการใหกําลังใจ  จะมีความมั่นใจในตนเอง 

  อบรมดวยความยุติธรรม  จะเลิศล้ําเหนือมนุษย 

      พระพุทธศาสนาไดกลาววา  การสรางสัมพันธภาพที่ดีที่สุด  คือ  การปฏิบัติตามหนาที่      

การปฏิบัติตามหนาที่  คือ  การปฏิบัติธรรม  การสงเคราะหบุตรธิดา จึงถือเปนหนาที่ที่ถูกตองเหมาะสม 

                                                        

 
๑๓

พุทธทาสภิกขุ, เตือนใจวัยรุน, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพธรรมสภา ,ม.ป.ป), หนา ๒๓–๒๔. 



 

๑๔ 
 

สมควรอยางยิ่งของพอ แม เม่ือทําถูกตองชอบธรรมแลว  จัดวาเปนมงคล  คือ  ความเจริญกาวหนาของ

ชีวิตและสถาบันครอบครัวชั่วนิรันดร๑๔ 

 นอกจากน้ีบทบาทหนาที่ในการเลี้ยงดูบุตรธิดาทางโลกของบิดามารดา พอสรุปได  ดังน้ี 

         ๑) เลี้ยงดูลกู คอยปอนขาวปอนนํ้า ใหอาหารที่ดีมีประโยชน เพ่ือใหลูกรักเจริญเติบโต มี

รางกายแข็งแรง อีกทั้งคอยปกปองคุมกันภัยอันตรายและคอยใหความรัก ความอบอุน เปนการใหทั้ง

อาหารกายและอาหารใจควบคูกันไปดวยหลักที่วาจิตใจที่เขมแข็ง ยอมอยูในรางกายที่แข็งแรง  

       ๒) อบรมสั่งสอน เพ่ือลูกเติบโตมีชีวิตที่มีคุณภาพ เปนคนมีเหตุผล รูจักคิด รูจักแกไข

ปญหา ไมเห็นแกตัว มีนํ้าใจชอบชวยเหลือคนอื่นเปนตน  

            ๓)  เปนแบบอยางความเปนหญิงใหลูกสาวและความเปนชายใหลูกชายไดลอกเลยีนแบบ 

เด็กหญิงจะลอกเลียนแบบความเปนหญิง และลูกชายจะลอกเลียนแบบความเปนชายที่ถูกตองจาก

ลักษณะทาทาง อารมณ การพูด และอุดมคติ จากบิดามารดามาเปนลักษณะของตนเพ่ือพัฒนาไปสูความ

เปนสตรี และความเปนบุรุษที่สมบูรณ มีความสํานึกในบทบาทและหนาที่ของสตรีเพศและบุรุษเพศ มี

ความภาคภูมิใจในความเปนสุภาพบุรุษ ความเปนสุภาพสตรีของตน ๑๕ 

การสรางครอบครัวใหสมบูรณนั้นจะตองมีบุตรธิดา เพราะบุตรธิดามีความหมายตอชีวิต

ครอบครัวเปนที่สุด บุตรเปนที่ตั้งเปนที่ตองการปรารถนาของชนทั้งหลาย  เพราะลูกจะเปนผูสืบตระกูล 

เปนผูที่บิดามารดาตองฝากผีฝากไขเมื่อยามเจ็บปวยและแกเฒา ฉะน้ัน ลูกผูเปนทายาทสืบตระกูล และ

สามารถฝากผีฝากไขของบิดามารดาไดน้ันจะตองเปนลูกที่ดี คือเปนคนที่สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ   

และที่กลาวมาทั้งหมดน้ันเปนเพียงบทบาทหนาที่ในการเลี้ยงดูอบรมบุตรธิดาแบบทางโลกเทานั้น 

สวนบทบาทหนาที่ในการเลี้ยงดูบุตรตามทรรศนะพระพุทธศาสนาเถรวาทน้ันบิดามารดา

มิใชมีแตเพียงความรักและวัตถุสิ่งของเครื่องใชเทาน้ัน แตตองมีสติและปญญาประกอบดวย เพราะบิดา

มารดาตองเปนพรหมของลูก เปนเพ่ือน และเปนทุกสิ่งทุกอยางสําหรับลูกและที่สําคัญ คือ เปน

กัลยาณมิตรของลูกใหได ไดแก บิดามารดาอบรมสั่งสอนบุตรธิดา)๑๖ หนาที่เลี้ยงดูบุตรของบิดามารดา๑๗ 

ประกอบดวย ๕ ประการ ไดแก  ๑.กันลูกจากความชั่ว ๒.ปลูกฝงลูกไวในทางดี คือ การแนะนํา การพร่ํา

สอนใหบุตร ๓.ใหลูกไดรับการศึกษา ๔. จัดแจงใหไดแตงงานกับคนดี  และ๕. มอบทรัพยมรดกใหเม่ือถึง

กาลควรมอบดังไดอธิบายไวแลว 

                                                        

  
๑๔

พระเทพดิลก (จันทร  กุสโล), มงคลชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : บรรณาคาร, ๒๕๓๒), หนา ๓๒. 
๑๕

เร่ืองเดียวกัน, หนา ๕๐-๕๑. 
๑๖

องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๓๗๑/๘๒. 
๑๗

ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๖๗/๒๑๒-๒๑๓. 



 

๑๕ 
 

          ๒.๒.๒ ทิศเบื้องหลัง 

  บทบาทหนาที่ในการเปนบุตรธิดาที่ดียอมมีหลักการปฏิบัติในฐานะสมาชกิของครอบครวั

และสมาชิกของสังคมซึ่งอาจจะเริ่มจากความมีกตัญูกตเวทีในการคิดถึงพระคุณทานน้ันดแีลว แตจะใหดี

ย่ิงๆขึ้นไป ตองพรอมไปดวยการปฏิบัติตอทานตลอดไปชั่วชีวิต ในสิ่งที่ลูกพึงกระทํา นั่นคือทําหนาที่ของ

ลูกที่พึงปฏิบัติตอผูใหกําเนิดทั้งสองในทางพระพุทธศาสนาไดแสดงหนาที่ของลูกพึงปฏบิติัตอแมและพอ ๕ 

ประการ ดังน้ี 

                 ๑. ทานเลี้ยงเรามาแลว ตองเลี้ยงทานตอบแทน  ขอน้ีมิไดหมายถึงวาแมพอเลี้ยงเรามา ก็

เพ่ือหวังมาเอาคืนในภายหลัง ความรูสึกนั้นไมมีแนนอนกับแมพออยางแทจริง แตใหเราคิดวาถาเราไม

เลี้ยงทานแลวใครจะเลี้ยง เหมือนเชนเราครั้งเปนทารก ถาหากทานไมเลี้ยงเราใครจะเลี้ยง แมนปลอยทิง้ๆ

ขวางๆก็คงลําบากยากแคนไปแลว 

                 ๒.ทํากิจธุระของทาน  งานของทานที่ไดทํามาแลว และยังคงดําเนินการอยู หรือภาระ

ใดๆที่เกิดขึ้น ณ ปจจุบัน เปนสิ่งที่ลูกควรตองสอบถาม แสดงนํ้าใจทั้งชวยทานแบงเบาภาระ เพราะอายุ

ทานก็เยอะแลว คนอ่ืนทําก็คงไมทําใหทานสบายใจไดมากเทากับลูกของทาน 

                 ๓.ดํารงรักษาวงศสกุล ใหคงอยูและไมเสื่อมเสียหาย การไดกําเนิดลูกมาคนหนึ่ง อยาง

นอยก็หวังใหไดสืบทอดวงศสกุล ไมใหสังคมไดดูแคลนวาลูกบานน้ันบานน้ีไปทําเสื่อมเสีย จนตองออกมา

ถามวา “ลูกใครหนาชางเปนเชนน้ี” การที่จะใหสกุลคงอยูไดลูกจึงตองคบหาแตเพ่ือนที่ใฝดี ไมชักชวนไป

ในทางเสื่อม โดยเฉพาะตองทําหนาที่ของตน ในเบื้องตนคือเชื่อฟงคําสั่งสอนทาน เรียนและศึกษาตาม

หนาที่อยางสมบูรณ แมไปทํางานจะมีครอบครัว ก็ตองปรึกษาทานเพ่ือใหไดมาซึงสามีภรรยาที่ดี 

                 ๔.ปฏิบัติตนเปนคนดี เปนผูสมควรรับมรดก   มรดกสมบัติที่ทานมีอยู สุดทายก็มอบ

ใหกับผูเปนลูก แตก็จะเปนผูรับมรดกน้ัน ตองทําตนใหสมควรรับ เพ่ือใหทานไดสบายใจวาสมบัตินี้จะไม

สูญไปเม่ือมอบให น้ันคือตองเปนผูอยูในศีล ในธรรม อยางนอยก็ศีล ๕  นอกจากนั้นก็ตองศึกษาวิชาการที่

เหมาะสมกับมรดกนั้นวา จําเปนตองใชศิลปวิทยาใดบางจึงจะรักษาไวไดอยางสมบูรณ ก็ตองศึกษาเรื่อง

น้ันๆอยางเต็มที ่



 

๑๖ 
 

                 ๕. เมื่อทานลวงลับ ทําบุญอุทิศให  เปนหนาที่ของลูกโดยตรง ที่จะตองทําบุญอุทิศสวน

กุศลใหทาน เพราะนอกจากจะไดทําบุญอุทิศสวนกุศลแลว ยังไดรูจักบริจาคทาน เขาหาพระ เขาหาวัด น้ี

เองที่จะเปนสิ่งไมใหเราเสื่อมไป แมทานจะลวงลับไปแลว๑๘ 

  คําจํากัดความของบทบาทและหนาที่ของลูกไดชัดเจน เพลง เด็กเอยเด็กดี 

 เด็กเอยเด็กดี ตองมีหนาที่สิบอยางดวยกัน (ซ้ํา) 

 หน่ึง นับถือศาสนา 

 สอง รักษาคําใหมั่น 

 สาม เชื่อพอแมครูอาจารย 

 สี่ วาจาน้ันตองสุภาพออนหวาน 

 หา ยึดม่ันกตัญู 

 หก เปนผูรูรักการงาน 

 เจ็ด ตองศึกษาใหเชี่ยวชาญ ตองมานะบากบั่น ไมเกียจ ไมคราน 

 แปด รูจักออมประหยัด 

 เกา ตองซื่อสัตยตลอดกาล นํ้าใจนักกีฬากลาหาญ ใหเหมาะกับกาลสมัยชาติพัฒนา 

 สิบ ทําตนใหเปนประโยชนรูบาปบุญคุณโทษ สมบัติชาติตองรักษาเด็กสมัยชาติพัฒนา จะ

เปนเด็กดีพาชาติไทยเจริญ 

  ทั้งคุณลักษณะทั้ง ๑๐ ประการฝายบุตรธิดาหรือเยาวชนของชาติควรที่ปฏิบัติเพื่อความ

สมบูรณที่จะปฏิบัติตามบทบาทและหนาที่ ดังน้ี ใหความเคารพเชื่อฟงคุณพอ คุณแม ผูใหญ ตั้งใจศึกษา

เลาเรียน ชวยเหลืองานในครอบครัวดวยความเต็มใจ ปฏิบัติตนเปนคนดีชวยรักษาชื่อเสียงเกียรติยศของ

วงศตระกูล รูจักใชและประหยัดทรัพยสินของครอบครัว ดูแลตอบแทนบุญคุณ คุณพอ คุณแม ผูใหญ 

รวมทั้งผูมีพระคุณยามที่ทานแกชราหรือเมื่อถึงเวลาอันควรซึ่งเม่ือทุกคนชัดเจนในบทบาทหนาที่ของ

ตนเองแลว สิ่งตอมาที่ตองรวมกันทําความเขาใจ คือ การแบงงานกันทําในครอบครัว๑๙ 

พระคาถามีวา “บัณฑิตทั้งหลาย ยอมปรารถนาอภิชาตบุตร อนุชาตบุตร ไมปรารถนา

อวชาตบุตรผูตัดสกุล บุตรเหลาน้ีแล มีพรอมอยูในโลก บุตรเหลาใดเปนอุบาสก มีศรัทธา ถึงพรอมดวยศีล 

                                                        

  ๑๘วิกูล  โพธิ์นาง, หนาท่ีของ “ลูก” ตองปฏิบัติตอแมพอ ๕ ประการ, [ออนไลน], แหลงขอมูล: 

http://www.tpa.or.th/writer/read_this_book_topic.php?passTo=7fbd96302a05df77a4445e14dd839b4d

&bookID=1129&read=true&count=true [ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘]. 

  
๑๙

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย , 

หลักสูตร/คูมือคายครอบครัว, ๒๕๔๔, หนา ๙. (เอกสารอัดสําเนา). 



 

๑๗ 
 

รูถอยคํา ปราศจากความตระหน่ี บุตรเหลาน้ัน ยอมไพโรจนในบริษัททั้งหลาย เหมือนดังพระจันทรพน

จากกอนเมฆ ไพโรจนอยู”๒๐ 

ทัศนะทางพุทธศาสนาเถรวาท  คําวา “บุตร” นั้นจึงมีอยู ๓ จําพวก ดังน้ี 

 ๑) อภิชาตบุตร  ไดแก บุตรที่ยิ่งกวามารดาบิดา คือ เลิศกวาบิดามารดา ไดแกบุตรที่มี

ความดี มีความรู ความสามารถ ปญญาเฉลียวฉลาดเฉียบแหลมและมีศีลธรรมคุณธรรมสูงกวาบิดามารดา 

บุตรที่ดีมีคุณธรรมสูงกวาบิดามารดา เปนบุตรชั้นสูง สรางความเจริญแกวงศตระกูล 

 ๒) อนุชาตบุตร ไดแก บุตรที่ตามเย่ียงมารดาบิดา คือ บุตรที่มีความดี ความรู 

ความสามารถ สติปญญาและคุณธรรมเทาเทียมกับบิดามารดาคือเสมอบิดามารดา เปนบุตรชั้นกลาง พอ

รักษาวงศตระกูลไวได 

 ๓) อวชาตบุตร  ไดแก บุตรที่ต่ํากวามารดาบิดา คือ ลูกที่เลวทรามไดแก บุตรที่มีความ

ประพฤติ ความรู ความสามารถ สติปญญาและคุณธรรมตํ่ากวาบิดามารดา เปนบุตรชั้นตํ่า นําความเสื่อม

เสียมาสูวงศตระกูล๒๑ 

บุตรธิดาพึงประพฤติตนใหเปนที่พ่ึงพาของบิดามารดา โดยทําตนเปนคนดี มีวิชาความรู มี

ความประพฤติดี ทําตนเปน “อภิชาตบุตร” คือ บุตรที่ดีกวาบิดามารดา สามารถชวยเหลือบิดามารดาได

ทุกๆ ดาน ทําตัวเปน “อนุชาตบุตร” คือ บุตรที่ดีเสมอตอบิดามารดาสามารถชวยเหลือบิดามารดาได ไม

พึงทําตนเปนประเภท “อวชาตบุตร” คือ บุตรที่ตํ่าชา เปนคนไมดี บิดามารดาทุกคนมีความหวังอยูที่ลูก 

ดังคําโบราณ  กลาวไววา “มีลูกไวพึ่งพา มีศาสนาไวพึงใจ อยาอิ่มเพียงทอง แตพรองทางใจ” บิดามารดา

ทุกคนจะมีความสุขได ก็ตอเม่ือลูกๆ เปนคนดี มีฐานะ มีการงานม่ันคง เปนฝงเปนฝา แตบิดามารดาจะช้ํา

ใจ ถาลูกไมดี บิดามารดาจะนอนไมหลับถาไดขาววาลูกประพฤติตนไปในทางไมดี และในมงคลขอที่ ๑๑ 

คือ มาตาปตุอุปฏานํ๒๒ คือ การบํารุงมารดาบิดา ๒๓ จัดเปนมงคลชีวิตของผูเปนบุตรธิดา ที่องคสมเด็จ

พระสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงประทานไวใหแกบุตรธิดาไดนําไปเปนขอวัตรปฏิบัติ นําพาชีวิตใหพบความสขุ 

ความสําเร็จความดีงามตอไป๒๔ เพราะบุตรพึงมีคุณธรรมตอทาน คุณธรรมของบุตร เริ่มที่รูจักคุณบิดา

มารดา คือรูวาทานดีตอเราอยางไร สูงขึ้นไปอีกคือตอบแทนคุณทาน ในทางพระพุทธศาสนาเถรวาทไดถึง

                                                        
๒๐ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๒๕๒/๒๑๕-๒๑๖. 
๒๑

ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๗๔/๔๓๑-๔๓๓. 
๒๒

ขุ.ขุ. (บาลี) ๒๕/๕-๖/๔. 
๒๓

ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๕-๖/๕-๖. 
๒๔

ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๖๗/๒๑๒-๒๑๓. 



 

๑๘ 
 

กลาวคุณธรรม ของลูกไวอยางสั้นๆ แตเก็บความไวไดอยางครบถวน คือคําวา กตัญูและกตเวที  ฉะน้ัน 

คุณคาและศักด์ิศรีของความเปนลูกรวมอยูใน ๒ คํานี้ ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

บุคคลหาไดยาก  ๒  จําพวก  ไดแก 

๑) บุพพการี  ไดแก บุคคลผูทําอุปการะกอน 

๒) กตัญูกตเวที  ไดแก บุคคลผูรูอุปการะที่ทานทําแลวและทําตอบแทน 

บุพพการี  บุคคลผูทําอุปการะกอน หมายความวา เปนผูชวยเหลือเก้ือกูลผูอื่นโดยไมคิดถึง

เหตุ  ๒ ประการ คือ ๑.ผูนั้นเคยชวยเหลือเรามากอน  ๒.ผูนั้นจะทําตอบแทนเราในภายหลัง  ยกตัวอยาง  

เชน  บิดามารดาเลี้ยงดูบุตรธิดา  และครูอาจารยสั่งสอนศิษย เปนตน สวนกตัญูกตเวที  บุคคลผูรู

อุปการะที่ทานทําแลวและตอบแทน  หมายความวา  ผูไดรับการชวยเหลือจากใครแลวจดจําเอาไว  ไมลืม  

ไมลบลาง  ไมทําลายจะดวยเหตุใดก็ตาม  คอยคิดถึงอยูเสมอ  และทําตอบแทนอยางเหมาะแกอุปการะที่

ตนไดรับมา ฝายบุตรธิดาที่เกิดสืบสายเลือดในอกแท ผูเสมือนดวงใจโดยตรงของพอแม คือ ลูกในไส เด็กที่

ผูอื่นยกให และไดรับอุปการะชุบเลี้ยง จนสามารถพ่ึงตนเองได คือ บุตรบุญธรรม คนภายใตปกครอง พัก

พิงอาศัยเรียนศิลปวิทยา และอบรมบมนิสัย คือ ลูกศิษย 

บุคคลผูพรอมดวยคุณสมบัติทั้งสองประเภทน้ีหาไดยาก คือฝายหน่ึงทําอุปการะกอน แตอีก

ฝายหนึ่งไดรับแลวแตไมตอบแทน ทั้งสองฝายปฏิบัติตอกันไมสมํ่าเสมอ เพราะคนเราน้ันถูกอวิชชาและ

ตัณหาครอบงําจึงมุงแตประโยชนตนฝายเดียว เมื่อตนไดรับความสุขแลว ไมคิดแลเหลียวผูอ่ืน จึงเปนการ

ยากที่จะเปนบุพการี สวนผูที่ไดรับอุปการะจากผูอ่ืนแลวนั้นโดยมาก มักรูจักแตคุณ ไมรูจักตอบแทน จึง

เปนการยากเชนกันที่จะทําตนใหเปนผูกตัญูกตเวทีตอบุพพการีได  การตอบแทนคุณบิดามารดาน้ี ถือ

เปนบทบาทหนาที่ของผูที่เปนบุตรธิดาพึงประพฤติปฏิบัติใหดีที่สุด โดยแบงเปนการตอบแทน ๒ ชวง คือ 

ชวงที่ทานยังมีชีวิตอยูและชวงที่ทานลวงลับไปแลว  

๑) การตอบแทนบุญคุณของมารดาบิดาแบบที่ ๑ (ทั้ง ๒ ชวง)  

      (๑) ทานเลี้ยงเรามาแลว เราตองเลี้ยงทานตอบแทน    

   (๒) ชวยเหลือการงานของทาน     

 (๓) ดํารงวงศตระกูลของทาน      

 (๔) ประพฤติตนใหควรแกการรับทรัพยมรดก    

 (๕) เม่ือทานลวงลับไปแลว  ทําบุญอุทิศใหทานอยางสม่ําเสมอ ๒๕ 

                                                        
๒๕

ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๖๗/๒๑๒-๒๑๓. 



 

๑๙ 
 

๒) การตอบแทนบุญคุณของมารดาบิดาแบบที่ ๒ ถือวาเปนการตอบแทนที่สูงสุด 

พระพุทธเจาทรงสรรเสริญ มี ๔ ประการ ดังน้ี  

  (๑) ถาบิดามารดายังไมมีศรัทธา ไมมีความเลื่อมใสในพระศาสนา ก็แนะนําทานใหมี

ศรัทธา เลื่อมใส ตั้งม่ันในพระศาสนา 

  (๒) ถาบิดามารดายังไมมีศีล ก็แนะนําทานใหตั้งมั่นในศีล  

   (๓) ถาบิดามารดายังเปนคนตระหนี่ ก็แนะนําทานใหใหทาน  

   (๔) ถาบิดามารดายังไมมีปญญา ก็แนะนําทานใหมีปญญา ใหเกิดปญญา รูเห็นเขาใจใน

คําสั่งสอนทางพระศาสนา ๒๖ 

การตอบแทนบุญคุณมารดาบิดาแบบที่ ๒ ทั้ง ๔ ประการนี้ประเสริฐนัก อนึ่ง แมเราจะให

มารดาบิดากินนอน ขับถายอยูบนบาของเราตลอดถึง ๑๐๐ ป คอยปอนนํ้า ปอนขาว นวดเฟน ปรนนิบัติ

บนบาของเราเปนเวลา ๑๐๐ ป ก็ไมถือวาตอบแทนบุญคุณทานไดสูงสุดเทา ๔ ประการแบบที่ ๒ ไดเลย๒๗   

เพราะฉะน้ัน พระพุทธเจาจึงตรัสสอนใหบุตรธิดาตอบแทนบุญคุณทานดวยการบํารุงทานทั้งสอง ซึ่งถือวา

เปนมงคลชีวิตของบุตรธิดา๒๘ ดังพุทธพจนที่วา “เพราะการปรนนิบัติในมารดาบิดาน้ันแล บณัฑติทัง้หลาย 

ยอมสรรเสริญบุตรธิดาในโลกน้ีน่ีเอง เขาละไปแลวยอมบันเทิงในสวรรค”๒๙ 

  กลาวไดวา หลักพุทธธรรมสําหรับการสรางสถาบันครอบครัวที่ผูวิจัยนํามาศึกษามีสวนในการ

เพ่ิมหลักการปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ในฐานะสมาชิกของครอบครัวแตละบทบาทซึ่งหากเปนบทบาท

ของบิดารมารดาจะตองมีความสามารถในการปองกันใหบุตรธิดาละเวนจากความชั่วตางๆพรอมกับ

สงเสริมใหบุตรธิดาตั้งอยูในความดี การสงเสริมการศึกษาและศิลปวิทยาอาชีพที่เหมาะสม การแนะนํา

จัดการธุระหาคูครองที่สมควรใหและการมอบทรัพยสมบัติใหในโอกาสอันเหมาะสม สําหรับบทบาทการ

ปฏิบัติในฐานะบุตรธิดาจะตองเห็นสรางใหเห็นความสําคัญของบิดามารดาในฐานะผูมีพระคณุโดยใหระลกึ

ไวเสมอวาทานเลี้ยงเรามาแลว ตองเลี้ยงทานตอบแทน พรอมกับการชวยขนขวายทํากิจธุระในครอบครัว 

การดํารงรักษาวงศสกุลไมใหเสื่อมเสีย การปฏิบัติตนเปนคนดีใหเปนผูสมควรรับมรดก และเม่ือทาน

ลวงลับทําบุญอุทิศใหซึ่งจะเรียกวาเปนผูมีความกตัญูกตเวทีตอบุพการี เม่ือตางฝายก็ปฏิบัติบทบาท

หนาที่ของตนเองอยางดีที่สุดก็จะชวยใหเกิดความเขมแข็งภายในครอบครัวอยางชัดเจน แตกระน้ัน การ

                                                        
๒๖มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, มังคลัตถทีปนี แปล เลม ๒, พิมพคร้ังที่ ๑๐, (กรุงเทพมหานคร: โรง

พิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หนา ๒๐๖. 
๒๗

เร่ืองเดียวกัน, หนา ๒๐๔-๒๐๕. 
๒๘

ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๕-๖/๕-๖. 
๒๙

ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑๖๒/๔๕-๔๖. 



 

๒๐ 
 

ดําเนินกิจกรรมของเทศบาลจะตองเขามาชวยเหลือสนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติไดเปนรปูธรรมมากย่ิงก็ดวย

อาศัยการกําหนดนโยบายทางการบริหารเพ่ือประคับประคองใหสถาบันครอบครัวสามารถปฏิบัติหนาที่

ของตนในฐานะสมาชิกของสังคมเพ่ือปองกันปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น 

 

  ๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับการสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว 

 ครอบครัว หมายถึง สถาบันพื้นฐานของสังคมที่ประกอบดวยสามีภรรยา และหมายความ

ถึงลูกดวย๓๐ เปนกลุมสังคมขนาดเล็กที่ประกอบดวยคนตางเพศ ซึ่งมีความสัมพันธกันทางสมรส หรือ

ทางการสืบสายโลหิต ครอบครัวเปนสถาบันสังคมที่เกาแกมีอยูคูกับสังคมมนุษยและจัดเปนสถาบันที่มี

ความสําคัญตอสังคม เพราะเปนแหลงสรางความสัมพันธของผูคนในสังคมกอใหเกิดความผูกพันกัน สราง

บรรทัดฐานของสังคมทั้งในดานการอยูรวมกันและการทํามาหาเลี้ยงชีพ๓๑ เพราะการทีค่นต้ังแตสองคนขึน้

ไปมาอยูรวมกัน โดยมีความสัมพันธกันดวยการแตงงานหรือมีความผูกพันกันทางสายโลหิตหรือดวยการ

รับเปนบุตรบุญธรรม และอาศัยอยูภายในครัวเรือนเดียวกัน และครอบครัวจะเปนครอบครัวโดยสมบูรณ

ไดก็ตอเมื่อมีลูกเทานั้น๓๒ เพราะครอบครัวถือเปนสถาบันแรกในสังคมมนุษยชาติ เปนสถาบันที่สําคัญที่

กอกําเนิดใหแกมนุษยชาติ สถาบันครอบครัวเปนเบาหลอมมนุษย ฉะน้ัน สังคม รัฐหรือชาติจะได

ทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพหรือไม ก็อยูที่สถาบันครอบครัว๓๓นั้นจะตองประกอบไปดวยบุคคลตางเพศ

ต้ังแต ๒ คนขึ้นไป มีความสัมพันธทางเพศซึ่งกันและกัน มีขอผูกพันที่จะใหความสัมพันธทางเพศที่มตีอกนั

น้ันเปนไปดวยความแนนอนและมีระยะเวลายาวนานพอที่จะทําใหเกิดบุตรธิดาดวยกันได นอกจากน้ัน

จะตองมีขอตกลงทางเศรษฐกิจและสังคมรวมกัน สามารถที่จะเลี้ยงดูบุตรธิดาใหมีโอกาสเจริญเติบโต

ขึ้นมาได๓๔กลุมญาติสนิทกลุมหน่ึงซึ่งอยูรวมหลังคาบานเดียวกันหรืออยูในบริเวณรั้วบานเดียวกัน 

ตามปกติแลว ครอบครัวยอมทําหนาที่เบื้องตนที่จําเปนตางๆ เพ่ือสนองความตองการพ้ืนฐานของมนุษย   

                                                        
๓๐ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทนาน

มีบุคส จํากัด, ๒๕๔๖), หนา ๒๒๐. 
๓๑จรัญ  พรหมอยู, ความเขาใจเกี่ยวกับสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโอเดียนสโตร, ๒๕๒๖), 

หนา ๕๐. 
๓๒จํานง  อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ, สังคมวิทยา , พิมพคร้ังท่ี ๑๐, (ก รุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๔๕), หนา ๗๙. 
๓๓

บรรเทิง  พาพิจิตร, สังคมวิทยา, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโอเดียนสโตร, ๒๕๔๗), หนา ๔๒.   
๓๔

ไพฑูรย เครือแกว, ลักษณะสังคมไทย, พิมพคร้ังที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเลี่ยงเชียงจงเจริญ, 

๒๕๑๓), หนา ๑๓๔-๑๓๕.   



 

๒๑ 
 

ครอบครัวจึงเปนสถาบันที่สําคัญที่สุดของสังคมเพราะเปนสถาบันมูลฐานหรือเปนสถาบันแรกของ

วิวัฒนาการของสังคมมนุษย๓๕ เพราะทุกคนไมสามารถจะมีบุตรไดเสมอไป แตก็อาจมีบุตรบุญธรรมได๓๖

ดังน้ัน สถาบันพ้ืนฐานที่มีหนาที่ถายทอดใหการเรียนรูวัฒนธรรมและคานิยมแกสมาชิกของครอบครัว

รวมทั้งกลอมเกลาพฤติกรรมหรือบุคลิกภาพใหเปนไปตามบทบาทและความคาดหวังของสังคมโดยผาน

กระบวนการขัดเกลาทางสังคม๓๗ และครอบครัว เปนหนวยสังคมที่สําคัญมากในทุกๆ สังคม มีบทบาท

และหนาที่ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและจิตใจ  ถือเปนสถาบันพ้ืนฐานของสังคม ถาครอบครัวเขมแข็ง

ปญหาคนชราและปญหาเด็กจะไมเกิด ปญหาสังคมของชาวตะวันตกสวนใหญจะเปนปญหาคนชราถูก

ทอดทิ้ง ไรคา  ดังน้ัน หนาที่ของครอบครัวพอสรุปได  ดังน้ี 

๑) หนาที่ในการสงเสริมความเจริญเติบโตสวนบุคคลของบุตร  

๒) การใหความรัก ความอบอุน ม่ันคง ปลอดภัย  

๓) การใหเสรีภาพสวนบุคคล  

๔) การแนะนําสั่งสอน  

๕) การปลูกฝงนิสัยที่เอาใจใสในปฏิกิริยาของผูอื่น 

๖) หนาที่ในการสรางสันติสุขภายในบาน  

๗) การสรางความเปนปกแผน มั่นคง ใหแกครอบครัว  

๘) หนาที่ในการสรางจุดหมายชีวิตและแรงจูงใจ ๓๘ 

จากการศึกษาวิจัยของนักสังคมวิทยาหลายทาน พบวา โดยปกติแลวลักษณะของครอบครัว

มักจะมีความแตกตางกัน ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับพ้ืนฐานทางสังคม ไดแก คานิยมขนบธรรมเนียมประเพณีและ

วัฒนธรรมของแตละสังคมเปนสําคัญ สําหรับครอบครัวไทยเราน้ันไดรับอิทธิพลจาก “คานิยม” (Values) 

วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีเปนอยางมาก ดังจะเห็นไดจากลักษณะตางๆ ที่ปรากฏเปน

เอกลักษณของครอบครัวไทยดังตอไปน้ี 

๑) ครอบครัวไทยนิยมยกยองใหผูชายเปนหัวหนาครอบครัว มีหนาที่คุมครองปองกันภัย

อันตรายตางๆ และใหความอุปการะเลี้ยงดูใหความรักใหเกียรติแกสมาชิกในครอบครัวตามควรแกฐานะ

                                                        
๓๕ทัศนีย  ทองสวาง, สังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโอเดียนสโตร, ๒๕๓๗), หนา ๗๗. 
๓๖สุพัตรา  สุภาพ, ปญหาสังคม, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๓), หนา ๒๓. 
๓๗

อัมพร  สุคันธวณิช และคณะ, มนุษยกับสังคม, พิมพคร้ังท่ี ๗, (ก รุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๕๐), หนา ๙๑. 
๓๘

จํานง  อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ, สังคมวิทยา, พิมพคร้ังที่ ๑๐, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๔๕), หนา ๗๙-๘๐. 



 

๒๒ 
 

ของตน เปนผูรับผิดชอบเก่ียวกับเศรษฐกิจของครอบครัวและเปนผูนําของครอบครวัมีอํานาจและสทิธมิาก

ที่สุดในครอบครัว เปนผูบริหารภายในครอบครัวและเปนผูสืบสกุล บุตรจะตองใชนามสกุลของบิดา และ

ภรรยาตองใชนามสกุลของสามี 

๒) ครอบครัวไทยใหความสําคัญตอระบบผูอาวุโส (Seniority) มีการเคารพเชื่อฟง

ตามลําดับอาวุโส จะเห็นไดวาครอบครัวไทยสวนใหญมักจะมีการอบรมสั่งสอนใหสมาชิกในครอบครัวรูจกั

เคารพผูอาวุโสกวา เชน ปู ยา ตา ยาย ลุง ปา นา อา ฯลฯ โดยเฉพาะอยางย่ิงในสังคมชนบททั่วไป บุคคล

ผูสูงอายุในครอบครัวมักจะไดรับความเคารพยําเกรง และเปนที่พ่ึงของผูเยาว   อยูเสมอทั้งการให

คําปรึกษาดานสวนตัวและการงาน เพราะฉะน้ันในครอบครัวไทยจึงปรากฏคําลําดับขั้นของความมีอาวุโส

ไวมากมาย (ปู ยา ตา ยาย ลุง ปา นา อา พ่ี) การแสดงความเคารพเชื่อฟง  ผูอาวุโสน้ีอาจเปนผลมาจาก

คานิยมในเรื่องการยกยองผูอาวุโสคนไทยเปนสําคัญ เพราะคนไทยมักจะใหเกียรติตอผูสูงอายุ เน่ืองจาก

เชื่อวามีประสบการณชีวิตมากมาย จึงสามารถเขาใจถึงสภาพตางๆ ไดดีกวาคนที่มีอายุนอยกวา ดังน้ัน ผู

อาวุโสจึงเปนที่ยอมรับของคนทั่วไปในสังคมไทย ดังคํากลาวที่วา “ตามหลังผูใหญหมาไมกัด 

๓) ครอบครัวไทยเปนครอบครัวเด่ียว (Monogamy) คือ ผูชายมีภรรยาคนเดียวตาม

กฎหมายแตความจริงของลักษณะครอบครัวไทยในเรื่องที่ผูชายมีภรรยาคนเดียวหรือหลายคนน้ัน   ยังไม

สามารถกําหนดไดแนชัดเนื่องจากหลักฐานตางๆ  ในอดีตน้ันไดแสดงใหเห็นวาชายไทยมักนิยมมีภรรยา

หลายคนซึ่งเปนการสมรสแบบ Polygyny ดังเราจะเห็นไดจากการที่พระมหากษัตริย  เจาฟาฯ ขุนนาง

ชั้นสูง ขาราชการ พอคา หรือแมแตคนธรรมดาในสมัยกอนนิยมมีภรรยาครั้งละหลายๆ คน ถือวาเปนการ

สรางบารมีและแสดงความสามารถทางเพศดวย จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จ    พระเจาอยูหัวอานันทมหดิล 

(รัชการที่ ๘) จึงมีกฎหมายระบุแนชัดวาใหผูชายไทยสามารถทําการสมรสไดเพียงครั้งเดียว การสมรสครั้ง

ตอมาถือวาไมถูกตองตามกฎหมาย เพราะฉะนั้น ถาพิจารณาในแงของกฎหมายไทยปจจุบันเปนเกณฑก็

อาจกลาวไดวา ครอบครัวไทยเปนแบบสามีเดียว ภรรยาเดียว (Monopoly) แตในทางปฏิบัติผูชายไทย

โดยเฉพาะอยางย่ิงผูที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีและมีตําแหนงทางสังคมสูงๆ น้ัน ยังคงนิยมมีภรรยาหลายคน

ในเวลาเดียวกันซึ่งสังคมนิยมเรียกภรรยาที่ไมถูกตองตามกฎหมายน้ันวา “อนุภรรยา”  

๔) มีความผูกพันทางสายโลหิต กลาวคือ ครอบครัวไทยมักจะมีญาติ พ่ีนองอยูรวมกัน

เปนครอบครัวใหญ พอแมรักใครผูกพันกับลูกมากแมลูกจะแตงงานแยกยายมีครอบครัวไปแลวก็ยังคง

หวงใยและยังใหความอุปการะอยูเสมอ ถึงแมวาบานจะอยูหางไกลกันก็ยังไปมาหาสูพ่ึงพาอาศัยกัน

เหมือนเดิม  



 

๒๓ 
 

๕) เด็กเปนที่รวมความสนใจของครอบครัว กลาวคือ โดยทั่วไปแลวครอบครัวไทยทุกคน

รักเด็ก พอแมเสียสละทุกอยางเพ่ือลูก สงเสริมใหลูกไดรับการศึกษาเพ่ือสรางความมั่นคงใหกับชวีติ เด็กจะ

ถูกอบรมใหรูจักชวยตนเองต้ังแตยังเล็กและเม่ือโตขึ้นเด็กก็จะพยายามสรางตัวเองใหมากที่สุด 

๖) ครอบครัวไทยเปนครอบครัวขนาดเล็ก (Nuclear Family) ในปจจุบันน้ีครอบครัว

ไทยเปนครอบครัวเดี่ยว คือ มีพอ แม ลูกเปนสวนใหญ โดยเฉพาะในสังคมเมืองมักจะไมคอยมีญาติพ่ีนอง

มาอาศัยอยูดวย การที่ครอบครัวเด่ียวกลายเปนครอบครัวที่สําคัญของสังคมในปจจุบัน เพราะเปน

ครอบครัวที่ยํ้าถึงความเปนอิสรเสรีภาพและความเปนตัวของตัวเอง ซึ่งสอดคลองกับคุณคาของคนไทยใน

ปจจุบันนี้ แตก็ยังปรากฏวามีครอบครัวแบบขยายอีกเปนจํานวนมากในสังคมชนบท ซึ่งสวนมากเราจะพบ

ในลักษณะญาติพ่ีนองอาศัยอยูในยานเดียวกันหรือปลูกบานใกลเคียงกันแมจะแตงงานแลวก็ตาม ญาติพ่ี

นองผูอาวุโสมีอํานาจเหนือสมาชิกทุกคนในครอบครัวและเปนผูชี้ขาดมีการใหความชวยเหลือกันภายใน

ครอบครัว ทั้งกําลังทรัพยและกําลังแรงงานดวย ในสมัยปจจุบันครอบครัวแบบน้ีมีปริมาณนอยมาก เพราะ

อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกนั่นเอง๓๙ 

นอกจากน้ีสํานักสงเสริมสถาบันครอบครัวสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได

กําหนดแนวทางการสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว ดังตอไปน้ี 

๑. การสงเสริมสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว เพื่อสรางความรัก ความอบอุน และความ

เขาใจภายในครอบครัว ไดแก  

- มีความรัก ความเขาใจ และดูแลเอาใจใสกัน 

- เคารพนับถือ ใหเกียรติ จริงใจ และเห็นคุณคากันและกัน 

- มีสิทธิ เสรีภาพ มีการปรึกษาหารือกัน 

- รูและปฏิบัติบทบาทหนาที่ที่ควรมีตอกัน 

- มีเวลาใหกันอยางมีคุณคา 

- มีความเสียสละ สามัคคี ใหอภัยกัน 

- มีการสื่อสารทางบวก 

- มีสวนรวมในการแกไขปญหา 

- ไมมีปญหาความขัดแยงรุนแรง 

๒.การปลูกฝงใหมีวิถีการดําเนินชีวิตที่ดี เพ่ือจะไดมีวิถีการดําเนินชีวิตที่ดีและถูกตองโดย

มีแนวทางการสงเสริมไดแก  

                                                        
๓๙

บรรเทิง พาพิจิตร, สังคมวิทยา, หนา ๓๙-๔๐. 



 

๒๔ 
 

- เริ่มจากบทบาทของพอแม โดยการเปนแบบอยางที่ดี ทําหนาที่อบรมสั่งสอนปลกูฝง

สิ่งที่ดีใหแกลูก เลี้ยงดู ดูแลเอาใจใสสงเสริมพัฒนาการและวุฒิภาวะของลูก 

- ความสัมพันธ โดยใหมีความสัมพันธที่ดีกับคนในครอบครัวญาติพ่ีนอง และเพ่ือนฝูง 

มีความสัมพันธที่ดีกับชุมชน 

- ความเขมแข็งของบุคคล/การพึ่งพาตนเอง โดยมีพัฒนาการทางอารมณ สังคม และ

จิตใจ รูจักเรียนรูและปรับตัวใหสามารถดําเนินชีวิตประจําวันไดดี มีความม่ันใจในชีวิตของตน สามารถ

พ่ึงพาตนเองได 

- สุขภาพรางกายโดยจัดให มีสุขภาพรางกายแข็งแรง 

- แนวคิดในการดําเนินชีวิตโดยให มีสิ่งยึดเหน่ียวทางจิตใจ เชน ศาสนา ยึดหลักความ

พอเพียงมองโลกในแงดี และมีวิธีการหาความสุขที่ดี การละเวนอบายมุข เชน สุรา เที่ยวกลางคืน การ

พนัน คบคนชั่ว ชูสาว ฯลฯ 

๓.การมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือไมสรางปญหาใหกับตนเอง ครอบครัว และ

สังคม และมีสวนรวม ในการปองกันและแกไขปญหา 

- ไมมีพฤติกรรมตอตาน หรือทําความเดือดรอนใหแกสังคม 

- มีสวนรวมในการเก้ือหนุนสังคม/ชวยแกไขปญหาของชุมชนและสังคม 

- มีความตระหนักถึงความสําคัญในการอยูรวมกันในสังคมอยางสงบสุข 

ครอบครัว คือ สิ่งมหัศจรรยที่ธรรมชาติสรางขึ้น หากทานมีการดําเนินชีวิตอยางสมดุล 

จัดการทุกสิ่งดวยหลักของความเปนจริง เหมาะสมกับการใชชีวิตและสถานการณปจจุบัน ทานก็จะ

สามารถใชชีวิตไดอยางปกติสุข และนั่นจะเปนอีกรากฐานหนึ่ง ที่ทําใหครอบครัวของทาน เต็มเปยมไป

ดวยความรัก ความอบอุน ความเขาใจและ นําไปสูครอบครัวที่อยูเย็นเปนสุขรวมกันในที่สุด๔๐ 

  กลาวไดวา แนวคิดเกี่ยวกับการสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวอยูที่สิ่งกอใหเกิด

ความผูกพันกันอันเปนสรางบรรทัดฐานของครอบครัวหรือสังคมจะตองปฏิบัติตามหนาที่ในการสงเสริม

ความเจริญเติบโตสวนบุคคลของบุตร การใหความรัก ความอบอุน มั่นคง ปลอดภัย การใหเสรีภาพสวน

บุคคล การแนะนําสั่งสอน การปลูกฝงนิสัยที่เอาใจใสในปฏิกิริยาของผูอื่น หนาที่ในการสรางสันติสุข

ภายในบาน การสรางความเปนปกแผน ม่ันคง ใหแกครอบครัว และหนาที่ในการสรางจุดหมายชีวิตและ

                                                        

  
๔๐

สํานักสงเสริมสถาบันครอบครัวและสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, แนวทางการเสริมสราง

ความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว, [ออนไลน], แหลงขอมูล : http://www.familynetwork.or.th/node/15741 

[๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘]. 



 

๒๕ 
 

แรงจูงใจซึ่งเปนบทบาทที่สําคัญของผูเปนบิดามารดาอันตั้งตนเองไวในทางที่ถูกตองเหมาะสมตอการเลีย้ง

ดูบุตรธิดาใหมีความสามารถและจิตสํานึกรักครอบครัวและปฏิบัติตนเปนคนดีของสังคม 

 

  ๒.๔ แนวคิด และทฤษฎีบทบาท 

การทําตามหนาที่ที่กําหนดไว เชน บทบาทของพอแม บทบาทของครู หรืออีกนัยหน่ึงก็คือ 

การแสดงพฤติกรรมตามบทบาทหรือตําแหนงหนาที่๔๑ บทบาทจึงถือเปนเรื่องจําเปนและสําคัญสําหรับผู

ดํารงตําแหนงในหนวยงานตางๆ จะถูกแสดงออกมาในรูปของพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออก หรือลงมือ

ปฏิบัติตามคาดหวังของผูอ่ืน ตามสถานภาพ และตําแหนงที่ตนดํารงอยูในขณะน้ันๆ๔๒เพราะการประพฤติ

ปฏิบัติของบุคคลตามตําแหนงและสถานภาพในสังคมนั้นๆ ถาตําแหนงหรือสถานภาพเปลี่ยนไปบทบาทก็

จะเปลี่ยนตามไปดวยและถาบุคคลใดในสังคมมีความสัมพันธระหวางบุคคลในสงัคมมากขึน้เทาใด บทบาท

ก็จะเพ่ิมขึ้นมากเทาน้ัน”๔๓ทีถู่กคาดหวังสําหรับผูที่อยูในสถานภาพตางๆ วาจะตองปฏบิติัอยางไร๔๔ซึง่เปน

สิ่งที่บุคคลจะตองปฏิบัติใหสอดคลองกับตําแหนงหรือหนาที่การงานที่ไดรับมอบหมาย เปนการแสดง

พฤติกรรมตามอํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ใหเหมาะสมและสอดคลองกับความคาดหวังของผูที่

มอบหมายอํานาจน้ัน๔๕ นอกจากน้ียังหมายถึง การกระทําวา ในสถานภาพหน่ึงๆ บุคคลควรจะมีบทบาท

อยางไร โดยจะมีการเรียนรูเปนกระบวนการสําคัญเพ่ือใหทราบวาแตละบุคคลจะตองแสดงบทบาท (Role 

playing) และสวมบทบาท (Role taking) อยางไร ซึ่งการเรียนรูบทบาทน้ีจะเกิดจากการเลียนแบบและ

การสังเกต (Role model) จากบุคคลที่เรายึดถือ (Significant others) เพ่ือจะนํามาเปนแบบอยางของ

                                                        
๔๑ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : นานมีบุคสพับลิเคช่ันส, 

๒๕๔๖), หนา ๖๐๒. 
๔๒พระมหาสุภา อุทฺโท, “บทบาทพระสงฆในทษวรรษหนา (๒๕๔๑ - ๒๕๖๐)”, วิทยานิพนธสังคม

สงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต, (คณะสังคมสงเคราะหศาสตร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๑), หนา ๓๖.  
๔๓กมลรัตน หลาสุวงษ, จิตวิทยาสังคม, (กรุงเทพมหานคร : คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒประสานมิตร, ๒๕๒๗), หนา ๕๐. 
๔๔

งามพิศ สัตยสงวน, สังคมและวัฒนธรรมไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

๒๕๓๘), หนา ๗๓. 
๔๕

ปราชญา กลาผจัญ, พฤติกรรมผูนํา ทางการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 

๒๕๔๐), หนา ๓๓. 



 

๒๖ 
 

บทบาทแหงตนที่จะแสดงตอผูอ่ืนในสถานการณตางๆ ในสังคมตางๆ ที่ตนเองตองการ”๔๖ตามลักษณะ

การรับรูและตามที่แสดงจริง บทบาทเปนผลรวมของสิทธิ์และหนาที่ เชน บุคคลที่เปนครู ก็ตองประกอบ

พฤติกรรมในการสอนและอบรม เม่ือแสดงพฤติกรรมดังกลาวแลวจะเปนไปตามที่สังคมคาดหวังหรือไมก็

ตาม๔๗ หากพิจารณาการแสดงบทบาทน้ันมี ๒ นัย คือ ทางดานโครงสรางบทบาทเปนตําแหนงทางสังคม 

ที่มีชื่อเรียกตางๆ กันแสดงบทบาทโดยคุณสมบัติและกิจกรรมของบุคคลที่ครองตําแหนงนั้นๆ สวน

ทางดานการแสดงบทบาท หรือการมีปฏิสัมพันธ (Social Structure) บทบาทเปนผลตอเน่ืองที่เกิดจาก

แบบแผนการกระทําของบุคคลที่ไดเรียนรูจากสถานการณในสังคม๔๘ 

ลักษณะการแสดงออกตามบทบาทแบงออกเปน ๕ ประเภท ไดแก 

  ๑. บทบาทที่กําหนด หมายถึง บทบาทที่สังคม กลุม หรือองคกรกําหนดไววาเปนรูปแบบ

ของพฤติกรรมประจําตําแหนงตางๆ ที่มีอยูในสังคม กลุม หรือองคกรนั้น  ๆ

  ๒. บทบาทที่ผู อ่ืนคาดหวัง หมายถึง บทบาท หรือรูปแบบของพฤติกรรมที่คนอ่ืน 

(ผูเก่ียวของ) คาดหวังวาผูอยูในตําแหนงจะถือปฏิบัติ เชน นักเรียนคาดหวังวาครูจะชวยอธิบายปญหาขอของ

ใจเก่ียวกับบทเรียนใหกับตน เปนตน บทบาทน้ีมักจะสอดคลองกับบทบาทที่กําหนด 

  ๓. บทบาทตามความคิดของผูอยูในตําแหนง หมายถึง รูปแบบของพฤติกรรมที่บุคคลผูอยู

ในตําแหนงคิด และเชื่อวาเปนบทบาทของตําแหนงที่ตนดํารงอยู 

  ๔. บทบาทที่ปฏิบัติจริง หมายถึง พฤติกรรมที่ผูอยูในตําแหนงไดปฏิบัติ หรือแสดงออกมา

ใหเห็น ซึ่งมักเปนพฤติกรรมที่สอดคลองกับบทบาทตามความคิดของเจาตัวผูอยูในตําแหนง 

  ๕. บทบาทผูอื่นรับรู หมายถึง รูปแบบพฤติกรรมที่ผู อ่ืนไดรับทราบเก่ียวกับการปฏิบัติ

บทบาทของผูอ่ืนในตําแหนง๔๙ 

  

                                                        
๔๖พูนทรัพย สิทธิพรหม, บทบาทของพระสงฆในการพัฒนากับการเขารวมโครงการแผนธรรมแผนดินทองของ

ชาวบานหวยยาง, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๑๖), หนา ๖๐. 
๔๗สงวน สุทธิเลิศอรุณ, ทฤษฎีและปฏิบัติการทางจิตวิทยาสังคม, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพอักษร

พัฒนาพานิชย, ๒๕๔๗), หนา ๖๘. 
๔๘

ประเสริฐ แยมกลิ่นฟุง, สถานภาพและบาทบาท, (กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๖), หนา ๑๘. 
๔๙

เร่ืองเดียวกัน, หนา ๒๓ – ๒๔. 



 

๒๗ 
 

แนวคิดทฤษฎีบทบาท (Role Theory) มีสวนชวยใหสามารถวิเคราะหพฤติกรรมมนุษยได 

ดังน้ันสมาชิกทุกคนในสังคมจึงควรที่จะเรียนรูบทบาทของกันและกัน บุคคลจะแสดงบทบาทหนาที่ของ

ตนเองไดถูกตองเหมาะสมกับสภาพบทบาทที่ไดรับมาตามขอตกลงของสังคมอยางนอย ๓ ประการ คือ   

  ๑. บทบาท หมายถึง บรรทัดฐาน (Norm) ความคาดหวัง ขอหาม ความรับผิดชอบซึ่ง

ผูกพันอยูกับตําแหนงทางสังคมที่กําหนดไว บทบาทตามความหมายน้ี คํานึงถึงตัวบุคคลนอยที่สุดแตมุงไป

ที่การชี้หนาที่อันควรกระทํา 

 ๒. บทบาท หมายถึง ความคิดเห็นของบุคคลผูดํารงตําแหนงที่จะคิด และทําเม่ือดํารง

ตําแหนงน้ันๆ 

 ๓. บทบาท หมายถึง การกระทําของบุคคลแตละคนที่มี จะกระทําโดยใหสัมพันธกับ

โครงสรางของสังคมหรือกลาวอีกในหนึ่งก็คือ แนวทางอันบุคคลที่พึงกระทําเม่ือตนดํารงตําแหนงนั้นๆ

น่ันเอง๕๐ 

 บทบาทเปนลักษณะพฤติกรรมที่กําหนด และยังไดแบงหนาที่ออกเปน “บทบาทในอุดมคต”ิ 

(Ideal Role) หรือบทบาทของผูดํารงตําแหนง อารมณขณะแสดงบทบาท และอุปกรณของผูดํารง

ตําแหนงที่มีอยู ปฏิกิริยาของผูเก่ียวของ อยางไรก็ตามไดสรุปฐานะตําแหนง และบทบาททางสังคมไวดังน้ี 

 ๑. มีสถานภาพ (Status) อยูจริงในสังคม และมีอยูกอนตัวตนจะเขาไปครอง 

 ๒. มีบทบาทที่ควรจะเปนอยูแตละตําแหนง 

 ๓. วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีในสังคมนั้นๆ เปนสวนหน่ึงที่สําคัญในการ

กําหนดฐานะตําแหนง และบทบาทที่ควรจะเปน 

 ๔. ฐานะ ตําแหนงแตละบทบาทนั้น ไดมาจากการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) 

 ๕. บทบาทที่ควรจะเปนน้ันไมแนนอนเสมอไปวาจะเหมือนกัน พฤติกรรมที่เปนจริงของ

คนที่ครองฐานะตําแหนง เพราะพฤติกรรมจริงเปนผลของปฏิกิริยาของคนที่ครองตําแหนงที่มีบทบาทที่

ควรจะเปนบุคลิกภาพของตนเอง และคนอ่ืนที่เขารวมพฤติกรรมและเครื่องกระตุนที่อยูในเวลา และ

สถานที่ที่เกิดจากการติดตอทางสังคม๕๑ 

ทฤษฎีบทบาทไดกําหนดปรัชญาที่นาสนใจไววา ชีวิตสังคมถูกสรางขึ้นมา และคนแตละคน

ในสังคมลวนมีตําแหนงทางสังคมทั้งสิ้น เชน ในฐานะลูกนอง คูครอง พอแม หัวหนาและลูกนอง เปนตน 

                                                        
๕๐

D.J. Role Levinson, Personality and Social Structure in the Organization Setting : 

Selected Reading and Projects in Social Psychology,(New York : Random House,1971), p.11. 
๕๑

ฑิตยา สุวรรณชฏ, การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาสังคม,  (กรุงเทพมหานคร  :ศูนยการศึกษา

นโยบายสาธารณสุขมหาวิทยาลัยมหิดล,๒๕๒๗), หนา ๖๐. 



 

๒๘ 
 

ในฐานะที่สังคมไดกําหนดบทบาทเพ่ือปจเจกชน แตละคนจะไดปฏิบัติใหสอดคลองกับโครงสรางทางสงัคม

ที่วางไว โดยเฉพาะอยางย่ิงแบบที่เปนบทบาท ผูกระทํา ทุกคนสามารถเรียนรูไดโดยบทบาทที่เปนตัวแบบ 

ไดชี้ถึงวิถีทางเพ่ือกระทําบางสิ่งบางอยางที่ถูกตอง ซึ่งบิดเดิล (Biddle) ไดกลาวถึงทฤษฎีบทบาทวามี

ลักษณะสําคัญ ๗ ประเด็นดังน้ี๕๒ 

๑. ทฤษฎีวาดวยบทบาทในการทํางาน (Functional Role Theory) ทฤษฎีน้ีมุงตอ

บทบาทหรือพฤติกรรม อันเปนลักษณะของบุคคลผูที่มีตําแหนงทางสังคมภายในระบบสังคมที่ม่ันคง 

๒. ทฤษฎีบทบาทที่เปนปฏิสัมพันธสัญลักษณ (Symbolic Interaction Role Theory) 

ทฤษฎีน้ีมุงไปที่บทบาทของผูกระทําแตละคนวิวัฒนาการของบทบาทตางๆ โดยอาศยัปฏสิมัพนัธทางสงัคม

และวิธีการที่ผูกระทําทางสังคมเขาใจ โดยตีความหมายของพฤติกรรมเหลาน้ัน 

๓. ทฤษฎีบทบาทโครงสราง (Structural Role Theory) ทฤษฎีนี้มุงตอโครงสรางทาง

สังคมหรือตําแหนงโครงสรางทางสังคมที่ไดแบงพฤติกรรมที่กําหนดไวเปนแบบเดียวกัน ซึ่งมุงตอตําแหนง

ทางสังคมอื่นๆ ในโครงสราง 

๔. ทฤษฎีบทบาทขององคกร (Organization Role Theory) ทฤษฎีนี้มุงตอบทบาท

ตางๆ ที่มาดวยกันกับตําแหนงหนาที่ทางสังคม ที่ยึดถือเปนอันเดียวในระบบสังคมที่วางไวกอนเปนระบบที่

มุงงาน และมีการจัดลําดับชั้นไวเปนอยางดี 

๕. ทฤษฎีวาดวยบทบาทของความรูความเขาใจ (Cognitive Role Theory) ทฤษฎีน้ีมุง

ถึงความสัมพันธระหวางบทบาทที่คาดหวังกับพฤติกรรม 

๖. ทฤษฎีบทบาทของราลฟลินตัน (Ralplinton’sRole Theory) ไดกลาววาตําแหนง

หรือสถานภาพเปนผูกําหนดบทบาท เชน บุคคลที่มีตําแหนงเปนครูตองแสดงพฤติกรรมเปนตวัอยางทีดี่แก

ลูกศิษย 

๗. ทฤษฎีบทบาทของแนเดล (Nadel’sRole Theory) ไดกลาววา บทบาทคือ

สวนประกอบที่สงผลตอพฤติกรรม ๓ ลักษณะ คือสวนประกอบที่สงเสริมบท เชน ครู ตองพูดเกงหรือมี

อารมณขัน สวนประกอบที่มีผลสําคัญตอบทบาทและขาดมิได เชน เปนแพทยตองรักษาคนไข และ

สวนประกอบที่เปนไปตามกฎหมาย เชน ครูตองเปนสมาชิกคุรุสภาโดยกําหนดใหเปนสมาการไดดังน้ี 

 

 

                                                        
๕๒

ประพัน อําพันประสิทธิ์, จิตวิทยาสังคม, (สงขลา :  ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ,๒๕๔๔), หนา ๕๑. 



 

๒๙ 
 

P = f (a,b,c…) 

ถากําหนดให 

P คือ บทบาท 

a คือ สวนประกอบที่สงเสริมบทบาท 

b คือ สวนประกอบที่มีผลตอบทบาทและขาดมิได 

c คือ สวนประกอบที่เปนไปตามกฎหมาย 

จากสมาการอธิบายไดวา บทบาทจะตองประกอบดวยสวนประกอบหลายๆ สวนอยางนอย 

สาระสําคัญที่ควรทําความเขาใจ คือ ทฤษฎีบทบาทของโฮมันน (Homan’s Role Theory) ไดกลาววา

บุคคลจะเปลี่ยนบทบาทไปตามตําแหนงเสมอ เชน ตลอดกลางวันแสดงบทบาทสอนหนังสือ เพราะมี

ตําแหนงเปนครูสอน ตอนเย็นแสดงบทบาทเรียนหนังสือ เพราะมีตําแหนงเปนนิสิตภาคสมทบ เปนตน 

ทฤษฎีบทบาทของพารสัน (Parson’s Role Theory) กลาวไววาความสัมพันธระหวางมนุษยในสังคมทํา

ใหมนุษยตองเพ่ิมบทบาทของตน เชน บุคคลที่มีเพ่ือนมากก็ตองแสดงบทบาทมากขึ้นเปนเงาตามตัว 

ทฤษฎีบทบาทของเมอรตัน (Merton’s Role Theory) ไดกลาวไววา บุคคลแตละคนจะตองมีตําแหนง

และบทบาทควบคูกันไปซึ่งไมเหมือนกัน บทบาทจะมีมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับทักษะของสังคมที่เขา

สังกัดอยูตลอดจนลักษณะของบุคคลในสังคมนั้น ทฤษฎีบทบาทของกูด (Good’s Role Theory) กลาวไว

วา บทบาท คือ แบบแผนของพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับหนาที่ของแตละบุคคลและบทบาทดังกลาวควร

เปนไปตามขอตกลงที่มีตอสังคมน้ันๆ ทฤษฎีบทบาทของกัสคิน (Guskin’sRole Theory) ไดกลาววา 

พฤติกรรมของแตละบุคคลแตละคนคือผลที่ไดจากตําแหนงทางสังคมของเขาน่ันเอง และทฤษฎีบทบาท

จัดเปนขอตกลงประการแรกที่สถาบันตางๆ ในสังคมคาดหวังวาบุคคลที่ไดรับตําแหนงตางๆ ควรปฏิบัติ

อยางไรบาง 

บทบาทวามีลักษณะสําคัญ ๗ ประเด็นสรุปแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาททีค่าดหวงัและการ

แสดงบทบาท บทบาทที่คาดหวังแบงไดเปน ๓ ลักษณะ ดังน้ี ๑. บทบาทที่เปนจริง (Actual Role) เปน

บทบาทที่เจาของสถานภาพแสดงจริง ซึ่งอาจจะเปนบทบาทหนาที่ที่สังคมคาดหวัง หรือบทบาทที่ตน

คาดหวัง หรืออาจไมเปนบทบาทที่ตนหรือสังคมคาดหวังก็ได ๒. บทบาทตามความคาดหวัง (Expected 

Role) เปนบทบาทหนาที่ที่ผูอ่ืนคาดหวัง เจาของควรมีบทบาทเชนไร และ๓. บทบาทตามลักษณะการรบัรู 

(Perceived Role) เปนบทบาทหนาที่ที่เจาของสถานภาพรับรูวาตนเองควรจะมีบทบาทเชนไร นอกจากน้ี

บทบาทของบุคคลวาขึ้นอยูกับปจจัยที่เก่ียวของดังตอไปนี้ 

 ๑. บทบาทที่สังคมคาดหวัง (Role expectation) คือบทบาทที่สังคมคาดหวังใหบุคคล

ปฏิบัติตามความคาดหวังที่กําหนดโดยกลุมสังคมและโดยสถานภาพที่บุคคลนั้นๆครองอยู 



 

๓๐ 
 

 ๒. การรับรูบทบาท (Role conception) คือ การที่บุคคลรับรูในบทบาทของตนเองวา

ควรจะมีบทบาทอยางไร และสามารถจะมองเห็นบทบาทของตนเองได ตามการรับรูน้ัน ซึ่งเก่ียวของ

สัมพันธกับความตองการของบุคคลน้ันเอง โดยการรับรูในบทบาทและ ความตองการของบุคคล 

ยอมขึ้นอยูกับลักษณะพ้ืนฐานสวนบุคคล ตลอดจนเปาหมายในชีวิตและคานิยมของบุคคลที่สวมบทบาท

น้ัน 

 ๓. การยอมรับบทบาทของบุคคล (Role acceptation) จะเกิดขึ้นก็ตอเม่ือมีความ

สอดคลองกับบทบาทตามความคาดหวังของสังคม และบทบาทที่ตนรับอยู การยอมรับบทบาทเปนเรื่องที่

เก่ียวของกับความเขาใจในบทบาท และการสื่อสารระหวางสังคมและบุคคลนั้น ทั้งน้ีก็เพราะวาบคุคลอาจ

ไมไดยินดียอมรับบทบาทเสมอไป แมวาจะไดรับการคัดเลือกจากสังคมใหรับตําแหนง และมีบทบาทหนาที่

ปฏิบัติตาม เพราะถาหากบทบาทที่ไดรับนั้นทําใหไดรับผลเสียหายหรือเสียผลประโยชนโดยเฉพาะอยางยิง่

ถาขัดแยงกับความตองการ (Role conflict) หรือคานิยมของบุคคลน้ัน ผูครองตําแหนงอยูก็พยายาม

หลีกเลี่ยงบทบาทน้ันไมยอมรับบทบาทน้ัน 

 ๔. การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของบุคคล (Role performance) เปนบทบาทที่

เจาของสถานภาพแสดงจริง (Actual role) ซึ่งอาจจะเปนการแสดงบทบาทตามที่สังคมคาดหวังหรือเปน

การแสดงบทบาทตามการรับรู และตามความคาดหวังของตนเอง การที่บุคคลใดจะปฏิบัติตามบทบาท

หนาที่ไดเพียงใดน้ันก็ขึ้นอยูกับระดับการยอมรับบทบาทนั้นๆ ของบุคคลที่ครองตําแหนงน้ันอยู เน่ืองจาก

ความสอดคลองกับบทบาทตามความคาดหวังของสังคมและการรับรูบทบาทของตนเอง๕๓ 

   บทบาทของมนุษยที่แสดงออกมาอาจจะมีหลายรูปแบบแตหากมองถงึเปาหมายจะพบวาจะ

มีลักษณะ ๓ ประการ ไดแก  ๑. Psychosomatic Role บทบาทที่มีพฤติกรรมสัมพันธกับตองการพ้ืนฐาน

ทางชีวภาพ ตามเง่ือนไขของวัฒนธรรม และเปนบทบาทที่ผูแสดงไมรูตัว (Unconscious) ๒. 

Psychodrama tic Role บทบาทที่ปจเจกบุคคลแสดงพฤติกรรมตามความคาดหวังเจาะจงตามบริบท

เฉพาะสังคม และ๓. Social Role บทบาทที่ปจเจกบุคคลปฏิบัติตามความคาดหวังทั่วๆไป ตามแบบ

ประเพณีสังคม๕๔ดานพฤติกรรมผูนําดานมนุษยสัมพันธ (Interpersonal) ประกอบดวยบทบาทดานการ

เปนสัญลักษณขององคการบทบาทในฐานะผูประสานงานและบทบาทของหัวหนางาน ดานพฤติกรรม

เก่ียวกับขอมูลขาวสารขององคการ (Information) เปนเรื่องเกี่ยวกับบทบาททางดานการตรวจสอบ

                                                        
๕๓

Allport, Gordon, Personality : A Psychological Interpretation, (New York : Holt,1973), 

pp.181-184. 

 
๕๔

Jacob Moreno, อางใน   Jonathan H.Turner,   The   Structure   of  Sociologicalheory, 

(California: wadsworth  Publishing campany,1991), p.25. 



 

๓๑ 
 

ติดตามบทบาทดานการเผยแพรขอมูลและบทบาทในฐานะโฆษกของหนวยงาน และดานพฤติกรรมของ

ผูนําในดานการตัดสินใจ (Decision-Making) เปนบทบาทที่สําคัญ ๔ ดานที่ผูนําจะตองปฏิบัติคือบทบาท

ในฐานะผูประกอบการบทบาทของผูจัดสรรทรัพยากรบทบาทของผูพิทักษและบทบาทในฐานะนักเจรจา

ตอรอง๕๕ 

  กลาวไดวา แนวคิด และทฤษฎีบทบาทจะเปนการทําตามหนาที่ที่กําหนดไว เชน บทบาทของพอ

แม บทบาทของครู หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ การแสดงพฤติกรรมตามบทบาทหรือตําแหนงหนาที่ของตนเอง

ตามสังคมคาดหวังหรือตองการไมวาจะบุคลากรจะเปนใครยอมจะตองมีบทบาทในการแสดงตนเองสู

สายตาแกสังคมพรอมกับเงื่อนไขทางบรรทัดฐานที่ถูกกําหนดขึ้นมาดวยสังคมในลักษณะของพฤติกรรม

เพ่ือตอบสนองตอความคาดหวังนั้นๆ ซึ่งหากมองในเชิง แนวคิด ทฤษฎีในลักษณะของบทบาทและ

พฤติกรรมจะสามารถพัฒนาใหเกิดขึ้นไดเพ่ือการยอมรับและทําใหกลมกลืนในสวนของสังคมซึ่งจะมคีวาม

แตกตางกับสถานภาพที่มักจะเปลี่ยนแปลงไมได เชน สถานภาพเปนพอเปนแมจะยกเลิกมิได เปนตน  

ดังน้ัน บทบาทจะมีลักษณะใน ๓ ประการ ไดแก  บทบาทที่เปนจริง  บทบาทตามความคาดหวัง และ

บทบาทตามลักษณะการรับรูที่จะนําไปสูการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของบุคคลในสังคม จึงกลาวไดวา 

นโยบายทางการบริหารจะตองมีสวนชวยใหเกิดการพัฒนาบทบาทของบุคคลในสถาบันครอบครัวไมวา

การพัฒนาบทบาทของบิดามารดา และบุตรธิดาก็ตามยอมทําใหเกิดความคาดหวงัของสงัคมวาจะสามารถ

ทําใหสมาชิกในสังคมถูกหลอหลอมไปดวยพฤติกรรมที่เหมาะสม 

 

  ๒.๕ พื้นที่การวิจัย 

   จังหวัดเลย กอต้ังเม่ือ พ.ศ.๒๓๙๖ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 

๔ พระองคทรงเห็นวาผูคนในแขวงตาง ๆ มีจํานวนมากขึ้น สมควรยกฐานะขึ้นเปนเมือง จึงทรงพระกรุณา

โปรดเกลาใหพระยาทายนํ้าออกสํารวจวาควรที่จะจัดต้ังเมือขึ้นที่ใด ทรงเห็นวา บานแฮต้ังอยูริมแมน้ํา

หมาน และแมน้ําเลย มีภูมิประเทศเหมาะสมพอที่จะจัดต้ังเปนเมืองได จึงทรงจัดต้ังเมืองโดยเรียกชื่อตาม

แมนํ้าวา เมืองเลย มี ๓ อําเภอ คือ อําเภอกุดปอง อําเภอทาลี่ และอําเภอวังะสะพุง ตอมาไดประกาศใช

พระราชบัญญัติทองที่ เปลี่ยนแปลงการปกครองจากเดิมมาเปนเทศาภิบาล โดยแบงเปนมณฑล เมือง 

ตําบล หมูบาน ที่ต้ังเมืองเรียกวา อําเภอกุดปอง เปนตําบลในเขตเทศบาล ตอมายกฐานะขึ้นเปนเทศบาล

ตามพระราชกฤษฎีกาเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๔๗๙ มีเน้ือที่ ๕.๐๖ ตร.กม. ตอมาไดขยายความเจริญ

ออกไปรอบนอกเขตเทศบาล มีอาคารพาณิชย โรงงานอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น และที่อาศัยของประชาชน

                                                        
๕๕

MintzbergH, The Nature of Managerial Work, (Harper Row,1973), p. 12. 



 

๓๒ 
 

หนาแนนขึ้น จึงขออนุมัติขยายพ้ืนที่ของเทศบาลเปน ๑๒.๔๑ ตร.กม. และตราพระราชกฤษฎีกาประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลมที่ ๙๘ ตอนที่ ๔๑ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๒๔ โดยมี นายสิน 

ศาสตรสุนทร เปนนายกเทศบาลมนตรีคนแรก  

  เทศบาลเมืองเลยต้ังอยูบริเวณสวนสาธารณะกุดปอง ถนนเจริญ ตําบลกุดปอง อําเภอเมือง 

จังหวัดเลย ในที่ดินราชพัสดุ มีเน้ือที่ ๓ ไร ๒๒ งาน อยูหางจากศาลากลางประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร ในเขต

เทศบาลมีแมนํ้าเลยไหลผาน คือ แมน้ําเลย แมนํ้าหมาน ปจจุบันมีชุมชนทั้งหมด ๔๙ ชุมชน ประชาชน

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และคาขายเปนสวนใหญมีอาณาเขต ดังน้ี ทิศเหนือ ติดกับองคการบริหาร

สวนตําบลเมือง ทิศตะวันออก ติดกับองคการบริหารสวนตําบลชัยพฤกษ ทิศใตติดกับเทศบาลตําบลนา

อาน และทิศตะวันตกติดกับองคการบริหารสวนตําบลน้ําหมาน 
  การบริหารจัดการเพ่ือสรางสถาบันความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาลเมือง

เลยจะใชกลไกการทํางานของศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลกุดปอง ซึ่งศูนยพัฒนาครอบครัวใน

ชุมชน คือ องคกรภาคประชาชนที่มาจากตัวแทนกลุมหรือองคกรในชุมชนที่อาสาสมัครมารวมกันดูแล 

ปองกันและแกไขปญหาครอบครัวในชุมชนที่มีการบริหารจัดการในรูปของคณะทํางานศูนยพัฒนา

ครอบครัวในชุมชนโดยมีเครือขายกลุมครอบครัวเปนสมาชิกและอยูในความดูแลและสนับสนุนของ

เทศบาลจะทําหนาที่เปนตัวแทนของประชาชนในหมูบาน ชวยในการสํารวจขอมูล วางแผน และประสาน

ความรวมมือจากหนวยงานราชการ องคกรทองถิ่น องคกรเอกชน และองคกรภาคประชาชน เพ่ือแกไข

ปญหาที่เก่ียวกับครอบครัว โดยคณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนจะมาจากการคัดเลือกของ

ประชาชนตามกระบวนการประชาคมชุมชน 

 ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนทําหนาที่เปนศูนยกลางในการเสริมสรางสถาบันครอบครวัใน

ชุมชนและเปนศูนยที่ใหคําปรึกษาและจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่เก่ียวของกับครอบครัวใหแกประชาชนโดย

ดําเนินงานมีจุดมุงหมายเพ่ือสรางสัมพันธภาพที่ดีใหแกสมาชิกในครอบครัวซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบใหญ  ๆ 

๓ ประการ ไดแก 

 ๑. สํารวจปญหาดานครอบครัวในพ้ืนที่รับผิดชอบ จัดทําขอมูลเพ่ือใหทราบวา แตละ

ชุมชนมีกลุมบุคคลเปาหมายที่ตองการความชวยเหลือดานตาง ๆ มากนอยเพียงใด เพ่ือศูนยพัฒนา

ครอบครัวในชุมชนจะไดสงขอมูลมายังเทศบาลเพ่ือรวมกันกําหนดวางแผนในการจัดทํากิจกรรมตาม

โครงการใหสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย 

  ๒. เฝาระวัง ปองกัน และแกไขปญหาดานครอบครัว โดยศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน

จะทําหนาที่ในการวางแผนเพ่ือจัดทํากิจกรรมดานการพัฒนาครอบครัวที่สอดคลองกับความตองการของ



 

๓๓ 
 

กลุมเปาหมาย เพ่ือเสริมสรางสัมพันธภาพที่ใหแกสมาชิกครอบครัวในหมูบานและเฝาระวังปญหายาเสพ

ติดและความรุนแรงในครอบครัว เชน 

  ๒.๑ ประสานงานกับเทศบาลเมืองเลย ใหความชวยเหลือ สงเคราะหตามหลักเกณฑ

ของทางราชการ 

  ๒.๒ จํานวนสมาชิกครอบครัวที่มีเด็กเล็ก (อายุแรกเกิด-๖ ป) จะจัดกิจกรรมให

ความรูแกพอแม ผูปกครองดานวิธีการเลี้ยงดูเด็กเล็ก กิจกรรมสงเสริมบทบาทพอแมและผูปกครอง 

กิจกรรมใหความรูแกคูสมรสดานการสรางสายสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว 

  ๒.๓ จํานวนครอบครัวที่มีเยาวชน (อายุ ๑๕-๒๕ ป) กอนวัยสมรสจัดกิจกรรมให

ความรูแกเยาวชนดานครอบครัวเพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการมีครอบครัว กิจกรรมใหความรูแกพอ

แม และผูปกครองในบทบาทการเลี้ยงดูบุตรหลานที่เปนวัยรุน 

  ๒.๔ จํานวนครอบครัวที่มีการหยารางมาก จัดกิจกรรมฝกอบรมดานอาชีพเพ่ือให

พ่ึงตนเองไดในดานเศรษฐกิจ 

  ๒.๕ จํานวนครอบครัวที่ตองดูแลคนพิการ จัดกิจกรรมใหความรูเก่ียวกับวิธีการดูแล 

และชวยเหลือผูพิการที่ถูกตอง 

  ๒.๖ จํานวนครอบครัวผูสูงอายุอยูตามลําพัง จัดกิจกรรมใหความรูดานการดูแล

ผูสูงอายุดานสุขอนามัยของผูสูงอายุ ดานการสงเคราะหผูสูงอายุ 

   ๓. การพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งใหแกสถาบันครอบครัวโดยการใหศูนยพัฒนา

ครอบครัวเปนผูริเริ่มจัดทํากิจกรรมหรือใหคําแนะนํา เปนที่ปรึกษาแกประชาชนในหมูบานตามผลการ

สํารวจขอมูลเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหสมาชิกในครอบครัวตาง ๆ  ภายในหมูบานมีสัมพันธภาพที่ดี เกดิ

ความรักใครสมานฉันท รูจักวิธีการสื่อสารภายในครอบครัวที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนสมาชกิในครอบครวั

มีความเอื้อเฟอและดูแลเอาใจใสซึ่งกันและกันที่จะนําไปสูครอบครัวที่เขมแข็งตอไป 

  เทศบาลเมืองเลยไดนําแผนยุทธศาสตรครอบครัวจังหวัดเลยมาปรับใชในการบริหารจัดการ

เพ่ือสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลยซึ่งแผนยุทธศาสตรครอบครัวจงัหวดั

ประกอบดวย 

 ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาสงเสริมศักยภาพครอบครัว จัดกิจกรรมอบรมใหความรูเรื่อง

บทบาทหนาที่ของบุคคลในครอบครัว หากบุคคลในครอบครัวรูจักบทบาทหนาที่ของตนเองแลว ครอบ

ครับก็จะเกิดความเขมแข็ง 



 

๓๔ 
 

 ยุทธศาสตรที่ ๒ การสรางหลักประกันความม่ันคงของครอบครัว จัดกิจกรรมใหความรู

เรื่องการออม เพราะเปนการสรางหลักประกันของครอบครัวใหเปนอยางมาก สามารถนําเงินที่ออมมาใช

ในยามฉุกเฉิน 

 ยุทธศาสตรที่ ๓ การปองกันและคุมครองสัมพันธภาพในครอบครัว จัดกิจกรรมใหความรู

ดานกฎหมายครอบครัว เชน พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐ 

พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.

๒๕๕๑ เปนตน 

 ยุทธศาสตรที่ ๔ การสงเสริมกลไกการทํางานดานครอบครัว จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ

คณะทํางานดานครอบครัวและสรางเครือขายการทํางานดานครอบครัวในพ้ืนที่เขตเทศบาลเมืองเลย 

 ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาสื่อสรางสรรคเพ่ือสถาบันครอบครัว จัดทําสื่อสําหรับ

ครอบครัวใหไดเรียนรูและทราบปญหาที่เกิดขึ้นในสังคมปจจุบัน ซึ่งเปนการรับรูปญหาและรูจักการ

ปองกันไวกอน 

 นอกจากนี้ยังมีนโยบายการบริหารของเทศบาลเมืองเลยที่เก่ียวของกับครอบครัว ไดแก 

“นโยบายเก่ียวกับดานสาธารณสุข สังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต” และ “นโยบายการพัฒนาการศึกษา

ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น” ไดตั้งงบประมาณเพ่ือสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครวัซึง่มีแผน

กิจกรรมโครงการ๕๖ ดังนี ้

 ๑. โครงการฝกอบรมพัฒนาครอบครัวในชุมชนจํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท 

 ๒. โครงการฝกอบรมสงเสริมคุณภาพชีวิตและศักยภาพผูสูงอายุจํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

 ๓. โครงการฝกอบรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูพิการจํานวน ๖๐,๐๐๐ บาท 

 ๔. โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุจํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

 ๕. โครงการสงเสริมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพจํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

 ๖. โครงการสงเสริมกิจกรรมคายพัฒนาเด็กและเยาวชนจํานวน ๑๕,๔๘๐ บาท 

 ๗. โครงการจัดกิจกรรมวันพอ จํานวน ๖๐,๐๐๐ บาท 

 ๘. โครงการจัดกิจกรรมวันแม จํานวน ๖๐,๐๐๐ บาท  

 ๙. โครงการแหเทียนเขาพรรษาจํานวน ๔๑๗,๕๔๙ บาท 

 ๑๐. โครงการเขาวัดไหวพระรักษาศีลเจริญภาวนาในเทศบาลจํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท  

                                                        

  
๕๖

สํานักงานเทศบาลเมืองเลย, รายงานกิจการประจําป ๒๕๕๗, (เลย : เทศบาลเมืองเลย, ๒๕๕๗), หนา๓๒-

๔๕. 



 

๓๕ 
 

 ๑๑. อ่ืน ๆ ฯลฯ  

 กิจกรรมโครงการที่กลาวมาทั้งหมดแมวาเปนเพียงสวนหนึ่งที่เทศบาลเมืองเลยมีหนาที่ใน

การรับผิดชอบในการสรางสถาบันครอบครัวแตก็ยังมีขอจํากัดในดานงบประมาณและกลุมเปาหมายที่ยัง

ไมครอบคลุมประชาชนอยางเพียงพอ รวมทั้งพ้ืนที่รับผิดชอบมีมากถึง ๔๙ ชุมชน มีประชากรทั้งหมด 

๒๒,๐๔๘ คน ทําใหเห็นวา การดําเนินยังคงตองมีการจัดกิจกรรมที่หลายหลากเพื่อใหกลถมเปาหมาย

ไดรับประโยชนมากขึ้น อีกทั้ง เจาหนาที่ฝายที่รับผิดชอบยังมีไมเพียงตอการปฏิบัติในพื้นที่ทําใหเกิดสภาพ

ปญหาทางครอบครัวเกิดขึ้นในบางปญหา อีกทั้ง การดําเนินงานของเทศบาลเมืองมุงใหความรูเก่ียวกับ

ครอบครัวซึ่งยังไมสามารถชี้นําใหเกิดความเขมแข็งไดในทางปฏิบัติมากนักเพราะเทศบาลมีความเขาใจใน

บทบาทหนาที่ของตนเองที่อาจจะจัดกิจกรรมโครงการที่สงผลตอการละเมิดสิทธิ์ของประชาชนจึงไดแต

เพียงกระตุนเตือนไปยังครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลยเทาน้ัน 

  เขตเทศบาลเมืองเลย เลย จังหวัดเลย มีจํานวนประชากร ณ ปจจุบันมีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 

๒๒,๐๔๘ คน แยกเปน ชาย ๑๑,๐๕๒ คน หญิง ๑๐,๙๙๖ คนแบงออกเปน ๔๙ ชุมชน (ขอมูลจาก งาน

ทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองเลย เม่ือเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘) ไดแก  

  ๑. ชุมชมหนองผักกาม ๑ และ๒ จะมี ๖ คุม คือ คุมโรงเรียนมหาไถ คุมโรงเรียนเทศบาล ๕ 

คุมซอยมะขามหวาน คุมตลาดหนองผักกาม คุมวัดศรีวิชัย คุมโรงเรียนอนุบาลชื่นจิต และคุมแขวงการทาง 

มีประชากรทั้งหมดจํานวน ๓, ๑๖๕ คน จะเปนชุมชนขนาดใหญซึ่งเปนลักษณะของหนองนํ้ามีผักกาม 

ขึ้นอยูตามชายน้ําลําตนจะสูงราวประมาณ ๓๐ เมตร ใบคลายตนกามปูสามารถรับประทานได ปจจุบันมี

วัดธรรมยุตนิกาย ๑ วัด โบสถโรมันแคทอลิก ๑ แหง โรงเรียนมหาไถศึกษาเลย ๑ แหง โรงเรียนหทัยคริส

เตียน ๑ แหง โรงเรียนหนองผักกามเทศบาล ๕ และสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่จังหวัดเลย ๑ แหง 

ประชาชนสวนใหญจะประกอบอาชีพรับราชการ คาขาย รับจางทั่วไป พนักงานและลูกจางหนวยงาน

ราชการ เกษตรกรรม และภาคบริการอ่ืน ๆ อีกจํานวนมาก รวมทั้งขาราชการบํานาญจะอาศัยอยูจํานวน

มาก 

  ๒. ชุมชนนาหนอง-ทาแพ ๑ และ๒ จะมี ๕ คุม คือ คุมมูลนิธิสวางศีรีธรรม คุมบอนไกเกา 

คุมกองรอย นปพ. คุมชลประทาน คุมเลยพิทย-ทายเหมือง  มีประชากรทั้งหมดจํานวน ๑,๙๓๑ คน ต้ังอยู

ริมทางหลวงไปหลมสัก-เพชรบูรณ เดิมมีโรงเลื่อยสยามพนาพรรณ ตอมาเปนต้ังของมูลนิธิสวางคีรีธรรม 

และตอมาก็เปนศาลบรรพชนของคนไทยเชื้อสายจีน ตอมากรมชลประทานเขาไปต้ังโครงการชลประทาน

หวยนํ้าหมานขึ้นจนไดสรางอางเก็บนํ้า กอผลดีตอประชาชนอยางมาก มีวัดสามัคคีบุรีเลยฝงขวาของหวย

นํ้าหมาน และเชิงเขากรมชลประทานไดพัฒนาเปนสถานที่พักผอนหยอนใจมีระยะทางหางจากตัวเมือง
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ประมาณ ๒ กิโลเมตร ประชาชนสวนใหญจะประกอบอาชีพคาขาย รับราชการ รับจาง จักสาน จัดทําชา

ใบหมอน และเกษตรกรรม  

 ๓. ชุมชนนาเขิน ๑ และ ๒ จะมี ๗ คุม คือ คุมซอยชูวงศ คุมศาลากลาง คุมสะพานนาเขิน 

คุมประปา คุมสมาคมพอคา คุมไฟฟา และคุมปาไม มีประชากรทั้งหมดจํานวน ๓,๘๓๐ คน ซึ่งเม่ือกอน

เปนพ้ืนที่ลุม เม่ือฝนตกน้ําจึงไมขัง จึงทําใหดินแหงแลง ไมคอยไดทํานาเต็มที่มากนัก ชาวบานจึงเรียกวา 

นาเขิน ซึ่งเปนลํานํ้าเล็ก ๆ เปนที่เลี้ยงชีพครอบครัวของตนเพราะลํานํ้าเต็มไปดวย ปู ปลา นานาชนิด แต

เม่ือบานเมืองเจริญเติบโตขึ้น กลายเปนชุมชนที่คอนขางจะหนาแนนไปดวยประชาชนที่เขามาสราง

บานเรอืนและ ตึกตาง ๆ พรอมกับภาคธุรกิจจึงเปนชุมชนขนาดใหญมาก และเปนที่ต้ังของสํานักงานตาง 

ๆ บริษัทเอกชน หนวยงานราชการ สถานีวิทยุ โรงแรม คลินิก บริษัทรถยนต สถานบันเทิง และอื่น ๆ อีก

มากมาย เปนตน ประชาชนสวนใหญจะประกอบอาชีพ คาขาย รับราชการ รับจาง และภาคการบริการ

ตาง ๆ  

  ๔. ชุมชนบานติ้วจะมี ๖ ชุมชน ไดแก ชุมชนติ้วตลาดเย็น จะมี ๒ คุม คือ คุมจวนผูวา และ

คุม บขส.  มีประชากรทั้งหมดจํานวน ๑,๔๐๘ คน ชุมชนต้ิวเทคนิคจะมี ๒ คุม คือ คุมซอยอินคําดี  และ

คุมศาลเจาบาน มีประชากรทั้งหมดจํานวน ๘๖๗ คน และชุมชนติ้วโรงเรียนเทศบาล ๒ จะมี ๒ คุม คือ 

คุมไปรษณีย และคุมโรงซอม มีประชากรทั้งหมดจํานวน ๑,๒๓๓ คน  ต้ังอยูบริเวณหมูบานที่มีตนต้ิว หรือ 

ผักต้ิว จํานวนมาก ชาวบานเรียกวา เปนปาต้ิว จึงเกิดวัฒนธรรมที่หลากหลายในชุมชนบานติ้วจึงมี

เรื่องราวความเปนมาของหมูบานคอนขางจะยาวนานทั้ง ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภาษา ภูมิศาสตร ภูมิ

ประเทศ สิ่งกอสราง สถานที่สําคัญตาง ๆ เปนตน ยุคแรกมีเพียง ๒ หลังคาเรือนตอมามีคนยายเขามา

กอต้ังบานเรือนมากขึ้นจึงไดแยกออกเปนชุมชนตาง ๆ เพราะมีการตัดถนนหนทางหลายสาย ประชาชน

สวนใหญจะประกอบอาชีพ รับราชการ คาขาย สถานบริการตาง ๆ  เกษตรกรรม รับจาง หอพัก และธุรกิจ

สวนตัว  

  ๕. ชุมชนตลาดสดใหมจะมี ๔ คุม คือ คุมหนองชุมแสง คุมตลอดเชา คุมอาชีวศึกษา และคุม

สถานีตํารวจ มีประชากรทั้งหมดจํานวน ๒,๕๑๓ คน ซึ่งต้ังขึ้นเพ่ือใหสอดคลองกับลักษณะของชุมชนที่

เปนตลาดสด เปนสถานที่ขายสินคา เครื่องอุปโภคบริโภคซึ่งเปนตลาดสดแหงแรกของอําเภอเมืองเลย แต

คนสวนจะไมรูจัก แตจะรูจักในชื่อของ ตรอกไกตาย ตอมานางอารีย อุดมสิทธิ์ ไดรับคัดเลือกเปน ส.ส. 

จังหวัดเลย จึงไดขออนุญาตต้ังชื่อเปนซอยอารีย มาจนถึงทุกวันน้ี และตอมาเทศบาลเมืองเลยจึงไดตั้ง

ชุมชนตลาดสดเมืองใหมขึ้น ประชาชนสวนใหญจะประกอบอาชีพ คาขาย  รับจาง และรับราชการ  

  ๖. ชุมชนแฮ ๑, ๒, และ๓ จะมี ๖ คุม คือ คุมโรงเรียนอนุบาลเลย คุมตลาดไทยเลย คุมศรี

ภูมิ คุมนํ้าสรางหลวง คุมสามแยกทองคํา และคุมศาลเจาพอเมืองแสน มีประชากรทั้งหมดจํานวน ๒,๗๙๙ 
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คน จะมีสิ่งที่เปนเอกลักษณสําคัญทางประวัติศาสตรที่ผูกพันกับวัดศรีภูมิ เปนวัดที่เกาแกสรางขึ้นใน พ.ศ. 

๒,๒๒๐ ซึ่งทาวเดือนสุข เปนเจาเมืองสรางขึ้นโดยมีพระพุทธรูปม่ิงเมือง สําริด ปางสะดุงมาร หรือปางมาร

วิชัย ซึ่งเปนพระพุทธรูปประจําจังหวัดเลยโดยผูวาราชการจังหวัดตองไปอัญเชิญใหประชาชนไดสักการะ

และสรงนํ้าเฉพาะวันสงกรานตเทาน้ัน  ณ ศาลเจาพอเมืองแสน ประชาชนสวนใหญจะประกอบอาชีพรับ

ราชการ คาขาย รับจางทั่วไป การเสริมสวย และเปนที่ต้ังบริษัทเอกชานมากมายในภาคการบริการ 

  ๗. ชุมชนใหม ๑, ๒, และ๓ จะมี ๖ คุม คือ คุมโรงเรียนแสงตะวันพัฒนา คุมโรงเรียนศรี

สะอาด คุมทุงนาเม่ียง คุมวัดเลยหลง คุมสามแยกนาดวง และคุมริมนํ้าเลย มีประชากรทั้งหมดจํานวน 

๒,๐๔๐ คน ซึ่งเปนชุมชนที่แยกตัวออกมาจากบานแฮ จึงเรียกวาบานใหม ปจจุบันต้ังอยูบริเวณขอบเขต

ติดแมนํ้าเลย ตามบันทึกการสํารวจของพระยาทายนํ้า ไดแก ทุงนาเม่ียง ทุงนานอย และทุงนาโทม 

ประชาชนสวนใหญจะประกอบอาชีพ รับราชการ คาขาย เกษตรกรรม ขายของเร  รับจางและบริการ  

ขับสามลอ ทําไร เปนตน  

  ๘. ชุมชนฝากเลย ๑ และ๒ จะมี ๔ คุม คือ คุมวัดศรีสวาง คุมบานนอยเลิงใหญ คุมวัดศรีที

ปาราม และคุมโรงเรียนเทศบาล ๓ มีประชากรทั้งหมดจํานวน ๑,๖๕๒ คน ตั้งอยูบริเวณลุมแมนํ้าเลยกับ

แมนํ้าหมานซึ่งมีประชากรกลุมแรกที่โยกยายเขามาจับจองพ้ืนที่ในการทําเกษตรกรรมประมาณ ๔ ตระกลู 

ไดแก ตระกูลดีสุทธิ ตระกูลไชยคีนี ตระกูลจันทนา และตระกูลสาลีสี ทั้ง ๔ ตระกูลไดสรางกระตอบ

เทาน้ัน ตอมามีประชากรหนาแนนขึ้นจึงไดต้ังหมูบาน ฝากเลยขึ้นกับเทศบาลเมืองเลย ในปจจุบัน

ประชากรสวนใหญจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม คาขาย รับราชการ ปลูกขาวโพด และเลี้ยงสัตว เปนตน 

  ๙. ชุมชนภูบอบิด ๑ และ๒ ซึ่งตอนแรก ๆ จะมาทําไรทํานาน ครอบครัวที่มาอยูแรก ๆ คือ 

ทานขุนสน ซึ่งเปนตระกูลที่ใชนามสกุล ศรีทัดจัน ตอมาชุมชนไดขยายขึ้นเรื่อย ๆ และมีประชาชนมาจาก

ตางจังหวัดตางมาอาศัยอยูจํานวนมากขึ้นจนถึงปจจุบัน ในป พ.ศ.๒๕๓๑ เทศบาลเมืองเลยไดขยายเขต

การปกครองจึงรวมเอาหมูบานภูบอบิดเขามาอยูในเขตการปกครองของเทศบาลเมืองเลยตําแหนงของ

ผูใหญบานก็เปลี่ยนแปลงไปเปนผูนําชุมชนจะประกอบดวย ๓ คุม คือ คุมวันประชานิมิตร คุมโรงเรียน

เทศบาล ๔ และคุมวนอุทยาน มีประชากรทั้งหมดจํานวน ๑,๓๕๑ คน มีครอบครัวทั้งหมดประมาณ ๑๐๐ 

ครอบครัว สวนใหญจะประกอบอาชีพ ทําไร ทําสวน ทํานา  จักสาน ถักทอ คาขาย และรับราชการ 

  ๑๐. ชุมชนกกมวงชี มีประชากรทั้งหมดจํานวน ๔๑๒ คน มีจํานวน ๑๒๖ ครัวเรือน ซึ่งเดิม

ชื่อหมูบานวา ฝากเลย เทศบาลเมืองเลยจึงไดขยายพ้ืนที่การปกครองจึงไดเปลี่ยนชื่อเปนชุมชนบานกก

มวงชีเพราะมีตนมะมวงใหญอายุราว ๒๐๐ ป ซึ่งมีเน้ือที่ประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร ทิศเหนือติดกับแมนํ้าเลย 
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ทิศใตติดกับชุมชนบานใหม ทิศตะวันออกติดกับแมนํ้าเลย และทิศตะวันตกติดกับแมน้ําหมานและชุมชน

หนองผักกาม ประชาชนสวนใหญจะประกอบอาชีพการประมง เกษตรกรรม คาขาย และรับจางทั่วไป๕๗ 

 

  ๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

พระวิทูล  สนฺตจิตฺโต (โพธิเศษ)๕๘ วิจัยเรื่อง การวิเคราะหหลักพุทธจริยศาสตรสําหรับ

แกปญหาการครองเรือนในสังคมไทย พบวา หลักพุทธจริยศาสตรเปนหลักการประพฤติปฏิบัติของบุคคล

เพ่ือเขาถึงจุดหมายสูงสุด  พุทธปรัชญาไดวางหลักจริยศาสตรไว ๓ ระดับ คือ จริยศาสตรระดับตนคือศีล 

๕  จริยศาสตรระดับกลางคือกุศลกรรมบถ ๑๐  และจริยศาสตรระดับสูงคืออริยมรรคมีองค ๘ เปนตน  

ในการครองเรือนน้ันพุทธจริยศาสตรไดวางหลักการประพฤติปฏิบัติ  ไวเปนกรอบแนวความคดิสาํหรบัการ

ดําเนินชีวิตของผูครองเรือน  อันไดแก หลักสังคหวัตถุ ๔ สําหรับการครองตนเปนคนดีอันเกิดประโยชนทั้ง

ตอตนเองและยังสงผลไปสูบุคคลรอบขางดวยหลักฆราวาสธรรม ๔ สําหรับสรางความรกัความสามัคคขีอง

คนในสังคมเปนหลักการครองชีวิตอันจะประสบกับความสุขความรมเย็น  หลักปฏิบัติตอกันของผูครอง

เรือนในรูปแบบสามีภรรยา คือ หลักทิศ ๖  โดยมีจุดมุงหมาย ๓ ขั้น ไดแก  ขั้นตาเห็นหรือประโยชนใน

ปจจุบัน ขั้นเลยตาเห็นหรือประโยชนเบื้องหนา  และจุดหมายขั้นสูงสุดหรือประโยชนอยางย่ิง   

  บรรยวัสถ ฝางคํา และ นฤมล ดวงแสง๕๙ วิจัยเรื่อง การประยุกตหลักพุทธธรรมเพ่ือ

เสริมสรางความเขมแข็งใหแกสถาบันครอบครัวและชุมชนตามนโยบายการปองกันปญหาสารเสพติดของ

จังหวัดอุบลราชธานี พบวา เจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐบาลที่เก่ียวของกับการปองกันปญหาสารเสพตดิ

ของจังหวัดอุบลราชธานีมีการนําหลักพุทธธรรมไปประยุกตใช คิดเปนรอยละ ๙๑ ผูนําชุมชนระดับอําเภอ

มีการประยุกตใชโดยเฉลี่ยคิดเปนรอยละ ๘๙.๘ ผูนําชุมชนระดับตําบลมีการประยุกตใชโดยเฉลี่ยคิดเปน

รอยละ ๙๗.๗๙  ผูนําครอบครัวระดับอําเภอ มีการประยุกตใชโดยเฉลี่ยคิดเปนรอยละ  ๙๖.๘๕ ผูนํา

ครอบครัวระดับตําบลมีการประยุกตใชโดยเฉลี่ยคิดเปนรอยละ ๙๘.๗๒ เยาวชนมีการประยุกตใชโดยเฉลีย่

                                                        

  
๕๗กองประชาสัมพันธ เทศบาลเมืองเลย, ประวัติชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเลย, (เลย : สํานักงานเทศบาล

เมืองเลย, ๒๕๕๗), หนา ๒-๓. 
๕๘พระวิทูล  สนฺตจิตฺโต (โพธิเศษ), การวิเคราะหหลักพุทธจริยศาสตรสําหรับแกปญหาการครองเรือนใน

สังคมไทย, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 

  
๕๙

บรรยวัสถ ฝางคํา และ นฤมล ดวงแสง, การประยุกตหลักพุทธธรรมเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแก

สถาบันครอบครัวและชุมชนตามนโยบายการปองกันปญหาสารเสพติดของจังหวัดอุบลราชธานี, วิทยานิพนธพุทธศาสตร

มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓). 



 

๓๙ 
 

คิดเปนรอยละ ๙๒.๐ และพระสงฆมีสวนรวมในการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนโดยเฉลี่ยคิดเปน

รอยละ  ๑๐๐ 

  มานิตา สุขสําราญ๖๐ วิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนพุทธ

ศาสนาวันอาทิตยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวัทยาลัยในการนําหลักพุทธธรรมในครอบครัว พบวา 

มีการปฏิบัติตนและอบรมสั่งสอนบุตร ตามหลักสมชีวิธรรม ๔ หลักพรหมวิหาร ๔ หลักฆราวาสธรรม ๔ 

หลักกุลจิรัฏฐิติธรรม ๔ หลักสังคหวัตถุ ๔ และหลักทิศ ๖ อยูในระดับมากในทุกเรื่อง ลักษณะปญหาของ

ครอบครัว บุตรธิดาและสามภรรยา พบวา ปญหาที่มีมากที่สุดไดแก ครอบครัวมีรายไดไมเพยงพอกับคาใช

จาย บุตรธิดาใชจายเงินฟุมเฟอย สําหรับปญหาของสามีภรรยาที่มีมากที่สุดไดแก เรื่อง การอบรมสั่งสอน

บุตร โดยบุตรไดแสดงความรําคาญ หงุดหงิดด้ือรั้น ซึ่งบิดามารดาควรหาเวลาใหความอบอุนกับบุตร และ

อบรมสั่งสอนใหบุตรไดรูจักโทษภัยของสังคมนอกจากนี้บิดามารดาควรปรับตัวใหเขากับพฤติกรรมของ

บุตรที่อยู ในชวง วัยรุนตองมีความอดทนและทําความเขาใจในพฤติกรรมของบุตรโดยพยายาม

ประคับประคองใหผานพนวัยน้ีไปดวยดี การปฏิบัติตนตามหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาจะสราง

ความเขาใจภายในครอบครัว โดยปรับใหมีทัศนคติที่ดีตอกัน มีความคิดเห็นตรงกนยอมรบัซึ่งกันและกนัไม

ขัดแยงกัน มีความปรารถนาดีใหความชวยเหลือเอื้อเฟอเผื่อแผตอกัน การปรับปรุงแกไขขอบกพรองน้ี    

เปนสิ่งสําคัญตอการอยูรวมกันของสังคมและการดํารงชีวิต  

  พระครูนิภาสธรรมาธิมุต (อําพร ปริมุตฺโต)๖๑ วิจัยเรื่อง การแกไขปญหาความขัดแยงใน

ครอบครัวตามหลักธรรมในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท พบวา วิธีการแกไขปญหาความขัดแยงใน

ครอบครัวตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาน้ัน สามารถนําหลักพุทธธรรมมาแกไขได โดยจําแนกเปน

ระดับตางๆ ดังน้ี ๑) ปญหาของครอบครัวขั้นพื้นฐานสามารถแกไขได โดยนําหลักสัมมาทิฏฐิ ความเห็นที่

ถูกตองตามธรรมนองครองธรรม การมีสติสัมปชัญญะ การใชหลักสมชีวิตา และการใชหลกัธรรมของคูชวีติ 

๔  ประการ (๑) สมสัทธา มีศรัทธาเสมอกัน (๒) สมสีลา มีศีลเสมอกัน  (๓) สมจาคา มีจาคะเสมอกัน    

(๔) สมปญญา  มีปญญาเสมอกัน รวมทั้งหลักนําสังคหวัตถุธรรมมาใชในการดํารงชีวิต  ๒) ปญหาของ

ครอบครัวระดับกลาง สามารถแกไขไดโดยนําหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนและหลักอาทิโภคิยะ ๕  มา

                                                        

  ๖๐มานิตา สุขสําราญ, การศึกษาพฤติกรรมของผู ปกครองนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย ของ

มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัยในการนําหลักพุทธธรรม มาปฏิบัติภายในครอบครัว, วิทยานิพนธพุทธศาสตร

มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘). 

 
๖๑

พระครูนิภาสธรรมาธิมุต (อําพร  ปริมุตฺโต), การแกไขปญหาความขัดแยงในครอบครัวตามหลักธรรมใน

คัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๕๔). 



 

๔๐ 
 

ประยุกตใชในการพัฒนาครอบครัว  และ ๓) ปญหาของครอบครัวในระดับรุนแรง สามารถนําหลัก

ฆราวาสธรรม และหลักทิศ ๖ มาประยุกตใช  คือ หลักปฏิบัติของผูเปนสามี   ๕ ประการ หลักปฏิบัติของ

ผูเปนภรรยามีอยู ๕ ประการ หลักปฏิบัติของบิดามารดาตอบุตรธิดา ๕ ประการ หลักปฏิบัติของบุตรธิดา

ตอบิดามารดา ๕ ประการในการพัฒนาความสัมพันธของบุคคลในครอบครัว นอกจากน้ี ยังแกไขดวยการ

ปฏิบัติธรรมตามหลักพรหมวิหาร ๔ ประการ และหลักอัตตสัมมาปณิธิ คือ การต้ังตนไวชอบ ดํารงตนอยู

ในศีลในธรรมอันดีงามของสังคม 

 ศูนยวิจัยและพัฒนาครอบครัวไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช๖๒ วิจัยเรื่อง 

การศึกษาและพัฒนารูปแบบการเสริมสรางหลักประกันความม่ันคงของครอบครัว พบวา รูปแบบการ

เสริมสรางหลักประกันความม่ันคงของครอบครัวบริบทสังคมไทยควรมุงเนนการใหความสําคัญกับการ

เสริมสรางหลักประกันความม่ันคงในดานชีวิตครอบครัวและชีวิต การทํางานใหเปนศูนยกลางแกนหมุน

กระบวนการพัฒนา เพือ่สงเสริมปจจัยเก้ือหนุนความเขมแข็งภายในตัวครอบครัวเอง ทั้งในการเพิ่มทักษะ

การทําหนาทีข่องครอบครัวตอสมาชิกครอบครัวและการประกอบการงานอาชีพในสังคมไดตรงกับความ

ตองการของครอบครัวอยางสมดุล การเสริมพลังชีวิตครอบครัวจําเปนตองมีการสรางสมัพันธภาพทีดี่มกีาร

สื่อสารทางบวกมีทักษะการจัดการทรัพยากรตางๆ รวมถึงทักษะการปรับตัวเผชิญการเปลีย่นแปลงในชวีติ

ไดทันกับเหตุการณที่เกิดขึ้น ตลอดจนการมีหลักคิดคุณธรรมในการดํารงชีวิตและการใชชีวิตครอบครัวอกี

สวนที่สําคัญไมย่ิงหยอนกวากันคือ การประกอบอาชีพสุจริตดวยความรับผิดชอบขยันหม่ันเพียรและรูจัก

พัฒนาความสามารถในการทํางานอยูเสมอ นอกจากน้ีจําเปนตองมีองคประกอบพืน้ฐานของการไดรบัสทิธิ

ขั้นพ้ืนฐานในการดํารงความเปนมนุษยและครอบครัว ไดแก หลักประกันความม่ันคงในดานที่อยูอาศัย

และสภาพแวดลอม สุขภาพ การศึกษา อาชีพและรายไดโดยการสนับสนุนความม่ันคงในดานการมีสวน

รวม การคมนาคมและการสื่อสาร ในการทํางานกับครอบครัวจึงมีความจําเปนตองมีนักพัฒนาครอบครัว

เปนผูประสานเชื่อมโยงความตองการของครอบครัวกับแหลงทุนและทรัพยากรตางๆที่เปนประโยชนตอ

การเสริมสรางความม่ันคงในครอบครัว 

  สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล๖๓ วิจัยเรื่อง สัมพันธภาพใน

ครอบครัวไทย พบวา สัมพันธภาพในครอบครัวไทย วัดจากความผูกพันทางอารมณที่สมาชิกมีตอกัน

                                                        

  
๖๒ศูนยวิจัยและพัฒนาครอบครัวไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, การศึกษาและพัฒนารูปแบบการ

เสริมสรางหลักประกันความม่ันคงของครอบครัว, รายงานการวิจัย, ทุนอุดหนุนจากสํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย, ๒๕๕๓), หนา ๒๒๑. 

  
๖๓จิราพร ชมพิกุลและคณะ, สัมพันธภาพในครอบครัวไทย, รายงานการวิจัย, สถาบันพัฒนาการสาธารณสุข

อาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๒), หนา ค. 



 

๔๑ 
 

ความรวมมือ และการปรับตัวของสมาชิกในครอบครัว สวนใหญสัมพันธภาพในครอบครัวเปนแบบสมดุล 

(๕๐.๗%) รองลงมาเปนครอบครัวแบบระดับกลางคอนไปทางสมดุล (๔๑.๘%) ในแตละภาค สัมพันธภาพ

ในครอบครัวพบวาสวนใหญเปนแบบสมดุล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีครอบครัวแบบสมดุลมากกวาภาค

อ่ืนๆ (๖๕.๑%) สัม พันธภาพในครอบครัวแบบสุดขั้ วพบได น อยมากและไม พบเลยในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต ครอบครัวที่อยู นอกเขตเทศบาลเปนครอบครัวแบบสมดุลมากกวา

ครอบครัวที่อยูในเขตเทศบาลซึ่งควรมีแนวทางในการกําหนดนโยบายดังน้ี 

  ๑. สรางระบบเฝาระวัง และติดตามครอบครัวอยางตอเน่ือง โดยใชเครื่องมือคัดกรอง

เบื้องตนในการติดตาม ดูแล ชวยเหลือครอบครัวตามความจําเปนพ้ืนฐาน เชน ใชดัชนีปจจัยปกปอง-ป

จจัยเสี่ยงในการคัดกรองครอบครัวที่เสี่ยงตอการที่บุตรจะมีพัฒนาการดานสติปญญาไมสมวัย เพ่ือให

ครอบครัวสามารถอบรมเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนไดอยางเต็มศักยภาพ จะชวยปองกันปญหาดานเด็กและ

เยาวชนได โดยใชเครือขายชุมชนหรืออาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในการเฝาระวังและเตือนภัย 

  ๒. สนับสนุนและพัฒนาสภาพแวดลอมและพ้ืนที่สาธารณะ ที่เอื้อประโยชนใหเกิดการ

รวมกิจกรรมของครอบครัวในชุมชนเปนประจํา เชน การออกกําลงักายการน่ังพักผอนหยอนใจรวมกันเพือ่

เปนการสงเสริมสัมพันธภาพที่อบอุนภายในครอบครัว 

  ๓. จัดบริการแนะแนวและใหคําปรึกษาเก่ียวกับปญหาครอบครัวในชุมชนอยางทั่วถึง 

และสนับสนุนกิจกรรมเชิงปฏิบัติการที่สงเสริมใหครอบครัวใชวิธีการแกปญหาโดยการพูดคยุปรกึษาหารอื

กันดวยเหตุผล ไมใชวิธีโตเถียง ประชด ดาทอซึ่งจะนําไปสูความรุนแรงในครอบครัว 

  ๔. สนับสนุนใหเครือขายชุมชน มีสวนรวมในดานการเตรียมความพรอมกอนสราง

ครอบครัวใหม ใหวางแผนในการดําเนินชีวิตครอบครัว ใหเตรียมความพรอมทั้งเศรษฐกิจ ทักษะในการแก

ไขปญหาชีวิตและครอบครัว ทักษะในการปรับตัวเม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลง 

  พระครูเกษมสุทธิคุณ (แสงมณีรัตนากร)๖๔ การวิจัยเรื่อง “กระบวนการมีสวนรวมระหวาง

บาน วัด โรงเรียน (บวร) ตอการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ เขตลาดกระบัง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร” พบวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการมีสวนรวมระหวาง

บาน วัด โรงเรียน (บวร) ตอการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ เขตลาดกระบัง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอการกระบวนการมี

สวนรวมของบาน วัด โรงเรียน (บวร) ตอการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลีย่

                                                        

  ๖๔พระครูเกษมสุทธิคุณ (แสงมณีรัตนากร), กระบวนการมีสวนรวมระหวางบาน วัด โรงเรียน (บวร) ตอ
การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ เขตลาดกระบัง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา, วิทยานิพนธพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา), (บัณฑิตวทิยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓). 



 

๔๒ 
 

เทากับ ๓.๘๕) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง

ทุกดาน ปญหาอุปสรรคในกระบวนการมีสวนรวมของบาน วัด โรงเรียน (บวร) ตอการพัฒนาโรงเรียนวิถี

พุทธ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอเก่ียวกับปญหาอุปสรรคในกระบวนการมีสวนรวมของ

บาน วัด โรงเรียน (บวร) ตอการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยเทากับ 

๒.๙๑) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลางทุกขอ 

  พระยุทธภูมิ ธมฺมธโร (สังชาดี)๖๕ วิจัยเรื่อง “การบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล

ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ตามความคิดเห็นของปราะชาชน : ศึกษาเฉพาะกรณีองคการบริหารสวนตําบล ใน

อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม” พบวา การบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลตามหลักสังคหวัตถุ 

๔ ตามความคิดเห็นของประชาชนในอําเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อ

จําแนกเปนรายดาน พบวาองคการบริหารสวนตําบลมีการบริหารตามหลักสังคหวัตถุ ๔ อยูในระดับมาก

ทุกดาน ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลตามหลกัสงัคหวตัถ ุ๔ ตามความ

คิดเห็นของประชาชนในอําเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา  

ประชาชนที่มีสถานภาพ อายุ อาชีพตางกันมีความคิดเห็นแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .

๐๕ สวนประชาชนที่มีเพศ ระดับการศึกษาและรายไดที่ตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานของ

องคการบริหารสวนตําบล ในอําเภอนาแก จังหวัดนครพนม  ไมแตกตางกัน   ปญหาอุปสรรคการ

บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ตามความคิดเห็นของประชาชน ในอําเภอ

นาแก จังหวัดนครพนม ปญหาที่สําคัญไดแก องคการขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถ ทํางานไมมี

ประสิทธิภาพ ลาชา ไมตอเน่ืองขาดการสานตอ ไมเขาถึงปญหา ใชงบประมาณไมตรงกับความตองการ

ของประชาชน แบงปนผลประโยชนไมทั่วถึงกัน เห็นแกพวกพอง เลือกปฏิบัติ เด็กสตรีขาดการสงเสริม

ดานการศึกษาและอาชีพเสริม การเขาไปใชบริการเกิดความลาชา เจาหนาที่พูดจาไมเหมาะสม ถือตัว

วางตัวไมเปนกันเองกับประชาชน   

                                                        

  
๖๕

พระยุทธภูมิ ธมฺมธโร (สังชาดี), การบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 

ตามความคิดเห็นของปราะชาชน : ศึกษาเฉพาะกรณีองคการบริหารสวนตําบล ในอําเภอนาแก จังหวัดนครพนม,  

วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๒๕๕๔). 



 

๔๓ 
 

   วันวิสา มหารมย๖๖ วิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร ของผูบริหาร

สถานศึกษาเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร” พบวา การบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร ของผูบริหาร

สถานศึกษาเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๐๗) เม่ือพิจารณา

เปนรายดาน พบวา การบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร ของผูบริหารสถานศึกษาเขตตลิ่งชัน 

กรุงเทพมหานคร ทุกดานอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยตามลําดับดังน้ี    ดานมุทิตาอยู

ในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๑๑) ดานอุเบกขาอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๐๗) ดานเมตตาอยู

ในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๐๖) ดานกรุณาอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ ๔.๐๓)  การบริหารงาน

ตามหลักพรหมวิหาร ของผูบริหารสถานศึกษาเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตามปจจัยสวน

บุคคล ไดแก เพศ สถานภาพ อายุ วุฒิการศึกษา รายได ตําแหนง และอายุราชการ พบวา ผูบริหาร

สถานศึกษาที่มี วุฒิการศึกษา และตําแหนง   ที่แตกตางกัน มีการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ ๐.๐๕  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว สวนการบริหารงาน

ตามหลักพรหมวิหารของผูบริหารสถานศึกษาที่มีเพศ สถานภาพ อายุ รายได และอายุราชการที่แตกตาง

กัน มีการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว  

  พระวิศิษฐกุล  สิริปฺโ (สุดารักษ)๖๗ วิจัยเรื่อง “การประยุกตหลักธรรมเพ่ือพัฒนาผูนํา

พึงประสงคในยุคโลกาภิวัตน” พบวา วิธีการประยุกตใชหลักธรรมในการพัฒนาผูนําผูนําที่พึงประสงคใน

ยุคโลกาภิวัตนใชวิธีการศึกษาระบุปญหาวิกฤติผูนํา โดยแยกประเภทของวิกฤติปญหาผูนําออกเปน ๘ 

ดาน ไดแก ดานวิสัยทัศน ดานความคิดริเริ่ม ดานการสื่อสาร ดานความซื่อสัตย ดานการทุจริต ดานความ

รับผิดชอบ ดานการใชอํานาจ  ดานวุฒิภาวะทางอารมณ ซึ่งกําหนดเปาหมายในการพัฒนา ๓ ดาน ไดแก 

ดานพฤติกรรม (ศีล) ดานจิตใจหรืออารมณ (สมาธิ) ดานความคิด (ปญญา) วิธีการประยุกตโดยนําหลัก

อริยมรรคมาศึกษาวิเคราะหและประยุกตใชในการพัฒนาผูนําในแตละดาน คือ สัมมาทิฐิพัฒนาผูนําดาน

วิสัยทัศน สัมมาสังกัปปะพัฒนาดานความคิดริเริ่ม ทั้ง ๒ ดานน้ีจัดเปนการพัฒนาผูนําในดานความคิด 

(ปญญา) สัมมาวาจาพัฒนาดานการสื่อสาร  สัมมากัมมันตะพัฒนาดานความซื้อสัตย สัมมาอาชีวะพัฒนา

แกปญหาดานการทุจริต ทั้ง ๓ ดานน้ีจัดเปนการพัฒนาผูนําในดานพฤติกรรม (ศีล) สัมมาวายามะพัฒนา

                                                        

  
๖๖วันวิสา มหารมย , “การบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร ของผูบ ริหารสถานศึกษาเขตต ล่ิงชัน 

กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยามหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 

  
๖๗

พระวิศิษฐกุล  สิริปฺโ (สุดารักษ), “การประยุกตหลักธรรมเพ่ือพัฒนาผูนําท่ีพึงประสงคในยุคโลกาภิ

วัตน”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๕๔). 



 

๔๔ 
 

ดานความรับผิดชอบ สัมมาสติพัฒนาดานการใชอํานาจ และสัมมาสมาธิพัฒนาดานวุฒิภาวะทางอารมณ 

ทั้ง ๓ ดานน้ีจัดเปนการพัฒนาผูนําในดานจิตใจหรืออารมณ (สมาธิ) 

  เอกกร  ชุติรัตนา๖๘วิจัยเรื่อง “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานตามหลักสังคหวัตถุ  ๔  ของ

บุคลากรสํานักงานสรรพากรพ้ืนที่นครสวรรค” พบวา สิ่งที่จะทําใหเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานตาม

หลักสังคหวัตถุ ๔ มีปจจัยที่สงเสริมหรือทําใหเกิดแรงจูงใจหลายอยางสามารถอธิบายเปนรายดานดังน้ี 

ดานทาน สิง่ที่จะตองสงเคราะหบุคลากรภายในองคกรเพ่ือใหเกิดแรงจูงใจไดคือ ตองให

บุคลากรไดรับคาตอบแทน โบนัส  สวัสดิการ เครื่องมือเครื่องใชสภาพแวดลอม ใหเพียงพอตอความ

ตองการของบุคลากร 

ดานปยวาจา สิ่งทีจ่ะตองสงเคราะหบุคลากรภายในองคกรเพื่อใหเกิดแรงจูงใจไดคือเรือ่ง 

คาํชมเชย  คาํพูดที่ใหกําลังใจ คาํแนะนําในการปฏบิัติงาน จากเพ่ือนรวมงานหรือตามสายบงัคับบัญชา 

ดานอัตถจริยา มีสิง่ทีจ่ะตองสงเคราะหบคุลากรภายในองคกรเพ่ือใหเกิดแรงจูงใจไดคือ

เรื่อง การใหโอกาสเพ่ือใหไดเรียนตอ  การมีจิตอาสา  การเสยีสละเรือ่งสวนตัว ความสามคัคีภายในองคกร 

ดานสมานัตตตา สิ่งที่จะตองสงเคราะหบุคลากรภายในองคกรเพื่อใหเกิดแรงจูงใจไดคือ

เรื่อง เกิดความเสมอภาคยุติธรรมในการปกครองผูใตบังคับบัญชา  การพัฒนาขอบกพรอง  การทํางาน

เปนระบบ  การชวยเหลือซึ่งกันและกัน  การทํางานใหทันเวลาและบรรลุเปาหมายขององคกร 

  พระมหาประสงค กิตฺติญาโณ (พรมศรี)๖๙ ไดวิจัยเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบการ

บริหารงานบุคคลในองคกรสมัยใหมกับแนวคิดทางพระพุทธศาสนา”พบวา แนวคิดการบริหารงานบุคคล

ขององคกรสมัยใหมมีประเด็นที่เหมือนกันกับแนวคิดทางพระพุทธศาสนา ไดแก  การบริหารงานบุคคล

เปนกระบวนการ บุคคลจึงเปนปจจัยหลักที่มีศักยภาพมากที่สุดจะทําใหวัตถุประสงคขององคกรบรรลุผล 

โดยใชระบบบริหารงานบุคคลเปนกลไกขับเคลื่อน การไดมาซึ่งบุคคลกระทําเปนกระบวนการตอเน่ือง

ชัดเจน มีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลมาจากบุคคลภายในและภายนอกองคกรพรอมกับตองพัฒนา

บุคคลทุกระดับเสมอโดยวิธีการฝกอบรมในรูปแบบขององคกร เพ่ือขจัดอุปสรรคที่เกดิจากตัวบคุคล ทัง้นีมี้

หลักวินัยในการลงโทษผูทําผิดและมีการบํารุงรักษาบุคคลเสมอรวมถึงผูมีผลงาน และการพนจากองคกร

                                                        

  
๖๘เอกกร  ชุติรัตนา,  “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานตามหลักสังคหวัตถุ  ๔  ของบุคลากร      สํานักงาน

สรรพากรพื้นท่ีนครสวรรค”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยา

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 

  
๖๙พระมหาประสงค กิตฺติญาโณ (พรมศรี), “การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลในองคกรสมัยใหม

กับแนวคิดทางพระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พระพุทธศาสนา), (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 



 

๔๕ 
 

เกิดจากการใหออก ลาออก และการตาย สวนประเด็นที่องคกรสมัยใหมและองคกรทางพระพุทธศาสนา

เห็นตางกัน ไดแก ดานวัตถุประสงค องคกรสมัยใหมมุงเนนผลกําไร องคกรทางพระพุทธศาสนามุงเนน

ดานคุณธรรมความหลุดพน ดานระบบการบริหารงานบุคคล องคกรสมัยใหม ใชระบบอุปถัมภกับระบบ

คุณธรรม แตองคกรทางพระพุทธศาสนาใชระบบวินัยและระบบธรรม ดานการนําบุคคลเขาสูองคกร 

องคกรสมัยใหมนําบุคคลเขาสูองคกรไดจํานวนจํากัด แตองคกรทางพระพุทธศาสนาไมจํากัดจํานวน ดาน

การทดลองปฏิบัติงาน 

  กลาวไดวา งานวิจัยที่เก่ียวของกับนโยบายทางการบริหารเชิงพุทธบูรณาการซึ่งเปนความ

พยายามในการคนหาแนวทางสําหรับนําหลักพุทธธรรมมาชวยสรางเปนแนวทางสําหรับการสรางสถาบนั

ครอบครัวใหเขมแข็งและผลงานวิจัยอื่นที่เห็นวาเปนประโยชนตอการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีซึ่งทําใหพบวา 

ผลงานวิจัย หลักพุทธธรรมที่ถูกนํามาสรางเปนเงื่อนไขในการสรางสถาบันครอบครับ เชน หลักศีลธรรม 

หลักมรรคมีองคแปด หลักฆราวาสธรรม หลักสังคหวัตถุ หลักทิศ หลักสมชีวิตา หลักทิฏฐธัมมิกัตถ

ประโยชน หลักอาทิโภคิยะ และหลักพรหมวิหาร เปนตน ทําใหผลการวิจัยพบวาเม่ือผานการนําไปใชใน

การพัฒนาพฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัวจะอยูในระดับมากในทุกเรื่อง ซึ่งหลักพุทธธรรมเหลาน้ี

สามารถจะชวยสนับสนุนเพ่ิมเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายทางการบริหารใหกับเทศบาลเพ่ือการ

ทํางานตอกิจกรรมที่สอดคลองกับเปาหมายที่มุงหวังตอความเขมแข็งใหกับสถาบันครอบครัว นอกจากน้ี 

ประเด็นเรื่องนโยบายการเพ่ิมทักษะการทําหนาที่ของครอบครัวตอสมาชิกครอบครวัและการประกอบการ

งานอาชีพในสังคมตองทําใหเกิดความสมดุล รวมไปถึงประเด็นเรื่องการสื่อสารในครอบครัวที่ยังคงตองให

ความสําคัญเชนกันดวยการสรางระบบเฝาระวัง และติดตามครอบครัวอยางตอเน่ือง สนับสนุนและพัฒนา

สภาพแวดลอมและพ้ืนที่สาธารณะ สนับสนุนใหเครือขายชุมชน มีสวนรวมในดานการเตรียมความพรอม   

กอนสรางครอบครัวใหมจัดบริการแนะแนวและใหคําปรึกษาเก่ียวกับปญหาครอบครัว 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๔๖ 
 

๒.๗ กรอบแนวคิดการวิจัย 

  การศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารเชิงพุทธบูรณาการเพ่ือสรางความเขมแข็งของสถาบัน

ครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลย ผูวิจัยไดกําหนดประเด็นที่นํามาศึกษา และแสดงถึงระบบความสมัพันธ

ระหวางการบริหารของเทศบาลกับหลักพุทธธรรมที่จะไปบูรณาเพ่ือใหเกิดเปนองครวมของประเด็น

เปาหมายในวิจัย ดังแผนภาพตอไปน้ี 

 

แผนภาพประกอบท่ี ๒.๑ : แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

การบริหารของเทศบาลเมอืงเลยเพ่ือสราง

สถาบันครอบครัว 

ยการบริหารของ

เทศบาลเมอืงเลย 

P คือ Planning  

O คือ Organizing  

S คือ Staffing  

D คือ Directing  

C คือ Controlling  

 

บทบาทหนาท่ีของ

บิดามารดาท่ีด ี

เชิงพุทธ 
๑. กันลูกจากความช่ัว  
๒. ปลูกฝงลูกไวในทางด ี
๓. ใหการศึกษา  
๔. จัดแจงใหไดแตงงาน
กับคนดี  
๕. มอบทรัพยในกาลท่ี
สมควร  

 

พุทธบูรณา
การ 

บทบาทหนาท่ีท่ีดีของ

บุตรธิดาเชิงพุทธ 
๑.ตองเล้ียงทานตอบ  

๒.ชวยเหลือการงาน 
๓.ดํารงวงศตระกูล  

๔.ประพฤติตนดี 

๕.เมื่อทานจากไป ทําบุญ
อุทิศให 

แนวทางการประยุกตใชการบริหารเชิงพทุธบูรณาการเพ่ือสราง

ความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลย 

สภาพทั่วไปการ
บรหิารจัดการ 



บทท่ี ๓ 

วิธีดําเนินการวิจัย 
  

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารเชิงพุทธบูรณาการเพื่อสรางความเขมแข็งของสถาบัน

ครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลย”การศึกษาวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค ดังน้ี (๑) เพื่อศึกษาสภาพ

ทั่วไปของการบริหารจัดการเพื่อสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลย (๒) 

เพื่อศึกษาการบริหารเชิงพุทธบูรณาการเพื่อสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาล

เมืองเลย  (๓) เพื่อศึกษาแนวทางการประยุกตใชการบริหารเชิงพุทธบูรณาการเพื่อสรางความเขมแข็ง

ของสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลยโดยผูศึกษาวิจัยไดทําศึกษาวิธีดําเนินการวิจัย ดังตอไปน้ี 

 

  ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งน้ีเปนการวิจัยแบบผสานวิธี  (Mixed  Method)  ระหวางการวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ดังมีรูปแบบ

การศึกษาวิจัยดังตอไปน้ี 

 ๓.๑.๑ รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผูวิจัยกําหนดเทคนิคการสําภาษณแบบเจาะลึก

ผูเช่ียวชาญในเขตเทศบาลเมืองเลยตามประเด็นที่ศึกษาประกอบดวยผูเช่ียวชาญ ๕ กลุม ไดแก       

๑. กลุมพระสงฆในจังหวัดเลยที่มีตําแหนงทางการปกครองคณะสงฆ กลุมผูบริหารเทศบาลเมืองเลย 

๓.กลุมผูนําชุมชนและผูอํานวยการโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองเลย ๔.กลุมประชาชน และเยาวชนใน

เขตเทศบาลเมืองเลยโดยการขออนุญาตเขาไปเก็บขอมูลดวยสัมภาษณแบบพูดคุยกันปกติเพื่อใหได

ขอมูลและความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญแบบปลายเปดหรือความคิดเห็นอยางอิสระ 

 ๓.๑.๒ รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณซึ่งใชเทคนิคการวิจัยแบบสํารวจ โดยการแจก

แบบสอบถามซึ่งประกอบดวยตอนที่ ๑ ระบุขอมูลเกี่ยวกับขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ ๒ 

เกี่ยวกับขอคําถามแนวทางการประยุกตใชนโยบายการบริหารเชิงพุทธบูรณาการเพื่อสรางความ

เขมแข็งของสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลยและตอนที่ ๓ เปนคําถามปลายเปดสําหรับการ

แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 

 

   ๓.๒ ผูใหขอมูลหลัก/ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ๓.๒.๑ ผูใหขอมูลหลักเชิงคุณภาพ ดวยการสัมภาษณเจาะเชิงลึกซึ่งสามารถแบง

ผูเช่ียวชาญออกเปน ๕ กลุม ไดแก ๑. กลุมพระสงฆในจังหวัดเลยที่มีตําแหนงทางการปกครองคณะ



๔๘ 
 

สงฆจํานวน ๒ รูป กลุมผูบริหารเทศบาลเมืองเลย จํานวน ๓ ทาน ๓.กลุมผูนําชุมชน และผูอํานวยการ

โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองเลยจํานวน ๓ ทาน ๔.กลุมประชาชน และเยาวชนในเขตเทศบาลเมือง

เลยจํานวน ๔ คนรวมทั้งหมด ๑๓ รูป/คน 

  ๓.๒.๒ ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย  

   การวิจัยครั้งน้ีสําหรับการวิจัยเชิงปริมาณโดยใชแบบสอบถามกับประชากรที่อาศัย

อยูในเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย ทั้งหมด ๔๙ ชุมชน มีประชากรทั้งหมด ๒๒,๐๔๘ คน ซึ่งผูวิจัย

ไดคัดเลือกชุมชนในการสุมตัวอยางแบบการสุมตัวอยางอยางงายตามบัญชีรายช่ือจากชุมชนที่ ๑ ถึง

ชุมชนที่ ๔๙ โดยกําหนดความหวง ๔ ชุมชน คือ ชุมชนที่ ๑, ๕, ๑๐, ๑๕, ๒๐, ๒๕, ๓๐, ๓๕, ๔๐, 

๔๕, และ๔๙ ได ๑๑ ชุมชนที่มีกําหนดหมายเลขมีเลขกํากับตามบัญชีรายช่ือชุมชนทั้งหมดจําแนกตาม

พื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเลย สําหรับวิธีการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางประชากรผูวิจัยใชดวยวิธี 

Yaro Yamane (1967)๑ ไดกลุมตัวอยางจํานวน ๓๙๓ ชุด มี ๒ ข้ันตอน คือ 

   ข้ันที่ ๑ การคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางที่เหมาะสมโดยหลักการคํานวณของ 

Taro Yamane และใหมีความคลาดเคลื่อนได 0.05 จากสูตร 

 

   n = 

 

 โดยที่  e =  เปนการคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยาง ซึ่งกําหนดไวที่ 0.05 

   N =  เปนขนาดของประชากร 

   n =  เปนขนาดของตัวอยาง 

 

  ดังน้ัน ขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เทากับ ๓๙๓ คน 

  ข้ันที่ ๒ การหาขนาดกลุมตัวอยาง  ผูวิจัยใชสูตร Taro Yamane๒ กําหนดขอบเขต

ความคลาดเคลื่อน 0.05 สูตรการคํานวณหากลุมตัวอยาง  ดังน้ีคือ 

 
 

                                         
๑Yaro Yamane (1967) อางใน ธานินทร ศิลปจาร,ุ การวิจัยและวิเคราะหของมูลทางสถิติดวย SPSS, 

พิมพครั้งที่ ๑๐,(กรุงเทพมหานคร : บิสซิเนสอารแอนดด,ี ๒๕๕๒), หนา ๔๘ – ๔๙.  

 ๒Taro Yamane, อางใน ยุทธ  ไกยวรรณ, พื้นฐานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาสนการพิมพ
, ๒๕๓๕), หนา ๑๐๗. 
 

N 
1 + N(e) 

 



๔๙ 
 

 แทนคา      n =     N         

      1+ N(e) 2  
 

        =               22,048            =  393. 

     1+22,048 (0.05) 2 

 

เมื่อ   n  คือ  แทนขนาดกลุมตัวอยาง 

  N  คือ  แทนขนาดประชากร   

  e    คือ แทนสัดสวนของความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเกิดข้ึนไดซึ่งเทากับ 5 % 

หรือ 0.05 

 

  ตารางท่ี ๓.๑ : แสดงขนาดของประชากร และกลุมตัวอยางของชุมชนในเขตเทศบาลเมือง 

๑๑ แหง 

 

ชุมชนท่ี ชื่อหมูบาน/ชุมชน ประชากร   กลุมตัวอยาง 

๑ ชุมชนหนองผักกาม ๑ คุมโรงเรียนมหาไถ ๒๐๖ ๑๗ 

๕ ชุมชนหนองผักกาม ๒ คุมศรีวิชัยวนาราม ๒๙๒ ๒๖ 

๑๐ ชุมชนนาหนอง-ทาแพ ๒ คุมกองรอย นปพ. ๑๗๔ ๑๕ 

๑๕ นาเขิน ๒ คุมสะพานนาเขิน ๔๙๑ ๔๓ 

๒๐ ต้ิวตลาดเย็น คุมจวนผูวา ๔๙๗ ๔๔ 

๒๕ ต้ิว รร.๒ คุมไปรษณีย ๗๕๙ ๖๗ 

๓๐ แฮ ๓ คุมโรงเรียนอนุบาลเลย ๓๙๘ ๓๕ 

๓๕ แฮ ๑ คุมศาลเจาพอเมืองแสน ๖๘๔ ๖๐ 

๔๐ ใหม ๒ คุมสามแยกนาดวง ๓๗๒ ๓๓ 

๔๕ ฟากเลย ๒ โรงเรียนเทศบาล ๓  ๒๐๕ ๑๘ 

๔๙ กกมวงชี ๓๙๕ ๓๕ 

รวม ๑๑ ชุมชน รวมท้ังหมด ๔,๔๗๓ ๓๙๓ 

 

 

 



๕๐ 
 

  ๓.๓ เครื่องมือการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถาม โดยมีข้ันตอนการสรางและ 

การตรวจสอบเครื่องมือ ดังน้ี 

 ๓.๓.๑ เครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพ   

  การสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-depth Interview) เกี่ยวกับประเด็นที่ ศึกษา

ประกอบดวยผูเช่ียวชาญ ๕ กลุม ไดแก  ๑. กลุมพระสงฆในจังหวัดเลยที่มีตําแหนงทางการปกครอง

คณะสงฆ กลุมผูบริหารเทศบาลเมืองเลย ๓.กลุมผูนําและประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเลย ๔.

กลุมประชาชน และเยาวชนดีเดนในเขตเทศบาลเมืองเลยโดยการขออนุญาตเขาไปเก็บขอมูลดวย

สัมภาษณแบบพูดคุยกันปกติเพื่อใหไดขอมูลและความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญแบบปลายเปดหรอืความ

คิดเห็นอยางอิสระ จํานวน  ๓ ตอน คือ 

  ตอนท่ี ๑ ขอมูลสวนบุคคล ไดแก ช่ือผูใหสัมภาษณ อายุ/การศึกษา ตําแหนง 
ประสบการณการทํางาน นับถือศาสนา วันเดือนปที่สัมภาษณ สถานที่ และเวลา 
 ตอนท่ี ๒ คําถามเกี่ยวกับ “การบริหารเชิงพุทธบูรณาการเพื่อสรางความเขมแข็งของ

สถาบันครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลย” ไดแก  

    ๑. สภาพทั่วไปของการบริหารจัดการเพื่อสรางความเขมแข็งของสถาบัน

ครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลยเปนอยางไร ?  

    ๒. แนวทางการประยุกตใชการบริหารเชิงพุทธบูรณาการเพื่อสรางความเขมแข็ง

ของสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลยควรเปนอยางไร ประกอบดวย  

  ๒.๑ การบริหารเชิงพุทธบูรณาการดานการวางแผนเพื่อสรางความเขมแข็ง

ของสถาบันครอบครัวควรเปนอยางไร  

  ๒.๒ การบริหารเชิงพุทธบูรณาการดานการจัดองคกรเพื่อสรางความเขมแข็ง
ของสถาบันครอบครัวควรเปนอยางไร 
  ๒.๓ การบริหารเชิงพุทธบูรณาการดานบุคลากรเพื่อสรางความเขมแข็งของ
สถาบันครอบครัวควรเปนอยางไร 
  ๒.๔ การบริหารเชิงพุทธบูรณาการดานการอํานวยเพื่อสรางความเขมแข็งของ
สถาบันครอบครัวควรเปนอยางไร 
  ๒.๔ การบริหารเชิงพุทธบูรณาการดานการควบคุมเพื่อสรางความเขมแข็ง

ของสถาบันครอบครัวควรเปนอยางไร 

 ตอนท่ี ๓ ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

 



๕๑ 
 

 ขั้นตอนการสรางและการตรวจสอบเครื่องมือเชิงคุณภาพ  

  ๑. ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร และผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับนโยบายการบริหารเชิงพุทธ

บูรณาการเพื่อสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลย  พรอมกับการกําหนด

รางคําถามการวิจัยที่สอดคลองกับวัตถุประสงคพรอมกับใหที่ปรึกษาโครงการตรวจตอบความชัดเจน 

เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา 

 ๒. การนําคําถามการวิจัยไปสัมภาษณผูเช่ียวชาญจํานวน ๑๓ รูป/คน เพื่อใหไดมาซึ่ง

ขอมูลที่ชัดเจนวามีความครบถวนตามที่ผูวิจัยตองการหรือไม ซึ่งจะไดวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล

เพื่อนําเสนอแนวทางการประยุกตใชนโยบายการบริหารเชิงพุทธบูรณาการเพื่อสรางความเขมแข็งของ

สถาบันครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลย 

 ๓. การเรียบเรียง วิเคราะหขอมูลพรอมกับจัดหมวดหมูตามวัตถุประสงคการวิจัย

ตอไป 

 ๓.๓.๒ เครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณ  

   เครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณ (Survey Research) โดยผูวิจัยไดกําหนดการแจก

แบบสอบถามซึ่งประกอบ ๓ สวนใหญ ๆ ไดแก ๑) ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม           

๒) แบบสอบถามที่ประกอบดวยตัวแปรที่ใชในการศึกษาเพื่อศึกษาโดยการแจกแบบสอบถามซึ่ง

ประกอบดวยตอนที่ ๑ ระบุขอมูลเกี่ยวกับขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ ๒ เกี่ยวกับขอคําถาม

แนวทางการประยุกตใชนโยบายการบริหารเชิงพุทธบูรณาการเพื่อสรางความเขมแข็งของสถาบัน

ครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลยประกอบดวย ๕ ประเด็น ไดแก นโยบายการบริหารดานการ

วางแผนจํานวน ๑๐ ขอ นโยบายการบริหารดานการจัดองคกรจํานวน ๑๐ ขอ นโยบายการบริหาร

ดานจัดบุคลากรจํานวน ๑๐ นโยบายการบริหารดานการอํานวยการจํานวน ๑๐ ขอ และโยบายดาน

การควบคุมจํานวน ๑๐ ขอ รวมทั้งหมด ๕๐ ขอ และตอนที่ ๓ เปนคําถามปลายเปดสําหรับการแสดง

ความคิดเห็นเพิ่มเติมจํานวนกลุมตัวอยาง จํานวน ๓๙๓ คน 

  ๑. ขั้นตอนการพัฒนาเครื่องมือการวิจัย 

  ๑) ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนํา จากพระไตรปฎก หนังสือ 

เอกสาร และผลงานการวิจัยที่เกี่ยวของ แลวกําหนดเปนกรอบแนวคิดใหครอบคลุมกับเน้ือหาและ

วัตถุประสงคที่ตองการศึกษาวิจัย 

  ๒) สรางแบบสอบถามตามกรอบปจจัยที่ไดกําหนดไวใน ขอ ๑ ตามวิธีการสราง

แบบสอบถาม ซึ่งผูศึกษาไดแบงออกเปน ๒  ตอน ดังน้ี 



๕๒ 
 

 ตอนท่ี ๑ เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก อายุ เพศ 

สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพหลัก รายได มีลักษณะเปนคําถามแบบเลือกตอบ (Check list)  

 ตอนท่ี ๒ เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับนโยบายการบริหารเชิงพุทธบูรณาการเพื่อสราง

ความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลย  มีลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา 

(Numerical Rating Scale) มี ๕ ระดับ๓ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอยและนอยที่สุด โดย

กําหนดคาของลําดับคะแนน ดังน้ี 

 

   ๕   หมายถึง   เหมาะสมมากที่สุด  

   ๔   หมายถึง   เหมาะสมมาก 

   ๓   หมายถึง   เหมาะสม 

   ๒   หมายถึง   เหมาะนอย 

   ๑   หมายถึง   เหมาะสมนอยที่สุด 

 ๒. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่สรางข้ึนมาเพื่อการศึกษาวิจัยน้ัน ผูศึกษาได

ดําเนินการทดสอบเครื่องมือโดยการทดสอบหาความเที่ยงตรง (Validity) และทดสอบหาความเช่ือมั่น 

(Reliability) ตามข้ันตอนดังน้ี 

  ๑) การทดสอบหาความเที่ยงตรง (Validity) โดยผูศึกษาวิจัยไดนํารางแบบสอบถาม

ที่สรางข้ึนไปใหคณาจารยในวิทยาลัยสงฆเลยชวยตรวจสอบความถูกตองโดยใหครอบคลุมทุกประเด็น

ที่ศึกษาพรอมกับนํากลับมาแกไขปรับปรุงใหเกิดความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity)  

  ผูศึกษาวิจัยไดนําเครื่องมือที่สรางข้ึน มาหาคาดัชนีความสอดคลองตามวัตถุประสงครายขอ 

(Index of Item – Objective Congruence) : IOC๔ ซึ่งคา IOC  จะตองมีคา    ๐.๕ ข้ึนไปจึงจะ

แปลผลวาใชได ซึ่งการวิจัยครั้งน้ี ผูศึกษาวิจัยมีผลการหาคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามได

คา   ๐๕ ทุกขอ แปลวา สามารถนําไปใชกับกลุมตัวอยางไดทุกขอ 

  ๒) การทดสอบหาความเช่ือมั่นของเครื่องมือ  (Reliability)  

                                         
 ๓ธีรยุทธ  พึ่งเทียร, สถิติเบื้องตนและการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพสูตรไพศาล, ๒๕๔๕), 

หนา ๑๓๐. 

 ๔พิสณุ  ฟองศร,ี วิจัยทางการศึกษา, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพเทียมฝายการพิมพ, ๒๕๔๙), 

หนา ๑๓๘-๑๓๙. 



๕๓ 
 

   ผูศึกษาวิจัยนําแบบสอบถามที่ผานการแกไขปรับปรุงจากผูเช่ียวชาญเรียบรอยแลว 

ไปทดสอบการใชโดยการขออนุญาตเก็บขอมูลตัวอยาง (Try out) กับประชาชนในเขตเทศบาลศรีสอง

รัก อ.เมือง จังหวัดเลย ซึ่งมีลักษณะคลายคลึง กับประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี จํานวน ๓๐ 

รูป/คน เพื่อหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา ( - 

Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)๕ โดยการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดคาสัมประสิทธ์ิของ

ความสอดคลองรายขอและสัมประสิทธ์ิของความเช่ือมั่น เทากับ .๗๘๓ 

  ๓. นําแบบสอบถามที่ดําเนินการปรับปรุงแกไขพรอมกับจัดพิมพแบบสอบถามฉบับ

สมบูรณ เพื่อใชแจกจายใหกลุมตัวอยางจริงในการศึกษาวิจัย ตอไป 

 

  ๓.๔ การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย 

  ๓.๔.๑ การเก็บรวบรวมขอมูลแบบการสัมภาษณเจาะลึก ( In-depth  Interview) 

จํานวน ๑๓ รูป/คน โดยผูวิจัยจะสงหนังสืออยางเปนทางการโดยคํารับผูอํานวยวิทยาลัยสงฆเลยเพื่อ

ขอสัมภาษณผูเช่ียวชาญดวยตนเองพรอมกับบริบทเน้ือหาตาง ๆ ที่ใชในการสัมภาษณ และจะกําหนด 

วัน เวลา และสถานที่ สวนในขณะการสัมภาษณผูวิจัยจะขออนุญาตจากผูเช่ียวชาญ ในตอบคําถามแต

ละประเด็น และบันทึกภาพน่ิง 

 ๓.๔.๒ การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ  ไดแก การแจกแบบสอบถามจํานวนจํานวน 

๓๙๓ ชุด แกประชาชนในเขตพื้นที่ภาคเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย  ๔๐ ชุมชน โดยดําเนินการเก็บ

ขอมูลตามข้ันตอน ดังน้ี 

 ๑. ผูศึกษาวิจัยไดดําเนินการขออนุมัติหนังสือขออนุญาตเก็บขอมูลเพื่อการศึกษาวิจยั

จากวิทยาลัยสงฆเลย  

 ๒. ผูศึกษาวิจัยไดนําหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูล จากวิทยาลัยสงฆเลยไป

ย่ืนตอประธานหรือผูนําชุมชนแตละแหง เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลทําการศึกษาวิจัย  

 ๓. ผู ศึกษาวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแจกจายแบบสอบถามกับ

กลุมเปาหมาย คือ ประชาชนในเขตพื้นที่ภาคเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลยจํานวน ๔๐ ชุมชนซึ่งมีกลุม

ตัวอยางจํานวน ๓๙๓ คน ไดรับกลับคืนมาจํานวน ๓๘๓ ชุด คิดเปนรอยละ ๙๗.๔๕ จากกลุมตัวอยาง

ทั้งหมด 

 
 

                                         
 ๕บุญชม  ศรีสะอาด, การวิจัยเบื้องตน, พิมพครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาสน, ๒๕๔๕),   หนา ๙๙. 



๕๔ 
 

  ๓.๕ การวิเคราะหขอมูล 

  ๓.๕.๑ การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 

 การใชเทคนิคการวิเคราะหเอกสารเน้ือหา (Content Analysis) การจัดเรียงขอมูล 

การจําแนกสภาพสภาพทั่วไปของการบริหารจัดการเพื่อสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวใน

เขตเทศบาลเมืองเลยที่ไดสัมภาษณออกเปนกลุมเพื่อใหเห็นอยางชัดเจน และการวิเคราะหความ

สอดคลองของขอมูลในประเด็นที่ผูวิจัยทําการศึกษานโยบายการบริหารเชิงพุทธบูรณาการเพื่อสราง

ความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลย และการกําหนดแนวทางการประยุกตใช

นโยบายการบริหารเชิงพุทธบูรณาการเพื่อสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาล

เมืองเลย สําหรับขอเสนอแนะจากตอนที่ ๓ ผูวิจัยจะทําการวิเคราะหเน้ือหา 

 ๓.๕.๒ การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 

  ๑. การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถาม 

    ผูศึกษาวิจัยไดดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถามอีกครั้ง แลว

นําขอมูลถายลงในแบบลงรหัส (Coding Form) และทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป

เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตรเพื่อหาคาสถิติตางๆ ดัง น้ี  คาสถิติพื้นฐาน ไดแก  คารอยละ 

(Percentage),๖ คาเฉลี่ย (Mean),๗  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation),๘  

   จากน้ันผูศึกษาวิจัยไดรวบรวมคะแนนของแตละระดับมาหาคาเฉลี่ยและนํา

คาเฉลี่ยไปเทียบเกณฑการแปลความหมายซึ่งผูวิจัยไดแบงระดับนโยบายการบริหารเชิงพุทธบูรณา

การเพื่อสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลยออกเปน ๕ ระดับ๙ คือ 

เหมาะสมมากที่สุด เหมาะสมมาก เหมาะสม เหมาะสมนอย เหมาะสมนอยที่สุด ซึ่งการหาคาเฉลี่ย

สามารถกระทํา ไดดังน้ี 

 

 

                                         
 ๖ธีรยุทธ พึ่งเทียร, สถิติเบื้องตนและการวิจัย, คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

หนา ๑๒. 

 ๗พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ, การวิเคราะหขอมูลเพื่อการบริหาร ฉบับปรับปรุงใหม, (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพเสมาธรรม, ๒๕๔๘), หนา ๒๒-๒๔. 

 ๘เรื่องเดียวกัน, หนา ๓๙-๔๑. 

 ๙Best, John W., Research in Education, (New Jersey : Practice Hall Inc., 1970), p. 204-

208. 



๕๕ 
 

 คาเฉลี่ย  ( X )  = คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 

       จํานวนช้ัน     

    =         5 – 1 
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 ชวงหางระดับ =   0.8 

 

 ดังน้ัน แตละระดับจะมีชวงหางกัน 0.8 จากเกณฑดังกลาว ผูศึกษาวิจัยสามารถแบง

ระดับการปฏิบัติงานตามคาเฉลี่ย ดังตอไปน้ี 

 ๑.๐๐ – ๑.๘๐   หมายความวา  มีระดับเหมาะสมนอยที่สุด 

 ๑.๘๑ – ๒.๖๐   หมายความวา  มีระดับเหมาะสมนอย 

 ๒.๖๑ – ๓.๔๐   หมายความวา  มีระดับปานกลาง 

 ๓.๔๑ – ๔.๒๐   หมายความวา  มีระดับเหมาะสมมาก 

 ๔.๒๑ – ๕.๐๐   หมายความวา  มีระดับเหมาะสมมากที่สุด 

 

  ๓.๖ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 ๑. ผูศึกษาวิจัยไดนําสถิติมาใชในการวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยในครั้งน้ี คือ สถิติที่

ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ ไดแก การหาคาความตรงเชิงเน้ือหา ของแบบวัดความรับผิดชอบใน

การเรียน โดยการตรวจสอบความสอดคลองระหวางนิยามปฏิบัติการที่ผูวิจัยกําหนดไวกับขอมูลที่

ผูวิจัยสรางข้ึนมา (IOC) โดยผูเช่ียวชาญ  

 

        
N
R

IOC   

    เมื่อ  IOC   แทน    ดัชนีความสอดคลอง 

    R    แทน    ผลรวมของการพิจารณาขอความแตละขอของแบบวัดจาก 

ผูเช่ียวชาญ 

       N     แทน   จํานวนผูเช่ียวชาญ 

 

 

 



๕๖ 
 

  เกณฑการพิจารณาใหคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 

    + 1      หมายถึง มั่นใจวาวัดไดตรงตามนิยามตัวแปร 

       0   หมายถึง  ไมมั่นใจวาวัดไดตรงตามนิยามตัวแปร 

    -  1     หมายถึง  มั่นใจวาไมตรงตามนิยามตัวแปร 

   เกณฑการคัดเลือกคา IOC มีคาต้ังแต 0.5 ข้ึนไปถือวาขอคําถามน้ันมีความตรงตาม 

เน้ือหา 

  ๒. สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหแบบสอบถาม ไดแก คาสถิติพื้นฐาน ไดแก ความถ่ี

และคารอยละ (Percentage),๑๐ ตามสูตร ดังน้ี 

 

จํานวนประชากรของชุมนตาง ๆ = 
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

x ๑๐๐ 
จํานวนประชากรทัง้หมด 

 

  ๓. สถิติสําหรับการตรวจสอบความเช่ือมั่นดวยวิธีหาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach alpha  coefficient) ใชสูตรดังน้ี  

 
เมื่อ  α  = คาวามเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
 k  = จํานวนขอของแบบสอบถาม 

  = ผลรวมคาความแปรปรวนของแบบสอบถามแตละขอ 

  = ความแปรปรวนของคะแนนแบบสอบถามทั้งฉบับ 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 ๑๐ธีรยุทธ พึ่งเทียร, สถิติเบื้องตนและการวิจัย, คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

หนา ๑๒. 



๕๗ 
 

  ๔. สถิติคาเฉลี่ย (Mean),๑๑  ของระดับนโยบายการบริหารเชิงพุทธบูรณาการเพื่อสราง

ความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลยออกเปน ๕ ระดับ๑๒ คือ เหมาะสมมาก

ที่สุด เหมาะสมมาก เหมาะสม เหมาะสมนอย เหมาะสมนอยที่สุด ซึ่งการหาคาเฉลี่ยสามารถกระทํา 

ไดดังน้ี 

  คาเฉลี่ย  ( X )  = คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 

       จํานวนช้ัน     

    =         5 – 1 
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 ชวงหางระดับ =   0.8 

 ดังน้ัน แตละระดับจะมีชวงหางกัน 0.8 จากเกณฑดังกลาว ผูศึกษาวิจัยสามารถแบง

ระดับการปฏิบัติงานตามคาเฉลี่ย ดังตอไปน้ี 

 ๑.๐๐ – ๑.๘๐   หมายความวา  มีระดับเหมาะสมนอยที่สุด 

 ๑.๘๑ – ๒.๖๐   หมายความวา  มีระดับเหมาะสมนอย 

 ๒.๖๑ – ๓.๔๐   หมายความวา  มีระดับเหมาะสม  

 ๓.๔๑ – ๔.๒๐   หมายความวา  มีระดับเหมาะสมมาก 

 ๔.๒๑ – ๕.๐๐   หมายความวา  มีระดับเหมาะสมมากที่สุด 

 

   ๕. สถิตคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation),๑๓ 

 

 

 

 
 
 
                                         
 ๑๑พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ, การวิเคราะหขอมูลเพื่อการบริหาร ฉบับปรับปรุงใหม, (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพเสมาธรรม, ๒๕๔๘), หนา ๒๒-๒๔. 

 ๑๒Best, John W., Research in Education, (New Jersey : Practice Hall Inc., 1970), p. 204-

208. 

 ๑๓ธีรยุทธ พึ่งเทียร, สถิติเบื้องตนและการวิจัย, คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

หนา ๓๙-๔๑. 
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๕๘ 
 

 เมื่อ      S.D. หมายถึง    สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

        fx2 หมายถึง    ผลรวมกําลังสอง         

   (fx)2 หมายถึง    ผลรวมของขอมูล 
          n หมายถึง    ขนาดของกลุมตัวอยาง 

 

  ๖. สวนขอเสนอแนะจากตอนที่ ๓ ที่เปนเน้ือหาจากการสัมภาษณเจาะลึกผูวิจัยจะทํา

การวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) แบบพรรณนาความ 

 



 
๕๙ 

 

บทท่ี ๔ 
ผลการวิจัย 

 
  การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของการบริหารจัดการเพื่อสรางความเขมแข็ง

ของสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลย เพื่อศึกษาการบริหารเชิงพุทธบูรณาการเพื่อสรางความ

เขมแข็งของสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลย และเพื่อศึกษาแนวทางการประยุกตใชการ

บริหารเชิงพุทธบูรณาการเพื่อสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลยซึ่ง

ผูวิจัยเสนอผลการวิเคราะหขอมูลดังตอไปน้ี 
 

๔.๑ สภาพทั่วไปของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเลย 

  ๔.๑.๑ ประวัติและสภาพทั่วไปของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเลย๑ 

 เทศบาลเมืองเลยต้ังอยูบริเวณสวนสาธารณะกุดปอง ถนนเจริญ ตําบลกุดปอง อําเภอ

เมือง จังหวัดเลย ในที่ดินราชพัสดุ มีเน้ือที่ ๓ ไร ๒๒ งาน อยูหางจากศาลากลางประมาณ ๑.๕ 

กิโลเมตร ในเขตเทศบาลมีแมนํ้าเลยไหลผาน คือ แมนํ้าเลย แมนํ้าหมาน ปจจุบันมีชุมชนทั้งหมด ๔๙ 

ชุมชน ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม และคาขายเปนสวนใหญมีอาณาเขต ดังน้ี ทิศเหนือ ติด

กับองคการบริหารสวนตําบลเมือง ทิศตะวันออก ติดกับองคการบริหารสวนตําบลชัยพฤกษ ทิศใตติด

กับเทศบาลตําบลนาอาน และทิศตะวันตกติดกับองคการบริหารสวนตําบลนํ้าหมาน ประชากรในเขต

เทศบาลประกอบอาชีพดานพาณิชยกรรม รับราชการ รับจาง และดานเกษตรกรรม ที่ต้ังของชุมชนจะ

กระจายตัวตามอาชีพหลักของชุมชน ซึ่งชุมชนที่ประกอบอาชีพดานการพาณิชย จะต้ังตามแนวถนน

รวมใจ ถนนนกแกว ถนนเจริญรัฐ ถนนสถลเชียงคาน อาชีพดานการเกษตรกรรมจะต้ังรอบนอก เชน 

ชุมชนกกมวงชี ชุนชมบานภูบอบิด ชุมชนนาเขิน ซึ่งจะมีความหนาแนนของประชากรนอย แตหาก

เปนชุมชนในเขตตัวเมืองจะมีความหนาแนมาก  

  ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเลยจะแบงออกเปน ๒ ลักษณะใหญ ๆ ไดแก 

 ๑. ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลักษณะของความเปนชนบทจะประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม มีพานิชกรรมอยูบางแตไมมากนัก จะต้ังอยูอีกฝากหน่ึงของแมนํ้าเลยที่อยูในพื้นที่การ

ควบคุมเขตเทศบาลจะมีประชากรอยูแบบกระจายตัวซึ่งจะมีพื้นที่ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

อยูมาก  

 ๒. ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลักษณะของความเปนเมืองซึ่งสวนใหญจะประกอบ

อาชีพคาขาย รับราชการ รับจาง และอื่น ๆ จะมีประชาชนอาศัยอยูแบบหนาแนน นอกจากน้ียังมี

                                                
  ๑สํานักงานเทศบาลเมืองเลย, รายงานกิจการประจําป ๒๕๕๗, (เลย : เทศบาลเมืองเลย, ๒๕๕๗), หนา

๓๒-๔๕. 



 
๖๐ 

 

ประชากรแฝงที่ยายเขามาทํางานจํานวนมาก และยังเปนที่ต้ังขององคกรทางธุรกิจ ศูนยการคา 

โรงเรียน โรงแรม และศูนยราชการ เปนตน  

  

  ๔.๑.๒ สภาพท่ัวไปของบทบาทของสถาบันครอบครัว 

  ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองจะมีความตางกันกับครอบครัวชนบท เพราะเปนชุมชน

เมืองปญหาจะตางกัน และมีปจจัยที่เสริมเขามา  คือ ความสัมพันธระหวางครอบครัว ครอบครัว

ชนบทจะมีลักษณะการพึ่งพาอาศัยกันเหมือนกับเปนพี่เปนนอง แตความสัมพันธในชุมชนเมือง  คือ 

ตองด้ินรนทํามาหากินตางคนตางอยู ในเขตชุมชนจะไมคอยเอื้ออาทรตอกัน ยกเวนชุมชนรอบนอก

อยางภูบอบิดที่ยังติดอยูกับชุมชนชนบทอยู กกมวงชี เปนตน หากชุมชนในตลาดในโซนเมืองจะเปน

เมืองเจริญ จะไมคอยมีความสัมพันธระหวางกันเพราะตางคนก็ตางอยู ตางคนตางก็ตองดําเนินชีวิต

สวนตัวหรือความเปนปจเจกบุคคลคอยขางสูงมากไมคอยมีความเอื้อเฟอเผื่อแผตอกันและกัน

เหมือนกับสังคมในชนบทหรือสังคมรอบนอก  อยางบานต้ิว จะมีลักษณะความเปนกึ่งเมืองกึ่งชนบท

ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมประเพณีก็ยังความผูกพันระหวางกัน แตสําหรับคนในเมืองน้ันหาได

ยากมาก เพราะวามันหางเหินกันมากแมแตเทศบาลจะไปจัดประชุมชุมชนทั้งหมด ๔๙ ชุมชน ชุมชน

ในเมือง เชน คุมโรงเรียนอนุบาลเลย  คุมสถานีตํารวจ  หรือคุมสมาคมการคา สวนใหญจะมาแต

กรรมการ สวนชาวบานจะไมคอยมาเพราะการทํางาน ดังน้ัน ความสําพันธในครอบครัวจะเปน

ความสัมพันธตางคนตางอยูยกเวนเครือญาติพี่นองที่ยังมีความใกลชิดกันอยู๒ 

  ประเด็นเรื่องความสมัพันธทั้งในชุมชนและครอบครัว ทางเทศบาลจะมีการจัดกิจกรรม  

โครงการโดยภาพรวมทั้งหมดไมไดเจาะจงลงไปชัดเจน ซึ่งสวนมากจะมีโครงการทางสวัสดิการลงไปใน

ชุมชน ซึ่งประชาชนยังใหความรวมมือที่คอนขางนอยมากหรือไมคอยใหความสนใจ ซึ่งกลุมเปาหมาย

จะเปนกลุมเดิมๆ มีกรรมการชุมชน สวนชาวบานก็จะมารวมมือ อยาง อ.ส.ม. แมแต อ.ส.ม. เวลาไป

ติดตอประสานงาน อยางเชน สํารวจครอบครัวในชุนชนชนบทจะสะทอนออกซึ่งไมคอยมีปญหาอะไร

มากนัก แตสําหรับชุมชนเมืองจะใหความความรวมมือที่นอยมาก ยกเวนบางรายที่มีความเกี่ยวโยงกับ

งานของเทศบาล แตสวนมากแลวรอยละ ๘๐% จะไมใหความสนใจเพราะบริบทมันจะตางกับชุมชน

รอบนอกหรือชุมชนในเขตชนบท๓ สําหรับชุมชมในเขตเทศบาลบทบาทของแมจะทําหนาที่สําคัญ คือ 

ความรับผิดชอบมากกวาพอเพราะวาตองหาเงิน ไมใชวาเปนแมบานอยางเดียวก็ตองดูแลทั้งพอทั้งลูก 

แตถาเปนชุมชนในชนบทผูชายจะเปนผูนํา คือ มีหนาที่ในการหาคาใชจายอยางเดียว ซึ่งตองชวยเหลือ

กันตองดูแลลูกตองดูแลสามีจึงเปนหนาที่ของแมบานทุกอยาง สวนพอบานจะเปนคนหาคาใชจาย 

ตอนเชาออกไปทําหนาที่แตละครอบครัว สวนบานจะเงียบเพราะวาตองออกไปทํามาหากิน ตอนเย็น 

                                                
  ๒สัมภาษณ นายนิคม สุระเกต,ุ ปลัดเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๐๗/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๓สัมภาษณ นายนิคม สุระเกต,ุ ปลัดเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๐๗/๐๗/๒๕๕๘. 



 
๖๑ 

 

ๆ เลิกงานจึงกลับบานก็เจอกัน จะมีไมกี่หลังคาเรือนที่อยูบานเฉย ๆ ไมไดออกไปไหน บางครอบครัวก็

มีอาชีพบาน เชน คาขาย เปนตน๔ ฉะน้ัน ประเด็นเรื่องการประกอบอาชีพโดยเฉพาะครอบครัวที่อยู

ในเขตชุมชนชานเมืองจะเนนไปเรื่องการคาเรื่องธุรกิจ เพราะเปนเจาของธุรกิจเล็กๆ ของตนเองที่มี

ความคลาย ๆ วิสาหกิจชุมชน หากเปนในเขตชุมชนใจกลางเมืองจะเนนเรื่องการคาขาย การจับกลุม

กันก็โยงใย เพราะวาครอบครัวจะมีรายไดตลอดทั้งป๕  

  ลักษณะทางสังคมชนบทอยูสังคมเมืองจะมีความแตกตางกันมาก แตหากจะหาความ

คลายคลึงกัน ก็จะเห็นในลักษณะกิจกรรมที่เทศบาล มีสิ่งที่นําไปแจกเปนของฟรีลักษณะแบบน้ีจะให

ความสนใจอยูมาก เชน การจัดต้ังรานคาที่มีไขราคาถูก มีเน้ือราคาถูก มีของขวัญไปแจก สวนมาก

ประชาชนจะใหความรวมมือ แตสําหรับพอคา แมคา ก็ไมไดสนใจ ซึ่งครอบครัวที่อยูในเมืองที่ไมใช

พอคา แมคา หรือบางครั้งก็พอคาแมคาก็ตองการสิ่งของไดราคาถูกก็ลงทุนซื้อไขแผงละ ๑๐๐ บาทก็

จะมารวมกิจกรรมรับฟงความคิดเห็น ดังน้ัน ในเขตชุมชนเมืองจะตองสิ่งลอใจ หากไมมีก็ไมสามารถ

จะดึงดูดใหประชาชนเขารวมฟงหรือรวมกิจกรรมของเทศบาล ซึ่งหากเปนชุมชนภายเมืองนอกจะมกีฎ

ทางชุมชนบังคับโดยทางออม เชน ในหมูบานการปกครอง จะมีผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สวนมาก

เปนเครือญาติกันมันปกครองแบบประเพณีวัฒนธรรม ซึ่งใชชีวิตตางจากสังคมในเมือง เพราะวาตาง

คนตางมา มันไมเหมือนกับชุนบทเมืองจะปกครองลําบาก การประสานงานก็ไมใหความรวมมือ ขอ

ความรวมมือในการทํากิจกรรมตาง ๆ จะคิดวา ไมใชหนาที่ของตนเอง๖ 

  ครอบครัวในเขตชุมชนเมืองเทศบาลโดยรวมสวนจะมีอาชีพรับราชการ อาชีพคาขาย 

และอาชีพรับจางทั่วไป แตสําหรับชุมชนรอบนอกจะมีรายไดสวนใหญจากอาชีพที่ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม เชน  ปลูกมันสับปะหลัง ปลูกขาวโพด ปลูกผักตาง ๆ เปนตน สวนรายไดเสริมในปจจุบัน

จะมียางพาราซึ่งทําใหครอบครัวดีข้ึนมากซึ่งสภาพการณของครอบครัวสวนใหญจะมีแตผูสูงอายุ สวน

ลูก ๆ ที่มีอาชีพรับจางลูก ๆ จะไปทํางานอยูในสถานที่อื่น ๆ แตหากเปนครอบครัวขาราชการจะอยู

กันครบ เพราะในเขตเทศบาลจะมีโรงเรียนเทศบาลที่มีเด็กเยาวชนจะอยูกับตายายแตพอแมแตจะไป

ทํางานที่อื่น ๆ ซึ่งจะสงเงินมาใหครอบครัว สําหรับการอบรมสั่งสอนสวนใหญก็จะทําใหดูเปนตัวอยาง

เห็นตาเห็นยายไปทําบุญก็ทําอยางน้ัน ในสวนของโรงเรียนแตละโรงเรียนก็จะมีโครงการในเรื่องของ

การเขาคายธรรมะของกันแตละโรงเรียน  สวนที่จะวาจะใหชัดเจนอบรมสั่งสอนในเรื่องหลักธรรมของ

ศาสนาแตในสวนของโรงเรียนก็จะการนเขาคายธรรมะน้ันก็คือจะมีการเรียนการสอนที่เนนในเรื่องน้ี

                                                
  ๔สัมภาษณ นางสุนีย ชมภูทอง, ผูนําชุมชนหนองผักกาม ๒ คุมวัดศรีวิชัย จังหวัดเลย, ๑๐/๐๘/๒๕๕๘. 

  ๕สัมภาษณ นางวยุรี พรมวาสี, ประธานคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีอําเภอเมือง จังหวัดเลย, ๐๖/

๐๘/๒๕๕๘. 

  ๖สัมภาษณ นายนิคม สุระเกต,ุ ปลัดเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๐๗/๐๗/๒๕๕๘. 



 
๖๒ 

 

แตวาการกํากับดูแลโดยครอบครัวทีจ่ะกํากับ ดูแลยังมีอยูมาก๗ จะเห็นไดวา บทบาทของบิดามารดา

ในการดูแลครอบครัวจะมีชองที่สัมพันธกับอาชีพในครอบครัวอยางมากที่จะตองไปทํางานที่อื่น เชน 

ทํางานบริษัทไป ทํางานรับจางในกรุงเทพหรือวาตางจังหวัด แตหากจะอยูพื้นพอแมสวนใหญจะมี

อาชีพรับจางเปนรายวันซึ่งมีผลตอการดําเนินชีวิตที่ไมเพียงพอตอการใชจายในครอบครัวซึ่งเปน

เหตุผลหลักที่ทําใหครอบครัวเกิดชองวางในการอบรมสั่งสอนลูกชายหญิงจะตองทิ้งไวใหกับปูยาตา

ยายเปนผูรับผิดชอบซึ่งการเลี้ยงดูจะเลี้ยงแบบตามใจซึ่งสงผลตอพฤติกรรมของเด็กที่ขาดการควบคุม 

และการลงโทษ แตกระน่ัน การแลดูลูกชายหญิงก็สามารถทําไดตามสภาพที่เปนจริง กลาวคือ ไม

สามารถจะอบรมสั่งสอนไดดีเทากับพอแมที่จะมีความเขมงวดกวา ซึ่งวาโดยพื้นฐานคนเมืองเลยจะมี

นิสัยที่ไมชอบความคอยรุนแรงพอแมก็มารอบรมสั่งสอน แมปูยาตายายเองก็อบรมสั่งสอนลูกหลาน

เหมือนกัน๘ 

  สภาพทั่วไปเกี่ยวกับบทบาทของพอแมในปจจุบันถามองก็คือตัวช้ีวัดที่ดีที่สุด ก็คือ ลูก 

หากมองถึงสังคมที่มีปจจัยเสริมใหลูกตองมีพฤติกรรมที่แตกตางกัน บทบาทของผูเปนพอเปนแมการ

ทําหนาที่ก็มีสวนสําคัญอยางเชน บทบาทในการสั่งสอนลูก ผูเปนพอเปนแมก็ตองทําหนาที่ที่ควรจะ

เปน ซึ่งจะการสํารวจขอมูล บทบาทของพอแมจะมีการอบรมสั่งสอนตามฐานะ ตามอาชีพที่พึงจะทํา

ได คือ เจาหนาที่ในฐานะก็เปนพอแมดวยเหมือนกัน ก็มองวาจะไมมีพอแมคนไหนที่อยากใหลูกไม

ประสบผลสําเร็จในชีวิต ไมวาจะมีฐานะอยางไรก็ตาม จะอยูในระดับไหน ทางเจาหนาที่ที่ลงไป

ปฏิบัติงานจะสัมผัสพอแมที่มีความพยายามที่จะปลูกฝงใหลูกไดรูบทบาทของตัวเองเพื่อที่จะกาวไปสู

อนาคตอยางสดใสแตเน่ืองจากวาปจจัยสิ่งแวดลอมอาจมีผลกระทบกับเด็ก อาจจะเปนเพื่อน อาจจะ

เปนอะไรตางๆ จากสังคมที่บานที่อาศัยอยูหรือวาแมกระทั้งตัวพอแมอาจจะมีปญหา หรืออาจจะไมมี

ความเขาใจในบริบทของตนเอง ซึ่งในสวนน้ีก็อาจก็ใหเกิดปญหาของสังคมได แตทั้งน้ีในสวนของ

เทศบาลก็นํามาจัดทีมในการใหความรูกับทางพอแมในทุกครอบครัว เพราะเปนเรื่องของการ

ปฏิบัติงานของรัฐบาลและระบบราชการโดยปกติอยูแลวที่จะลงไปเช่ือมในจุดปญหาน้ัน เพราะฉะน้ัน 

การดําเนินงานของเทศบาลจะเนนไปครอบครัวที่มีปญหาโดยสํารวจขอมูล รวมทั้งการที่ให

คณะทํางานอยูในชุมชนน้ัน ๆ เปนผูสํารวจขอมูล และจัดทําปญหาเขามายังเทศบาล ที่จะเลือก

ประเด็นปญหาเหลาน้ีในการจัดโครงการอบรมใหความรูโดยรับเบี้ยมาจากหนวยงานที่เกี่ยวของที่จะ

ใหความรูและเติมเต็ม เพื่อที่จะทําใหสิ่งที่ดีในการแกไขปญหาใหนอยลงไปหรือที่มีปญหาก็จะสามารถ

แกไขได โดยเฉพาะในสวนของกองสวัสดิการสังคมก็จะมีการอบรมจัดต้ังศูนยพัฒนาครอบครัวให

ความรูโดยการคัดเลือกครอบครัวที่มีปญหาเหลาน้ีเขามารับฟงแนวทางการแกไขปญหาผานมกีจิกรรม

รวมกันระหวางครอบครัว ก็คือ พอแมไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในระยะเวลาสั้นๆ  เพราะเมื่อการมี

                                                
  ๗สัมภาษณ นางวาสนา จิรนาท, รองนายกเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๒๓/๐๗/๒๕๕๘ 

  ๘สัมภาษณ นางวาสนา จิรนาท, รองนายกเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๒๓/๐๗/๒๕๕๘ 



 
๖๓ 

 

จัดกิจกรรมรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันจะเกิดความเขาใจไดมาก ในสวนของเทศบาลจะมวิียากร

และเจาหนาที่มาใหความรูก็เขาใจในบทบาทของตัวเองวาจะถายทอดอยางไรใหพอแมและลูกไดรู

บทบาทซึ่งกันและกันทําใหกิจกรรมเหลาน้ีประสบผลสําเร็จในระดับที่นาพอใจ ถึงแมวาจะไมใช

ทั้งหมดที่สามารถดูแลครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลยก็ตาม๙ 

  การดําเนินของกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองจะรวมกับสํานักงานพัฒนาสังคม

จังหวัดเลย  ไดรับมอบหมายภารกิจจากกระทรวงจากกรรมกิจการ ที่มีหนาที่หลักในการดําเนินการ

ตามยุทธศาสตรแหงชาติในเรื่องของการดูแลครอบครัวสวนหน่ึงและดําเนินการตามนโยบายของ

รัฐบาลประกอบกับนโยบายของจังหวัดในมิติในเรื่องของการดําเนินกิจกรรมที่ทางสํานักงานจัด คือ

สถานการณทางสังคม จะตองเก็บขอมูลทุกๆ ป เพื่อนํามาเปรียบเทียบในเชิงวิชาการวาจะจุดออนจุด

แข็งในครอบครัวอยางไร จุดไหนที่มีปญหาทางสังคมในปที่แลวก็จะดําเนินการปรับปรุงแกไขโดยการ

จัดทําโครงการไปแกไขซึ่งเปนสวนหน่ึง รวมถึงไดนําเสนอผูวาราชการจังหวัดในการนําสถานการณใน

สังคมมอบใหทุกอําเภอและองคกรสวนทองถ่ินนําไปปฏิบัติ ซึ่งจะมีวางแผนในการทํากิจกรรมทาง

สังคมโดยเฉพาะดานครอบครัว หากดูขอมูลยอนหลังไปประมาณ สัก ๒-๓ ปจะเห็นวาสถานการณทาง

ครอบครัวในจังหวัดเลยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามวิถีชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องสภาพสังคมทั่วไป

ระดับประเทศ  เชน ในสมัยกอนจะมีลักษณะของครอบครัวขยาย แตปจจุบันจะเปนลักษณะของ

ครอบครัวเด่ียวคอนขางที่จะมาก ฉะน้ัน จากสถาบันครอบครัวเปนจุดเล็กของสังคมแตเปนฐานของ

การพัฒนาคนต้ังแตจุดเริ่มแรกจะเริ่มออนแอลง เพราะคนที่ดูแลบุคคลในครอบครัวมีความตางออกไป

จากเดิมที่เคยมีปูยาตายายหรือนาอาที่ใหการเอาใจใสในการอบรมสั่งสอนลูกหลาน ปจจุบันบทบาท

เหลาน้ันจะลดลงเพราะวาครอบครัวขยายจะหมดไปดวยวิถีชีวิตรูปแบบใหม อาจเปนเพราะปญหา

เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลง ดวยระบบการสื่อสาร และเทคโนโลยีที่เขามาคอนขางมาก คนในปจจุบันไม

อยากแตงงานพบอยูมาก ซึ่งเปนตัวช้ีวัดที่สําคัญ  

  รวมถึงนโยบายของรัฐบาลที่เดิม ๆ ก็ใหมีการคุมกําเนิด ประกอบกับประเทศไทยก็มี

ผูสูงอายุที่กําลังจะมีอายุมากย่ิงข้ึน ขณะน้ีรัฐบาลก็เริ่มดําเนินการตาง ๆ ออกมามากมาย เพราะสังคม

จะเปนสังคมผูสูงอายุในอนาคตโดยองครวมตาง ๆ หากมองที่ฐานเด็ก จะเกิดนอยลง ซึ่งเด็กที่เกิดมา

จะอยูกลุมเสี่ยงมากกวาเด็กที่เกิดจากภาวะของการสมรสปกติ ฉะน้ัน ปญหามันจะแยงกันอยูในบริบท

สังคมจังหวัดเลย ในกลุมเสี่ยงมากอยูอันดับตน ๆ ของภาคอีสาน เชน  ทองกอนวัยในวัยที่ไมสมควร

อาจจะไมถึง ๑๘ ป จึงจําเปนตองเอาลูกมาไวกับแม เอาลูกมาใหแมเลี้ยง เด็กก็เลยเรียกยายวาเปนแม 

เรียกแมเปนพี่๑๐ โดยวัยเด็กคอนขางที่จะมากเพราะเปนตัวเลขของโรงพยาบาลจังหวัดเลยที่เปนขอมลู

                                                
  ๙สัมภาษณ นางพิกุลทอง ไชยปญหา, ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๒๓/

๐๗/๒๕๕๘. 

  ๑๐สัมภาษณ นางพิมลพรรณ จันทรสะอาด เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๒๔/๐๗/๒๕๕๘. 



 
๖๔ 

 

รวมกับสาธารณะสุขจังหวัดเลยก็นํามาวิเคราะหในเชิงพัฒนาการดวย ฉะน้ัน เรื่องสถานการณทาง

สังคมครอบครัวจึงเปนจุดแรกที่มีความสําคัญและออนไหวมาก หากไมสามารถควบคุมใหครอบครัว

เปนครอบครัวที่สรางคนใหเปนคนดีมีคุณภาพได เพราะหากบุคคลในครอบครัวไมเปนคนดีของสังคม

สังคมก็ลมละลายเน่ืองจากวาตัวครอบครัวเองเปนจุดเล็ก ๆ ที่รวมกันมากมายอยูในชุมชนอยูใน

ทองถ่ิน๑๑ ฉะน้ันกําลังที่จะสรางคนออกมามีความสําคัญอยางย่ิงและก็จะเปนการลดปญหาตอสังคม

มากถาเกิดเราไดพัฒนาหรือสงเสริมใหครอบครัวน้ันมีองคประกอบของการเปนครอบครัวที่ไมเหมือน

สมัยใหมมากเกินไปเพราะโดยสังคมไทยเราเดิมทีเรามีเรื่องของคุณธรรม เรื่องของจริยธรรมเรื่องของ

ปราชญเรื่องของผูสูงอายุที่ใหการอบรมสั่งสอนลูกหลานตรงน้ีมันหายชวงออกไป  ฉะน้ันในสวนของ

โฆษณาสังคมที่ดูแลอยูเราก็พบขอมูลจากสถานการณสังคมที่เก็บมาจากรอย อ.ม.ท. ในทุกๆปและกม็า

เปรียบเทียบในเรื่องของความรุนแรงในการลดปญหาเด็กเองปญหาชวงวัยแรงงาน ปญหาสตี ปญหา

คนพิการ ปญหาดานครอบครัว ปญหาผูสูงอายุจากขอมูลดังกลาวที่พบปญหาบางเรื่องในเรื่องของ

แรงงานปญหาในเรื่องของการทําความรุนแรงในครอบครัวรุนแรงเพิ่มเติมข้ึนคอนขางที่จะมากดวย

ระบบฐานครอบครัวที่เปลี่ยนไปที่ไดนําเรียนทานวามันไปเปนครอบครัวเลี้ยงเด่ียวครอบครัวเชิงเด่ียว

แยะพอแมแยกกันแมตองดูแลลูกก็ขาดองคประกอบสําคัญหน่ึงในเรื่องของแรงงาน   

  เรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องปญหาสังคมที่จะขัดเกลาลูกไมมีเลยก็ปลอยลูกไปอยูกับเพื่อน

ซึ่งอาจจะไมมีประสบการณเรื่องพอแมซึ่งไมมีแนนอนอยูแลววาไปรับประสบการณอื่นที่ผิด ๆ หรือ

อยากลองอยากรูจากเพื่อนมากๆน้ี คือ ตัวปญหาสังคม เพราะวัยรุนหรือเด็ก เยาวชนทุกวันน้ีจะติดสื่อ

มาก จะติดเพื่อนมากไมคอยเช่ือฟงพอแม แตหากเพื่อนพูดจะฟงจะเช่ือหมดทุกอยาง ย่ิงสังคมทุกวันน้ี

เขาเรียกวาสังคมกมหนามีมือถือ มีคอมพิวเตอรเลนเกมสารพัด สวนพอแมก็ออกไปทํางานปลอยใหตา

ยายเลี้ยงตายายเลี้ยงลูก ซึ่งมีลักษณะของการเลี้ยงแบบตามใจมากกวาการอบรมใหอยูระเบียบทาง

สังคมซึ่งมีอยูใหเห็นครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลย สวนบางครอบครัวที่มีความสมบูรณเพราะพอ

แมไมไปทํางานตางถ่ินก็จะพาลูกไปทานอาหารนอกบาง ไปเที่ยวบางซึ่งมีความพรอมหนาพรอมตา

ของครอบครัวก็เปนความสุข ซึ่งแตกตางจากครอบครับที่แตกแยกระหวางพอแมหรือไมอยูกัน หรือ

แยกกันหรือพอแมอยูตางถ่ินไปทํางาน เด็ก เยาวชนจะขาดความอบอุนจะเปนปญหาทางสังคมที่ยาก

มากตอการแกไขหากไมสามารถสรางอาชีพใหครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลยไดทํางานและมีอาชีพ

ที่มั่นคงได เทศบาลเมืองเลยคงตองดําเนินการเทาที่สามารถจะกระทําได๑๒ สวนเด็ก เยาวชนสวนหน่ึง

ไมครอบครัวแตกแยกหรือไมไดอยูกับพอแมก็ไมเปนปญหาไปทั้งหมด บางคนก็ยังดํารงชีวิตอยูในสาย

ของสังคม มีการชวยเหลือกิจกรรมทางสังคมไดตลอด แตก็จะมีเพียงสวนนอยเพราะการที่เด็กเยาวชน

                                                
  ๑๑สัมภาษณ นายวิสิทธ์ิ สนามชวด, ผูอํานวยการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย จังหวัดเลย, ๑๖/

๐๗/๒๕๕๘. 

  ๑๒สัมภาษณ นางพิมลพรรณ จันทรสะอาด เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๒๔/๐๗/๒๕๕๘. 



 
๖๕ 

 

เหลาน้ัน สามารถเปนสมาชิกของสังคมที่ดีและมีคุณภาพได ก็อาจเน่ืองมาจากสภาพแวดลอมที่

เอื้ออํานวยใหความคิดและพฤติกรรมเปนไปอยางเหมาะสม๑๓ 

  จะเห็นไดวา สภาพครอบครัวในเทศบาลเมืองเลยหรือครอบครับในประเทศไทยทุกภาค

จะมีลักษณะไมคอยแตกตางกันมากนัก เพราะแมแตกิจกรรมทีเ่ทศบาลจัดลงไปสูชุมชนหรือครอบครวั

จะไมคอยประสบผลสําเร็จโดยเฉพาะเขตชุมชนในเมือง ยกเวนกิจกรรมที่เกี่ยวเน่ืองกับวัฒนธรรม

ประเพณีที่จะใหความรวมมืออยูบาง เชน การจัดการประเพณีการตักบาตร การจัดกิจกรรมการถวาย

เทียนซึ่งเกี่ยวโยงกับวิถีชีวิตของคนอยูแลว ดังน้ัน โดยสวนมากสังคมในเมืองจะคลาย ๆ กัน

ความสัมพันธระหวางชุมชนระหวางคนในชุมชน ครอบครัวในชุมชนมันก็เปนปญหาแทบทั้งสิ้นไมได

แตกตางกันโดยสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนไปอยางรวดเร็วในปจจุบัน 

 

  ๔.๒ สภาพปญหาทั่วไปของการบริหารจัดการเพื่อสรางความเขมแข็งของ

สถาบันครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลย 

  ๔.๒.๑ สภาพปญหาของสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลย 

 การปรับตัวระหวางพฤติกรรมทางสังคมชนบทสูพฤติกรรมทางสังคมเมอืงทาํใหสงัคม

เกิดปญหาเกี่ยวกับบทบาทของผูที่เปนพอแมเพราะยังมีความเช่ือมโยงกับวัฒนธรรมด้ังเดิม อีกทั้งการ

โยกยายแหลงการประกอบอาชีพของพอแมในสถานที่หางไกลจึงเปนจุดการเปลี่ยนแปลงตามบทบาท

หนาที่ในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนลูกจึงตกไปอยูที่บทบาทหนาที่ของปูยาตายายเพื่อการอยูรอดของ

ครอบครัวในเมืองเลยซึ่งทําใหวาอาชีพหลายประการไดเปลี่ยนแปลงไปอยางกะทันหันที่สงผลตอการ

ปรับตัวของพอแม สวนผูที่ เปนลูกมีการปรับตัวกับวัฒนธรรมใหมไดอยางรวดเร็ว (สังคมแหง

เทคโนโลยี) ทําใหความคิดระหวางครอบครัวแตกตางไปจากสิ่งที่ควรจะเปนย่ิงจะปายาตายมีอายุมาก

ทําใหความหางของความคิดและอายุย่ิงเพิ่มความแตกตางมากย่ิงข้ึนทําใหขาดโอกาสในการเขาถึงหลกั

ทางศาสนาซึ่งปจจัยที่เดนชัดใน ๒ ประการ ไดแก๑๔  

 ๑. ความสัมพันธระหวางหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งพอแมจะตองประกอบ

อาชีพ เชน การรับจางรายวัน การคาขายริมฟุตบาต การขายล็อตเตอรี่ การทําไรสวน เปนตน จึงยก

การดูแลใหกับโรงเรียนในชวงระยะเวลาของแตละวันเมื่อกลับบานก็หมดเวลาในการชัดจูงลูกเขาวัด 

จึงทําใหไมสัมผัสกับสถาบันทางศาสนาได เด็กเยาวชน รวมทั้งพอแมก็หางไกลศาสนามากย่ิงข้ึน 

 ๒. การไมรูจักประมาณในการเสพเทคโนโลยี ทําใหเกิดการหมกมุนอยูกับเทคโนโลยี

มากเกินไป รวมทั้งการศึกษาในหลักธรรมก็ไมสามารถจะเขาถึงเพื่อการเรียนรูไดอยางเปนรูปธรรม 

                                                
 ๑๓สัมภาษณ นายชนกันต ศรีตน, เยาวชนดีเดน โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย, ๒๗/๐๘/๒๕๕๘. 

  ๑๔สัมภาษณ พระครูปริยัตยาทร, เจาอาวาสวัดศรีวิชัยวนาราม อ.เมือง จังหวัดเลย, ๒๕/๐๗/๒๕๕๘. 



 
๖๖ 

 

ถึงแมวา จะมีกิจกรรมทางศาสนาก็ตามก็ไมอาจจะทําใหเกิดการเรียนรูในทางการนําไปใชใหเกิด

ประโยชนในครอบครัวไดอยางแทจริง 

  ๓. พอแมขาดความเขาใจในการอบรมสั่งสอนลูก๑๕ เปนปญหาในระดับโครงสราง

ของครอบครัวที่ไมสามารถจะดูแลใหการอบรมสั่งสอนลูกใหเปนสมาชิกของสังคมไดดี เพราะการ

ออกไปทํางานต้ังแตเชาและกลับมาตอนเย็น ปลอยใหลูกอยูกับปูยาตายยายหรือออกไปเที่ยวกับเพื่อน 

ๆ จึงกลายเปนบทบาทของพอแมมีขีดจํากัดในเรื่องของการจัดการเวลาระหวางการประกอบอาชีพกบั

การดูแลลูก รวมทั้งพอแมที่เปนมือใหมซึ่งขาดองคความรูในการดูแลลูกเพราะพอแมอายุยังนอย และ

การทองกอนวัยอันสมควรก็เปนเหตุปจจัยหน่ึงที่สงผลตอการอบรมสั่งสอนลูก 

 ๔. ครอบครัวที่มีผูยากไร ผูสูงอายุ เด็กพิการ และผูไรอาชีพ๑๖ ถึงแมวาจะไดรับการ

ดูแลจากเทศบาลแตกระน้ันการดูแลก็ยังขีดจํากัดในดานงบประมาณที่ไมทั่วถึงมากนัก เพราะจํานวน

ครอบครัวเหลาน้ียังมีอยูมากทําใหเปนความรับผิดชอบที่หลีกเลี่ยงมิไดในการชวยเหลือเบื้องตนเพือ่ให

ครอบครัวเหลาน้ันสามารถดําเนินชีวิตไปไดพอประทังชีวิตไมใหลําบากจนเกินไป 

 ๕. การโยกยายถ่ินฐานของพอแม๑๗ เปนประเด็นทางดานการประกอบอาชีพ

โดยเฉพาะประเภทการใชแรงงาน หรือการโยกยายอาชีพไปในจังหวัดอื่น ๆ แตไมสามารถจะนําลูกไป

ไดจึงเปนภาระของปูยาตายายใหชวยกันดูแล บางครั้งพอแมจะสงเงินมาใหทําใหเกิดการเลี้ยงลูกดวย

เงินไปอยางไมรูตัวเพราะความเปนเด็กจะมีความอยากไดสิ่งตาง ๆ ที่เกินขอบเขตของพอแม เชน ลูก

ตองการจะซื้อรถมอเตอรไซต ฝายพอแมก็จะตองจัดการใหไดสิ่งที่ลูกตองการ รวมทั้งเทคโนโลยีตาง ๆ  

เชน โทรศัพทมือถือ เปนตน สิ่งเหลาน้ีเปนสิ่งที่ตอบสนองตอความตองการของลูกแตศักยภาพของ

ครอบครัวยังประสบกับปญหาเรื่องเงินจนกลายเปนการกูหน้ีสินโดยไมจําเปน 

 ๖. ขาดการมีสวนรวมของครอบครัว๑๘ โดยเฉพาะในเขตเมืองซึ่งมีความเปนปจเจก

ชนสูง เพราะสวนใหญจะมีการศึกษาทําใหการดําเนินชีวิตไมคอนสนใจกิจกรรมทางสังคมมากนัก จะ

สนในเฉพาะกิจการงานของตนเอง ทําใหเห็นสภาพความรวมมือในการแกไขปญหาที่คอนขางตํ่ากวา

ในชุมชนเขตชมชนบท ถึงแมวาจะมีคณะกรรมการหมูบานแตก็เพียงเพื่อการประสานงานกบัเทศบาลก็

ยังไมมีผลคืบหนาเทาที่ควร  

 ๗. ปญหาที่เกี่ยวกับเด็ก เยาวชน๑๙ เปนผลสืบมาจากหลายปญหาสังคมดวยกันซึ่ง

สุดทายสภาพแวดลอมที่ไมเอื้ออํานวยตอการสรางเด็กเยาวชนใหเปนคนดีได เชน พอแมขาดความ
                                                
  ๑๕สัมภาษณ พระครูสุตคุณาลงกรณ, รองเจาคณะอําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย, ๒๕/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๑๖สัมภาษณ นายสัมพันธ คูณทวีลาภผล, นายกเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๒๙/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๑๗สัมภาษณ นางวาสนา จิรนาท, รองนายกเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๒๓/๐๗/๒๕๕๘ 

  ๑๘สัมภาษณ นายนิคม สุระเกต,ุ ปลัดเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๐๗/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๑๙สัมภาษณ นางพิกุลทอง ไชยปญหา, ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, 

๒๓/๐๗/๒๕๕๘. 



 
๖๗ 

 

เขาใจในการเลี้ยงลูก การโยกยายถ่ินฐานของครอบครัว การตอบสนองตอกิเลสของลูกมากจนเกินไป 

อีกทั้งสิ่งแวดลอมมีสิ่งย่ัวยวนมากมาย กฎหมายลงโทษเกี่ยวกับเด็กยังเอื้ออํานวยตอการสรางปญหาได 

การเสพติดเทคโนโลยี และสิ่งเสพติดอื่น ๆ เปนตน ซึ่งเปนตัวช้ีวัดสภาพปญหาเกี่ยวกับเด็กและ

เยาวชนในอัตราที่สูงสมควร 

 ๘. การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงของโลก๒๐โดยเฉพาะประเด็นความคิดเห็นในการ

เลี้ยงลูกและกระบวนการเรียนรูในการเลี้ยงลูก ยังไมสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการหรือยังยึดติดกบัวิธีการ

เลี้ยงแบบเดิม ๆ ทําใหเกิดความสับสนและไมเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งหากเปน

ครอบครัวที่มีการศึกษาดีหรือครอบครัวที่รับราชการจะสังเกตเห็นวาจะมีปญหาในดานน้ีนอย แตหาก

เปนครอบที่พอแมมีอาชีพรับจาง คาขาย เปนตน ซึ่งมีระดับการศึกษาที่ยังตํ่าอยูจึงเปนสิ่งที่ไม

สอดคลองกับเลี้ยงในยุคเทคโนโลยีขาวสาร ทําใหเกิดการปรับตัวที่ลาชาตอพัฒนาการเรียนรูของลูกให

เทาทัน 

  ๙. การใชความรุนแรงกันในครอบครัว๒๑ สาเหตุใหญของพฤติกรรมเด็กและเยาวชน

ที่มีความกาวราว หรือชอบใชความรุนแรงในสังคม สืบเน่ืองมากจากพฤติกรรมของครอบครัวระหวาง

พอแมที่มีการใชความรุนแรงไมวาจะเปนทางดานกายกรรม วจีกรรม ที่เด็กและเยาวชนลอกเลียนแบบ

อยางที่ไมดีมาใชกับสังคมซึ่งสงผลตออาชญากรรมอยางรายแรง รวมทั้งการเกิดข้ึนของคดีตาง ๆ ก็ยัง

มีจุดเช่ือมโยงกันระหวางเด็กกับสภาพแวดลอมทางสังคมที่ไมเอื้อตอการปฏิบัติตนใหเปนสมาชิกสงัคม

ที่ดีได แตเด็กและเยาวชนก็ไมใชจะมีปญหาเสมอไปเพราะตัวเด็กและเยาวชนก็อาจจะมีภูมิคุมกันใน

ระดับที่ดีอยู เพราะสิ่งแวดลอมสามารถขัดเกลาจิตใจใหสามารถดําเนินชีวิตไปอยางปกติได เชน เด็ก

และเยาวชนที่มีครอบครัวใชความรุนแรง แตเด็กและเยาวชนน้ันก็อาจจะไมลอกเลียนพฤติกรรมที่

รุนแรงเหลาน้ัน ซึ่งอาจจะตองวิเคราะหเปนรายบุคคลและการยอมรับจากสังคมที่เปดโอกาสใหเด็ก

และเยาวชนเหลาน้ันไดกระทําความดี ไดชวยเหลือผูอื่น เปนตัน 

  ๑๐. การมุงแสวงรายไดของครอบครัวมากเกินไป๒๒ซึ่งเกี่ยวของกับเศรษฐกิจใน

ครอบครัวที่จําเปนและสําคัญอยางมาก เพราะการแสวงหารายไดบางครั้งจนลืมการดูแลเลี้ยงดูลูก

เพราะใหความสําคัญไปที่การหารายไดทําใหเวลาในการคลุกคลีลดนอยลงไป ซึ่งสวนใหญจะเปน

ปญหาสําหรับครอบครัวที่มีการศึกษานอยหรืออาชีพรับจางทั่วไปที่มีอยูจํานวนไมนอยในเขตเทศบาล

เมืองเลย นอกจากน้ี ระบบเศรษฐกิจของประเทศก็สวนสําคัญที่สงผลกระทบมายังครอบครัวในสังคม

                                                
  ๒๐สัมภาษณ นายวุฒิชัย พันธพัฒน, ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๔ (ภูบอบิด) จังหวัดเลย, ๑๗/๐๗/

๒๕๕๘. 

  ๒๑นางพิกุลทอง ไชยปญหา, ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๒๓/๐๗/

๒๕๕๘. 

  ๒๒สัมภาษณ นางสุนีย ชมภูทอง, ผูนําชุมชนหนองผักกาม ๒ คุมวัดศรีวิชัย จังหวัดเลย, ๑๐/๐๘/๒๕๕๘. 



 
๖๘ 

 

หรือทุก ๆ สังคมก็ไมอาจจะหลีกเลี่ยงได แตกระน้ัน ในครอบครัวที่มีอาชีพรับราชการหรือกิจการ

ขนาดใหญ หรือครอบครัวที่มีการศึกษาในระดับสูงจะมีปญหานอยมาก ดังน้ัน ระบบเศรษฐกิจ

ครอบครัวจําเปนที่จะตองจัดการใหสอดคลองกับการอบรมเลี้ยงลูกที่สามารถสั่งสอนใหลูกเปนสมาชิก

ที่ในสังคมได 

 ๑๑. การหยาราง/การแยกกันอยูของพอแม๒๓ เปนปญหาโลกแตกสําหรับครอบครัว

ในประเทศไทยที่ภาครัฐกําลังหาทางปองกันหรือแกไขปญหาที่เกิดข้ึนอยางตอเน่ือง แมวาจะมกีจิกรรม

ที่สามารถสอดรับกับปญหาเหลาน้ัน ก็ยังมีครอบครัวอีกจํานวนมากที่สงผลกระทบไปยังลูกในเรือ่งการ

ขาดความอบอุนจนกลายเปนเด็กปญหาตามมา รวมทั้งการทอดธุระจากผูใหกําเนิดใหปูยาตายายคอย

ดูแลแคกระน้ันในบางครอบครัวก็สามารถจะเลี้ยงดูเด็กเพราะปูยาตายยายเหลาน้ันมีการศึกษา

พอสมควร แตหากปูยาตายายมีการศึกษานอยก็ยังลําบากในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก เพราะมีแนวโนน

ชวงของวัยที่มากจนเกินไปหรือที่เรียกวา มีความสามารถในการเลี้ยงกายได แตเลี้ยงจิตใจหรือ

สติปญญาไมไดจนกลายเปนปญหาระดับโครงสรางของประเทศในการหยารางหรือแยกทางกันอยู 

  ๑๒. ปญหาการใชเงินลนมือ๒๔ ซึ่งสังคมเมืองเลยจะมีวิถีชีวิตบทความตองการที่เกิน

ขอบเขตเพราะเมื่อกอนพอแมจะเงินไดมากไปทํางานอยูตางถ่ิน  เชน การออกไปขายล็อตเตอรี่ นานๆ 

จึงจะกลับมาบานสักครั้ง และสงเงินมาใหลูกใช สวนลูกจะอยูกับปูยาตายาย ซึ่งไมแตกตางอะไรไป

จากการเลี้ยงลูกดวยระบบเงิน แตขาดการสอบรมสั่งสอน ลูกอยากไดอะไรก็ซื่อใหหมด ลูกอยากได

มอเตอรไซคก็ช้ือให ลูกอยากไดโทรศัพทก็ซื้อให ลูกอยากไดเทคโนโลยีอะไรก็ซื้อให เปนตน แตเมื่อถึง

ปจจุบันเศรษฐกิจไมคอยดี แตความตองการย่ิงเพิ่มข้ึน ทําใหเกิดเงินขาดมือทําใหระหวางพอแมกับลูก

ไมสามารถจะตอบสนองตอความตองการได ลูกจึงหนีออกจากบาน มีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคบาง 

ทําใหสังคมจึงกลายเปนสังคมบริโภคนิยมที่ชอบใชของแพงๆ ซึ่งเกิดตามมามากมาย 

  ๑๓. ปญหาในบริบทของโรงเรียน๒๕ ซึ่งเปนเรื่องที่ปกติไปแลวสําหรับปญหายาเสพ

ติด ปญหาในเรื่องชูสาว ปญหาความรับผิดชอบ และปญหาอื่น ๆ ที่เกิดข้ึนในโรงเรียน แมวาจะมีการ

เรงชวยเหลือและสรางแนวทางตาง ๆ สําหรับการแกไขปญหาในโรงเรียนก็ยังไมสามารถจะแกไขได

ทั้งหมดพฤติกรรมของนักเรียนมิใชอยูเฉพาะในโรงเรียนเทาน้ันแตถูกถายทอดมาจากชุมชน มาจากสือ่

สังคมออนไลนทําใหการควบคุมปญหาคอยขางยากมาก  

 กลาวไดวา สภาพปญหาของสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลยยังคงไมได

แตกตางกันมากนักในบริบทสภาพปญหาทางครอบครัวของสังคมไทย แตเปนปญหาที่สรางผลกระทบ

ไปสูสังคมในวงกวางซึ่งแมวาจะมีการจัดกิจกรรมและโครงการลงไปที่สวนใหญขาดการติดตามและการ

                                                
  ๒๓สัมภาษณ นางพิมลพรรณ จันทรสะอาด เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๒๔/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๒๔สัมภาษณ นายสัมพันธ คูณทวีลาภผล, นายกเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๒๙/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๒๕สัมภาษณ นางวาสนา จิรนาท, รองนายกเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๒๓/๐๗/๒๕๕๘ 



 
๖๙ 

 

ประเมินผลงานอยางตอเน่ืองทําใหเปนปญหาที่ซับซอนเพราะลักษณะปญหาหน่ึงจะสงผลไปอกีปญหา

หน่ึงเสมอ เชน เมื่อระบบเศรษฐกิจครอบครัวมีปญหา จะสงผลกระทบไปสูปญหาการหยารางหรือ

แยกทางกัน เมื่อปญหาน้ีเกิดข้ึนจะสงผลกระทบไปสูลูกที่ขาดคนเลี้ยงดู จนกลายเปนเด็กขาดความ

อบอุน ติดเพื่อน ติดเทคโนโลยี เสพสิ่งเสพติดจนกลายเปนปญหาทางสังคม เปนตน จากปญหาหน่ึง

ไปสูสาเหตุของอีกปญหาหน่ึงซึ่งภาครัฐอาจจะมองเห็นแตยังมีขอจํากัดอยางมากตอการดําเนิน

กิจกรรมในแกไขปญหา ดังน้ัน นโยบายการบริหารตอกิจกรรมภาครัฐควรจะที่ศึกษาขอมูลแบบ

เช่ือมโยงระหวางปญหาตาง ๆ รวมกัน สนับสนุนและสงเสริมใหมีเครือขายทางดานครอบครัว มี

กิจกรรมสรางสถาบันครอบครัวที่เขมแข็งใหมากและบอยครั้ง รวมทั้งการสรางระบบเศรษฐกจิชุมชนที่

ผนวกกับหลักพุทธธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่สามารถจะนําไปใชได เชน หลักความพอเพียง หลัก

สัมมาอาชีวะ เปนตน ซึ่งอาจจะตองมีการสงเสริมการศึกษาใหกับพอแมที่ยังมีวิธีคิดในการเลี้ยงลูก

แบบเดิม การสรางอาชีพที่มั่นคงเพื่อปองกันการโยกยายอาชีพของครอบครัว การสงเสริมการจัดการ

เวลาในการทํากิจกรรมระหวางครอบครัวใหมากข้ึน รวมทั้งการเปนตนแบบที่ดีใหกับลูกเพื่อปลูกฝง

ความเมตตาในครอบครัว สิ่งเหลาน้ีเปนเพียงบางสวนที่เปนวิธีการในการจัดการนโยบายเบื้องตนที่จะ

นําไปสูการแกไขปญหาและสรางครอบครัวใหเกิดความเขมแข็งตอไป 

  ๔.๒.๒ สภาพท่ัวไปของการบริหารจัดการเพ่ือสรางความเขมแข็งของสถาบัน

ครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลย 

  ปญหาครอบครัวที่เกิดข้ึนไมใชเรื่องที่ภาคภูมิใจของเทศบาลมากนักเพราะจะนําไปซึง่

การชวยเหลือในสวนที่เปนของครอบครัวที่บุคลากรจะตองทํางานหนักมากข้ึน อยางเชน เจาหนาที่ไป

พบสภาพครอบครัวที่มีเด็กมารดาและเด็กไรที่พึ่งซึ่งอาจมาจากการแตงงานกอนวัยอันควร เยาวชน

เหลาน้ีออกจากโรงเรียนเพราะมีลูกกอนวัยออกมาเลี้ยงลูกทั้งพอทั้งแม ดานตัวเด็กก็จะไมมีอาชีพใน

การที่จะเลี้ยงดูลูกก็จะตองไปอาศัยพอแมของทั้งสองฝายในการมาดูแลเด็ก ซึ่งดวยภาวะทีไ่มเหมาะสม

ก็จะทําใหทั้งพอและคนเปนแมทะเลาะเบาะแวงกัน สุดทายจบลงดวยการแยกไปโดยปริยาย ปญหาที่

เกิดข้ึนก็คือ การทิ้งภาระลูกใหกับพอกับแมของฝายหญิงหรืออาจจะเปนพอกับแมของฝายชาย  ทาง

เทศบาลพอจะตองไปสํารวจขอมูลในสวนน้ีรวมศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน จึงจะไปดําเนินการ

ชวยเหลือซึ่งจะมีขอมูลเบื้องตนสําหรับการนําเสนอผูบริหารเทศบาล ในเรื่องการสงเสริมคุณภาพและ

พัฒนาชีวิต ซึ่งทางนายกเทศมนตรกี็ไดมีนโยบายในการดําเนินการตอไป ในการลงไปชวยเหลือในเรื่อง

การใหคําปรึกษาและการใหการสงเคราะห ซึ่งจะมีโครงการชวยเหลือมารดาและเด็กไรที่พึ่ง คือ เงิน

ประจําปก็จะใหเพียงครั้งเดียวตามสถานการณ คือ ไมเกินสามพันบาท ครอบครัวน้ันก็จะไดเอาไปซื้อ

อะไรที่จะเปนเพื่อบรรเทาทุกขใหในเบื้องตนกับครอบครัว๒๖ 

                                                
  ๒๖สัมภาษณ นางพิกุลทอง ไชยปญหา, ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, 

๐๗/๒๕๕๘. 



 
๗๐ 

 

 เทศบาลเปนหนอยงาบริการสังคม บริการประชาชนซึ่งสวนมากก็นโยบายที่เนนเรื่อง

ความเจริญเติบโตของทองถ่ิน ความเปนระเบียบเรียบรอยของทองถ่ิน ความสะอาดของทองถ่ิน  สวน

สถาบันครอบครัวจะมีกองสวัสดิการก็เปนการใหสวัสดิการกับครอบครัวที่อยูอาศัยหรือครอบครัวที่ยัง

มีปญหาเรื่องที่อยูอาศัย  สวนสถาบันครอบครัวในสวนชีวิตครอบครัวประจําวันจะไมคอยจะได

ดําเนินการมากนักซึ่งสวนมากเราจะเปนการพัฒนาบานเมืองมากกวาสําหรับสวัสดิการสังคมผูยากจน

ผูยากไรกับผูพิการไดมีการติดตามตรวจดูเพื่อใหสวัสดิการของสถาบันครอบครัวทั่วไป ในสวนของเด็ก

เยาวชนเทศบาลจะมีนโยบายที่จะพัฒนาเด็กใหมีคุณภาพชีวิตที่ ดี สงเสริมการเรียนที่ ดีจะมี

ความกาวหนาพอสมควร๒๗ 

  การดําเนินงานดานครอบครัวจะมีศูนยพัฒนาครอบครัว ระดับตําบล มีคณะกรรมการ

ดําเนินงาน เพราะเรื่องของครอบครัวจะมีเจาหนาที่ของเทศบาลไดรับคัดเลือกใหเปนคณะวิยากร

ระดับจังหวัดโดยการทํางานเช่ือมโยงกัน เรียกวา คณะทํางานดานสถาบันครอบครัวแหงประเทศไทย

รวมกับศูนยพัฒนาสังคมดานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวซึ่งจะมีการทํางานรวมกันโดยตลอดทํา

ใหสามารถขับเคลื่อนภารกิจของเทศบาลไปไดในรูปของภาคีเครือขาย หากมองบริบทสถานการณ

ปจจุบันจะมีนโยบาย และมีแผนงานหลาย ๆ สวนที่ลงไปสูกิจกรรมทางครอบครัว มีพอแมและ

เยาวชนโดยภาพของผลงานที่มันเกิดข้ึนจริง ๆ ทําใหเกิดความพอใจอยูบาง๒๘ 

  กรณีที่เจาหนาที่ลงไปชวยเหลือ ที่เรียกวา ทีมใหคําปรึกษาสํานักงานจะมีความเพียงพอ 

คือ จะอาศัยการประสานทางกรมสาธารณะสุขไปดูแลเรื่องสุขภาพใหกับแมและเด็ก นอกจากปญหา

เรื่องการใชจายเรื่องการดํารงชีพ และเรื่องสุขภาพ ครอบครัวในชุมชนยังมีปญหาในเรื่องของ

การศึกษาก็สงทีมในสวนของการศึกษาเจาหนาที่ เขาลงสํารวจขอมูลพื้นฐานในความตองการศึกษาก็

จะไปประสานงานกับศูนยการศึกษานอกโรงเรียนที่จะไปศึกษาตออยางตอเน่ือง หากไมพรอมที่จะเขา

สูระบบ เน่ืองจากมีเด็กออนที่จะตองดูแล ในสวนของคนเปนแมหรือคนเปนพอบางคนอาจจะยังเรียน

อยู คือ คนเปนพอก็จะใหคนเปนแมดูแลเด็กซึ่งลักษณะอยางน้ีก็มีใหเห็นอยูมากในเขตเทศบาล ในสวน

ของอาชีพก็จะดูประเด็นวา หากเด็กไปเรียนแลว จะมีความตองการที่จะไปฝกอาชีพหรือไม อยางไร 

หากตองการที่จะทํางานอะไร ก็จะประสานไปยังหนวยงานฝกอาชีพระยะสั้น หรือจะสนับสนุน

งบประมาณที่จะนําไปฝกอาชีพ เปนตน  หากมองโดยสวนใหญในกลุมน้ีจะเปนเด็กที่คอนขางมีปญหา

เรื่องครอบครัว แตบางครอบครัวก็ไมใชมีปญหา อาจจะเปนสิ่งแวดลอมที่ทําใหเกิดปญหาลักษณะน้ีก็

อาจจะสงผลกระทบใหเกิดปญหาในสังคมไดเชนกันซึ่งสวนของการดูแลชวยเหลือทานผูบริหารก็ลงไป

                                                
  ๒๗สัมภาษณ นายสัมพันธ คูณทวีลาภผล, นายกเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๒๙/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๒๘สัมภาษณ นายนิคม สุระเกต,ุ ปลัดเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๐๗/๐๗/๒๕๕๘. 



 
๗๑ 

 

ดูลงไปตรวจสอบ ลงไปใหกําลังใจใหคําปรึกษาสวนเจาหนาที่ก็ประสานสาธารณะสุขศึกษาหรือ

หนวยงานอื่นเพื่อนเขาไปดูแลในการชวยเหลือเพื่อที่จะทําใหชีวิตของเขาไดมีความเปนอยูที่ดีย่ิง๒๙ 

   ครอบครัวในเทศบาลเมืองจะมีศูนยพัฒนาครอบครัวที่กระทรวงใหความสําคัญมาหลาย

ปมากเปนสิบป มีความพยายามที่จะขับเคลื่อนศูนยพัฒนาครอบครัวที่อยูใน อปท. ใหเปนกําลังสําคัญ

แตบางครั้งที่ พบวา ศูนยพัฒนาครอบครัวที่ขับเคลื่อนไปไมเกิดประโยชนมากนัก ซึ่งก็มีปจจัยหลาย

ประการกลาวคือ องคความรูของคณะกรรมการศูนยพัฒนาครอบครัวขาดความเขาใจในการ

ขับเคลื่อนการแกไขปญหาในระดับครอบครัวในระดับชุมชน และก็ไมใหความสนใจมากอยางเพียงพอ

เมื่อตัวขับเคลื่อนหรือกลไกลหลักไมไดความสําคัญก็จะทําใหเกิดปญหาในสภาพครอบครัวในระดับ 

อปท. ทั้ง ๑๐๐ กวาแหงในจังหวัดเลย โดยเฉพาะอําเภอเมืองเลย จะมีลักษณะคลาย ๆ กัน๓๐ ฉะน้ัน

แนวทางที่ดําเนินการไป  คือ มีกลไกลซึ่งนอกเหนือจากตัวรัฐธรรมนูญที่กําหนดนโยบายตางๆ รวมทั้ง

มี พ.ร.บ.การกระทําความรุนแรงของครอบครัวตองใหความรูกับครอบครัวเพื่อที่จะยึดเหน่ียวให

ครอบครัวมาเปนครอบครัวโดยสมบูรณ เพราะ พ.ร.บ. การกระทําความรุนแรงของครอบครัวฉบับมุง

ในสวนของสมานฉันทของครอบครัว เพื่อลดการกระทําความรุนแรง หากมีการกระทํารุนแรงเกิดข้ึนก็

จะใหกฎหมายอาญาหรือกฎหมายแพงเขามาแกไข ก็คือ อาจตองไปจองจําหรือใชเงินชดใชตองมีการ

กระทําความรุนแรง เปนตน  ซึ่งเปนสวนหน่ึงที่มีความจําเปนอยางย่ิงในเรื่องของการครองคูของชีวิตคู

สมรส รวมทั้งการมีบุตรซึ่งจะตองดูแล และอบรมใหความรูเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ ทั้งในเรื่องของ

ศีลธรรม ในเรื่องของจริยธรรม ในเรื่องของกตัญูกตเวที ในเรื่องของกลุมเด็ก กลุมเยาวชน กลุมสตรี 

กลุมผูสูงอายุ กลุมคนพิการ ก็จะมีการดําเนินงานซึ่งก็ใหความสําคัญบทบาทหนาที่ของครอบครัว

เพราะตองไปกระตุนใหเด็กและประชาชนทราบในเรื่องของสถาบันครอบครัว การพัฒนาอาชีพ การ

งานพัฒนาคุณภาพชีวิต การสรางบารมี รวมทั้งการสรางระบบการใหทานเพื่อใหเด็ก เยาวชนและ

ประชาชนเขาใจ ที่นาเปนหวงอยางมากในเรื่องประเด็นทางสังคมความขาดความเขาใจ ย่ิงผูที่มีอายุ

มากในการรักษาศีล เพียง ศีล ๕ ก็ยังขาดความเขาใจ เพราะวามันมีจุดออนหลายอยางในสังคม

ปจจุบัน ดังน้ัน  ประเด็นครอบครัวจึงเปนเรื่องใหญมากที่จะตองมองถึงรากของปญหาที่แทจริงซึ่งตอง

เนนและปลูกฝงใหไดในเรื่องของคุณธรรม ในเรื่องของจริยธรรม ในเรื่องของความยุติธรรม ในเรื่อง

ความเสมอภาคในสังคม สรางแนวทางเพื่อใหรูจักการให การที่คิดถึงสวนรวม ฉะน้ันในทุกกลุมก็จะ

เอาเรื่องของหลักการเหลาน้ีไปเพื่อการแกไขพื้นฐานของครอบครัวใหไดเปนอันดับแรก๓๑ 

                                                
  ๒๙สัมภาษณ นางพิกุลทอง ไชยปญหา, ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, 

๐๗/๒๕๕๘. 

  ๓๐สัมภาษณ นางวาสนา จิรนาท, รองนายกเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๒๓/๐๗/๒๕๕๘ 

  ๓๑สัมภาษณ นายวิสิทธ์ิ สนามชวด, ผูอํานวยการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย จังหวัดเลย, ๑๖/

๐๗/๒๕๕๘. 



 
๗๒ 

 

 จะเห็นไดวา สภาพทั่วไปของการบริหารจัดการเพื่อสรางความเขมแข็งของสถาบัน

ครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลยยังคงตอบสนองตอการคนหาขอมูลเพื่อการบริหารจัดการปญหาที่

เกิดข้ึนอยางตอเน่ืองที่สอดคลองและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่มากที่สุดดวยต้ังงบประมาณแตละ

โครงการไวในแตละป แตถึงอยางไรก็ตามยังคงไมเพียงตอจํานวนประชาชนที่มาก จึงทําใหเกิด

ขอจํากัดและอุปสรรคอยูบาง อีกทั้งจํานวนของบุคลากรยังมีนอยทําไมสามารถจะดูแลประชาชนได

อยางทั่วถึงจึงตองอาศัยความรวมมือจากภาคีเครือขายตาง ๆ ในการประสานความรวมมือกันทั้งหมด

เพื่อลดปญหาภายในครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลยใหมากที่สุด รวมทั้งการจัดกิจกรรมใหความรู

แกครอบครัวในการดําเนินชีวิตโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวของกับกฎหมายตาง ๆ ทําใหประชาชนมี

ความรูดานปฏิบัติตามหลักกฎหมายมากย่ิงข้ึนจึงทําใหเกิดการปรับตัวในระดับตาง ๆ ทั้งภาคสังคม 

เศรษฐกิจ การเมืองและสิ่งแวดลอมในเขตเทศบาลเมืองเลย 
 

   ๔.๓ การบริหารเชิงพุทธบูรณาการเพื่อสรางความเขมแข็งของสถาบัน

ครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลย 

 การศึกษาเกี่ยวกับการบริหารเชิงพุทธบูรณาการเพื่อสรางความเขมแข็งของสถาบัน

ครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลยโดยผูวิจัยไดนําสถิติเพื่อการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป

ทางคอมพิวเตอรโดยเลือกเฉพาะสถิติเบื้องตนที่ใชในการวิจัย ไดแก คาความถ่ี (frequency) และคา

รอยละ (percentage) คาเฉลี่ย (mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ซึ่งจะ

นําเสนอขอมูลในรูปแบบตาราง ประกอบดวย ๓ ตอน ไดแก  ตอนที่ ๑ วิเคราะหสถานภาพสวน

บุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ ๒ วิเคราะหการบริหารเชิงพุทธบูรณาการเพื่อสรางความ

เขมแข็งของสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลย และตอนที่ ๓ ขอเสนอแนะแบบปลายเปดจาก

ผูตอบแบบสอบถาม ดังตอไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
๗๓ 

 

  ตอนท่ี ๑ วิเคราะหสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางท่ี ๔.๑: สถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

(n =๓๘๓) 

สถานภาพสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

เพศ 

เพศชาย ๑๗๖ ๔๖.๐๐ 

เพศหญิง ๒๐๗ ๕๔.๐๐ 

รวม ๓๘๓ ๑๐๐.๐๐ 

อาย ุ

อายุ ๑๘ – ๒๘ ป ๗๕ ๑๙.๕๘ 

อายุ ๒๙ –๓๙ ป             ๑๕๒ ๓๙.๖๘ 

อายุ ๔๐ –๕๐ ป ๑๑๖ ๓๐.๒๘ 

อายุ ๕๑ – ๖๑ ป ๒๓ ๖.๐๐ 

อายุ ๖๒ ปข้ึนไป   ๑๗ ๔.๔๖ 

รวม ๓๘๓ ๑๐๐.๐๐ 

สถานภาพ

สมรส 

โสด ๖๖ ๑๗.๒๓ 

สมรส ๒๖๖ ๖๙.๔๕ 

หยาราง/แยกกันอยู    ๕๑ ๑๓.๓๒ 

รวม ๓๘๓ ๑๐๐.๐๐ 

ระดับ

การศึกษา 

มัธยมปลาย /ตํ่ากวา ๑๙๒ ๕๐.๑๓ 

ปวช /ปวส ๑๒๗ ๓๓.๑๕ 

ปริญญาตรี ๕๑ ๑๓.๓๒ 

ปริญญาโท ๙ ๒.๓๔ 

ปริญญาเอก ๔ ๑.๐๔ 

รวม ๓๘๓ ๑๐๐.๐๐ 

อาชีพหลัก 

รับจางทั่วไป/คาขาย ๑๖๔ ๔๒.๘๑ 

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ๑๐๙ ๒๘.๔๕ 

เกษตรกร/ชาวสวน/ประมง ๖๔ ๑๖.๗๕ 

พนักงานบริษัทเอกชน ๒๕ ๖.๕๒ 

ธุรกิจสวนตัว ๑๗ ๔.๔๓ 

อื่น ๆ ๔ ๑.๐๔ 

รวม ๓๘๓ ๑๐๐.๐๐ 



 
๗๔ 

 

รายไดเฉลี่ย

ตอเดือน 

ไมเกิน ๑๕,๐๐๐ บาท ๒๐๓ ๕๓.๐๐ 

๑๕‚๐๐๑ –๓๐‚๐๐๐ บาท    ๑๒๕ ๓๒.๖๓ 

๓๐‚๐๐๑ –๕๐‚๐๐๐ บาท ๔๗ ๑๒.๒๗ 

๕๐‚๐๐๑ – ๗๐‚๐๐๐ บาท ๖ ๑.๕๖ 

๗๐‚๐๐๑ บาท ข้ึนไป     ๒ ๐.๕๔ 

รวม ๓๘๓ ๑๐๐.๐๐ 
  

  จากตาราง ๔.๑ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีเพศหญิงจํานวน ๒๐๗ คน คิดเปนรอยละ 

๕๔ มีเพศชายจํานวน ๑๗๖ คิดเปนรอยละ ๔๖  

  ผูตอบแบบสอบถามมีอายุระหวาง ๒๙ –๓๙ ป มากที่สุดจํานวน  ๑๕๒ คิดเปนรอยละ 

๓๙.๖๘ รองลงมา อายุระหวาง ๔๐ –๕๐ ปจํานวน ๑๑๖ คน คิดเปนรอยละ ๓๐.๒๘ อายุระหวาง 

๑๘ – ๒๘ ปจํานวน ๗๕ คน คิดเปนรอยละ ๑๙.๕๘ อายุระหวาง ๕๑ – ๖๑ ปจํานวน ๒๓ คน คิด

เปนรอยละ ๖.๐๐ และผูตอบแบบสอบถามมีอายุ ๖๒ ปข้ึนไป จํานวน ๑๗ คน คิดเปนรอยละ ๔.๔๖ 

   ผูตอบแบบสอบถามมีสถานภาพสมรสของผูตอบแบบสอบถามมีสถานภาพสมรสจํานวน 

๒๖๖ คน คิดเปนรอยละ ๖๙.๔๕ รองลงมีสถานภาพโสดจํานวน  ๖๖ คน คิดเปนรอยละ ๑๗.๒๓ 

และผูตอบแบบสอบถามมีสถานภาพหยาและแยกกันอยูจํานวน ๕๑ คิดเปนรอยละ ๑๓.๓๒  

  ผูตอบแบบสอบถามมีระดับการศึกษาของที่ตํ่ากวามัธยมปลายจํานวน ๑๙๒ คนคิดเปนรอย

ละ ๕๐.๑๓ รองลงมามีวุฒิทางการศึกษาระดับปวช /ปวสจํานวน ๑๒๗ คน คิดเปนรอยละ ๓๓.๑๕ มี

ระดับวุฒิปริญญาตรีจํานวน ๕๑ คน คิดเปนรอยละ ๑๓.๓๒ มีวุฒิปริญญาโทจํานวน ๙ คน คิดเปน

รอยละ ๒.๓๔ และมีวุฒิทางการศึกษาปริญญาเอกจํานวน ๔ คน คิดเปนรอยละ ๑.๐๔ 

  ผูตอบแบบสอบถามมีอาชีพรับจางทั่วไป/คาขายจํานวน ๑๖๔ คน คิดเปนรอยละ ๔๒.๘๑ 

รองลงมามีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจจํานวน ๑๐๙ คน คิดเปนรอยละ ๒๘.๔๕ มีอาชีพเกษตรกร/

ชาวสวน/ประมง จํานวน ๖๔ คน คิดเปนรอยละ ๑๖.๗๕ เปนพนักงานบริษัทเอกชนจํานวน ๒๕ คน 

คิดเปนรอยละ ๖.๕๒ ประกอบธุรกิจสวนตัวจํานวน ๑๗ คน คิดเปนรอยละ ๔.๔๓ และอื่นๆจํานวน  

๔ คน คิดเปนรอยละ ๑.๐๔ 

 ผูตอบแบบสอบถามมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่ไมเกิน ๑๕,๐๐๐ บาทจํานวน ๒๐๓ คน คิดเปน

รอยละ ๕๓.๐๐ มีรายไดตอเดือนระหวาง ๑๕‚๐๐๑ –๓๐‚๐๐๐ บาท  จํานวน ๑๒๕ คน คิดเปนรอย

ละ ๓๒.๖๓ มีรายไดตอเดือนระหวาง ๓๐‚๐๐๑ –๕๐‚๐๐๐ บาทจํานวน ๔๗ คน คิดเปนรอยละ 

๑๒.๒๗ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง๕๐‚๐๐๑ – ๗๐‚๐๐๐ บาทจํานวน ๖ คน คิดเปนรอยละ 

๑.๕๖ และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ๗๐‚๐๐๑ บาท ข้ึนไป   จํานวน ๒ คน คิดเปนรอยละ ๐.๕๔ 
 



 
๗๕ 

 

  ตอนท่ี ๒ วิเคราะหการบริหารเชิงพุทธบูรณาการเพ่ือสรางความเขมแข็งของสถาบัน

ครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลย 
 

ตารางท่ี ๔.๒ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารเชิงพุทธบูรณาการเพื่อสรางความ

เขมแข็งของสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลยโดยรวมทุกดาน 

(n=๓๘๓) 

ขอท่ี การบริหารเชิงพุทธบูรณาการเพ่ือสรางความ

เขมแข็งของสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาล

เมืองเลยโดยรวมทุกดาน 

ระดับคะแนน 
 

  S.D. แปลผล 

๑ ดานการวางแผน ๓.๗๙ .๗๙๑ มาก 

๒ ดานการจัดองค ๓.๗๙ .๗๓๐ มาก 

๓ ดานการจัดบุคลากร ๓.๘๘ .๗๔๙ มาก 

๔ ดานการอํานวยการ ๓.๘๘ .๖๓๕ มาก 

๕ ดานการควบคุม ๓.๘๐ .๗๖๑ มาก 

รวม ๓.๘๒ .๗๓๓ มาก 

 

 จากตาราง ๔.๒ พบวา ผูตอบแบบสอบถามการบริหารเชิงพุทธบูรณาการเพื่อสรางความ

เขมแข็งของสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลยมีความคิดเห็นโดยรวมทุกดานอยูในระดับมาก (

 =๓.๘๒) เมื่อพิจารณารายดานผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น พบวา ดานการจัดบุคลากร และ

ดานการอํานวยการอยูในระดับมากที่สุด ( =๓.๘๘) รองลงมาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นใน

ดานการควบคุมอยูในระดับมาก ((  =๓.๘๐) และความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามดานการ

วางแผนและดานการจัดองคอยูในระดับนอยที่สุดเมื่อเปรียบกับดานอื่น ๆ ( =๓.๗๙) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๗๖ 

 

ตารางท่ี ๔.๓ ผลคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารเชิงพุทธบูรณาการเพื่อสราง

ความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลยดานการบริหารดานการ

วางแผน 

(n=๓๘๓) 

ขอท่ี ๑) การบริหารดานการวางแผน 
ระดับคะแนน 

  S.D. แปลผล 

๑ เทศบาล วัด ชุมชน และโรงเรียนผูปกครองควรมี

สวนรวมในการวางแผนเพื่อการปองกันลูกหลาน

จากความช่ัว 

๓.๘๓ .๗๙๘ มาก 

๒ เทศบาลควรสงเสริมใหบิดามารดาเขาวัดปฏิบัติ

เปนแบบอยางที่ดีตอการปลูกฝงลูกในทางดี 
๓.๗๗ .๘๕๔ มาก 

๓ เทศบาลควรมีนโยบายการบริหารเพื่อการสงเสริม

การศึกษาใหกับประชาชนในชุมชน 
๓.๖๔ .๘๓๘ มาก 

๔ เทศบาลควรใหความรูแกสมาชิกของสังคมกอนที่

จะมีบุตรเพื่อใหไดครอบครัวที่เปนสุข 
๓.๖๘ .๘๔๘ มาก 

๕ เทศบาลควรมีแผนกิจกรรมเพื่อใหบิดามารดามี

ความรู ในการมอบทรัพย ใหบุตรธิดาในกาลที่

สมควร 

๓.๘๙ .๙๓๐ มาก 

๖ เทศบาลควรมีนโยบายการบริหารเพื่อกําหนด

แผนการสงเสริมใหบุตรธิดาเกิดความกตัญูตอผูมี

พระคุณ 

๓.๙๒ .๘๖๘ มาก 

๗ เทศบาลควรมีนโยบายการบริหารเพื่อกําหนดแผน

กิจกรรมใหเยาวชนมีเวลาในการชวยเหลือการงาน

ของครอบครัว 

๓.๗๙ .๙๒๓ มาก 

๘ เทศบาลควรมีแผนดําเนินงานเพื่อการสนับสนุนให

สมาชิกในครอบครัวมีความสามารถในการดํารง

วงศตระกลูอยางมีศักด์ิศร ี

๓.๘๙ .๙๑๐ มาก 

๙ เทศบาลควรมี แผนกิ จกรรมรวมกับสถาบัน

ครอบครัวใหบอยมากที่สุดเพื่อสามารถช้ีแนะให

ลูกหลานประพฤติตนเปนคนดี 

๓.๙๐ .๘๖๗ มาก 

๑๐ เทศบาลควรมีแผนโครงการสงเสริมประเพณีของ ๓.๗๐ .๙๔๒ มาก 



 
๗๗ 

 

ชาวพุทธเพื่อใหสมาชิกในสังคมเห็นคุณคาของผูที่มี

พระคุณดวยการทําบุญอุทิศให 

รวม ๓.๗๙ .๗๙๑ มาก 

  
จากตาราง ๔.๓ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นเกี่ยวกับการบริหารเชิงพุทธบูรณา

การเพื่อสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลยดานนโยบายการบริหารดาน

การวางแผนโดยรวมอยูในระดับมาก (  =๓.๗๙) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา เทศบาลควรมีแผน

กิจกรรมรวมกับสถาบันครอบครัวใหบอยมากที่สุดเพื่อสามารถช้ีแนะใหลูกหลานประพฤติตนเปนคนดี 

( =๓.๙๐) รองลงมา เทศบาลควรมีแผนกิจกรรมเพื่อใหบิดามารดามีความรูในการมอบทรัพยใหบุตร

ธิดาในกาลที่สมควร และเทศบาลควรมีแผนดําเนินงานเพื่อการสนับสนุนใหสมาชิกในครอบครัวมี

ความสามารถในการดํารงวงศตระกูลอยางมีศักด์ิศรี (  =๓.๘๙) และผูตอบแบบสอบถามมีความ

คิดเห็นวาเทศบาลควรมีนโยบายการบริหารเพื่อการสงเสริมการศึกษาใหกับสมาชิกของสงัคมนอยทีส่ดุ

เมื่อเปรียบเทียบกับรายขออื่น ๆ  ( =๓.๖๔) 

 
ตารางท่ี ๔.๔ ผลคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหารเชิงพุทธบูรณาการเพื่อสราง

ความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลยดานการบริหารดาน

การจัดองคกร 

(n=๓๘๓) 

ขอท่ี ๒) การบริหารดานการจัดองคกร 
ระดับคะแนน 

  S.D. แปลผล 

๑ ทานคิดวาเทศบาลควรเปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการ

สงเสริมใหบิดามารดาสามารถทําหนาที่เพื่อปองกันลกูจาก

ความช่ัวได 

๓.๘๕ .๙๗๖ มาก 

๒ ทานคิดวาจะปลูกฝงลูกไวในทางดี ควรใหเทศบาลมีการ

ฝกอบรมวิธีการเลี้ยงดูลูกอยางถูกตอง 
๓.๙๒ .๙๑๒ มาก 

๓ ทานคิดวาเทศบาลควรมีนโยบายในการจัดฝกอบรมอาชีพ

ใหกับครอบครัวที่ยากจน 
๓.๘๒ .๙๕๘ มาก 

๔ เทศบาลควรมีนโยบายในการพิจารณาคูครองรวมกับบิดา

มารดาเพื่อใหสมาชิกในสังคมไดแตงงานกับคนดี 
๓.๒๘ .๙๙๖ ปานกลาง 

๕ เทศบาลควรมีสวนรวมเปนสักขีพยานในการมอบทรัพย

ของครอบครัวใหกับบุตรธิดาในกาลที่เหมาะสม 
๓.๑๓ ๑.๐๗๖ ปานกลาง 



 
๗๘ 

 

๖ เทศบาลควรมีโครงการยกยองเชิดชูบุตรธิดาที่มีความ

กตัญูกตเวท ี
๔.๒๓ .๗๖๕ มากที่สุด 

๗ เทศบาลควรมีแผนการฝกอาชีพของพอแมใหกับบุตรธิดา

เพื่อความเช่ียวชาญ 
๓.๙๓ .๘๘๑ มาก 

๘ เทศบาลควรที่จะมีโครงการกระตุนใหกับเยาวชนเพื่อการ

รักษาภาพลักษณที่ดีของตระกูล 
๓.๖๘ ๑.๐๓๔ มาก 

๙ เทศบาลควรมีทีมงานในองคกรเพื่อการสงเสริมการปฏิบัติ

ตนตามหลักวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคม 
๔.๑๑ .๘๘๒ มาก 

๑๐ เทศบาลควรที่จะจัดเทศกาลรําลึกผูมีพระคุณที่ลวงลับไป

ตามแนวทางพระพุทธศาสนาดวยการทําบุญอุทิศให 
๔.๒๓ .๗๙๑ มากที่สุด 

รวม ๓.๗๙ .๗๓๐ มาก 

 
จากตาราง ๔.๓ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นเกี่ยวกับการบริหารเชิงพุทธบูรณา

การเพื่อสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลยดานการบรหิารการจดัองคกร 
โดยรวมอยูในระดับมาก ( =๓.๗๙) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา เทศบาลควรมีโครงการยกยองเชิดชู

บุตรธิดาที่มีความกตัญูกตเวที และเทศบาลควรที่จะจัดเทศกาลรําลึกผูมีพระคุณที่ลวงลับไปตาม

แนวทางพระพุทธศาสนาดวยการทําบุญอุทิศใหอยูในระดับมากที่สุด ( =๔.๒๓) รองลงมา เทศบาล

ควรมีทีมงานในองคกรเพื่อการสงเสริมการปฏิบัติตนตามหลักวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคม อยูในระดับ

มาก (  =๔.๑๑) และเทศบาลควรมีสวนรวมเปนสักขีพยานในการมอบทรัพยของครอบครัวใหกับ

บุตรธิดาในกาลที่เหมาะสมอยูในระดับปานกลาง (  =๓.๑๓) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียมขออื่น ๆ จะมี

คาเฉลี่ยนอยที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๗๙ 

 

ตารางท่ี ๔.๕ ผลของคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานผลคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ของการบริหารเชิงพุทธบูรณาการเพื่อสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวใน

เขตเทศบาลเมืองเลยดานการบริหารการจัดบุคลากร 

(n=๓๘๓) 

ขอท่ี ๓) การบริหารดานการจัดบุคลากร 
ระดับคะแนน 

  S.D. แปลผล 

๑ บุคลากรของเทศบาลควรมีความรูเกี่ยวกับการปองกัน

พฤติกรรมที่ไมดีของเยาวชนเพื่อถายทอดไปยังบิดามารดา 
๔.๒๖ .๗๓๙ มากที่สุด 

๒ เทศบาลควรจัดหาผูที่มีความรูมาถายทอดใหกับบิดา

มารดาในการปลูกฝงเยาวชนไวในทางดี 
๓.๙๒ .๘๖๘ มาก 

๓ เทศบาลควรมีทีมที่สามารถสงเสริมการศึกษาใหกับบิดา

มารดาเพื่อความเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ

บุตร 

๓.๘๓ .๘๐๕ มาก 

๔ เทศบาลควรจัดทีมงานในการประชาสัมพันธถึงคานิยม 

ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามใหกับบิดามารดาเพื่อการ

จัดแจง จูงใจใหลูกไดแตงงานกับคนดี 

๓.๒๗ .๙๗๒ ปานกลาง 

๕ เทศบาลควรมีนโยบายเกี่ยวกับทําความเขาใจตอบทบาท

หนาที่ของบิดามารดาเพื่อการพิจารณากอนมอบทรัพย

ใหแกบุตร 

๓.๑๓ ๑.๐๗๖ ปานกลาง 

๖ เทศบาลควรมีนโยบายทางการบริหารเพื่อการรณรงค

ใหกับเยาวชนตอการเลี้ยงดูพอแม 
๓.๖๙ .๙๔๙ มาก 

๗ บุคลากรของเทศบาลจะตองมีศักยภาพในการฝกอบรม

ใหแกเยาวชนเพื่อการชวยเหลือการงานที่บาน 
๔.๑๓ .๖๘๑ มาก 

๘ เทศบาลควรสงเสริมการทําหนาที่ของเยาวชนในการสราง

สันติสุขภายในบานเพื่อการดํารงวงศตระกูลของตนเอง 
๔.๒๐ .๘๔๖ มากที่สุด 

๙ เทศบาลควรฝกอบรมใหเยาวชนมีความประพฤติตนเปน

คนดีพรอมที่จะสืบทอดกิจการของครอบครัว 
๔.๒๓ .๗๒๗ มากที่สุด 

๑๐ เทศบาลควรมีนโยบายสงเสริมใหเยาวชนเขาวัดปฏิบัติ

ธรรมที่กอใหเกิดบุญกุศลเพื่อมอบความดีใหกับพอแมที่

ลวงลับไปแลว 

๔.๒๐ .๘๐๕ มากที่สุด 

รวม ๓.๘๘ .๗๔๙ มาก 



 
๘๐ 

 

  จากตาราง ๔.๕ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นเกี่ยวกับการบริหารเชิงพุทธบูรณา

การเพื่อสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลยดานการบริหารการจัด

บุคลากร โดยรวมอยูในระดับมาก ( =๓.๑๓) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา บุคลากรของเทศบาลควรมี

ความรูเกี่ยวกับการปองกันพฤติกรรมที่ไมดีของเยาวชนเพื่อถายทอดไปยังบิดามารดา (  =๓.๒๖) 

รองลง เทศบาลควรฝกอบรมใหเยาวชนมีความประพฤติตนเปนคนดีพรอมที่จะสืบทอดกิจการของ

ครอบครัวอยูในระดับมากที่สุด (  =๓.๒๓) เทศบาลควรมีนโยบายสงเสริมใหเยาวชนเขาวัดปฏิบัติ

ธรรมที่กอใหเกิดบุญกุศลเพื่อมอบความดีใหกับพอแมที่ลวงลับไปแลว และเทศบาลควรสงเสริมการทาํ

หนาที่ของเยาวชนในการสรางสันติสุขภายในบานเพื่อการดํารงวงศตระกูลของตนเองอยูในระดับมาก

ที่สุด (  =๓.๒๐) และผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับปานกลางเมื่อพิจารณารายขอ 

พบวา เทศบาลควรจัดทีมงานในการประชาสัมพันธถึงคานิยม ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามใหกับบิดา

มารดาเพื่อการจัดแจง จูงใจใหลูกไดแตงงานกับคนดี ( =๓.๒๗) และเทศบาลควรมีนโยบายเกี่ยวกับ

ทําความเขาใจตอบทบาทหนาที่ของบิดามารดาเพื่อการพิจารณากอนมอบทรัพยใหแกบุตร (  =

๓.๒๗) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับรายขออื่น ๆ จะมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๘๑ 

 

ตารางท่ี ๔.๖ ผลของคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานผลคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ของการบริหารเชิงพุทธบูรณาการเพื่อสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวใน

เขตเทศบาลเมืองเลยดานการบริหารดานอํานวยการ 

       (n=๓๘๓) 

ขอท่ี ๔) การบริหารดานอํานวยการ 
ระดับคะแนน 

  S.D. แปลผล 

๑ เทศบาลควรมีทีมงานในการสื่อสารกิจกรรมตาง ๆ ไป

ยังบิดามารดาเพื่อการปองกันลูกจากความช่ัว 
๓.๘๑ .๙๗๕ มาก 

๒ เทศบาลควรมีแผนในการสงเสริมใหบิดามารดามี

ความสามารถในการปลูกฝงลูกในทางดี 
๔.๒๑ .๗๗๑ มากที่สุด 

๓ เทศบาลควรจัดทีมงานใหคําปรึกษาแกบิดามารดาเพื่อ

แนะนําตอการใหการศึกษาที่ดีตอบุตรธิดา 
๓.๗๘ .๘๒๑ มาก 

๔ เทศบาลควรมีกิจกรรมที่สามารถสรางคานิยมใหกับ

บิดามารดาในการจัดการคูครองใหกับบุตรธิดา 
๓.๓๕ ๑.๑๑๑ ปานกลาง 

๕ เทศบาลควรใหความสะดวกดานกฎหมายแกสถาบัน

ครอบครัวในการจัดการมรดก 
๓.๒๒ ๑.๑๕๔ ปานกลาง 

๖ บุตรธิดาควรเขารวมกิจกรรมของเทศบาลเกี่ยวกับ

สถาบันครอบครัวทุก ๆ กิจกรรม 
๔.๑๐ .๘๑๑ มาก 

๗ ควรมีแผนงานในการพัฒนาทักษะ ศักยภาพของ

เยาวชนในดานการประกอบอาชีพเพื่อการชวยเหลือ

ครอบครัว 

๔.๒๒ .๗๘๓ มากที่สุด 

๘ เทศบาลควรจัดกิจกรรมระหวางครอบครัวใหบอย ๆ  ๔.๑๔ .๘๑๗ มาก 

๙ การสรางคานิยมวัฒนธรรมที่ดีงามจะชวยใหเยาวชน

เปนคนดีภายใตโลกแหงการเปลี่ยนแปลง 
๔.๑๓ .๕๘๐ มาก 

๑๐ เทศบาลควรจัดกิจกรรมสรางสายสัมพันธระหวาง

ครอบครัวเพื่อการสงเสริมความกตัญูกตเวทีตอบุตร

ธิดา 

๓.๘๘ .๕๗๑ มาก 

รวม ๓.๘๘ .๖๓๕ มาก 

 
 
 



 
๘๒ 

 

 จากตาราง ๔.๖ พบวา  ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นเกี่ยวกับการบริหารเชิงพุทธบูรณา

การเพื่อสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลยดานการบริหารอํานวยการ 

โดยรวมอยูในระดับมาก ( =๓.๘๘) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ควรมีแผนงานในการพัฒนาทักษะ 

ศักยภาพของเยาวชนในดานการประกอบอาชีพเพื่อการชวยเหลือครอบครัวอยูในระดับมากที่สุด (

=๔.๒๒) รองลงมาเทศบาลควรมีแผนในการสงเสริมใหบิดามารดามีความสามารถในการปลูกฝงลูก

ในทางดีอยูในระดับมากที่สุด (  =๔.๒๑) เมื่อพิจาณาระดับคะแนนในระดับปานกลางจะพบวา 

เทศบาลควรมีกิจกรรมที่สามารถสรางคานิยมใหกับบิดามารดาในการจัดการคูครองใหกับบุตรธิดา (

 =๔.๓๕) และเทศบาลควรใหความสะดวกดานกฎหมายแกสถาบันครอบครัวในการจัดการมรดกอยู

ในระดับปานกลาง ( =๔.๒๒) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับขออื่น ๆ จะมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๘๓ 

 

ตารางท่ี ๔.๗ ผลของคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานผลคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ของการบริหารเชิงพุทธบูรณาการเพื่อสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวใน

เขตเทศบาลเมืองเลยดานการบริหารการควบคุม 

(n=๓๘๓) 

ขอท่ี ๕) การบริหารดานการควบคุม 
ระดับคะแนน 

  S.D. แปลผล 

๑ เทศบาลควรสงเสริมใหครอบครัวมีมาตรการปองกันลูก

จากความช่ัว 
๓.๘๕ .๖๖๓ มาก 

๒ เทศบาลควรมีสวนในการยกยองเชิดชูเยาวชนที่ปฏิบัติ

ตนเปนคนดี 
๓.๘๔ .๖๗๘ มาก 

๓ เทศบาลควรสงเสริมการศึกษาแกบิดามารดาใหสูงข้ึน ๓.๘๔ .๙๒๘ มาก 

๔ เทศบาลควรมีการสนับสนุนใหบิดามารดามีเกณฑใน

การเลือกคูครองใหแกบุตรธิดา 
๓.๒๗ .๙๖๓ ปานกลาง 

๕ บิดามารดาควรมีพินัยกรรมมอบทรัพยสมบัติใหกับบุตร

ธิดาอยางเปนธรรม 
๓.๑๗ ๑.๐๔๗ ปานกลาง 

๖ เทศบาลควรกําหนดคุณสมบัติอยางเหมาะสมของบุตรที่

จะเลี้ยงดูพอแม 
๓.๖๑ .๘๓๖ มาก 

๗ เทศบาลควรย่ืนมือเขาไปชวยบุตรธิดาที่ยังไมมีอาชีพเปน

หลักแหลงที่แนนอน 

 

๔.๒๐ .๗๙๘ มากที่สุด 

๘ เทศบาลควรสงเสริมและปองกันเยาวชนไมเกี่ยวของกับ

ยาเสพติดใหโทษ  
๔.๒๑ .๘๘๓ มากที่สุด 

๙ เ ทศบ า ล ควร ส นับ ส นุนคร อบ ครั ว ตั วอ ย า ง ที่ มี

ความสามารถในการปฏิบัติตามระเบียบ กติกา และ

กฎเกณฑทางสังคม 

๔.๒๐ .๘๑๐ มากที่สุด 

๑๐ เทศบาลควรสรางโอกาสใหกับบุตรธิดาในการ ทําบุญ

อุทิศไปใหแกบิดามารดาที่ลวงลับไปแลว 
๓.๘๒ .๙๕๕ มาก 

รวม ๓.๘๐ .๗๖๑ มาก 

 

 



 
๘๔ 

 

  จากตาราง ๔.๗ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นเกี่ยวกับการบริหารเชิงพุทธบูรณา

การเพื่อสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลยดานการบริหารการควบคุม

โดยรวมอยูในระดับมาก ( =๓.๘๐) เมื่อพิจารณารายขอมากที่สุด พบวา เทศบาลควรสงเสริมและ

ปองกันเยาวชนไมเกี่ยวของกับยาเสพติดใหโทษอยูในระดับมากที่สุด (  =๔.๒๑) รองลงมาเทศบาล

ควรสนับสนุนครอบครัวตัวอยางที่มีความสามารถในการปฏิบัติตามระเบียบ กติกา และกฎเกณฑทาง

สังคม และเทศบาลควรย่ืนมือเขาไปชวยบุตรธิดาที่ยังไมมีอาชีพเปนหลักแหลงที่แนนอนอยูในระดับ

มากที่สุด (  =๔.๒๐) เมื่อพิจาณาระดับคะแนนในระดับปานกลางจะพบวา เทศบาลควรมีการ

สนับสนุนใหบิดามารดามีเกณฑในการเลือกคูครองใหแกบุตรธิดาอยูในระดับปานกลาง (  =๔.๒๐) 

และบิดามารดาควรมีพินัยกรรมมอบทรัพยสมบัติใหกับบุตรธิดาอยางเปนธรรมอยูในระดับปานกลาง (

 =๓.๑๗) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับขออื่น ๆ จะมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 

   

  ตอนท่ี ๓ ขอเสนอแนะจากแบบสอบถามในการเปดโอกาสในผูตอบแบบสอบถามไดแสดง

ความคิดเห็นที่เปนประโยชนและขอจํากัดในการดําเนินงานของเทศบาลเมืองในดานการสรางสถาบัน

ครอบครัวที่เข็มแข็ง ทําใหเห็นวา 

  ๑. การดําเนินกิจกรรมการบริหารของเทศบาลไมควรเขามาเกี่ยวของ เชน เรื่องมรดก เรื่อง

การแตงงาน การงานภายในของครอบครัว แตควรใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายมากกวา 

  ๒. การดําเนินของเทศบาลควรที่จะจัดกรรมใหเปนประจําทุกป เชน วันสําคัญทาง

พระพุทธศาสนา งานประเพณีประจําป เปนตน  

  ๓. การดําเนินงานของเทศบาลควรสรางความเช่ือมั่นใหกับชุมชนเกิดความเช่ือถือ จะตองมี

ความชัดเจน รวมทั้งการสื่อสารไปยังประชาชนใหไดรับรูขาวสารอยางทั่วถึง 

  ๔. การดําเนินกิจกรรมของเทศบาลควรใชงบประมาณใหเปนประโยชนสูงสุด มีความ

ครอบคลุมทุก ๆ กิจกรรมในการดําเนินชีวิตของประชาชน 

  ๕. การดําเนินกิจกรรมจองเทศบาลควรจัดใหมีกิจกรรมในหลายกิจกรรม หลายรูปแบบ และ

บอยครั้ง เพื่อใหเกิดการกระตุนกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนใหมากที่สุด 

  ๖. การดําเนินกิจกรรมของเทศบาลควรสรางประสบการณใหเด็กเยาวชนของชุมชนตาง ๆ

รวมกับพอแมในการเขาคายรวมกันปละ ๑ ครั้ง เพราะจะไดความอบอุนระหวางครอบครัว รวมทั้ง

กิจกรรมในลักษณะอื่น ๆ ที่สามารถสรางความเขมแข็งใหกับครอบครัวในเขตเทศบาลได 

  ๗. เทศบาลควรคิดหาวิธีการลดเวลาวางใหกับเด็กเยาวชนเพื่อการทําประโยชนใหกับชุมชน 

เชน การจัดต้ังกลุมอาสาสามัคคีดูแลชุนชนดวยตนเอง การสงเสริมการออกกําลังกายในทุก ๆ วัย 

  ๘. เทศบาลควรจัดกิจกรรมดี ๆและบอยครั้ง เพื่อใหเด็กเยาวชนในอนาคตเปนคนดีของชาติ 

ซึ่งดีกวาไมไดทําอะไร  



 
๘๕ 

 

  ๙. เทศบาลเมืองเลยดูแล เอใจใสเด็กนักเรียนทุกระดับ ทุก ๆ คน ใหมีความรู มีความรัก

เพื่อน รักพอแม รักครูอาจารย และสํานึกรักบานเกิด 

  ๑๐. เทศบาลควรนิมนตพระภิกษุสงฆมาเทศนาในโรงเรียนอยางนอยอาทิตยละ ๑ ครั้ง ครั้ง

ละ ๑ ช่ัวโมงเพื่อใหเห็นและเช่ือใน บาป บุญ คุณโทษตอการกระทํากรรมตาง ๆ  

  ๑๑. เทศบาลควรสรางใหครอบครัวของผูนําในชุมชน และครอบครัวของผูบริหารเทศบาล

เปนแบบอยางกอนเพื่อใหเด็กและเยาวชนเห็นตัวอยางที่ดี เพราะที่เด็กมีปญหามากเพราะขาดตนแบบ

จากผูนําชุมชนที่ดี 

  ๑๒. เทศบาลควรออกสุมสอบถามปญหา และความตองการตามบานของนักเรียน และ

ผูปกครอง รวมทั้งพอแมใหทราบถึงปญหาที่แทจริงเพื่อนําไปวางแผนโครงการตาง ๆ 

  ๑๓. เทศบาลควรสรางโอกาสใหนักเรียน พอแมทํากิจกรรมรวมกัน เขาวัดทําบุญรวมกัน 

สงเสริมกิจกรรมครอบครัวรวมกันบอยๆ 

  ๑๔. เทศบาลควรจัดกิจกรรมสรางสายสัมพันธระหวางครอบครัวกับชุมชมใหมากข้ึนกวาน้ี 

เชน กีฬาสัมพันธ กีฬาชุมชน เปนตน เพื่อใหทุกคนรูจักความสามัคคี รูจักใหอภัย รูจัดคุณธรรม 

  ๑๕. เทศบาลควรมีสวนรวมในกรสงเสริมความรูใหแกเด็ก เยาวชน และครอบครัวในการ

ปองกันภัยจากสังคมเพื่อใหเกิดศักยภาพในการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข รวมทั้งมีแนวทางดําเนิน

ชีวิตสําหรับช้ีนําใหเด็กและครอบครัวใหมากข้ึน 

  ๑๖. เทศบาลควรจัดกิจกรรมใหความรูแกเด็กเยาวชน ครอบครัวและชุมชนไดมีความรู

เกี่ยวกับสารเสพติดใหมากย่ิงข้ึน 

  ๑๗. เทศบาลควรรวมกันรณรงค และสงเสริมกับเด็ก ครอบครัวและชุมชนมีโอกาสในการเขา

วัดอยางนอยอาทิตยละ ๑ ครั้ง 

  ๑๘. การปฏิบัติควรใหเปนรูปธรรมมากที่สุด อยาใหเปนเพียงแคกระดาษหรือเอกสารเทาน้ัน 

แตควรทํากันอยางจริงจังและตอเน่ือง เชน การสงเสริมการปฏิบัติควรไปที่เทศบาล และวัดในเทศบาล

น้ันจะตองมีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู และมีประสบการณ ในวัดจะตองมีพระภิกษุที่มีวาทศิลปใน

การช้ีนําและสามารถดึงดูดใหคนนําหลักธรรมไปปฏิบัติไดดวย เพราะการจะใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของคนทันทีน้ันเปนไปไดยาก แตควรใชระบบการปลูกฝงต้ัง ๑-๒-๓ ขวบ ยกตัวอยางเชน 

การทิ้งขยะควรที่จะใหเปนที่ เปนทาง และควรจัดเก็บใหเรียบรอยดวย การด่ืม การกิน การ

รับประทาน ครูอาจารยควรเนนใหเปนรูปธรรมมากที่สุด อยางปลอยปะละเลย การทําจิตใจใหสงบ 

ควรนําคําสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใช เชน การบริจาคทาน การรักษาศีล การน่ังสมาธิ 

และที่สําคัญ พอแมครูอาจารยจะตองเปนแบบอยางที่ดี 

  ๑๙. เทศบาลควรเพิ่มความรูกับครอบครัวโดยมีที่ปรึกษาที่ดี เปดโอกาสในการทํากิจกรรม

รวมกันระหวางในครอบครัวกับหนวยงานบอย ๆ  การสงเสริมกิจกรรมการแสดงออกถึงวัฒนธรรมที่ดี



 
๘๖ 

 

งาม การปลูกฝงความกตัญูกตเวทีใหกับเด็กเยาวชน ใหรู ถึง ศีลและธรรมที่ นําไปใชได ใน

ชีวิตประจําวัน และผลของความดี ควรมีรางวัลเปนตัวอยาง และมอบรางวัลใหเปนความดี สวนผูนํา

และผูนําการปฏิบัติตองเปนแบบอยางที่ดี มีจิตใจเปนกุศล มีจิตสาธารณะอยางแทจริง และตอง

กระทําอยางตอเน่ืองเพื่อผลงานที่ชัดเจนและย่ังยืน พรอมทั้งการติดตามการดําเนินชีวิตของแตละ

ครอบครัวเพื่อผลที่ออกมาเปนผลงานที่จะทําใหประชาชนในชุมชนมีความเช่ือถือทั้งในหนวยงานและ

ชุมชนอยางแทจริงตอไป 

 
  ๔.๔ แนวทางการประยุกตใชการบริหารเชิงพุทธบูรณาการเพื่อสรางความ

เขมแข็งของสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลย 

   แนวทางการประยุกตใชนโยบายการบริหารเชิงพุทธบูรณาการเพื่อสรางความเขมแข็ง

ของสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลยในสภาพความเปนจริงที่ไดลงพื้นที่สัมภาษณผูที่

เกี่ยวของ เชน พระภิกษุในเขตเทศบาลเมืองเลย นายกเทศบาลมนตรีเมืองเลย รองนายกเทศมนตรีที่

ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับครอบครับปลัดเทศบาลเมืองเลยในฐานะผูกํากับดูแลกองสวัสดิการสังคม 

ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม ผูอํานวยการโรงเรียน ผูอํานวยการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษยจังหวัดเลย พอและแมดีเดน เยาวชนดีเดน ประธานกลุมสตรีอําเภอเมืองเลย และผูนําชุมชนใน

เขตเทศบาลเมืองเลย ซึ่งทําใหพบขอมูลที่สามารถนําหลักพุทธธรรมไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนใน

ฐานะจังหวัดมีผูที่นับถือพระพุทธศาสนามากมาย การจัดกิจกรรมที่กลาวควรที่จะทําใหเกิดเปน

รูปธรรม ซึ่งหากในภาพรวมยังพบกันการพัฒนาที่เนนไปในสวนของวัตถุมากเกินไปทําใหกิจกรรมตาง 

ๆ ละเลยในสวนของจิตใจย่ิงการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชยังพบนอยมากหรือไมได

นํามาใชใหเกิดประโยชนในการบริหารโครงการซึ่งจะเห็นไดเดนชัดมากที่สุด ก็คือ การสงเสริม

วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินที่ยังเห็นอยูในลักษณะการสงเสริมใหกับประชาชน 

   การเสริมสรางความเขมแข็งตอบทบาทหนาที่ของพอแมและลูกจึงควรที่จะตระหนักและ

ใหความสําคัญในฐานะสถาบันครอบครัวเปนจุดเริ่มตนของสถานการณในสังคมประกอบดวย ๕ 

บทบาทที่จะตองเสริมสรางใหเกิดศักยภาพตามบทบาทหนาที่ในการเลี้ยงดูลูกมากที่สุด ไดแก ๑. กัน

ลูกจากความช่ัว ๒. ปลูกฝงลูกไวในทางดี ๓. ใหการศึกษา  ๔. จัดแจงใหไดแตงงานกับคนดี ๕. มอบ

ทรัพยในกาลที่เหมาะสม สําหรับแนวคิดการเสริมสรางความเขมแข็งของบทบาทของลูกจะประกอบดวย 

๕ ประการ ไดแก ๑.เมื่อพอแมเลี้ยงดูอยางดีแลว ลูกตองเลี้ยงดูทานตอบแทนทานในยามชรา ๒.

ชวยเหลือกิจการงานในครอบครัว ๓. การดํารงวงศตระกูลมิใหเสื่อมเสีย ๔.การประพฤติตนเปนคนดี

ของครอบครัวและสังคม ๕. เมื่อพอแมลวงลับจากไป ลูกจะตองทําบุญอุทิศใหทาน ดังน้ัน ความ

เขมแข็งในครอบครัวเกิดจากการปฏิบัติตามหนาที่ในความเปนมนุษยทั้งพอแมและลูก ๆ ใหเปน

เครื่องหมายมนการดําเนินชีวิตตามแบบอยางที่ดีทางพระพุทธศาสนาดังตอไปน้ี 



 
๘๗ 

 

 

 ๔.๔.๑ แนวทางการประยุกตใชนโยบายการบริหารเชิงพุทธบูรณาการเพ่ือการเสริมสราง

บทบาทท่ีเขมแข็งของพอแม 

  แนวคิดการเสริมสรางบทบาทของพอแมใหสามารถจะทําหนาที่ของตนเองได ซึ่งเปน

ตัวช้ีวัดที่สําคัญของความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว หลักพุทธธรรมที่ทรงตรัสไวก็เพื่อใหทุก ๆ ที่

เกิดมาไดแสดงออกถึงคุณธรรมจริยธรรมของความเปนมนุษย หากพอแมไมสามารถจะสั่งสอนอบรม

ใหลูกเปนคนดียอมสงผลไปสูการเปนสมาชิกที่ไมดีกอใหเกิดปญหาตามมาซึ่งกําลังเปนไปอยูในปจจบุนั 

ฉะน้ัน พอแมจึงเปนปจจัยที่สําคัญในการสรางสถาบันความเขมแข็งใหกับครอบครัวโดยการที่จะใหพอ

แมจะปกครองลูกใหประสบผลสําเร็จในชีวิตหรือวาการดําเนิน อันดับแรกจะใหดีพอแมตองเปน

ตัวอยางหรือเปนแบบอยางทีดี ซึ่งการที่ดํารงชีวิตจะอยูดวยกันใหครอบครัวมีความสุขกอนอื่น พอแมก็

ตองมีความสุขกอน ก็คือ พอกับแมตองมีหลักฆราวาสธรรม ไดแก การมีสัจจะ  การมีทมะ  การมีขันติ  

และการมจีาคะ เมื่อพอกับแมอยูดวยกันอยางมีความสุขลูกก็มีความสุขไปดวยเปนปจจัยใหเห็นชัดเจน

ก็คือ พอกับแมยึดหลักฆราวาสธรรม ๔ ที่ทําใหลูกเห็นเปนตัวอยางเมื่อลูกดูเปนตัวอยาง ลูกก็จะ

ปฏิบัติตามได หากอะไรที่ออกนอกลูนอกทาง พอแมเห็นไมสมควรก็ติก็ติง  (ติ ติง คือ คําสั่งสอน) ถา

ลูกเริ่มออกไปในสิ่งที่ไมถูกตองไมสมควรพอแมก็สามารถที่จะแนะนําใหลูกเขามาในกรอบไดดังน้ัน 

การเสริมสรางบทบาทของพอแมจะตองมุงไปสูการเปนตัวอยางหรือแบบอยางที่ดี เพราะถือวาเปนสิ่ง

สําคัญที่สุดหากพอแมทําดีอยูดวยกันอยางมีความสุขลูกก็คงมีปญหาที่นอยลง๓๒ 

  แนวคิดการเสริมสรางสถาบันครอบครัวใหเขมแข็งตามแนวคิดทางพระพุทธศาสนา

โดยเฉพาะมุงที่จะใหบทบาทของพอแม และลูกไดปฏิบัติหนาที่ของตนเองอยางดีที่สุด แตกระน้ัน 

ศักยภาพของแตละครอบครัวอาจจะมีขอจํากัดและอุปสรรคที่แตกตางกันออกไป จึงตองอาศัย

กระบวนการบริหารที่เขาไปชวยในการเสริมสรางความเขมแข็งใหมากย่ิงข้ึน ใหมีแผนกิจกรรม

โครงการ รวมทั้งนโยบายการบริหารที่นําเอาหลักคิดทางพระพุทธศาสนาไปผนวกใหเกิดประโยชน

สูงสุดในฐานะครอบครัวในเทศบาลเมืองเลยเปนเมืองที่นับถือพระพุทธศาสนาเกือบทั้งหมดทําใหการ

นําหลักคิดดังกลาวมีความสอดคลองกับการดําเนินชีวิตของประชาชนมากที่สุด หลักคิดดังกลาว

จะตองถูกตองการใหความตระหนัก และมุงสูพนัธกิจในการสรางครอบครัวใหเขมแข็งตอไป ดังตอไปน้ี 

  ๑. การเสริมสรางบทบาทในการปองกันลูกจากความชั่ว  

  การเสริมสรางบทบาทในการปองกันลูกจากความช่ัว ที่เปนปญหาใหญที่ไมสามารถจะ

ปองกันความช่ัวของลูกไดเพราะวาพอแมไมอยูดวยหรือไมไดอยูดวยกันกับลูก หรือไมมีเวลาใหกับลูก

มากที่เทาที่ควร สวนใหญจะอยูกับปูยาตายายซึ่งในเขตเทศบาลเมืองเลยจะมีเยอะมาก๓๓ บาง

                                                
  ๓๒สัมภาษณ พระครูสุตคุณาลงกรณ, รองเจาคณะอําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย, ๒๕/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๓๓สัมภาษณ นางสุนีย ชมภูทอง, ผูนําชุมชนหนองผักกาม ๒ คุมวัดศรีวิชัย จังหวัดเลย, ๑๐/๐๘/๒๕๕๘. 



 
๘๘ 

 

ครอบครัวพอแมแยกทางกัน๓๔ เพื่อน ๆ เอาความดอยมาพูดลอกันในขณะอยูที่โรงเรียน เพราะวัยเด็ก

ในระดับเดียวกันไมไดนึกถึงความรูสึกของเพื่อนวาจะรูอยางไร เด็กคนน้ันจะเก็บความรูสึกน้ีฝงไวในใจ

แทนที่จะเอาความรูสึกที่วาไมมีพอไมมีแมของตัวเองมาเปนแรงผลักดันใหทําสิ่งที่มันดีข้ึน๓๕ อยางเชน 

เรียนไมเกงตองขยันเรียนก็ไมใชจะกลายเปนความคิดในเชิงลบไป ซ้ํารายทั้ง ๆ ที่ต้ังใจเรียนจริง ๆ ก็

ไมไดโง แตพอเพื่อนยํ้าบอย ๆ พูดบอย ๆ ก็เลยทําใหพิจารณาตนเองวาตัวเองก็เปนอยางที่คนอื่นเขา

วาจริงๆ นอกจากน้ี ครูจะมีบทบาทหรือจะมีเจาหนาที่เขามาดูแลใกลชิดกับเด็กเยาวชนมากย่ิงข้ึนก็จะ

ไดเปนประโยชนในการที่จะคิดและปรับตัวเองใหดี  แตปจจุบันบทบาทของครูที่สอนบางครั้งก็ทําแต

หนาที่สอน แตไมไดทําหนาที่ครูที่มีคุณธรรมและจริยธรรมซึ่งเปนสิ่งที่ดีงามขาดไมไดถายทอดไปสูเด็ก

และเยาวชน๓๖ก็มีผลทําใหเกิดปญหาในการนําแบบอยางไปเรียนรู เพราะการถายทอดแตความรูไมได

ถายทอดพฤติกรรมก็ตองเพิ่มบทบาทและจิตวิญญาณของความเปนครเูขาไป๓๗ซึ่งอาจจะอยูที่นโยบาย

หรืออิทธิพลของเทศบาลเมืองที่จะเขามาชวยเหลือครอบครัวและโรงเรียนที่จะทําใหครูเพิ่มบทบาทใน

การถายทอดคุณธรรม จริยธรรมใหกับเด็กเยาวชน เพราะวาเด็กยังไงตองถูกขัดเกลาอบรม ในสวนของ

พอแมหากมองในครอบครัวที่ยากจนจะตองสรางศักยภาพในการสื่อสารที่ดี แตบางครอบครัวเมื่อเด็ก

ไปโรงเรียนก็ไมไดไปติดตามดูแล ปลอยใหครูเปนผูดูแล บางอยางมันตองมีกลไกลอะไรบางอยางที่ต้ัง

เงื่อนไขใหพอแมกับเด็กไดมีเวลาอยูรวมกันคือตองมีกิจกรรมคือตองหากิจกรรมอยูบอย ๆ๓๘  

  เทศบาลเมืองเลยจะตองมีนโยบายหรือแผนโครงการข้ึนมา ก็จะมีโอกาสที่จะชักจงูและก็

ดึงเด็กและเยาวชนไดเหมือนกัน แตทุกวันน้ีเทศบาลเมืองเลยก็ทําอยูบานแตวาไมไดทําเปนรูปแบบที่

ชัดเจน๓๙  อยางเชน การรักษาประเพณีที่ดีงาม ประเพณีทอดเทียนพรรษาของเทศบาลก็ทํากันทุกป 

ก็ทําใหประชาชน สวนเด็กไมคอยมีไมไดเขารวมกิจกรรม แตเมื่อถึงในสวนของการเขาถึงวิธีการจริง ๆ 

ที่จะใหเด็กไดสืบทอดวัฒนธรรมเพราะแหเทียนพรรษาเสร็จ ก็จบกิจกรรมก็แยกกันกับไมไดเห็น

ประเพณีหรือยางนอยก็รับศีลรับพรจากพระสงฆก็ขาดหายไป๔๐ ซึ่งทําใหเห็นกระบวนการปองกัน

ความช่ัวดวยการสรางความเขมแข็งทางวัฒนธรรมประเพณีขาดหายไปในระหวางกลางทําใหไม

                                                
  ๓๔สัมภาษณ นางวยุรี พรมวาสี, ประธานคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีอําเภอเมือง จังหวัดเลย, ๐๖/

๐๘/๒๕๕๘. 

  ๓๕สัมภาษณ นางพิมลพรรณ จันทรสะอาด แมดีเดนเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๒๔/๐๗/๒๕๕๘. 

 ๓๖สัมภาษณ นายวุฒิชัย พันธพัฒน, ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๔ (ภูบอบิด) จังหวัดเลย, ๑๗/๐๗/

๒๕๕๘. 

  ๓๗สัมภาษณ นางสุนีย ชมภูทอง, ผูนําชุมชนหนองผักกาม ๒ คุมวัดศรีวิชัย จังหวัดเลย, ๑๐/๐๘/๒๕๕๘. 

  ๓๘สัมภาษณ พระครูปริยัตยาทร, เจาอาวาสวัดศรีวิชัยวนาราม อ.เมือง จังหวัดเลย, ๒๕/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๓๙สัมภาษณ นายสถิต ชัชวาลย, พอดีเดน เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๑๖/๐๗/๒๕๕๘. 

 ๔๐สัมภาษณ นายวิสิทธ์ิ สนามชวด, ผูอํานวยการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย จังหวัดเลย, ๑๖/

๐๗/๒๕๕๘. 



 
๘๙ 

 

สามารถจะสรางเด็กเยาวชนใหสามารถเรียนรูวัฒนธรรมไดอยางตอเน่ือง๔๑ แมวาวัฒนธรรมประเพณี

ทางเทศบาลจัดกิจกรรมกับนโยบายบางอยางก็ตองอยูที่ความพอใจของประชาชน ฉะน้ัน ทางเทศบาล

จะตองสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีควบคูไปกับการสรางบทบาทของพอแมเปนหลัก และตองมองถึง

สถาบันครอบครัวดวยวาเด็กมีอิทธิพลอะไรบาง แตก็ดูก็เหมือนวาที่ผานมาการจัดกิจกรรมประเพณี

ตาง ๆ ไดตัดการเช่ือมโยงระหวางพอแมกับเด็กออกจากกัน๔๒ 

  ชวงวัยรุนจึงเปนวัยที่การดูแลเปนพิเศษเพราะหากเกิดลูกหลงทางไปแลวก็จะเสียคนได

งาย แมวาบทบาทของพอแมนาจะเปนการแนะนําจะเปนการดีที่สุด๔๓ เพราะวาจะไปหามลุกชวงน้ีมัน

หามไมไดชวงน้ีมันเปนชวงอยากลองอยากรูจะไปหามลูกไมใหทํามันเปนไปไมไดพอแมควรจะแนะนํา

ในสิ่งที่สมควรและก็เวลาอันควรมากกวา เชน บางเรื่องลูกมีความคิดเปนปจเจกบุคคล บางทีการ

แนะนําก็ตองใสจิตวิทยาการเปนวัยรุนหากเอาความคิด ๑๐๐ ปที่แลวมาใสความคิดของเด็กสมัยน้ีซึ่ง

มันสวนกระแสของความคิดปจจุบันบางอยางพอแมก็ตองคิดใหคลายเคียงกัน พอแมตองปรับตัว๔๔ 

เพราะเมื่อกอนโทรศัพทยังไมมีทีวียังไมมี คอมพิวเตอรยังไมมี พอแมจะสอนจะดายังไงลูกไมสามารถ

จะไปไหนได ถึงจะวายังไงก็อยูดวยกัน มอเตอรไซคก็ยังไมม ีแตทุกวันน้ีบนนิดหนอย ลูกจะเอารถขับ

หนีไปหาเพื่อนไปเขารานเกมไปเลนอินเตอรเน็ตหรือไปในทางที่ไมถูก จึงตองมีการปลูกฝงกันมาต้ังแต

เด็ก พอแมจะตองเปลี่ยนวิธีการสอนอีกมุมหน่ึง คือ ไมใหลูกหลงไปทางน้ันอยางเดียว๔๕  

  กลาวไดวา การเสริมสรางบทบาทในการปองกันลูกจากความช่ัว จะอยูที่บทบาทของพอ

แมที่ปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการเลี้ยงใหสอดคลองกับยุคแหงการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด โดยเฉพาะการ

เลี้ยงลูกใหมีลักษณะของความเปนเพื่อน บทบาทของพอแมจะตองเรียนรูในการเขาถึงพฤติกรรมที่ไม

เหมาะสมของลูกที่จะนําไปสูการกระทําความช่ัวตาง ๆ หรือมีแนวโนมทางความคิดที่ไมสอดรับกับ

สังคมในปจจุบันแตมิใชการปลอยปะละเลยน่ิงเฉยตอพฤติกรรมของลูก รวมทั้งการแบงเวลาในการ

อบรมสั่งสอนลูกใหเปนคนของคนสังคม ดังน้ัน การเสริมสรางบทบาทในการปองกันลูกจากความช่ัว 

จึงอยูที่บทบาทของพอแมเปนสําคัญในการแนะนํา ใหแนวทางที่ถูกตอง ใหลูกไดดําเนินชีวิตอยางมั่น

ในในกระทําของตนเอง ช้ีผิดช้ีถูกไดอยางเหมาะสมกับภาวะสมัยของการเปลี่ยนแปลงแตกระน้ันการ

เสริมสรางบทบาทในการปองกันลูกจากความช่ัวจะตองการเริ่มตนมาต้ังแตลูกยังเปนวัยเล็กเพราะ

จะตองอาศัยการปลูกมาอยางยาวนานพอสมควรที่จะสรางระบบการปองกันความช่ัวใหกับลูกได 

เพราะหากมาเริ่มเมื่อลูกโตแลวอาจจะสายเกินแกไขไป 
                                                
  ๔๑สัมภาษณ นายนิคม สุระเกต,ุ ปลัดเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๐๗/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๔๒สัมภาษณ นายสัมพันธ คูณทวีลาภผล, นายกเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๒๙/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๔๓สัมภาษณ นางวยุรี พรมวาสี, ประธานคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีอําเภอเมือง จังหวัดเลย, ๐๖/

๐๘/๒๕๕๘. 

  ๔๔สัมภาษณ นางวาสนา จิรนาท, รองนายกเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๒๓/๐๗/๒๕๕๘ 

  ๔๕สัมภาษณ พระครูสุตคุณาลงกรณ, รองเจาคณะอําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย, ๒๕/๐๗/๒๕๕๘. 



 
๙๐ 

 

 

 

  ๒. การเสริมสรางบทบาทในปลูกฝงลูกไวในทางดี  

  การเสริมสรางบทบาทในปลูกฝงลูกไวในทางดี เปนการทําบทบาทหนาที่ของพอแมซึ่ง

สวนใหญก็ไมคอยปญหาหนาที่ของพอแมอาจจะมีปญหาเรื่องการอบรมใหลูกเปนคนดี นอกจาก

ปองกันความช่ัวไดแลว จะตองสอนเรื่องความดีซึ่งสวนใหญจะมีการสั่งสอนอยู๔๖ แตปญหาที่

เกี่ยวเน่ืองกัน เพราะวาพอแมไมคอยมีเวลาใหกับลูกรวมทั้งการปรับตัวในความเขาใจตอการเปลี่ยน

ของสังคม๔๗ ทั้งน้ีอาจดูเหมือนวา พอแมมีการแกไขแตขาดการปองกัน ซึ่งการปองกันความช่ัวที่เปน

เหตุของปญหา คือแกไขอยางเดียวไมมีระบบปองกันที่ดี ฉะน้ัน การปองกันที่ดีที่สุดพอแมตองทําให

เปนตัวอยาง เชน ไมสูบบุรี่ ไมด่ืมเหลา ไมเลนการพนัน ไมเที่ยวกลางคืน เปนตน๔๘ แตพอแมยังทําให

เด็กเห็นอยู  เพราะฉะน้ัน พอแมก็สั่งสอนไดแตไมไดทําใหลูกดูเปนแบบอยางที่ดี ที่จะเปนตัวปองกันที่

ดีที่สุดก็คือพอแมตองทําใหลูกเปนตัวอยาง๔๙ 

 การปลูกฝงใหลูกเปนคนหรือเปนสมาชิกของสังคมที่ดีฝายพอแมจะตองวิเคราะหอาน

นิสัยลูก ๆ ทุกคนใหได วาลูก ๆ มีปจจัยอยางไรที่พอนํามาสรางเงื่อนในการสรางระบบความดีและ

สามารถปองกันความช่ัว๕๐  เพราะวาพอแมมีลูก ๓ คนก็ไมจําเปนจะตองปองกันทั้งหมดบางคนมี

วัคซีนที่เขมแข็งมีความกตัญูอยูแลว๕๑ เพราะลูกที่มีความกตัญูจะทําช่ัวไดอยาก แตลูกบางคน

อาจจะติดเพื่อนตองดูแลและปองกันเยอะกวาลูกคนอื่น ๆ รวมทั้งพอแมตองหาเวลาพาลูก ๆ เขาวัด

ฟงธรรมะใหศาสนาปลูกฝงความดีจะไดรูวาอันไหนดีอันไหนไมดี อันไหนสมควร อันไหนไมสมควร 

หากมีโอกาสก็มาวัดมาชวยงานในวัด๕๒ หรือพามาดูมาชมอยางที่วัดเพื่อเปนการสรางความใกลชิดกับ

พระศาสนาใหกับลูก เมื่อลูกมีปญหาก็ยังมีที่พึงใหกับลูก หรือการใหเวลากับลูก อยางเชน การพาลูก

ไปดูหนังก็เปนเรื่องใหญก็ตองสอดแทรกและสอนใหเขารูจักวาอะไรเปนอะไร อยางเชน อันน้ีดี อันน้ีไม

ดีนะลูกหรือสรุปสุดทายเปนยังไง ก็มีโอกาสสอดแทรกได๕๓ 

                                                
  ๔๖สัมภาษณ นายสถิต ชัชวาลย, พอดีเดน เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๑๖/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๔๗สัมภาษณ นายชนกันต ศรีตน, เยาวชนดีเดน โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย, ๒๗/๐๘/๒๕๕๘. 

  ๔๘สัมภาษณ นางพิมลพรรณ จันทรสะอาด แมดีเดนเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๒๔/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๔๙สัมภาษณ พระครูปริยัตยาทร, เจาอาวาสวัดศรีวิชัยวนาราม อ.เมือง จังหวัดเลย, ๒๕/๐๗/๒๕๕๘. 

 ๕๐สัมภาษณ นายวุฒิชัย พันธพัฒน, ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๔ (ภูบอบิด) จังหวัดเลย, ๑๗/๐๗/

๒๕๕๘. 

  ๕๑สัมภาษณ นายวิสิทธ์ิ สนามชวด, ผูอํานวยการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย จังหวัดเลย, ๑๖/

๐๗/๒๕๕๘. 

  ๕๒สัมภาษณ นายสถิต ชัชวาลย, พอดีเดน เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๑๖/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๕๓สัมภาษณ พระครูสุตคุณาลงกรณ, รองเจาคณะอําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย, ๒๕/๐๗/๒๕๕๘. 



 
๙๑ 

 

  กระบวนการเลี้ยงลูกมาต้ังแตยังเล็กซึ่งพอแมควรจะมีวิธีการเลี้ยงลูกที่ดีมิใชเลีย้งลกูแบบ

ตามใจ แตครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองจะติดเงื่อนไขที่สําคัญ คือ พอแมไมไดอาศัยอยูกับลูกโดยมาก

ทําใหการเลี้ยงลูกตกไปในการดูแลของปูยาตายาย ซึ่งสวนมากก็จะเลี้ยงแบบตามใจอยางมาก ขาดการ

อบรมสั่งสอนที่ถูกหลักในความเปนจริง อีกทั้งชวงแหงก็มีความหางกันระหวางผูดูแลกับลูก๕๔ ดังน้ัน 

อาจจะตองมีการอบรมใหความรูแกผูดูแลใหสามารถจะเรียนรูพฤติกรรมของเด็กได เพื่อการปลูกฝง

คุณงามความดีใหแกตัวเด็กอยางดีที่สุด๕๕ อยางเชน การนําลูกหลานเขาวัด ปฏิบัติธรรม การทําบุญ 

ในชวงวัยเด็กเล็ก ๆ เพื่อใหเกิดความเคยชินหรือคุนชินกับพระพุทธศาสนา การสงเสริมการเรียนรู

ศิลป วัฒนธรรมทอง ถ่ิน๕๖ ซึ่ งอาจจะให เทศบาลรวมกับครอบครัว การส งเสริมการเรียน

พระพุทธศาสนาวันอาทิตย การมีกิจกรรมในวันครอบครัว การสงเสริมกิจกรรมทางสังคมอื่น ๆ เปน

ตน๕๗ ที่จะเห็นความสําคัญในอันดับตนของการเลี้ยงลูกหากสนับสนุนเขามารวมกิจกรรมภายในวัด

หรือในสังคม จะทําใหเด็กลืมชวงน้ันไปได  ลืมโทรศัพท  ลืมเกม ก็จะเห็นพระพุทธศาสนาเปน

กิจกรรมที่สนุกไป๕๘ 

  กลาวไดวา การเสริมสรางบทบาทในปลูกฝงลูกไวในทางดีจะตองมีวิธีการเลี้ยงลูกใหเกิด

ความใกลชิดกับพระพุทธศาสนาอยางมาก โดยเริ่มต้ังแตในวัยเด็กจึงจะเรียกวา การปลูกฝงตาม

แนวทางที่ถูกตอง เพราะเมื่อลูกไดไปวัดในวันสําคัญ ฟงเทศน ฟงธรรมแมวาจะไมรูเรื่องก็ตามแตก็

สามารถซึมซับรสแหงธรรมะได เพราะเปนสิ่งที่เคยไดยินไดฟงมาโดยตลอดเวลา นอกจากน้ีการ

สงเสริมใหมีกิจกรรมภายในวัดบอย ๆ หรือเปนกิจกรรมแบบตอเ น่ือง เชน วัดมีโรงเรียน

พระพุทธศาสนาวันอาทิตย กิจกรรมในวันธัมมัสสวนะ การเวียนเทียนในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 

เปนตน สิ่งเหลาน้ีจะชวยใหครอบครัวมีกิจกรรมและมีเวลาอยูกับครอบครัวไดมากย่ิงข้ึน เพราะ

บทบาทของพอแมในการสรางสิ่งแวดลอมที่ดีในวัยเด็กจะชวยใหสามารถรับเอาความดีเหลาน้ันโดยที่

เด็กไมรูตัว จะทําใหลูกเปนคนวานอนสอนงาย เปนสมาชิกของครอบครัวและสังคมที่ดี เปนไปตาม

กรอบวิถีปฏิบัติตนที่ถูกตองอยางเหมาะสม 

  ๓. การเสริมสรางบทบาทในการศึกษาของลูก  

  การเสริมสรางบทบาทในการศึกษาของลูก พอแมเปนเปนสิ่งสําคัญตองผลักดันลูกในรับ

การศึกษาที่สูงเพราะหากลูกไมมีการศึกษาจะตองลําบากในอนาคตหรือมีชีวิตที่ไมแนนอนดานอาชีพ 
                                                
  ๕๔สัมภาษณ นายนิคม สุระเกตุ, ปลัดเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๐๗/๐๗/๒๕๕๘. 

   ๕๕สัมภาษณ นายสัมพันธ คูณทวีลาภผล, นายกเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๒๙/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๕๖สัมภาษณ นางวาสนา จิรนาท, รองนายกเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๒๓/๐๗/๒๕๕๘ 

  ๕๗สัมภาษณ นางพิกุลทอง ไชยปญหา, ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, 

๐๗/๒๕๕๘. 

  ๕๘สัมภาษณ นางวยุรี พรมวาสี, ประธานคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีอําเภอเมือง จังหวัดเลย, ๐๖/

๐๘/๒๕๕๘. 



 
๙๒ 

 

ซึ่งการศึกษาเปนพื้นฐานในสิ่งที่จะมาดํารงชีวิตไดเปนสิ่งสําคัญพอแมตองสนับสนุนเปนกรณีพิเศษ๕๙ 

บางอยางจะมีสวนเกี่ยวกับฐานะทางครอบครัวที่มีผลตอการสงลูกเรียน๖๐ หากลูกผูชายไมมีปญหา

มากนักแตวาถาเปนลูกผูหญิงก็ตองจัดการเยอะกวา ซึ่งทางเทศบาลก็มีสําคัญในการแกไขปญหาหรือ

ชวยเหลือ อาจจะตองสรางโรงเรียนสําหรับเด็กผูหญิงหรือทุนการศึกษาเทาที่สามารถจะกระทําไดใน

ขอบเขตของระเบียบการปฏิบัติงานก็เปนทางหน่ึงที่สามารถชวยเหลือครอบครัวที่ยังมีฐานะยากจน๖๑

หากดูในภาพรวมเกี่ยวกับการศึกษาที่จะมีปญหาของเมืองเลย คือ ในชวงที่นักเรียนเปนวัยรุนหากผาน

ชวงน้ีไปไดก็จะไมนามากนัก๖๒ จะเปนปญหาในครอบครัวที่ประกอบอาชีพรับจางและเกษตรกรรมอยู

บาง สวนครอบครัวที่รับราชการก็จะแนะนําลูกใหเลาเรียนศึกษาอยางตอเน่ือง แตก็อาจจะมีอยูบาง

ในชวงวัยรุนถาเรียนมาถึง ม.๓ หรือวามาเรียนเทคนิคก็จะติดเพื่อน เมื่อติดเพื่อนก็จะชวนกันไปในทาง

ที่ไมดีก็จะเสียคนไปเลยในชวงน้ีหากพอแมอยูใกลชิดดูแลถามปญหาวามีปญหาอะไรที่จะใหชวยได ลูก

ก็จะเปนจะการดี เพราะวาวัยรุนสวนมากจะเช่ือเพื่อนมากกวา๖๓ 

 การศึกษาของพอแมก็ตองทําตัวเปนแบบอยางในการศึกษาที่สูงข้ึนที่มีศูนยการศึกษา

นอกโรงเรียนหรือในมหาวิทยาลัยสงฆทั้ง ๒ แหงก็สามารถจะยกระดับการศึกษาของพอแม ก็เปด

โอกาสสําหรับผูหลักผูใหญ๖๔บางอยางพอแมก็ตองทําตัวใหเห็นเหมือนกันเรื่องการศึกษา จริงๆ ใน

สมัยกอนมีพอแมมาสอนการบานลูก  สอนลูกใหอานใหเขียนเด่ียวน้ีทุกวันน้ีหมดไปเพราะพอแมตอง

ประกอบอาชีพเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวหากเปนอยางน้ันได๖๕ พอแมลูกก็จะมีความใกลชิดกันมากข้ึน

โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการศึกษาที่สามารถประสานความใกลชิดใหกับลูกรวมทั้งสามารถจะสรางการ

เรียนรูใหกับพอแมถึงวิธีคิด วิธีการศึกษาของลูกทําใหชองวางระหวางวัยลดลง๖๖ และทําใหพอแมกับ

ลูกคุยกันในภาษาเดียวกัน ในระหวางที่พอแมสอนการบานลูกก็จะอบรมความเขาใจในชีวิต หากทํา

จริง ๆ  ไมใชวาจะสอนอยางเดียวสอดแทรกธรรมะสอดแทรกสิ่งที่ดีการปฏิบัติดีการปฏิบัติชอบใหลกูได

                                                
  ๕๙สัมภาษณ พระครูสุตคุณาลงกรณ, รองเจาคณะอําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย, ๒๕/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๖๐สัมภาษณ นางพิมลพรรณ จันทรสะอาด แมดีเดนเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๒๔/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๖๑สัมภาษณ นางวยุรี พรมวาสี, ประธานคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีอําเภอเมือง จังหวัดเลย, ๐๖/

๐๘/๒๕๕๘. 

  ๖๒สัมภาษณ นางวาสนา จิรนาท, รองนายกเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๒๓/๐๗/๒๕๕๘ 

  ๖๓สัมภาษณ พระครูปริยัตยาทร, เจาอาวาสวัดศรีวิชัยวนาราม อ.เมือง จังหวัดเลย, ๒๕/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๖๔สัมภาษณ นายนิคม สุระเกต,ุ ปลัดเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๐๗/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๖๕สัมภาษณ นายวิสิทธ์ิ สนามชวด, ผูอํานวยการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย จังหวัดเลย, ๑๖/

๐๗/๒๕๕๘. 

  ๖๖สัมภาษณ นางวยุรี พรมวาสี, ประธานคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีอําเภอเมือง จังหวัดเลย, ๐๖/

๐๘/๒๕๕๘. 



 
๙๓ 

 

มีโอกาสไดพูดคุยไปดวย ซึ่งแตทุกวันน้ีที่จะเปนสังคมเมืองที่จะหางเหินข้ึนทําใหการที่จะมีโอกาสไดคุย

กับลูกก็นอยลง๖๗ 

  กลาวไดวา การเสริมสรางบทบาทในการศึกษาของลูกอาจจะเปนประเด็นที่สําคัญใน

อันดับตนของการเลี้ยงลูก เพราะหากลูกไมไดการศึกษาที่ดีจะทําใหลูกจะกลายเปนเด็กที่ปญหาทาง

สังคมไดซึ่งฐานะทางครอบครัวของมีสวนที่สําคัญเขามาเกี่ยวเน่ืองโยงไปยังการสงเสริมใหลูกไดรับ

การศึกษา หากเปนครอบครัวที่รับราชการก็ไมมีปญหาสําหรับการศึกษาของลูก จะมีปญหามากที่สุด

เฉพาะครอบครัวที่มาอาชีพรายไดไมแนนอน ลูกบางคนตองออกกลางคันเพราะไมมีเงินสําหรับการสง

เสียลูกใหไดรับการศึกษาจึงเปนเรื่องเทศบาลจะตองเขามาดูแลเปนกรณีพิเศษเปนราย ๆ ได 

นอกจากน้ี การเปนแบบอยางทางดานการศึกษาของพอแมก็เปนอีกสวนหน่ึงที่จะทําใหลูกมีแรงบัน

ดานใจในการกระตุนไปตามแบบอยางทางการศึกษาซึ่งในเขตเทศบาลเมืองเลยมีสถาบันการศึกษา

มากมายที่สามารถจะเพิ่มระดับการศึกษาใหกับพอแมใหไดรับการศึกษาที่สูงข้ึนไปแตกระน้ันการ

ปรับเปลี่ยนความคิดอาจจะคงมีอุปสรรคเพราะขาดความใหความสําคัญตอการศึกษาของตนเองทําให

เห็นความสําคัญไปที่การประกอบอาชีพเพื่อหารายไดมากกวา เพราะเปนเรื่องปากทองสําหรับ

ครอบครัวหากปากยังไมอิ่มก็ยากที่ขนขวายในการศึกษาเชนกัน 

  ๔. การเสริมสรางบทบาทในการจัดการคูครองของลูก  

  การเสริมสรางบทบาทในการจัดการคูครองของลูกเปนเรื่องของการจัดการเรื่องของงาน

แตงของลูก ๆ บทบาทของพอแมเหมือนกับถูกตัดขาด และดูเหมือนจะไมมีอิทธิพลตอการจัดคูครอบ

ของลูก๖๘ ซึ่งหากดูตามหลักพุทธธรรมฝายพอแมนาจะมีบทบาทอยางมากในการเลือกคูครองของ

ลูก๖๙ แตกระน้ันแนวคิดการเลือกคูครองไดเปลี่ยนผานไปจากที่พอแมเคยมีอิทธิพลซึ่งจะไมเหมือนกับ

สมัยเกาที่พอแมเลือกใหแตเมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงทําใหระหวางชายหญิงพบปะกันไดงาย ฝายพอแมก็

ทําไดเพียงแตเปนที่ปรึกษา แนะนําในสิ่งที่ควร๗๐ ย่ิงครอบครัวที่มีการหยารางหรือแยกกันอยูก็ย่ิงไมมี

คําอธิบายใด ๆ ในเรื่องการเลือกคูครอง๗๑ บางอยางความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่รวดเร็วพอแมจะ

ยึดถือสิ่งเกาๆ สิ่งเดิม ๆ  ก็จะตามลูกไมทัน หรือไมสามารถจะเปลี่ยนแปลงระบบความคิดในการเลือก

คูและแตงงานซึ่งกระน้ันลูกคนไหนที่ยังมีจิตสํานึกรักครอบครัว รักพอแมก็อาจจะทําใหคําปรึกษา 

                                                
  ๖๗สัมภาษณ นายชนกันต ศรีตน, เยาวชนดีเดน โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย, ๒๗/๐๘/๒๕๕๘. 

  ๖๘สัมภาษณ นายสถิต ชัชวาลย, พอดีเดน เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๑๖/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๖๙สัมภาษณ พระครูสุตคุณาลงกรณ, รองเจาคณะอําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย, ๒๕/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๗๐สัมภาษณ นางวยุรี พรมวาสี, ประธานคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีอําเภอเมือง จังหวัดเลย, ๐๖/

๐๘/๒๕๕๘. 

  ๗๑สัมภาษณ นางสุนีย ชมภูทอง, ผูนําชุมชนหนองผักกาม ๒ คุมวัดศรีวิชัย จังหวัดเลย, ๑๐/๐๘/๒๕๕๘. 



 
๙๔ 

 

แนะนําของพอแมมีอิทธิพลอยางมากซึ่งอาจจะเปนตัวช้ีวัดถึงความอบอุนและความใกลชิดภายใน

ครอบครัว๗๒ 

  ความใกลชิดระหวางพอแมกับลูกที่ถูกปลูกฝงมาอยางตอเน่ืองทําใหเกิดความมั่นใจตอ

พอแมถึงแมวาจะไมตองความมีความกตัญูกตเวที๗๓ แตพอแมวาตองสัมผัสพูดคุยกันอยูเรื่อย ๆ ลูก

จะเห็นพอแมเปนศูนยกลางเปนสิ่งที่สําคัญก็ทําใหครอบครัวที่เปนคุณลักษณะดังกลาว๗๔ เชน การ

พูดคุยก็ตองถามความคิดเห็นของลูกในเชิงเหตุผลมากกวา๗๕ หรือถามความคิดเห็นในลักษณะการ

เปรียบเทียบใหลูกเกิดการพิจารณากอนตัดสินใจลงไปที่จะมีคูครอง๗๖ แตกระน้ันประเด็นเรื่องเวลาใน

การคลุกคลีอาจจะนอยเกินสําหรับพอแมที่จะใหกับลูกบางอยางก็ไมสามารถจะพูดคุยกันรูเรื่องเพราะ

พอแมตองการอยางหน่ึง ลูกอาจตองการอีกอยางหน่ึงที่ขาดการทําความเขาใจตอหลักของเหตุผลตอ

กันทําใหคุยกันไมจบเกิดความขัดแยงระหวางความคิดของพอแมและลูก๗๗ ดังน้ัน การปรับความ

คิดเห็นใหมีชองวางสําหรับการพูดคุยจึงเปนทางออกที่ดีที่สุดสําหรับครอบครัว๗๘ เพราะลูกบางคนย่ิง

หามก็ย่ิงเพิ่มกระตุนใหสิ่งน้ันเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว บางครอบครัวก็พูดคุยกันเพียงไมกี่คําลูกก็หนีออก

จากบานไปหาเพื่อนหรือหาแฟนขางนอกบานซึ่งเปนผลรายมากกวาผลดี๗๙ 

  การปลูกฝงระบบความคิดที่ประกอบดวยเหตุผลใหกับลูกไมใชวาพึ่งปลูกฝงเพียงปสองป

แตตองปลูกฝงต้ังแตวัยเด็กตองใชความอดทนที่สูงมาก๘๐ แตก็สามารถจะมีมีอิทธิพลในเลี้ยงลูกและ

การตัดสินใจอะไรสักอยางที่ตองใชเหตุผลมาประกอบตลอดเวลาที่ทําใหลูกมีความกลาที่จะพูดคุยกับ

พอแมไดในเรื่องของคูครอง หรือที่เรียกวา การจับเขาคุยไดใหพอแมเขาใจ  พูดไดบอกไดทุก ๆเรื่อง 

ไมใชวาคุยกันสองคําก็ทะเลาะ สามคํากท็ะเลาะ  พอแมตองอาศัยความเขาใจในบริบทตองพยายามให

เขาสัมผัสทําใหเขารูวาพึ่งไดปรึกษาได ทําใหลูกมีความมั่นใจวา หากปรึกษาพอแมจะไมโดยดุ หรือวา

                                                
  ๗๒สัมภาษณ พระครูปริยัตยาทร, เจาอาวาสวัดศรีวิชัยวนาราม อ.เมือง จังหวัดเลย, ๒๕/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๗๓สัมภาษณ นางพิมลพรรณ จันทรสะอาด แมดีเดนเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๒๔/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๗๔สัมภาษณ นายวุฒิชัย พันธพัฒน, ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๔ (ภูบอบิด) จังหวัดเลย, ๑๗/๐๗/

๒๕๕๘. 

  ๗๕สัมภาษณ นางพิกุลทอง ไชยปญหา, ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, 

๐๗/๒๕๕๘. 

 ๗๖สัมภาษณ นายชนกันต ศรีตน, เยาวชนดีเดน โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย, ๒๗/๐๘/๒๕๕๘. 

  ๗๗สัมภาษณ นางวาสนา จิรนาท, รองนายกเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๒๓/๐๗/๒๕๕๘ 

  ๗๘สัมภาษณ นางสุนีย ชมภูทอง, ผูนําชุมชนหนองผักกาม ๒ คุมวัดศรีวิชัย จังหวัดเลย, ๑๐/๐๘/๒๕๕๘. 

  ๗๙สัมภาษณ นายสถิต ชัชวาลย, พอดีเดน เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๑๖/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๘๐สัมภาษณ นางพิมลพรรณ จันทรสะอาด แมดีเดนเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๒๔/๐๗/๒๕๕๘. 



 
๙๕ 

 

กลาวจนทําใหเกิดความทอแทใจข้ึนมา๘๑ ฉะน้ัน หากมีความใกลชิด ที่ลูกสามารถจะพูดไดพึ่งได ลุกก็

กลาที่จะพูด กลาที่จะปรึกษาพอแม ก็สามารถที่จะพูดอะไรก็ไดที่จะใหลุกมีทัศนะคติในเชิงบวก

มากกวาการคิดเชิงลบตอพอแม ซึ่งในชุมชนเทศบาลเมืองเลยก็มีใหเห็นเยอะมากสําหรับประเด็นน้ี 

บางครอบครัวที่สามารถทําได และที่สําคัญพอแมเองก็ตองมีเวลา สําคัญมากเลยเวลาลูกมีปญหาหรือ

เกี่ยวกับเรื่องอะไรมาตองพึ่งได  เพราะหากเมื่อลูกมีปญหา พอแมแกปญหาใหลูกไมได ก็จะไปหา

เพื่อนทําใหเกิดเรื่องรายตามมาอยางไมคาดคิดไป ๘๒ 

  การเสริมสรางในการจัดการคูครองในการดําเนินชีวิตขอลูกเปนสิ่งที่ทําไดยากมากเพราะ

ระบบการสื่อสารในยุคปจจุบันจะงายตอการเขาถึงหรือติดตอเช่ือมโยงถึงกัน๘๓ ซึ่งพอแมจะรูขาวสาร

นอยมาก แตก็ทําไดเพียงแตการตักเตือนหรือแนะนําในชวงที่ลูกอยูในบาน เมื่อนอกบานก็ไมมีสิทธ์ิ

หรืออิทธิพลตอการช้ีนํา๘๔ ย่ิงในปจจุบันเด็ก เยาวชนในเขตเทศบาลมีการละเลนเยอะมากเทาไหรก็ย่ิง

เรงการมีลูกกอนวัยอันควร เชน การเที่ยงกลางคืนไมวาจะเปนลูกผูหญิงหรือลูกผูชายจะมีอัตรามาก

นอยไมตางกันมาก แตลูกผูหญิงอาจจะมีหนอยเพราะอาจจะเกิดตอเรื่องเพศ เปนตน๘๕ ฉะน้ัน การ

รับรูในเรื่องคูครอง ฝายพอแมจะรับรูในเมื่อเกิดปญหาแลวจึงคอยแกไขในปญหาที่เกิดข้ึน บางอยางก็

ตองปลอยใหมันผานไปเพราะไมสามารถจะจัดการอะไรได๘๖ ซึ่งในจุดน้ีทางครอบครัวอาจจะตองมี

การพูดคุยกันบอย ๆ จะตองเปนที่ปรึกษาโดยเฉพาะผูเปนแมที่จะตองรับผิดชอบลูกสาวใหได จะตอง

เปนทั้งแม ทั้งเพื่อน ทั้งพี่ในบทบาทเดียวกัน รวมทั้งความเด็ดขาดภายในครอบครัวที่มีความชัดเจนใน

แนวทางปฏิบัติที่ถูกตองของวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามทั้งหลาย๘๗ 

  กลาวไดวา การเสริมสรางบทบาทในการจัดการคูครองของลูก ซึ่งมีความแตกตางไปจาก

การเลือกคูครองใหกับลูกในสมัยปจจุบันเพราะความกาวหนาทางเทคโนโลยี และการเปลีย่นแปลงทาง

สังคมทําใหผูคนในสังคมมีการสื่อสารทางสังคมออนไลนและทางกิจกรรมทางสังคมมากย่ิงทําใหการ

เลือกคูครองของลูกจากที่เคยเปนมาตองเปลี่ยนแปลงอยางหลีกเลี่ยงมิได แตกระน้ัน อิทธิพลของพอ

แมใชวาจะถูกตัดขาดหายไปทั้งหมดยังคงหลงเหลือบางบางสวนที่ลูกเห็นความสําคัญและกตัญูของ

                                                
  ๘๑สัมภาษณ นายวุฒิชัย พันธพัฒน, ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๔ (ภูบอบิด) จังหวัดเลย, ๑๗/๐๗/

๒๕๕๘. 

  ๘๒สัมภาษณ พระครูสุตคุณาลงกรณ, รองเจาคณะอําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย, ๒๕/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๘๓สัมภาษณ นายนิคม สุระเกต,ุ ปลัดเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๐๗/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๘๔สัมภาษณ นางพิกุลทอง ไชยปญหา, ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, 

๒๓/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๘๕สัมภาษณ นางสุนีย ชมภูทอง, ผูนําชุมชนหนองผักกาม ๒ คุมวัดศรีวิชัย จังหวัดเลย, ๑๐/๐๘/๒๕๕๘. 

  ๘๖สัมภาษณ นายวิสิทธ์ิ สนามชวด, ผูอํานวยการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย จังหวัดเลย, ๑๖/

๐๗/๒๕๕๘. 

  ๘๗สัมภาษณ พระครูปริยัตยาทร, เจาอาวาสวัดศรีวิชัยวนาราม อ.เมือง จังหวัดเลย, ๒๕/๐๗/๒๕๕๘. 



 
๙๖ 

 

พอแม แตก็เปนไปสวนนอย ดังน้ัน การใหปรึกษา การเสนอแนะแนวทางสําหรับการเลือกคูครองจึง

เปนสิ่งที่ควรเสริมสรางดวยวิธีการที่ทันสมัยมากย่ิงข้ึนซึ่งตองอาศัยกระบวนการขัดเกลาและการปลูก

มาต้ังแตวัยเด็กใหลูกเช่ือฟงดวยระบบของเหตุผลมากที่สุด พรอมทั้งการคอยประคับประคองในชวยที่

ลูกอยูในวัยเจริญพันธุเพราะจะเกิดการเปลี่ยนที่รวดเร็วซึ่งบางอยางก็ควบคุมไมได แตวิธีการแกไข

ปญหาที่เกิดข้ึนแลวจะชวยใหลูกสามารถปรับตัวไดมากย่ิงข้ึน  

  ๕. การเสริมสรางบทบาทในการมอบทรัพยสมบัติในการอันสมควร  

  การเสริมสรางบทบาทในการมอบทรัพยสมบัติในการอันสมควร ที่เกี่ยวเน่ืองการมอบ

มรดกผานพินัยกรรมก็ดีหรือเรื่องยุติธรรม เหมือนที่ออกขาวมาเพราะเรื่องความไมเทาเทียม๘๘ ซึ่ง

อาจจะเปนผลพวงของการขาดการวางแผนในเรื่องของทรัพยสมบัติในครอบครัวที่กลายเปนชองวาง

ระหวางการทําความเขาใจในบริบทของการประกอบอาชีพ๘๙ ซึ่งภาพที่ปรากฏในปจจุบัน คือ พอแม

รักลูกไมเทากันประเด็นน้ีจึงเปนเรื่องใหญมากซึ่งในความคิดของลูก คือ พอแมตองรักลูกไมเทากันใน

ขณะที่ลูกบางคนก็เกเร ลูกบางคนก็ดีเช่ือฟงพอแม ๙๐ซึ่งพอแมสวนใหญแมวารักลูกเหมือนกันแตวาไม

เทากันก็คงตองปลูกฝงในเรื่องของความกตัญู ตองมกีิจกรรมโครงการเสริมเพื่อมาปลูกฝงความคิด

ของพอแมไวก็จะปองกันปญหาสิ่งเหลาน้ีไดอยางนอยก็ตองเตรียมการหลาย ๆ เรื่อง๙๑ บางเรื่องสังคม

ก็ปลอยมานานเหมือนกับที่สังคมจะมารณรงคเรื่องใหคนไทยมีคุณธรรมจริยธรรมแตขาดการสานตอ

การสืบตอจะมารณรงคใหมันดีข้ึนช่ัวขณะก็ทําไดเชนกัน๙๒ 

  บางครอบครัวไมมีทรัพยสมบัติก็ไมคอยมีปญหาในเรื่องแตครอบครัวไหนทีม่ทีรพัยสมบติั

มากจะตองเกิดการจัดการทรัพยสิน๙๓  ซึ่งในทางเปนจริงทางฝายเทศบาลก็ไมควรเขามาเกี่ยวของ

เพราะเปนเรื่องภายในครอบครัวจะไดก็ในสวนที่เกี่ยวของกับการใหความรูพอแมในสวนกฎหมายวา

ดวยทรัพยมรดกเพื่อใหเกิดความเสมอภาคสามารถลดความขัดแยงในครอบครัวเมื่อพอแมจากไป

แลว๙๔  ดังน้ัน พอแมตองเปนรมโพธ์ิใหกับลูกเมื่อถึงเวลาก็ตองมอบสมบัติให แตสําหรับลูกที่ไมมี

                                                
  ๘๘สัมภาษณ นายวุฒิชัย พันธพัฒน, ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๔ (ภูบอบิด) จังหวัดเลย, ๑๗/๐๗/

๒๕๕๘. 

  ๘๙สัมภาษณ นายนิคม สุระเกต,ุ ปลัดเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๐๗/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๙๐ สัมภาษณ นางพิมลพรรณ จันทรสะอาด แมดีเดนเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๒๔/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๙๑สัมภาษณ นางวยุรี พรมวาสี, ประธานคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีอําเภอเมือง จังหวัดเลย, ๐๖/

๐๘/๒๕๕๘. 

  ๙๒สัมภาษณ พระครูสุตคุณาลงกรณ, รองเจาคณะอําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย, ๒๕/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๙๓สัมภาษณ นางสุนีย ชมภูทอง, ผูนําชุมชนหนองผักกาม ๒ คุมวัดศรีวิชัย จังหวัดเลย, ๑๐/๐๘/๒๕๕๘. 

  ๙๔สัมภาษณ นางพิกุลทอง ไชยปญหา, ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, 

๐๗/๒๕๕๘. 



 
๙๗ 

 

ความสามารถที่จะรักษาทรัพยสมบัติได๙๕ เชน พอแมมีบุตร ๔ คน ก็ตองใหบุตรคนที่สามารถเปน

ผูดูแลไดใหเปนผูจัดการมรกดไมใชวาตองแบงสมบัติใหกับลูกทั้ง ๔ คน ใหเทา ๆ กัน เพราะเวลาที่จะ

มีปญหาลูกที่จะไมมาสามารถที่จะดูแลได ก็ตองใหนองหรือพี่มาชวยดูแลรวมกัน๙๖ ซึ่งหากมองถึงเรื่อง

ทรัพยสมบัติอาจจะเปนเรื่องใหญมากสําหรับบางครอบครัวบางครั้งหากแบงใหไมเทากัน ก็จะมีปญหา 

ลูกฆาพอ  นองฆาพี่  พี่ฆานอง ซึ่งมีปญหาอยางในสื่อที่ออกมา๙๗ ดังน้ัน หากใหความยุติธรรมที่สุด คือ 

พอแมก็สมควรใหเทา ๆ กันแตวาตองใหคนที่มีความสามารถที่จะดูแลรับผิดชอบมาจัดการทรัพยสิน 

ที่ทําหนาที่ในการใหคําปรึกษา เพราะวา ในหลายครอบครัว เมื่อไดรับมรดกแลว ก็นําไปขายหมด ลูก

บางคนเมื่อไดมรกดมาแลวก็ไมดูแลพอแมเลย ดังน้ัน การมอบทรัพยมรดกก็ตองมีเงื่อนไขในการดูแล

ทรัพยมรดกใหกับครอบครัว เชน การแบงมรดกใหลูกแลว ๔ คนแบงใหเทา ๆ กัน แตที่ดินอีกแปลง

หน่ึงพอแมก็จะเก็บไวเปนช่ือทาน ก็บอกลูกวาใครดูแลทานแปลงน้ีก็คอยมาจัดการกเ็ปนอยางน้ัน ก็จะ

ยกแปลงสุดทายที่ทานมีใหปบผูที่ดูแลพอแม อยางน้ีก็มีถือวาเปนตัวอยางคอนขางที่จะจัดสรรที่

สามารถนํามาเปนตัวอยางไดเปนอยางดี๙๘ 

  กลาวไดวา การเสริมสรางบทบาทในการมอบทรัพยสมบัติในการอันสมควร เปนเรื่องที่

ละเอียดออนอยางมากตอการสงเสริมของเทศบาลเมืองที่จะเขาชวยแกไขปญหาเมื่อเกิดความขัดแยง

ภายในครอบเพราะเกี่ยวเน่ืองดวยขอกฎหมายมรดกครอบครัว ซึ่งการดําเนินกิจกรรมหรืออื่นใดคง

จะตองครอบครัวมีสวนรวมในการรับรูโดยเฉพาะการใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายมรดกอาจจะจัด

โครงการอบรม หรือจัดทําเอกสารเพื่อแจกไปยังครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลยซึ่งเปนวิธีการที่

เทศบาลเมืองเลยสามารถจะกระทําได ในการสรางบทบาทของพอแมใหเกิดการจัดการทรัพยมรดกที่

ถูกตอง มีความยุติธรรมสําหรับลูก และลดปญหาความขัดแยงที่อาจจะตามมาในอนาคต 

   

 สรุปแนวทางการประยุกตใชนโยบายการบริหารเชิงพุทธบูรณาการที่นําเอาหลักคิดทาง

พระพุทธศาสนาเขามาเสริมสรางความเขมแข็งใหกับสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลยที่เปน

ตัวสรางแรวขับเคลื่อนไปยังนโยบายการบริหารที่สําคัญอันนําไปสูความสําเร็จตามเปาหมายที่ควรจะ

เปน เชน การสรางระบบการจัดการขอมูลพื้นฐานสําหรับในเขตเทศบาลเมืองเลยเกี่ยวกับครอบครัวที่

จะใหครอบครัวรูจักวางแผนครอบครัวตนเอง เพื่อกําหนดแนวทางการปฏิบัติตนของบุคคลใน

ครอบครัว ครอบครัวรูจักบทบาทหนาที่ของตนเอง หากรูจักการวางแผนครอบครัวแลวจะสามารถทํา

                                                
  ๙๕สัมภาษณ นายสถิต ชัชวาลย, พอดีเดน เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๑๖/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๙๖สัมภาษณ นางสุนีย ชมภูทอง, ผูนําชุมชนหนองผักกาม ๒ คุมวัดศรีวิชัย จังหวัดเลย, ๑๐/๐๘/๒๕๕๘. 

  ๙๗สัมภาษณ นางวยุรี พรมวาสี, ประธานคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีอําเภอเมือง จังหวัดเลย, ๐๖/

๐๘/๒๕๕๘. 

  ๙๘สัมภาษณ พระครูปริยัตยาทร, เจาอาวาสวัดศรีวิชัยวนาราม อ.เมือง จังหวัดเลย, ๒๕/๐๗/๒๕๕๘. 



 
๙๘ 

 

ใหครอบครัวเกิดความเขมแข็งในอนาคต ซึ่งเทศบาลเมืองเลยไดรวมกับศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน

ตําบลกุดปองจัดกิจกรรมสงเสริมความเขมแข็งของครับครัว เชน การใหความรู การสรางสัมพันธภาพ

ในครอบครัว วิธีการใชเวลาวางรวมกันอยางมีคุณภาพ วิธีการสื่อสารภายในครอบครัว บทบาทหนาที่

ของบุคคลในครอบครัว การจัดกจิกรรมที่สมาชิกในครอบครัวมีสวนรวม การใหความรูแกคูสมรสใหม

ดานหลักการใชชีวิตคู รวมถึงการจัดกิจกรรมการรณรงคเพื่อเสริมสรางสัมพันธภาพที่ภายในครอบครวั

แกประชาชนในหมูบาน/ชุมชน กิจกรรมใหความรูเรื่องพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับครอบครัว 

รวมทั้ง การวางแผนในการนําหลักพุทธศาสนาไปประยุกตใช ทางคณะผูบริหารองคกรจะตองมี

เปาหมายที่ชัดเจนวาจะทําใหเทศบาลเมืองเลยอยูในกระแสแหงพระพุทธศาสนาใหอยูในวิถีชีวิต

ประกอบความเปนอยูตามแนวทางที่ถูกตอง เหมาะสมกับวัฒนธรรมความเช่ือของประชาชนที่ระบุไว

ในแผนโครงการอยางตอเน่ือง 

 

 ๔.๓.๒ แนวทางการประยุกตใชการบริหารเชิงพุทธบูรณาการเพ่ือการเสริมสรางบทบาท

ท่ีเขมแข็งของลูก 

   การเสริมสรางบทบาทที่เขมแข็งของลูกเปนอีกหน่ึงภาระที่จําเปนอยางมากของเทศบาล

เมืองเลยที่จะสรางคนใหเปนสมาชิกที่ดีนอกเหนือจากบทบาทของครอบครัว ซึ่งสวนใหญหากมองใน

เชิงสังคมจะมีกิจกรรมโครงการมากมายโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับยาเสพติดในลักษณะการปองกันและ

แกไขที่กระหนํ่าลงไปสูเด็กและเยาวชนใหไดรับความรูมากมายในเรื่องของโทษและพิษภัยของยาเสพ

ติด แตกระน้ันการดําเนินงานตามโครงการในรอบหลายสิบปที่ผานมาเหมือนกับ 

   ๑. การเสริมสรางบทบาทในความกตัญู กตเวทีตอพอแม  

    การเสริมสรางบทบาทในความกตัญู กตเวทีตอพอแม เปนสิ่งที่สําคัญมากแนวทาง

ทางพระพุทธศาสนาสอนเรื่องความกตัญูกตเวทีจะตองเปนสิ่งที่คูกันเพราะการกตัญูเปนหนาทีข่อง

ผูเปนลูก พระพุทธศาสนาคนไทยสอนมาอยางน้ัน๙๙  เพราะวาความกตัญูเปนสิ่งที่สามารถที่จะ

ยกระดับของลูกได เปนเครื่องหมายของลูกที่ดี หากไมมีความกตัญูก็ไมมีความเจริญคนที่เจริญใน

หนาที่การงานอะไรหลาย ๆ อยาง๑๐๐ ทั้งครอบครัวและเทศบาลจะตองชวยกันปลูกฝง เชน การสราง

หนังของคนจีนสวนมากจะพูดอยูกันวาบุญคุณตองทดแทน แคนตองชําระ แตจะตองแยกใหชัดเจน 

เพราะมีเรื่องการทดแทนบุญคุณกับเรื่องความแคน๑๐๑ ฉะน้ัน การปลูกฝงความกตัญูเด็กจะคิดเอง

ไมไดก็ตองใหลูกรูวาพอแมวา การที่ลูกจะโตมาไดขนาดน้ีเปนหนาที่ที่พอกับแมเลี้ยงมาจนกวาจะ

                                                
  ๙๙สัมภาษณ นายสถิต ชัชวาลย, พอดีเดน เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๑๖/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๑๐๐สัมภาษณ นางพิมลพรรณ จันทรสะอาด แมดีเดนเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๒๔/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๑๐๑สัมภาษณ นายวิสิทธ์ิ สนามชวด, ผูอํานวยการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย จังหวัดเลย, ๑๖/

๐๗/๒๕๕๘. 



 
๙๙ 

 

เติบโตมาไดขนาดน้ี บุญคุณก็ตองทดแทน๑๐๒ อยางเพื่อน ๆ ก็พึ่งมารูจักกันตอนเติบโตแตคนที่ลําบาก

เลี้ยงมาจนเติบใหญ ก็คือ พอแม  ฝายแมเปนคนอุมทองมาตอง ๙ เดือน เลี้ยงดูจนถึงเติบโตมาไดถึง

ทุกวันน้ี พึงมารูจักกับเพื่อน มารูจักกับแฟน๑๐๓ ดังน้ัน การที่เราจะตอบแทนบุญคุณพอแมเปนสิ่ง

สําคัญ จะตองสรางสําหรับความกตัญูโดยเฉพาะพอแม ใหลูกไดมีโอกาสไดสัมผัสกับงานที่พอแมได

ทํา ใหพอแมทํากิจกรรมทางสังคมเปนตัวอยางกอน เพราะปญหาก็คือ ลูกไมคอยไดเห็นกิจกรรมทาง

สังคม๑๐๔  

   เทศบาลจะตองหากิจกรรมเช่ือมระหวางพอแมอยางเชนเวลาวันพอก็ใหแสดงออกซึ่ง

ความความกตัญูโดยการยกตัวอยางลูกที่ดี  พอแมตัวอยาง ลูกตัวอยางใหเกิดข้ึนในชุมชนของตัวเอง

อยางนอยก็ตองเปนครอบครัวตัวอยาง๑๐๕ เพราะบางคนเหมือนกับที่เปนพอแมตัวอยางที่จําเปนตอง

ยอนกลับไปดูถึงเกณฑในการคัดเลือกครอบครัวหรือพอแมหรือลูกดีเดน นาจะใหองคกรในชุมชนเขา

เปนคนตัดสินไมใชวาเทศบาลเปนคนตัดสิน  ที่ผานมาองคกรแตละองคกร ซึ่งตองใหหนวยงานหรือ

ชุมชนจะตัดสินดวยตัวเองซึ่งที่ผานก็ยังไมชัดเจนมากนัก๑๐๖ เพราะวาในชุมชนแตละชุมชนก็จะมี

หนวยงานที่รับผิดชอบหรือคณะกรรมการชุมชน อ.ส.ม. ชุมชน จะสัมผัสกับคนในชุมชนไดที่รูจักหมด 

และรูจักกันดีอยูแลว เพราะฉะน้ัน เวลาตัดสินก็ใหชุมชนเหลาน้ีเสนอช่ือแลวก็ใหเทศบาลมาพิจาณา

ความเหมาะสม ไมใชวาทางคณะกรรมการเทศบาลตัดสินอยางเดียวมันก็จะออกมาแบบมีเสียงคัดคาน

ไป๑๐๗ 

   ทางดานองคกรทางพระพุทธศาสนาและเทศบาลควรที่จะสนใจละตระหนักถึงการ

สนับสนุนกิจกรรมที่จะกระทําลงไปสูตัวเด็ก เชน โครงการธรรมศึกษา โครงการพระพุทธศาสนาวัน

อาทิตย  โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  ๓ สิ่งน้ีเปนสิ่งที่สามารถใหพระภิกษุดําเนินการไดแต

จะตองใหเทศบาลเปนสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมดวยอาศัยความรวมมือ เพราะวาจะใหเด็กเขามา

วัดมันเปนเรื่องอยาก แตในสวนของเด็ก วัยรุนที่จะเขามาวันเวียนเทียนในวันสําคัญทาง

พระพุทธศาสนาจะเยอะกวาผูสูงอายุแตก็เพียงสองช่ัวโมงก็จบแตหากเปนกิจกรรมอื่น ๆ ผูสูงอายุจะ

เยอะกวามากทําใหเห็น ลูก ๆ หากไดรับการสงเสริมสนับสนุนก็จะใหความสนใจอยางมาก๑๐๘ ดังน้ัน 

บางอยางก็อยูที่ฐานของวัดที่จะคิดกลยุทธดึงเด็กอยางไร หากมองถึงการดําเนินของการเทศบาลก็ดี 

                                                
  ๑๐๒สัมภาษณ นายชนกันต ศรีตน, เยาวชนดีเดน โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย, ๒๗/๐๘/๒๕๕๘. 

  ๑๐๓สัมภาษณ นางสุนีย ชมภูทอง, ผูนําชุมชนหนองผักกาม ๒ คุมวัดศรีวิชัย จังหวัดเลย, ๑๐/๐๘/๒๕๕๘. 

  ๑๐๔สัมภาษณ นายวุฒิชัย พันธพัฒน, ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๔ (ภูบอบิด) จังหวัดเลย, ๑๗/๐๗/

๒๕๕๘. 

  ๑๐๕สัมภาษณ นายนิคม สุระเกต,ุ ปลัดเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๐๗/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๑๐๖สัมภาษณ นายสัมพันธ คูณทวีลาภผล, นายกเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๒๙/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๑๐๗สัมภาษณ นางวาสนา จิรนาท, รองนายกเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๒๓/๐๗/๒๕๕๘ 

  ๑๐๘สัมภาษณ พระครูปริยัตยาทร, รองเจาคณะอําเภอปากชม จังหวัดเลย, ๒๕/๐๗/๒๕๕๘. 



 
๑๐๐ 

 

การอบรมสั่งสอนในครอบครัวก็ดี หรือการสอนศีลธรรมในโรงเรียนก็ดี หรือแมแตพระพุทธศาสนาวัน

อาทิตยก็ดี ก็นาจะสรางใหเด็กมีความกตัญูไดมากข้ึน ซึ่งบางเรื่องก็ข้ึนอยูกับบุคคลน้ันดวย๑๐๙ 

เพราะเด็กหรือลูกบางคนก็ไมตองไปสอนพร่ํามาก อบรมสั่งสอนรอบเดียวเด็กก็มีความเขาใจได แต

หากก็เด็กหรือลูกคอนขางที่จะหัวรุนแรงหรือวาติดเพื่อน หรือติดสิ่งไมดีทั้งหลายก็ตองหลายครั้ง ดังที่

พระพุทธเจาทานตรัสไวในเรื่องของบัวยอมมี ๔ เหลา๑๑๐ ซึ่งทําใหเห็นวา การจัดกิจกรรมหรือ

โครงการอะไรข้ึนอาจจะตองจัดกลุมของเด็กเพื่อเกิดความเหมาะสมกับกิจกรรมน้ัน ๆ เพราะบาง

ครอบครัวมีลูกแทนที่จะคิดไดวาตองรักพอรักแมเพิ่มข้ึน เมื่อตนเองมีลูกจะรูวารักลูกขนาดไหน ดาน

พอแมก็คงเชนกันจะรักตนเองขนาดน้ัน  แตบางคนมีลูกก็ยังคิดไมไดทางองคกรสงฆหรือเทศบาล

จะตองเปนกระบอกเสียงในการสื่อสารไปยังลูกทุก ๆ ในเขตเทศบาลเมืองเลยใหไดรับรูทั่วถึงกันให

มากที่สุด๑๑๑ 

   กลาวไดวา การเสริมสรางบทบาทในความกตัญู กตเวทีตอพอแมที่จะตองอาศัย

ความสัมพันธทางสังคมระหวางประชาชนกับเทศบาลและสถาบันทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะการ

พัฒนากลไกขององคกรสงฆใหสามารถทํางานเพื่อสังคมในเชิงรุกมากย่ิงข้ึน เชน โครงการธรรมศึกษา 

โครงการพระพุทธศาสนาวันอาทิตย  โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เปนตน พรอมทั้งการ

สนับสนุนกิจกรรมภายใหมากที่สุดซึ่งจะตองเนนไปที่ในวัยเด็กในลักษณะการปลูกฝงทุกรูปแบบที่

สามารถจะปฏิบัติได สวนวัยรุนก็ตองใชระบบทางสังคมเปนกลไกในการขับเคลื่อนโดยเฉพาะชุมชนกบั

เทศบาลและโรงเรียนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองเลยจะทําใหเกิดการประสานงานรวมกันนําไปสู

ผลสัมฤทธ์ิที่กอความกตัญูกตเวท ีรวมทั้งการสงเสริมกิจกรรมทุกรูปแบบในสังคมในการเสริมสราง

ความอบอุนในครอบครัวใหมากที่สุดอาจจะเปนกีฬาในครอบครัว  

   ๒. การเสริมสรางบทบาทในการชวยเหลือกิจการงานในครอบครัว  

   การเสริมสรางบทบาทในการชวยเหลือกิจการงานในครอบครัว เปนเรื่องที่เกี่ยวของ

โดยตรงกับการดําเนินชีวิตของลูก ซึ่งหากพอแมไดฝกฝนและปลูกฝงใหลูกไดชวยเหลือกิจการของ

ครอบครัวในวัยเด็กก็จะทําใหลูกมีความรูเกี่ยวกับอาชีพของพอแมได เด็กหลายคนในเขตเทศบาลเมอืง

ก็สามารถทําไดดีอยูแลว๑๑๒ โดยเฉพาะอาชีพคาขายเพราะในขณะเมื่อพอแมทํากิจการอยูยอมจะพา

ลูกไปดวยหรือเปดกิจกรรมอยูบาน ก็จะพาลูกไปชวยเหลือในการคาขายดวยทําใหเห็นสภาพของการ

ชวยเหลืออาชีพครอบครัวเทาที่สามารถจะกระทําได ทําใหลูกรูวาการหารายไดเลี้ยงครอบครัวมีความ
                                                
  ๑๐๙สัมภาษณ นายนิคม สุระเกต,ุ ปลัดเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๐๗/๐๗/๒๕๕๘. 

 ๑๑๐สัมภาษณ นายวุฒิชัย พันธพัฒน, ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๔ (ภูบอบิด) จังหวัดเลย, ๑๗/๐๗/

๒๕๕๘. 

  ๑๑๑สัมภาษณ นางพิกุลทอง ไชยปญหา, ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, 

๒๓/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๑๑๒สัมภาษณ นายสัมพันธ คูณทวีลาภผล, นายกเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๒๙/๐๗/๒๕๕๘. 



 
๑๐๑ 

 

ยากลําบากเพียงแคไหน๑๑๓ แตหากครอบครัวมีอาชีพรับราชการ หรือประกอบอาชีพที่เด็กเยาวชนไม

สามารถจะชวยเหลือไดก็ทําใหลูกไมสามารถมีประสบการณในการชวยเหลือกิจการในครอบครัว ซึ่ง

สวนใหญจะสงลูกใหเรียนหนังสือเพียงอยางเดียว๑๑๔ หรือครอบครัวอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเปนงานที่

คอนขางจะหนัก ฝายพอแมก็ไมตองการใหลูกทํางาน และพยายามสงเสียใหลูกไดเรียนหนังสืออยาง

ตอเน่ือง ซึ่งหมายความวา ลูกจะไมไดรับโอกาสในการประกอบอาชีพของพอแม ยกเวนลูก ๆ ไมชอบ

เรียนหนังสือก็จะทํางานแบบอยางของพอแมทําใหประสบการณการประกอบอาชีพก็เปนไปอยาง

เดียวกับพอแมน้ันเอง๑๑๕ 

   การสั่งสอนใหลูกสามารถรับรูถึงความรูในการประกอบอาชีพของครอบครัว ซึ่งทางพอ

แมบางคนจะสั่งสอนใหลูกไดโดยเฉพาะอาชีพคาขาย แตหากเปนอาชีพอื่นก็ยังไมไดรับการฝกฝนมาก

นัก เพราะพอแมไมใหลูก ๆ เขาไปสัมผัสกับสิ่งที่ลูกไมเคยทํา ก็ทําไมได จึงกลายเปนคนที่ไมมีความ

อดทนทุกวันน้ีก็เลยเปนปญหาอีกอยางหน่ึง๑๑๖ เพราะวาพอแมเลี้ยงลูกดีเกินไปพอมาเจอเรื่องที่ไม

ถูกใจก็จะรับไมไดก็อยูไมได แตวาครอบครัวก็ตองมีการปองกันใหลูกไดรับรูทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่ไมดี

ก็จะทําใหลูกเปนคนที่เขมแข็ง๑๑๗  อยางเชน การทํานาสมัยกอนตองใหลูกไดทําดวยเชนกันจะทํามาก

ทํานอยก็จะไดรูวาชีวิตของชาวนาวามันลําบากขนาดไหนแตหากใหไดน่ังดูเฉย ๆ จะไมรูวาความ

ลําบากเปนอยางไร อีกทั้งลูกบางคนเมื่อลงทํางานจริง ๆ ก็บนวายากลําบากจึงไมสนใจอาชีพของพอ

แมทําใหการชวยเหลือการงานของพอแมพลอยไมไดรับการสืบทอด๑๑๘ ดังน้ัน ตองใหสัมผัสกับอาชีพ

ของพอแมอยางจริงจังเหมือนการทํานาคนอีสาน และเหมือนกับการกรีดยางของคนภาคใต  ซึ่งจะมี

ลักษณะที่ของลูกที่ไมแตกตางกันมากนัก เด็กเยาวชนคนใตในปจจุบันสวนมากจะกรีดยางไมเปน ที่

เปนเรื่องใหญไมไดเปนความผิดพาดของเด็กแตเปนความผิดพาดของพอแม ๆ ที่ไมอยากใหลูกลําบาก

สงลูกเรียนไปผลสุดทาย ปลูกยางเปนอยางไร กรีดยางเปนอยางไร ปลูกมังคุดเปนอยางไร เพราะ

บางอยางไมไดเปนที่เด็กแตเปนที่พอแมสอนใหเด็กสบายเกินไป๑๑๙ ทางเทศบาลเมืองเลยตองเห็น

                                                
  ๑๑๓สัมภาษณ นางพิกุลทอง ไชยปญหา, ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, 

๒๓/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๑๑๔สัมภาษณ นายวุฒิชัย พันธพัฒน, ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๔ (ภูบอบิด) จังหวัดเลย, ๑๗/๐๗/

๒๕๕๘. 

  ๑๑๕สัมภาษณ นางวยุรี พรมวาสี, ประธานคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีอําเภอเมือง จังหวัดเลย, ๐๖/

๐๘/๒๕๕๘. 

  ๑๑๖สัมภาษณ นางสุนีย ชมภูทอง, ผูนําชุมชนหนองผักกาม ๒ คุมวัดศรีวิชัย จังหวัดเลย, ๑๐/๐๘/๒๕๕๘. 

 ๑๑๗สัมภาษณ นางพิมลพรรณ จันทรสะอาด แมดีเดนเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๒๔/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๑๑๘สัมภาษณ นายวิสิทธ์ิ สนามชวด, ผูอํานวยการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย จังหวัดเลย, ๑๖/

๐๗/๒๕๕๘. 

 ๑๑๙สัมภาษณ นายสถิต ชัชวาลย, พอดีเดน เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๑๖/๐๗/๒๕๕๘. 



 
๑๐๒ 

 

ความสําคัญจุดน้ี ซึ่งองคความรูจุดหน่ึงที่สําคัญตอการชวยเหลือการงานของพอแม หากเด็กรูอาชีพ

ของพอแมน้ันหมายความวาเด็กจะรูวัฒนธรรมทองถ่ิน รูขนบธรรมเนียม ประเพณี และวิถีชีวิตของ

ทองถ่ิน๑๒๐ ดังน้ัน จะตองสรางกลไกในการกอตัวของรูทั้งหมด ตองสรางความเขมแข็งใหกับลูก ๆ  โดย

เริ่มต้ังแตหัดใหรูจักกับอาชีพและองคความรูในอาชีพน้ัน ๆ   

   การชวยเหลือกิจการงานในครอบครัว บทบาทของครูก็มีสวนสําคัญในการปลูกฝงและ

เพิ่มประสบการณใหกับเด็กเยาวชนไดมีโอกาสในการชวยเหลือครอบครัวโดยการบูรณารายวิชาตาง ๆ 

เขาดวยกันซึ่งสมัยกอนจะมีวิชาวาดวยการเสริมสรางประสบการณชีวิต หรือรายวิชาที่เกี่ยวของกับ

การเกษตรทําใหผูใหญ๑๒๑ ในวันน้ีสามารถจะอธิบายถึงองคความรูเกี่ยวกับอาชีพของครอบครัวไดเปน

อยางดี แตจะตองมีการพูดคุยกันระหวางสถาบันในชุมชนทั้งหมดเพื่อแสวงหาแนวทางในการรับชวง

ของวิถีชีวิตของเด็กเยาวชนตอๆกันไปตลอด ๒๔ ช่ัวโมง๑๒๒ เชน ต่ืนเชาก็ตองเปนบทบาทของพอแม

ในการอบรมสั่งสอนในเรื่องตาง ๆ หรือฝกฝนใหลูกไดมีโอกาสในการชวยเหลือ ไมวาจะเปนการลาง

จาน กวาดบาน ถูบาน หรืออยางอื่น ๆ ที่สามารถจะกระทําได๑๒๓ เมื่อไปโรงเรียนครูจะตองมีการ

อบรมสั่งสอนคุณธรรม จริยธรรมที่นอกเหนือจากวิชาการใหกับเด็กนักเรียน เมื่อกลับบานก็เปนหนาที่

ของพอแมในการรับชวงตอ๑๒๔ หากเปนวันหยุดหรือเวลาวางก็ใหเทศบาลเปนผูจัดกิจกรรมหรือ

โครงการสําหรับการอบรมเรื่องใดเรื่องหน่ึงอาจจะเปนการสงเสริมเรื่องอาชีพ เรื่องกีฬา เรื่องสังคมอื่น 

ๆ หรือวันสําคัญทางศาสานาก็เปนบทบาทก็สถาบันทางพระพุทธศาสนาในการจัดกรรมพรอมทั้ง

สถาบันทางสังคมอื่นในการชวยเหลือ ช้ีนําใหเด็กเยาวชนไดมีโอกาสในการปฏิบัติตามวัฒนธรรม

ประเพณีที่ดีงามเหลาน้ัน๑๒๕ ซึ่งหากสามารถที่จะทําใหสถาบันทางสังคมดําเนินกิจกรรมแบบรับชวง

ตอเน่ืองหรือแยกสวนในการสรางบทบาทของตนเองก็จะสามารถสรางสถาบันครอบครัวใหเขมแข็ง 

รวมทั้งสามารถสรางความเช่ือและคานิยมใหกับเยาวชนได๑๒๖ เพราะฉะน้ัน ลักษณะการปลูก อบรม

สั่งสอนแบบตอเน่ืองจะทําใหเด็กมีความเขมแข็งในการชวยเหลือกิจการงานครอบครัวไดเปนอยางดี 

                                                
  ๑๒๐สัมภาษณ นางวาสนา จิรนาท, รองนายกเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๒๓/๐๗/๒๕๕๘ 

  ๑๒๑สัมภาษณ นายวุฒิชัย พันธพัฒน, ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๔ (ภูบอบิด) จังหวัดเลย, ๑๗/๐๗/

๒๕๕๘. 

   ๑๒๒สัมภาษณ นางพิกุลทอง ไชยปญหา, ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, 

๒๓/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๑๒๓สัมภาษณ นางพิมลพรรณ จันทรสะอาด แมดีเดนเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๒๔/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๑๒๔สัมภาษณ นางวยุรี พรมวาสี, ประธานคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีอําเภอเมือง จังหวัดเลย, ๐๖/

๐๘/๒๕๕๘. 

  ๑๒๕สัมภาษณ นายนิคม สุระเกตุ, ปลัดเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๐๗/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๑๒๖สัมภาษณ นายชนกันต ศรีตน, เยาวชนดีเดน โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย, ๒๗/๐๘/๒๕๕๘. 



 
๑๐๓ 

 

  กลาวไดวา การชวยเหลือกิจการงานในครอบครัวจะตองมีความรูในเรื่องน้ัน ๆ อยาง

มาก เพราะหากขาดความเขาใจก็ไมสามารถจะกระทําได ลูก ๆ บางคนแมวา ในวัยเด็กจะชวยเหลือ

กิจการของพอแมก็ตามแตเมื่อโตข้ึนก็ไมอาจจะสืบทอดกิจการไดเพราะไมชอบอาชีพที่พอแมเคย

ประกอบอาชีพอยางน้ันก็หันไปประกอบอาชีพอยางอื่น ๆ ซึ่งผลก็มาจากการเรียนหนังสือที่สูงข้ึนกวา

พอแม เชน ไปสอบเขาเปนขาราชการ ในองคกรปกครองสวนทองถ่ินตาง ๆ ทํางานในบริษัท เปนตน 

แตกระน้ัน สิ่งเหลาน้ันก็เพื่อการดํารงชีวิตที่ไมไดขาดตกบกพรองในการชวยเหลือครอบครัวก็ยังสงเงิน

กลับมาใหกับพอแมอยูเปนประจํา ทําใหเห็นวา การเสริมสรางบทบาทในการชวยเหลือกิจการงานใน

ครอบครัว จะตองอาศัยการปลูกฝงในวัยเด็กสรางใหเปนคนขยันขันแข็งในสิ่งที่ลูก ๆ สามารถจะ

กระทําไดซึ่งเปนการสรางประสบการณและองคความรูในอาชีพของพอแมไดเปนอยางดีที่สุด  

   ๓. การเสริมสรางบทบาทในการดํารงวงศตระกูลมิใหเสื่อมเสีย  

   การเสริมสรางบทบาทในการดํารงวงศตระกูลมิใหเสื่อมเสีย จะเปนเรื่องการรักษา

ช่ือเสียงของพอแม การรักษาช่ือเสียงของวงศตระกูล หากลูกขาดจิตสํานึกที่ดี ไมนึกถึงหัวอกของผู

เปนพอเปนแม๑๒๗ซึ่งสังเกตดูพฤติกรรมของเด็กเยาวชนในเทศบาลเมืองเลยจะพบวาไมไดแตกตางไป

จากพฤติกรรมของเด็กเยาวชนทั่วไปที่ถูกถายทอดมาจากสิ่งแวดลอมและสื่อตางทําใหพฤติกรรมจะมี

ความคลายคลึงกันทั่วประเทศ๑๒๘ ซึ่งวิธีการแกไขปญหาหรือพัฒนาสามัญสํานึกไมไดเปนเรื่องงายทีจ่ะ

ประสบผลสําเร็จภายในเร็ววัน แตจะตองอาศัยความเขาใจบริบทของวัยรุน รวมทั้งการสงเสริม

โครงการตาง ๆ ที่สอดคลองกับการปรับเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็กเยาวชน๑๒๙ แตกระน้ัน การ

ปรับเปลี่ยนดังกลาวก็อาจจะควบคุมไดไมมากนัก เชน พฤติกรรมการด่ืมเหลา สูบบุหรี่ การเที่ยว

กลางคืน การเลนการพนัน เปนตน สิ่งเหลาน้ีอาจจะเช่ือมโยงไปถึงกิจกรรมสันทนาการในภาค

กลางคืนที่เพิ่มระดับความลุมหลงใหกับเด็กเยาวชนมากย่ิงข้ึนจึงมีตัวแปรที่สําคัญและมีอิทธิพลตอการ

ปรับเปลี่ยน๑๓๐ ถึงแมวาจะมีกิจกรรมโครงการของเทศบาล แตก็ยังไมสามารถจะทําใหเกิดพฤติกรรม

ดีได เพราะสรางเงื่อนไขทางสังคมไมไดชวยใหกอเปนรูปธรรมจึงเปนสิ่งที่คอยขางจะอธิบายยาก

สําหรับสังคมปจจุบัน๑๓๑ 

   การเสริมสรางบทบาทในการดํารงวงศตระกูลมิใหเสื่อมเสีย จะตองอยูในกรอบ 

กฎเกณฑที่ครอบครัวและสังคมพอทําใจยอมรับได ซึ่งอาจจะมีความเช่ือมโยงระหวางพฤติกรรมของ

เด็กเยาวชนกับกฎเกณฑทางสังคมที่ชัดเจนรวมทั้งการประชาสัมพันธอยางตอเน่ืองเพื่อใหคานิยมถูก

                                                
  ๑๒๗สัมภาษณ นางสุนีย ชมภูทอง, ผูนําชุมชนหนองผักกาม ๒ คุมวัดศรีวิชัย จังหวัดเลย, ๑๐/๐๘/๒๕๕๘. 

  ๑๒๘สัมภาษณ นายนิคม สุระเกต,ุ ปลัดเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๐๗/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๑๒๙สัมภาษณ นายชนกันต ศรีตน, เยาวชนดีเดน โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย, ๒๗/๐๘/๒๕๕๘. 

  ๑๓๐สัมภาษณ นายสถิต ชัชวาลย, พอดีเดน เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๑๖/๐๗/๒๕๕๘. 

 ๑๓๑สัมภาษณ นางวาสนา จิรนาท, รองนายกเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๒๓/๐๗/๒๕๕๘ 



 
๑๐๔ 

 

กระตุนความรูสึกและตระหนักถึงความรับผิดชอบในครอบครัวใหมากที่สุด ถึงแมวา กฎหมาย

บางอยางอาจจะดูโหดรายสําหรับสังคม เชน การที่ลูกสรางความเดือดรอนไปยังสังคมในชุมชนตาง ๆ 

พอแมจะตองออกมารับผิดชอบหรือที่เรียกวา การใชกฎหมายเขามาควบคุมพฤติกรรมอาจจะไดบาง 

แตหากดูสังคมและปญหาที่เกิด อาจจะกลายเปนการแกไขปญหาที่ปลายเหตุ ซึ่งสงผลใหสรางคุก

ตะรางเพิ่มมากข้ึนตอไป แตอยางนอยก็ทําใหลดกระแสความรุนแรงและความถ่ีของปญหาไดบาง 

บางสวนไมมากก็นอย ซึ่งจะตองทําใหมีสภาพบังคับ มิใชเพียงแตออกกฎหมาย แตละเลยการปฏิบัติก็

ไมสรางคุณคาอะไรใหกับสังคม๑๓๒ 

   พฤติกรรมการปฏิบัติตนของลูกเปนผลสะทอนถึงสภาพการอบรมสั่งสอนของครอบครัว

และผูที่มีสวนเกี่ยวของโดยตรง เชน เทศบาล และโรงเรียน หากมองวา ครอบครัวคือจุดเริ่มตนที่เปน

ผลรวมของพฤติกรรมตาง ๆ ในการรักษาช่ือเสียงของวงศตระกูลที่ลูก ๆจะตองปฏิบัติตนใหเปน

สมาชิกในครอบครัวที่ดี๑๓๓ รวมทั้งเปนสมาชิกของสังคมที่ดีก็สามารถจะดําเนินชีวิตไปดวยความ

สอดคลองกับขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและกฎหมายบานเมืองอันเปนตัวช้ีวัดถึงพฤติกรรม

ของเด็กและเยาวชน เพราะในปจจุบันหากลูกทําผิดกฎหมายจะตองใหพอแมรับผิดชอบดวย ไมใช

เฉพาะลูกที่ไปทําไมดีแตพอแมไมตองรับผิดชอบอะไร  เมื่อลูกกระทําความผิดฝายพอแมตองมาดูแลจงึ

เปนเรื่องที่ทําใหเสียช่ือเสียงแกวงศตระกูล๑๓๔ ถึงแมวา กระบวนขัดเกลาทางสังคมจะมีอยูวิถีชีวิต

อยางเชน กระบวนการทางสังคมพุทธศาสนาก็อาจจะมีสวนในการหยุดหย่ังพฤติกรรมหรือชะลอให

หยุดคิดกอนที่จะทําผิดลงไป แตกระน้ันอิทธิพลของพระพุทธศาสนาก็ทําไดเพียงบางสวนเทาน้ัน

เพราะเปนสิ่งที่ยากพอสมควร จะเปนอะไรที่ลําบากสําหรับองคกรทางศาสนา หากมองถึงความเปน

จริง แมพอแมอยูใกลชิด ครทูี่อยูโรงเรียนก็เห็นพฤติกรรมเกือบทุกวัน เด็กและเยาวชนก็ยังไมสามารถ

สั่งสอนอบรมได ลูก ๆ เหลาน้ันก็ยังไมสามารถดํารงชีวิตอยูในกฎเกณฑของสังคม๑๓๕ ถึงแมวา จะเขา

มาบวชเปนสามเณรหรือเปนพระสงฆก็ตามก็ยังมีความลําบากสําหรับการขัดเกลาอยูมาก แตก็ยังดีวา 

จะไดพบกับคําสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาอยูบาง แตบางรายก็เตลิดไปยังความเช่ือในเรื่องของขลัง 

การสักยันต เปนตน ซึ่งยากตอการควบคุมซึ่งหากมุงหวัดในพฤติกรรมที่ดี ใน ๑๐๐ คน สามารถบรรลุ

เปาหมายที่สามารถจะสั่งสอนอบรมใหเปนคนดีไดสัก ๕ คน ก็ถือไดวา ประสบสําเร็จผลสําเร็จ

เพราะวาหากคนที่ต้ังใจจริงแลวมุงสรางอนาคตตัวเองจริง ๆ ซึ่งยากมาก๑๓๖ 
                                                
  ๑๓๒สัมภาษณ พระครูปริยัตยาทร, รองเจาคณะอําเภอปากชม จังหวัดเลย, ๒๕/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๑๓๓สัมภาษณ นางพิกุลทอง ไชยปญหา, ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, 

๒๓/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๑๓๔สัมภาษณ นายสัมพันธ คูณทวีลาภผล, นายกเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๒๙/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๑๓๕สัมภาษณ นายวุฒิชัย พันธพัฒน, ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๔ (ภูบอบิด) จังหวัดเลย, ๑๗/๐๗/

๒๕๕๘. 

  ๑๓๖สัมภาษณ พระครูสุตคุณาลงกรณ, รองเจาคณะอําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย, ๒๕/๐๗/๒๕๕๘. 



 
๑๐๕ 

 

   หากมองในมิติของเด็ก และเยาวชนความคิด และพฤติกรรมจะสอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลงของโลกและสิ่งแวดลอมที่อิทธิพลยากตอการเหน่ียวรั้งใหเด็กคิดเปนโบราณไดจึงจะตอง

ปรับความเช่ือ ปรับคานิยมใหการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ถูกตองไมสรางความเดือดรอนมายัง

ครอบครัว อาจจะเกี่ยวโยงการปลูกฝงหรือกระบวนการขัดเกลาต้ังแตวัยเด็กเล็กๆ อาจจะไปดู

กระบวนการเลี้ยงลูก คอยดูแลอยางใกลชิดใหมาก๑๓๗ รวมทั้งการปลูกฝงระบบของเหตุผล และความ

รับผิดชอบเพื่อการทําความเขาใจในการกระทําตาง ๆ ของลูกใหสอดคลองกับสังคมมากที่สุดเพื่อ

ปองกันพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม๑๓๘  

   กลาวไดวา การเสริมสรางบทบาทในการดํารงวงศตระกูลมิใหเสื่อมเสีย เปนกระบวนการ

สรางความอบอุนในครอบครัวมีสวนสําคัญอยางมากที่ทางพอแม โรงเรียน เทศบาล และสถาบันทาง

พระพุทธศาสนาจะตองมีสวนรวมในการสรางรูปแบบหรือคานิยมในสังคมที่พึงประสงคสําหรับเด็ก

และเยาวชน นอกจากน้ีระบบการศึกษาก็มีสวนที่จําเปนอยางมากที่จะตองสงเสริมใหไดรับการศึกษาที่

สูงข้ึนแตก็อยูที่ปจจัยทางครอบครัวซึ่งหากครอบครัวยังมีปญหาดานเศรษฐกิจภายในครัวเรือนก็ยาก

สําหรับการสรางช่ือเสียงใหกับพอแม แตกระน้ันการศึกษาก็ไมไดเปนตัวช้ีในการรักษาวงศทั้งหมด 

เพราะบางรายถึงแมวาจะมีการศึกษาก็ยังทําผิดอยูแตก็เปนเพียงสวนนอยเทาน้ัน ดังน้ัน การปลูกฝง

ความรับผิดชอบในหนาที่ของแตละบุคคลจึงเปนสิ่งที่สามารถจะทําใหครอบครัวเกิดความมั่นใจ

พฤติกรรมของลูกไดเปนอยางดีวาจะดําเนินชีวิตในขอบขายที่พึงประสงค ถึงแมวา ลูกจะมีความผิด

พลาดไปบางแตก็สามารถจะสั่งสอนอบรม และอธิบายเหตุผลเพื่อปรับปรุงตนเองใหดีไดดวยตนเอง

ตอไป 

   ๔. การเสริมสรางบทบาทในการประพฤติตนเปนคนดีของครอบครัวและสังคม  

  การเสริมสรางบทบาทในการประพฤติตนเปนคนดีของครอบครัวและสังคม จะเปน

บทบาทของพอแมที่จะตองเตรียมแผนหลายอยางเพื่อใหลูกมีศักยภาพในการรักษาสมบัติของ

ครอบครัวตอไป ในขณะทีฝ่ายลูกเช่ือฟงพอแมเพียงประพฤติตนเปนคนดี อาจจะไมเพียงพอตอการ

รักษาสมบัติ แตจะตองฉลาดในการรักษาสมบัติครอบครัว ซึ่งพอแมอาจจะไววางใจวาลูกน้ีที่จะ

สามารถรักษาทรัพยไดก็คงจะตองหวงเรื่องการศึกษาเพราะวาบางคนมีทรัพยแตวามันไมมีปญญาก็ไม

สามารถรักษาสมบัติได๑๓๙ ดังน้ัน การประพฤติปฏิบัติตนเปนคนดีอาจไมเพียงพอจึงตองสงเสริม

การศึกษาเพื่อสรางสมบัติครอบครัวใหมากย่ิงข้ึน แตกระน้ัน เทศบาลเมืองก็อาจดูเหมือนวาเรื่อง

                                                
  ๑๓๗สัมภาษณ นางวยุรี พรมวาสี, ประธานคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีอําเภอเมือง จังหวัดเลย, ๐๖/

๐๘/๒๕๕๘. 

  ๑๓๘สัมภาษณ นายวุฒิชัย พันธพัฒน, ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๔ (ภูบอบิด) จังหวัดเลย, ๑๗/๐๗/

๒๕๕๘. 

  ๑๓๙สัมภาษณ นางพิมลพรรณ จันทรสะอาด แมดีเดนเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๒๔/๐๗/๒๕๕๘. 



 
๑๐๖ 

 

ทรัพยสมบัติจะถูกปกปองไปดวยกฎหมายที่ไมสามารถจะเขาถึงในการจัดการภายในครอบครัวได แต

ก็ควรจะมีจัดทําคูมือหรือการอบรมวิธีการมอบทรัพยสมบัติใหความมั่นใจตอพอแมเมื่อมอบสมบัติไป

ใหลูกหมดแลว๑๔๐ ซึ่งในหลายครอบครัวจะประสบปญหา ก็คือ การเลี้ยงดูพอแมภายหลังจากมอบ

สมบัติใหกับลูกไปแลวเพราะลูกบางคนก็ไมเลี้ยงพอแม ดังน้ัน ประเด็นน้ีที่ทางเทศบาลเมืองเลย

สามารถกระตุนเตือนไปยังพอแมใหเกิดความเขาใจในวิธีการดังกลาวใหมากย่ิง ดังน้ัน การปลูกฝงเด็ก

ใหใกลชิดกับพอแมมากย่ิงข้ึนก็มีสวนสําคัญในการกระตุนเด็กเยาวชนใหเกิดความรักในสมบัติของพอ

แม๑๔๑  สวนหน่ึงคือ การทําเปนตัวอยางของพอแมใหลูกสามารถนําเอาพอแมมาเปนแบบอยาง

เพื่อที่จะทําตัวใหเปนคนดีเปนคนที่เหมาะสม ที่จะใหมีครอบครัวมหีลักปกฐานมั่นคง นอกจากเปนคน

ดีที่สังคมตองการแลว ยังตองสงเสริมการศึกษาและการพัฒนาอาชีพใหกับลูก เพราะน้ันคือ ความ

มั่นคงเกี่ยวทรัพยสมบัติ๑๔๒ 

  การเสริมสรางบทบาทในการประพฤติตนเปนคนดีสมควรที่จะรับทรัพยมรดกของ

ครอบครัวและสังคมสําหรับเด็กและเยาวชนอาจจะเปนสิ่งที่ยากเกินความคาดหวังในการดําเนิน

กิจกรรมของรัฐ๑๔๓เพราะที่ผานมาแมวาจะมีกิจกรรมมากมายสําหรับเด็กเยาวชนก็ยังไมมีตัวช้ีวัดถึง

ความสําเร็จอันเปนรูปธรรมหรือยืนยันถึงผลของกิจกรรม เพราะวิธีคิดและพฤติกรรมจะเปนไปตาม

สิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลโดยเฉพาะเพื่อน ๆ ทําใหการเลียนแบบพฤติกรรมที่ไมดีสามารถทําไดอยาง

รวดเร็ว แตหากพฤติกรรมความดีจะปลูกฝงในระยะเวลาอันยาวนานทําใหเกิดคําถามถึงปลายเหตุของ

แกไขปญหาเด็กและเยาวชนวามีถูกทางหรือไม๑๔๔  

   บทบาทในการปลูกฝงพฤติกรรมที่ดีหรือสามารถสรางคานิยมใหกับลูกเปนคนดีอาจจะ

ตองเริ่มมาต้ังแตวัยเด็กเล็ก ๆ ซึ่งหากปลอยใหเติบโตโดยขาดการปลูกก็เทากับวา พอแมก็ปลอยสังคม

และสิ่งแวดลอมเปนผูเลี้ยงดูลูกของตนเอง๑๔๕ ซึ่งจะตองอาศัยความรวมมือกันอยางและมีความเห็นที่

จะตองสรุปบทเรียนสําหรับเทศบาลเมืองระหวางสถาบันครอบครัว สถาบันทางพระพุทธศาสนา 

สถาบันการศึกษา และสถาบันองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จะแสดงถึงเปาหมายที่จะตองการสมาชิก

ของสังคมในรูปแบบใดเพราะหากใหสถาบันหน่ึงเปนผูดําเนินการโดยวิธีคิดแบบแยกสวนจะไม

                                                
  ๑๔๐สัมภาษณ นางวยุรี พรมวาสี, ประธานคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีอําเภอเมือง จังหวัดเลย, ๐๖/

๐๘/๒๕๕๘. 

  ๑๔๑สัมภาษณ นางพิกุลทอง ไชยปญหา, ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, 

๒๓/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๑๔๒ สัมภาษณ พระครูปริยัตยาทร, รองเจาคณะอําเภอปากชม จังหวัดเลย, ๒๕/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๑๔๓สัมภาษณ นายวิสิทธ์ิ สนามชวด, ผูอํานวยการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย จังหวัดเลย, 

๐๗/๒๕๕๘. 

  ๑๔๔สัมภาษณ นายสัมพันธ คูณทวีลาภผล, นายกเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๒๙/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๑๔๕สัมภาษณ นายนิคม สุระเกต,ุ ปลัดเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๐๗/๐๗/๒๕๕๘. 



 
๑๐๗ 

 

แตกตางจากการตํานํ้าพริกละลายแมนํ้าที่หาผลไมได๑๔๖ ฉะน้ัน ทุกสถาบันจะตองมีจุดเริ่มที่จะพูดคุย

กันอยางจริงจังและก็ตองเริ่มกันทั้งหมดไมใชเริ่มเฉพาะครอบครัวในการสั่งสอนออกจากครอบครัวไป

แลวก็ควบคุมยาก ซึ่งทําใหเห็นวาของการมีสวนรวมที่ยังขาดบทบาทในการทําหนาที่ของสถาบันที่

ชัดเจนทําใหผลงานที่ปฏิบัติลงไปสูญเสียเปลาประโยชนไปมิใชนอย เชน ต้ังแตเด็กเกิดมาจนอายุกอน

เขาอนุบาล ก็เปนสถาบันครอบครัวเปนจุดเริ่มในการปลูกฝงคานิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี 

วัฒนธรรม และกฎเกณฑตาง ๆ โดยเริ่มต้ังแตการต่ืนนอนข้ึนมา พอแมจะตองดูแลสงลูกไปเลาเรียน 

ตอจากน้ันฝายครใูนโรงเรียนก็ดูแลอยางตอเน่ืองที่นอกเหนือจากศึกษา๑๔๗ โดยมุงเนนการปลูกในเรือ่ง

ที่ไมแตกตางกันมากนักหากเปนวันพระวันไหนทางโรงเรียนกับทางครอบครัวจะตองมีเวลาในการเขา

วัดก็เปนบทบาทของสถาบันสงฆที่จะสั่งสอนอบรมธรรมะใหกับเยาวชน เมื่อออกสูสังคมก็เปนสถาบัน

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในการควบคุมกฎเกณฑตาง ๆ ใหเด็กเยาวชนอยูในระบบที่ตองการ แต

อยางนอยสถาบันทั้งหมดที่มีในสังคมจะตองมีการต้ังเปาหมายในการเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนใหไปใน

รูปแบบเดียวกันโดยอาศัยแนวคิดทางพระพุทธศาสนาเปนฐานการดํารงชีวิตตามรูปแบบของทองถ่ิน

ใหมากที่สุด๑๔๘ 

  การฝกอบรมรูปแบบการ ดําเ นินชี วิตทาง เทศบาลก็ ได ร วมกับ  สถาบันทาง

พระพุทธศาสนา จัดกิจกรรมเรื่องของโครงการอบรมศีลธรรมคุณธรรมแตคุณภาพกับงบประมาณทีจ่ดั

ลงไปก็ยังไมเปนที่พึงพอใจมากนักเพราะพฤติกรรมของเด็กก็ยังไมสามารถจะปรับได๑๔๙ ฉะน้ัน 

สถาบันตาง ๆ ของชุมชนตองชวยกัน เชน สถาบันทางการศึกษาโรงเรียนก็ตองดูแลในขณะที่อยูที่

โรงเรียนใหความรูใ หแนวปฏิบัติ สถาบันครอบครัวก็ตองกํากับปฏิบัติจริง ๆ ซึ่งปญหาที่ผิดความ

คาดหวังก็เพราะสถาบันครอบครัวยังมีปญหาในการอบรมสั่งสอนก็มีแตคุณตาคุณยาย บางครอบครวัก็

มีทั้งพอทั้งแมแตบางครั้งพอแมก็มัวยุงแตกับงานจึงไมมีเวลาวางสําหรับการดูแลอยางใกลชิด หาก

ครอบครัวของตัวเองดูแลแบบใกลชิด ใหความรัก ใหความอบอุนแกลูกจะทําใหการประสานการ

ทํางานระหวาง สถาบันทางสังคมจะชวยเสริมใหลูกมีพฤติกรรมที่พึงประสงคสําหรับสังคมมาก

ย่ิงข้ึน๑๕๐ 

  รูปแบบและวิธีการเลี้ยงเด็กเยาวชนตามแนวคิดทางพระพุทธศาสนาในทองถ่ินโดยมี

เปาหมายของความกตัญู กตเวทีและเช่ือฟงจะตองปลูกระบบของเหตุผล ซึ่งฝายพอแมก็ตองทํา
                                                
  ๑๔๖สัมภาษณ นายวุฒิชัย พันธพัฒน, ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๔ (ภูบอบิด) จังหวัดเลย, ๑๗/๐๗/

๒๕๕๘. 

  ๑๔๗สัมภาษณ นางพิกุลทอง ไชยปญหา, ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, 

๒๓/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๑๔๘สัมภาษณ นางสุนีย ชมภูทอง, ผูนําชุมชนหนองผักกาม ๒ คุมวัดศรีวิชัย จังหวัดเลย, ๑๐/๐๘/๒๕๕๘. 

  ๑๔๙สัมภาษณ นางพิมลพรรณ จันทรสะอาด แมดีเดนเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๒๔/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๑๕๐สัมภาษณ นางวาสนา จิรนาท, รองนายกเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๒๓/๐๗/๒๕๕๘ 



 
๑๐๘ 

 

เหตุผลใหปรากฏใหมากที่สุดถึงแมวาลูกจะถกเถียงอยางไรก็ตองใชวิธีการประนีประนอมมากกวาใช

ความรุนแรงในครอบครัว เพราะบางครั้งฝายพอแมก็ขาดเหตุผลในการเลี้ยงลูกดวยเชนกัน อาจจะตอง

เสริมความมีเหตุผลใหกับพอแมดวย๑๕๑ เพราะเช่ือวาหากจัดกิจกรรมโครงการสําหรับพอแมในการใช

เหตุผลกับลูกไดจะทําใหครอบครัวพูดคุยกันแบบมีเหตุผลมากย่ิงข้ึน นอกจากน้ี การใชเหตุผลดังกลาว

จะมีความเช่ือมโยงกับอารมณของมนุษยที่มีการเคลื่อนไหวแบบข้ึน ๆ ลง ๆ สถาบันทาง

พระพุทธศาสนาจะตองมีบทบาทที่สําคัญในการสรางระบบการควบคุมอารมณใหกับเด็กเยาวชนรวม

ไปถึงพอแมดวยเชนกัน ซึ่งทางเทศบาลเมืองเลยอาจจะจัดกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวของการปฏิบติั

ธรรมในรอบ ๑ เดือนหมุนเวียนไปในแตละชุมชนหรือโรงเรียน๑๕๒ 

   การจัดกิจกรรมโครงการปฏิบัติจะตองทําใหเด็กไดซึมซับและเรียนรูหลักธรรมคําสั่งสอน

อยางตอเน่ืองซึ่งเด็กเยาวชนที่จะทําใหเกิดความเขาใจในหลักธรรมไมใชเรื่องมากนัก เชน คําวา สติ

เหมือนพระเณรยังมีการสั่งสอนเรื่องการใชสติบาง แตเด็กเกยาวชนที่ไมไดเปนสามารถก็ไมมีโอกาส 

หากสามารถทําใหเด็กเยาวนรูจักสติในทางพระพุทธศาสนาก็คงจะรูวาการที่เขาจะไปโตแยงกับบิดา

มารดาการโตแยงกับผูปกครองมันเปนสิ่งที่ไมดี ลูกๆ จะหักหามใจได๑๕๓ รวมทั้งสามารถรับฟงคําสั่ง

สอนไดมากข้ึน มีเหตุผลมากข้ึน มีความรับผิดชอบมากข้ึน เพราะการฝกปฏิบัติธรรมฝกสมาธิถือวา

เปนการดี ที่สามารถดึงสติของลูกๆ ใหอยูดีที่สุด เพราะวาอยางอื่นไมสามารถที่จะคุมสติเด็กได ซึ่งเด็ก

เยาวชนโดยสวนมากก็จะทําตามอารมณตัวเองมากกวา ใจคิดไปยังไง ก็ทําไปอยางน้ัน บางครั้งอยู

ลําพังตัวเองจะไมเทาไหร แตหากไปอยูกับเพื่อนเมื่อไหรมีปญหาเกิดข้ึน๑๕๔ ดังน้ัน การปฏิบัติตนใหดี

ควรที่จะมองถึงสามดี พูดดี ทําดี คิดดี วิธีการของพุทธศาสนาที่เราสั่งสอนชาวบานก็ดีมีวิธีการที่ดี โดย

มุงไปที่การสรางเงื่อนไขในการประกอบกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต ซึ่งเปนพื้นฐานของสมาชิก

ในสังคมย่ิงหากเปนผูนํา ก็ตองเปนแบบอยางในความประพฤติที่ดีทั้งหมด รวมทั้งก็วางตัวดี ๆ ยอม

เปนจุดเดนของบุคคลทั่วไป รวมไปถึงการพัฒนาภาวะผูนําในตัวของเด็กและเยาวชนใหมารถจะวาง

ตนเองใหเกิดการยอมรับในสังคม แตเด็กบางคนก็ไมสามารถจะสรางข้ึนก็ตองอาศัยการพัฒนาดานอื่น 

ๆ ที่เหมาะสมกับตัวของเด็กเยาวชนมากที่สุด แตกระน้ันผูนําเทศบาลก็จะตองเปนแบบใหเด็กเห็นมี

ความใกลชิดสนิทกันระหวางตัวผูนํากับเด็กเยาวชนที่มุงหวังในความประพฤติที่การปฏิบัติตนที่ไมกอ

ปญหาความเดือดรอนไปสูตนเองและผูอื่น๑๕๕ 

                                                
  ๑๕๑สัมภาษณ นางสุนีย ชมภูทอง, ผูนําชุมชนหนองผักกาม ๒ คุมวัดศรีวิชัย จังหวัดเลย, ๑๐/๐๘/๒๕๕๘. 

  ๑๕๒สัมภาษณ พระครูปริยัตยาทร, เจาอาวาสวัดศรีวิชัยวนาราม อ.เมือง จังหวัดเลย, ๒๕/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๑๕๓สัมภาษณ นางพิมลพรรณ จันทรสะอาด แมดีเดนเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๒๔/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๑๕๔สัมภาษณ นางวยุรี พรมวาสี, ประธานคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีอําเภอเมือง จังหวัดเลย, ๐๖/

๐๘/๒๕๕๘. 

 ๑๕๕สัมภาษณ พระครูสุตคุณาลงกรณ, รองเจาคณะอําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย, ๒๕/๐๗/๒๕๕๘. 



 
๑๐๙ 

 

   กลาวไดวา การเสริมสรางบทบาทในการประพฤติตนเปนคนดีของครอบครัวและสังคม 

การสงเสริมระดับการศึกษาที่สูงก็สามารถจะชวยใหเกิดความเขาใจตอการเรียนรูของเด็กเยาวชน ซึ่ง

พอแมก็ตองเปนแบบอยางในการศึกษาเพราะสวนใหญจะมีการศึกษาที่ยังนอยเพราะมุงเรื่องการ

ประกอบอาชีพจนไปไมมีเวลาในการศึกษาไดดวยตนเอง ดังน้ัน การสงเสริมการศึกษาใหกับพอแมจึง

เปนปจจัยทางดานรูปแบบการเลียนพฤติกรรมของลูกที่ผนวกกับการปฏิบั ติธรรมในทาง

พระพุทธศาสนาไมวาจะเปนการปฏิบัติกรรมฐานก็ดีวิปสสนาก็ดี สามารถจะเขาไปเยียวยาได ดังน้ัน 

การจัดกิจกรรมโครงการของเทศบาลสามารถจะใหเด็กใหเยาวชนใหประชาชนมาฝกปฏิบัติธรรมเพื่อ

เปนประสบการณที่สําคัญในวัยเด็กและจะตองทําใหเกิดความตอเน่ืองรวมทั้งการติดตรมประเมินผล

จากเทศบาลอยางเปนรูปธรรม 

   ๕. การเสริมสรางบทบาทในการทําบุญอุทิศใหกับพอแมเมื่อทานลวงลับไป 

   การเสริมสรางบทบาทในการทําบุญอุทิศใหกับพอแมเมื่อทานลวงลับไป จะเปนเรื่อง

ของการสงเสริมวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามที่ผนวกกับการรักษามรดกของพอ หากพอของแมได

วางแผนในการมอบมรดกสิ่งเหลาน้ีจะเปนเงื่อนที่สําคัญในความกตัญู แตลูกบางคนก็รักษาทรัพย

มรดกของพอแมใหเพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ๑๕๖ ก็คงเปนเรื่องของลูกใน ๓ กลุม ไดแก กลุมลูกที่เปนอภิชาตบุตร  

ก็คือ ลูกที่สามารถจะเลี้ยงดูทั้งกายและใจของพอแมได รวมทั้งสามารถสืบทอดเจตนารมณในการ

สงเสริมช่ือเสียงของพอแมใหดีย่ิงข้ึนไปเรื่อยๆ  หากเรียกวา กลุมลูกที่เปนอนุชาตบุตร ก็คือ ลูกที่มี

ความเสมอเหมือนกันพอแม และกลุมลูกที่อนุชาตบุตร  ซึ่งถือไดวา ลูกที่ประพฤติตนแยกวาพอแม๑๕๗  

   การสงเสริมเรื่องการศึกษาของลูกจะชวยใหลูกเห็นความสําคัญของพอแมในฐานะกอราง

สรางหลักฐานใหกับลูกไดอยางมั่นคง รวมทั้งผลิตที่งอกเงยภายหลังจากพอแมเสียชีวิตไปแลว๑๕๘

เพราะน่ันหมายถึง อาชีพและมรกดที่พอแมฝากไวใหกับลูกหลายตอไป แตบางรายเมื่อพอแมมอบ

มรดกใหไปแลวก็นําไปขาย อยางน้ีเรียกวา อนุชาตบุตร บุตรที่ไมพึงประสงคตองความคาดหวังของพอ

แม๑๕๙ ดังน้ัน การเสริมสรางบทบาทในการทําบุญอุทิศใหกับพอแมเมื่อทานลวงลับไป บางครั้งก็ตอง

ผนวกกับหลาย ๆ เรื่องของความกตัญูอยางเหมือนคนเช้ือสายชาวจีน  พยายามที่จะฝงอัฐิในที่ของ

บรรพบุรุษเพื่อการระลึกนึกถึงบุญคุณของบรรพบุรุษ แตในสวนผูที่นับถือพระพุทธศาสนา จะนําอัฐิ

ของพอแมไวในวัดเพื่อใหผูกติดไวกับศาสนา เพราะคนจีนก็ไมขายทีดิ่นหรือทรัพยสินของพอแม เพราะ

                                                
  ๑๕๖สัมภาษณ นางพิกุลทอง ไชยปญหา, ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, 

๒๓/๐๗/๒๕๕๘. 

 ๑๕๗สัมภาษณ พระครูปริยัตยาทร, เจาอาวาสวัดศรีวิชัยวนาราม อ.เมือง จังหวัดเลย, ๒๕/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๑๕๘สัมภาษณ นางพิมลพรรณ จันทรสะอาด แมดีเดนเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๒๔/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๑๕๙สัมภาษณ พระครูสุตคุณาลงกรณ, รองเจาคณะอําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย, ๒๕/๐๗/๒๕๕๘. 



 
๑๑๐ 

 

กระดูกของพอแมในที่ ดินของตนเอง แตหากคนไทยที่นับถือพระพุทธศาสนาจะไมขายวัดหรือ

เบียดเบียนเอาทรัพยของวัดเพราะถือวาเปนบาปอยางมาก๑๖๐   

   ประเด็นเรื่องการทําบุญเรื่องอุทิศสวนบุญสวนกุศลใหกับผูเปนพอเปนแมจะเห็นวาชาว

พุทธอาศัยกระแสหลักมาจากการทําบุญในโอกาสตางๆ   หากทางใตจะเปนชวงเดือนสิบเขาพรรษา

และชวงวันสงกรานต ในจังหวัดเลยก็มีงานบุญอยางงานผีตาโขนซึ่งทํากันอยูเทาที่สัมผัสอยูก็ทําบุญที่

สําคัญที่สุดก็คือทําบุญรอยบาง ในรอบปบาง เพราะวาเปนหนาที่ของลูกหลานที่ทําสืบตอสืบทอดกัน

ยังคงรักษาได แตในอนาคตขางหนาก็ไมแนนอนเพราะเรื่องที่จะมีความคิดของลูก ฉะน้ัน การรักษา

ประเพณีอันดีงาม เชน การเก็บอัฐิของพอแมที่ลวงลับไปแลวก็อยากใหเก็บไวที่บานเยอะ ๆ คือให

เหตุผลเพื่อตอนทําบุญรอยวันจะไดมีโอกาส อยางเชน ลูกหลานอยากจะเอาไวเปนที่ระลึกเก็บในสวน

ใดสวนหน่ึงไวเอาไวบูชากระดูกของพอแม  ซึ่งทุกวันน้ีเขาก็ฝงหรือไมก็ลอยอังคารเกือบหมดก็เหลือไว

นิดหนอย ตองรณรงคและประชาสัมพันธถึงความสําคัญในจุดน้ี หากเปนทางใตจะใสในโขดไวก็ตองมี

ภาพดวยใหเปนตระกูลไปเลยถาคนไหนรวย ๆ ก็สรางกุฏิใหพระอยูรอบปหน่ึงก็จะทําครั้งหน่ึงคลายๆ

เปนวัดประจําตระกูลไป อันน้ีจะใหลูกทําบุญอยูที่ประเพณีเปนหลัก ก็ตองจัดเรื่องประเพณีให

ความสําคัญของพอแมเปนหลัก  เพราะสังคมสามารถทําตามพระพุทธศาสนาไดก็ไปใชในการดําเนิน

ชีวิตไมตองถึงกับทิศ ๖ ศีล ๕ ก็สามารถทําใหสังคมสงบรมเย็นได๑๖๑  

    หากมองในภาพจะทําใหเห็นวา การเสริมสรางบทบาทในการทําบุญอุทิศใหกับพอแม

เมื่อทานลวงลับไปจะอยูการปลูกฝงความกตัญู กตเวทีของลูก๑๖๒ เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตตาม 

วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีไดดวยการสงเสริมกิจกรรมหรือโครงการ หรือเทศกาลวันสาทรไทยซึ่งตองนํา

ลูกหลาน หรือประชาชนทั้งหมดที่นับถือพระพุทธศาสนาใหมีโอกาสในการแสดงออกซึ่ง ความ

กตัญู๑๖๓หากเปนในโรงเรียนก็จะมีกิจกรรมวันพอ วันแม เปนตน๑๖๔แตหากประชาชนทั่วไปจะไมมี

โอกาสทําบุญอุทิศไปใหกับผูลวงลับไปแลว อีกทั้งยังสามารถสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาได

อีกดวย ฝายเทศบาลจะตองกําหนดกิจกรรมข้ึนมาเพื่อรองรับความคาดหวังในเทศกาลที่สําคัญ ๆ เชน 

วันสงกรานต วันข้ึนปใหม วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เปนตน๑๖๕  

   กลาวไดวา การเสริมสรางบทบาทในการทําบุญอุทิศใหกับพอแมเมื่อทานลวงลับไปซึ่ง

เปนการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี ความเช่ือของประชาชนที่นับถือพระพุทธศาสนามาอยางยาวนาน
                                                
  ๑๖๐สัมภาษณ นายสถิต ชัชวาลย, พอดีเดน เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๑๖/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๑๖๑สัมภาษณ พระครูปริยัตยาทร, รองเจาคณะอําเภอปากชม จังหวัดเลย, ๒๕/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๑๖๒สัมภาษณ นายชนกันต ศรีตน, เยาวชนดีเดน โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย, ๒๗/๐๘/๒๕๕๘. 

  ๑๖๓สัมภาษณ นางสุนีย ชมภูทอง, ผูนําชุมชนหนองผักกาม ๒ คุมวัดศรีวิชัย จังหวัดเลย, ๑๐/๐๘/๒๕๕๘. 

  ๑๖๔สัมภาษณ นายวุฒิชัย พันธพัฒน, ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๔ (ภูบอบิด) จังหวัดเลย, ๑๗/๐๗/

๒๕๕๘. 

  ๑๖๕สัมภาษณ นายนิคม สุระเกต,ุ ปลัดเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๐๗/๐๗/๒๕๕๘. 



 
๑๑๑ 

 

ที่ปฏิบัติสืบทอด ซึ่งแตละพื้นที่ก็มีประเพณีที่แตกตางกันออกไป หากเปนประเพณีความเช่ือของ

ประชาชนในเขตเมืองเลยสวนใหญนิยมในการทําบุญอุทิศสวนบุฯสวนกุศลแกบรรพบุรุษในชวง

สงกรานตเพราะลูกหลานที่ไปทํางานตางจังหวัดหรือในกรุงเทพมหานครจะกลับมาบานเพื่อสืบทอด

เจตนารมณที่ดี ซึ่งเปนการระลึกถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษที่ไดประกอบสรางสิ่งตาง ๆ ไวกับ

ลูกหลาน ฝายลูกหลานเมื่อเทศกาลสําคัญ ๆ ก็จะกลับมาสรางประเพณีโดยสืบไป ดังน้ัน การสงเสริม

บทบาทของลูกหลานที่จะทําบุญใหกับผูลวงลับไปแลวไมวาจะเปนพอแม ญาติพี่นองหรือใครก็ตามที่

ไดสรางคุณงามความดีไวกับตน ฝายเทศบาลจึงตองมีสวนในการสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเปด

โอกาสในการแสดงออกถึงความกตัญู กตเวทีโดยจัดกิจกรรมอาจจะรวมมือกับทางสถาบัน

พระพุทธศาสนาหรือชุมชนที่จะสรางอนุสรณอยางใด อยางหน่ึงเปนการตอบแทนพระคุณเหลาน้ัน 

เชน การสรางหองนํ้า การสรางกุฎีในวัด การนํากระดูกของบรรพบุรุษมาประกอบพิธีกรรมทาง

พระพุทธศาสนา เปนตน ซึ่งกิจกรรมเหลาน้ีควรที่ทําใหเกิดความชัดเจนตามรูปแบบประเพณีนิยมของ

คนไทยและคนอีสานตามความเช่ือและความศรัทธาของแตละชุมชนสืบไป 

  การเสริมสรางความเขมแข็งตอบทบาทหนาที่ของพอแมและลูกจึงควรที่จะตระหนักและ

ใหความสําคัญในฐานะสถาบันครอบครัวเปนจุดเริ่มตนของสถานการณในสังคมประกอบดวย ๕ 

บทบาทที่จะตองเสริมสรางใหเกิดศักยภาพตามบทบาทหนาที่ในการเลี้ยงดูลูกมากที่สุด ไดแก ๑. กัน

ลูกจากความช่ัว ๒. ปลูกฝงลูกไวในทางดี ๓. ใหการศึกษา  ๔. จัดแจงใหไดแตงงานกับคนดี ๕. มอบ

ทรัพยในกาลที่เหมาะสม สําหรับแนวคิดการเสริมสรางความเขมแข็งของบทบาทของลูกจะประกอบดวย 

๕ ประการ ไดแก ๑.เมื่อพอแมเลี้ยงดูอยางดีแลว ลูกตองเลี้ยงดูทานตอบแทนทานในยามชรา ๒.

ชวยเหลือกิจการงานในครอบครัว ๓. การดํารงวงศตระกูลมิใหเสื่อมเสีย ๔.การประพฤติตนเปนคนดี

ของครอบครัวและสังคม ๕. เมื่อพอแมลวงลับจากไป ลูกจะตองทําบุญอุทิศใหทาน  

   จะเห็นไดวา แนวทางการประยุกตใชนโยบายการบริหารเชิงพุทธบูรณาการเพื่อสราง

ความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลยจะตองอาศัยหลักคิดตามแนว

พระพุทธศาสนาที่สามารถนํามาใชในการกําหนดนโยบายการบริหารเพื่อใหสอดคลองกับสภาพพื้นที่

ในชุมชนเทศบาลเมืองเลยอยางมาก ที่มุงสูการนําสถาบันหลักของสังคมมาเปนกลไกในการขับเคลื่อน

สูการเสริมสรางความเขมแข็งตอบทบาทหนาที่ของครอบครัวใหมากที่สุด แมวาการดําเนินที่มายังไม

เห็นเปนรูปธรรมมากนักเพราะสวนใหญจะใชยุทธศาสตรชาติมาเปนกิจกรรมแตบางครั้งก็ยังไมเห็น

ความเปนอัตลักษณที่ควรจะเปนทําใหการดําเนินกิจกรรมทางครอบครัวขาดผลสัมฤทธ์ิในเชิงการ

แกไขปญหาและมาตรการการปองกันพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม รวมทั้งบทบาทหนาที่ของครอบครัวยัง

ไมไดรับการตอบสนองที่ตรงตอความเช่ือ ทัศนคติ คานิยม ประเพณี และวัฒนธรรมทองถ่ิน ดังน้ัน 

การประยุกตใชนโยบายการบริหารเชิงพุทธบูรณาการเพื่อสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวใน

เขตเทศบาเมืองเลยจะตองใหความสําคัญไปที่สถาบันทางสังคมที่มีอยูทําใหเกิดการประสานความ



 
๑๑๒ 

 

รวมมือลักษณะเช่ือมโยงวิถีชีวิตเขาดวยกัน ปรับบทบาทของสถาบันทางสังคมใหสามารถอบรมสัง่สอน

เด็กเยาวชน รวมทั้งสรางกลไกในการพัฒนาบทบาทของพอแมใหเกิดศักยภาพในการทําหนาที่สูงสุด 

แตทั้งน้ีจะตองเริ่มจากนโยบายการบริหารของเทศบาลเมืองใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพตามที่สังคม

มุงหวัง 

   ๔.๔.๓ แนวทางการประยุกตใชการบริหารเชิงพุทธบูรณาการเพ่ือสรางความเขมแข็ง

ของสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลย 

   ๑. การประยุกตใชในการบริหารเชิงพุทธบูรณาการระบบการวางแผน 

  แนวทางการประยุกตนโยบายการบริหารเชิงพุทธบูรณาการดานการจัดองคกรเพื่อ

สรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวเปนครอบครัวที่รูจักบทบาทหนาที่ของตนเอง๑๖๖ เชน สามี

ภรรยามีบทบาทหนาที่ตอกันดวยการยกยองซึ่งกันและกัน ใหเกียรติกันตามฐานะอยางเหมาะสม ดูแล

เอาใจใส ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ไมดูหมิ่นเหยียดหยามทั้งวาจาและทาทาง ไมวากลาวทั้งตอหนาและ

ลับหลัง ใหคําแนะนําในการปรับปรุงตนเองและรวมกันแกไขขอบกพรองซึ่งกันและกัน๑๖๗  พอแมมี

หนาที่ตอบุตร การอบรมสั่งสอน พอแมมีหนาที่ตองปลูกฝงใหบุตรสามารถควบคุมตนเองและปรับตัว

ใหเขากับสภาพสังคม และสิ่งแวดลอม ดานการเขาสังคม มารยาททางสังคม การอยูรวมกันกับผูอื่น 

เปนตน๑๖๘  

   การวางแผนเพื่อการปฏิบัติงานมีนโยบายอยูในเรื่องของสถาบันครอบครัวที่ไมไดเจาะลกึ

เพราะอุปสรรคหลายประการที่ไมสามารถจะกระทําไดก็มอบนโยบายซึ่งกองสวัสดิการใหไปดูแลเรื่อง

ของครอบครัวครอบครัวเปนสุขซึ่งเปนการจัดกิจกรรมโครงการที่จะสงเสริมความอบอุนในครอบครัว 

แตกระน้ัน กิจกรรมโครงการสวนมากจะเปนความรับผิดชอบของการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษยที่เขามาประสานงานกันในดําเนินกิจกรรม๑๖๙ ซึ่งแมสาเทศบาลจะมีความรับผิดชอบในเขต

ชุมชนแตเหมือนกับวาไมไดเปนเจาภาพใหญในการดําเนินการ ทําไดเพียงบางเรื่อง เชน การสงเสริม

หรือวาการตัดเลือกรางวัลแมดีเดน ก็มีอยูคือมีการคัดเลือกแมดีเดน พอดีเดนก็ทําไปตามระเบียบ

กฎเกณฑตาง ๆ ที่ระบุไว๑๗๐ 

  กระบวนการวางแผนจะตองทําใหเทศบาลมีองคความรูพอที่จะเช่ือมโยงระหวาง

กระบวนการกับผลที่เกิดข้ึนโดยเฉพาะการบูรณาการแผนระหวางกองสวัสดิการสังคมกับกอง

การศึกษาจะตองทํางานใหชัดเจนข้ึนมาก็จะทําใหสถาบันครอบครัวมีความเขมแข็งข้ึน คือ กอง

                                                
  ๑๖๖สัมภาษณ นายนิคม สุระเกต,ุ ปลัดเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๐๗/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๑๖๗สัมภาษณ นางสุนีย ชมภูทอง, ผูนําชุมชนหนองผักกาม ๒ คุมวัดศรีวิชัย จังหวัดเลย, ๑๐/๐๘/๒๕๕๘. 

  ๑๖๘สัมภาษณ นางวาสนา จิรนาท, รองนายกเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๒๓/๐๗/๒๕๕๘ 

  ๑๖๙สัมภาษณ นายสัมพันธ คูณทวีลาภผล, นายกเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๒๙/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๑๗๐สัมภาษณ นางวาสนา จิรนาท, รองนายกเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๒๓/๐๗/๒๕๕๘ 



 
๑๑๓ 

 

สวัสดิการสังคมจะดูแลการใหความชวยเหลือใหเด็กมีคุณธรรมมีจริยธรรม มีงบประมาณใหโรงเรียน

ทําแผนทําโครงการในเรื่องของการที่จะใหบานกับโรงเรียนจับมือกันดูแลเด็ก๑๗๑ นอกจากมีพันธกิจที่

จะตองบรรลุเปาหมายอาจจะมีลักษณะการเช่ือมโยงในบางเรื่องนาจะเปนไปได หากพดูหลกัคิดของคํา

วา บวร คือ บาน วัดโรงเรียน๑๗๒  กองสวัสดิการ หมายถึง ภาคสังคมทั้งหมดเปนจุดชนวนสําคัญที่จะ

ขับเคลื่อนนาจะเปนนโยบายการบริหารที่ดีที่จะตองบูรนาการระหวางหนวยงานกับหนวยงาน จะตอง

ทํางานรวมกันใหชัดเจน๑๗๓ นอกจากน้ี มองไปถึงเรื่องการศึกษามุงไปสูเฉพาะเยาวชนเปนหลัก แตวา

ในสวนของพอแมบางอยางฝายการศึกษาไมแตะตองทําใหแบบอยางหรือตัวแบบของการศึกษายังไม

ปรากฏภายในครอบครัว หากมีโครงการออกภาคสังคมฝายการศึกษาก็ไปหรือจุดศูนยกลางอยูที่

ระบบการวางแผนจะตองมีการ เ ช่ือมโยงโดยเฉพาะสํา นักงานเขตพื้นที่ การ ศึกษา หรือ

สถาบันการศึกษาอื่น ๆ แตตอนน้ีเทศบาลก็เริ่มเอาเขามาแลวโดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

กรมสงเสริมเริ่มดึงบานวัดโรงเรียนรวมกันวางแผนมากย่ิงข้ึน รวมทั้งชุมชนไหนที่ทําไดดี ตองเชิดชูกจ็ะ

เปนตัวอยางตองเขียนแผนเขียนโครงใหชัดเจนในเรื่องบวนการสรางครอบครัวใหเขมแข็ง๑๗๕  

   เพราะทุกวันน้ีจะเปนหวงสําหรับสังคมหนุมสาวที่มีครอบครัวใหมหรือครอบครัว

ระดับกลางไปทํางานกันทั้งหมดจะเหลือแตผูสูงอายุเลี้ยงหลาน จึงนาหวงมากในอนาคต วาเยาวชนจะ

เปนอยางไรอยูกับปูยาตายายาการอบรมการอะไรก็ไมเขมแข็งปลอยตามใจมากก็นาหวงอยู๑๗๖

บางครั้งไปอบรมเด็กที่โรงเรียนในเขตเทศบาล เด็กนักเรียนประมาณ ๓๐๐ กวา คุณครูที่สอนนักเรียน

ก็กํากับแลวก็สั่งสอนอยูในเกณฑดีมากอยูเขตภูบอบิดเทศบาล ๔ ทําใหเห็นบทบาทโรงเรียนในอนาคต

หากเริ่มตนต้ังแตเด็กไดดีก็คิดวานาจะเปนตัวนําดีที่ดีกวาครอบครัวในระดับหน่ึงแตขณะเดียวกัน

โรงเรียนที่ดีเหมือนนับโรงเรียนเทศบาล ๔ ของก็มีนอยตามสภาพเศรษฐกิจการปรับตัวตามเศรษฐกิจ

มากเกินไปการเรียนการสอนการเอาใจใสดูแลนักเรียนก็ไมเหมือนกัน ถานโยบายปฏิรูปการศึกษา

สามารถแปลงโรงเรียนมาเปนพอเปนแมจริง ๆ  นาจะดีมาก เพราะโรงเรียนก็เปรียบเหมือนพอแมคนที่ 

๒ อยูแลว จะตองสรางเด็กมีวินัย หากโรงเรียนสอนใหเด็กมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบจะดี

                                                
  ๑๗๑สัมภาษณ นางพิกุลทอง ไชยปญหา, ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, 

๒๓/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๑๗๒สัมภาษณ นายนิคม สุระเกตุ, ปลัดเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๐๗/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๑๗๓สัมภาษณ นายสัมพันธ คูณทวีลาภผล, นายกเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๒๙/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๑๗๔สัมภาษณ นายสถิต ชัชวาลย, พอดีเดน เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๑๖/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๑๗๕สัมภาษณ นางวยุรี พรมวาสี, ประธานคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีอําเภอเมือง จังหวัดเลย, ๐๖/

๐๘/๒๕๕๘. 

  ๑๗๖สัมภาษณ นางพิมลพรรณ จันทรสะอาด แมดีเดนเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๒๔/๐๗/๒๕๕๘. 



 
๑๑๔ 

 

มาก๑๗๗  ซึ่งเทาที่เห็นผูวาราชการจังหวัดเลยจะรณรงคเก็บขยะทําความสะอาดบานสะอาดเมือง

โรงเรียนทุกโรงเรียนใหความรวมมืออยางมาก ในโรงเรียนสะอาดแตนอกโรงเรียนจะสกปรกเพราะวา

เด็กอบรมมาก็อยูในโรงเรียน แตทุกวันน้ีความสะอาดจี้ลงไปทุกพื้นที่เด็กก็มีความรับผิดชอบข้ึนอีก

ระดับหน่ึงทําใหเด็กมีวินัยรูระเบียบของสังคมโรงเรียนก็ตองเปนแกนนําใหกับเด็กในอนาคตเพียงแต

จะตองทําใหเด็กมีวินัยทั้งนอกโรงเรียนและในโรงเรียน๑๗๘ 

   การบริหารจะตองทําการแบงงานกันทําเปนสวนๆ ในเทศบาลโดยเฉพาะกองสวัสดิการ

สังคม ใหมีความรับผิดชอบในเรื่องใดเรื่องหน่ึงอยางชัดเจนเกี่ยวกับการนําหลักพุทธธรรมไป

ประยุกตใชที่สามารถตอบสนองตอการเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวซึ่งปจจุบันแมวา

จะมีการแบงงานกันทําแตการประยุกตใชหลักพุทธธรรมยังพบเห็นนอยมาก๑๗๙ ดังน้ัน โครงสรางของ

องคกรจะตองเพิ่มระดับการนําหลักพุทธธรรมไปใชใหมากย่ิงซึ่งอาจจะตองศึกษาเรื่องกลยุทธการนํา

หลักพุทธธรรมไปประยุกตใช๑๘๐จะตองมีนโยบายพวงไปกับการดําเนินงานของผูนําชุมชน  ซึ่งนโยบาย

จะมีลักษณะการสรางอุปนิสัยซึ่งทั่ว ๆ ไป ซึ่งแตละครอบครัวก็มีอยูบาง แตเทศบาลจะตองเขาไปเนน

กําชับและก็ขยายใหเกิดเปนรูปธรรมชัดเจน๑๘๑  จะสามารถนําไปปรับใชกับชีวิตในครอบครัวได  

เพราะในอดีตก็มีมาแลวเกี่ยวกับสถาบัน บาน วัด และโรงเรียน ซึ่งตองทําใหบานมีความสะอาดพอใน

บานสะอาดเรียบรอย วัด และโรงเรียงสามารถที่จะนํามาสื่อมาประสานกันได หาก ๓ สถาบัน มา

ประสานกันไดชีวิตครอบครัวก็จะดีข้ึน  นโยบายที่ใหไปเมื่อเร็ว ๆ น้ีก็เอาชุมชนสองชุมชนเปนตนแบบ

ชุมชนที่กกมวงชีกับชุมชนภูบอบิดซึ่งเปนชุมชนที่ไมใหญมากนัก๑๘๒ 

  แนวทางการประยุกตใชในการบริหารเชิงพุทธบูรณาการระบบการวางแผน จากผลเชิง

ปริมาณทําใหเห็นวา ทางเทศบาล วัด ชุมชน และโรงเรียนควรมีสวนรวมในการวางแผนเพื่อการ

ปองกันพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของลูกหลาน ควรสงเสริมใหบิดามารดาเขาวัดปฏิบัติเปนแบบอยางที่

ดีตอการปลูกฝงลูกในทางดี ควรมีนโยบายการบริหารเพื่อการสงเสริมการศึกษาใหกับประชาชนใน

ชุมชน ควรใหความรูแกประชาชนในชุมชนกอนที่จะมีลูกเพื่อใหไดครอบครัวที่เปนสุข ควรมีแผน

โครงการเพื่อใหบิดามารดามอบทรัพยใหลูกในกาลที่สมควร ควรมีนโยบายการบริหารเพื่อกําหนด

แผนการสงเสริมใหลูกเกิดความกตัญูตอผูมีพระคุณ ควรมีนโยบายการบริหารเพื่อกําหนดแผน

                                                
  ๑๗๗สัมภาษณ นายวุฒิชัย พันธพัฒน, ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๔ (ภูบอบิด) จังหวัดเลย, ๑๗/๐๗/

๒๕๕๘. 

  ๑๗๘ สัมภาษณ นายสัมพันธ คูณทวีลาภผล, นายกเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๒๙/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๑๗๙สัมภาษณ นายวิสิทธ์ิ สนามชวด, ผูอํานวยการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย จังหวัดเลย, ๑๖/

๐๗/๒๕๕๘. 

  ๑๘๐สัมภาษณ พระครูปริยัตยาทร, รองเจาคณะอําเภอปากชม จังหวัดเลย, ๒๕/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๑๘๑สัมภาษณ นายนิคม สุระเกต,ุ ปลัดเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๐๗/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๑๘๒สัมภาษณ นายสัมพันธ คูณทวีลาภผล, นายกเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๒๙/๐๗/๒๕๕๘. 



 
๑๑๕ 

 

กิจกรรมใหเยาวชนมีเวลาในการชวยเหลือการงานของครอบครัว ควรมีแผนดําเนินงานเพื่อการ

สนับสนุนใหสมาชิกในครอบครัวมีความสามารถในการดํารงวงศตระกูลอยางมีเกียรติ ควรมีแผน

กิจกรรมรวมกับสถาบันครอบครัวใหบอยมากที่สุดเพื่อสามารถช้ีแนะใหลูกหลานประพฤติตนเปนคนดี

และควรมีแผนโครงการสงเสริมประเพณีของชาวพุทธเพื่อใหสมาชิกในสังคมเห็นคุณคาของผูที่มี

พระคุณดวยการทําบุญอุทิศให ซึ่งสามารถสรางแผนทางการประยุกตใชเพื่อการกําหนดนโยบายการ

บริหารพุทธบูรณาการใหกับความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวไดดังตอไปน้ี 

  ประการที่ ๑ กําหนดแผนการสงเสริมการมีสวนรวมจากภาคสถาบันทางสังคมใหมาก

ที่สุดอยางนอยรอยละ ๘๐ เพื่อสํารวจและรวบรวมขอมูลในการวางแผนใหตรงกับลักษณะปญหาและ

สิ่งที่ตองการพัฒนาที่เกิดภายในครอบครัวของประชาชนเทศบาลเมืองเลย พรอมทั้งการนําหลักพุทธ

ธรรมมาสรางเงื่อนไขในการกําหนดวิธีการปฏิบัติที่สอดคลองกับการดําเนินชีวิตของประชาชนที่นับถือ

พระพุทธศาสนา  

 ประการที่ ๒ กําหนดแผนการจัดกิจกรรมระหวางภายในครอบครัวที่เช่ือมโยงไปยัง

สถาบันทางสังคมอื่น เชน วัด ชุมชม และโรงเรียนใหสามารถสรางระบบและกลไกในการเขาถึงองค

ความรูทางดานครอบครัวอยางแทจริงและอยางตอเน่ือง  

 ประการที่ ๓ กําหนดแผนการเสริมสรางความเขมแข็งตอบทบาทของพอแมและบทบาท

ลูกดวยการแจกแจงบทบาทหนาที่ใหชัดเจนพรอมทั้งจัดทําคูมือประกอบเพื่อแจกจายไปยังครอบครัว

ใหมากที่สุด 

  ประการที่ ๔ กําหนดแผนการสงเสริมการศึกษา สุขอนามัย อาชีพ และอื่น ๆ ใน

ครอบครัวที่ไมสามารถดูแลสมาชิกครอบครัวไดเพื่อลดปญหาที่สืบเน่ืองไปยังปญหาอื่น ๆ  

 ประการที่ ๕ กําหนดแผนการสงเสริมการวางแผนครอบครัวมือใหมใหสามารถมี

แผนการสรางองคความรูในการอบรมเลี้ยงลูก รวมทั้งการแผนการพัฒนาทักษะ ความสามารถใหกับ

พอแมในการอบรมสั่งสอนใหลูกเปนคนดีของสังคม 

  ประการที่ ๖ กําหนดแผนการสงเสริมกิจกรรมของครอบครัว เชน โครงการกีฬา

ครอบครัว โครงการครอบครัวเขาวัดปฏิบัติธรรม โครงการศาสนทายาทในชุมชนชาวพุทธ โครงการ

ครอบครัวตอบปญหาธรรมะ เปนตน  

  ประการที่  ๗ กําหนดแผนครอบครัวตัวอย างเ ชิงพุทธโดยอาศัยกิจกรรมทาง

พระพุทธศาสนาเปนฐานและกําหนดตัวช้ีวัดตามแนวพระพุทธศาสนา เชน หลักทิศ ๖ เปนตน 

  ประการที่ ๘ กําหนดแผนการสงเสริมโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย โรงเรียน

ครอบครัวธรรมะ โรงเรียนวิถีชาวพุทธ โรงเรียนธรรมะศึกษาสําหรับการชาวพุทธทุกรุน เปนตน เพื่อ

เสริมบทบาทของพระสงฆในการทํางานรวมกันชุมชน 

 



 
๑๑๖ 

 

  ๒. แนวทางการประยุกตใชในนโยบายการบริหารเชิงพุทธบูรณาการระบบการจัดองคกร 

   แนวทางการประยุกตนโยบายการบริหารเชิงพุทธบูรณาการดานการจัดองคกรเพื่อสราง

ความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานครอบครัวไมวาจะเปนเครื่องขายภาค

ประชาชน ภาคีเครือขายตาง ๆ เชน สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ศูนยพัฒนา

ครอบครัวในชุมชนเขตจังหวัดเลย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปนตน๑๘๓ ซึ่งภาคเครือขาย

เหลาน้ีลวนมีความรูความสามารถที่เหมาะสมกับการทํางานดานครอบครัว และมีศักยภาพการพัฒนา

บุคลากรดานครอบครัวอยางตอเน่ือง๑๘๔ดวยการจัดองคกรแบบบูรณาการภารกิจเขาดวยกันใหสอด

รับกับความตองการและสภาพปญหาที่เกิดข้ึนในเทศบาลเมืองเลย รวมทั้งการสรางความพรอมใหกับ

หนวยงานภายในใหสามารถจะบริหารจัดการแบบลักษณะการเขาใจปญหารวมกันอยางตอเน่ืองที่จะ

นําไปสูการปองกันปญหาทางครอบครัวที่จะเกิดข้ึน๑๘๕ เพราะปญหาบางอยางจะใหกองสวัสดิการ

สังคมเปนผูรับผิดชอบในงานสรางครอบครัวที่เขมแข็งทั้งหมดก็ไมได เชน การศึกษาตอของพอแม 

และการศึกษาของลูกก็เปนหนาที่ของกองการศึกษาจะตองดูแลรับผิดชอบ แตการศึกษาจะตองชวยให

ครอบครัวมีฐานะเศรษฐกิจในชุมชนดีข้ึน มีอาชีพที่หลากหลายมากข้ึน ทําใหครอบครัวมีรายไดมากข้ึน 

เปนตน ก็ตองใชฐานขององคความรูจากกองสวัสดิการทางสังคมเขามาชวยในการวางแผนจัด

การศึกษาใหครอบครวั ๑๘๖ 

  การจัดโครงสรางขององคกรตองเปนตามพระราชบัญญัติเทศบาลสวนการจัดองคการ

ภายในที่รับผิดชอบในสวนของครอบครัวที่ตองกําหนดจากยุทธศาสตร  วิสัยทัศน  กลยุทธก็ทําไปแต

วากระบวนที่จะทําใหบรรลุผลสัมฤทธ์ิผลจริงบางอยางอธิบายไมได เพราะมีแตทํามีงบประมาณมาก็

ทําตามโครงการก็ทําเสร็จไปแตวากระบวนการบรรลุผลก็ไดเทาน้ัน๑๘๗ ซึ่งการขับเคลื่อนสถาบันทาง

ครอบครัวที่จะถอดองคความรูระหวางวัดบานโรงเรียนเทศบาลที่เปนตัวแทนจุดฉนวนตรงน้ีสําคัญมาก

ที่จะเปนจุดฉนวนตนเหตุที่นําไปสูการแสดงบทบาทของการเปนพอเปนแมที่ดี โดยเฉพาะการจัด

องคกรปจจุบันน้ีมีความคลองตัวมาก มองวาเทศบาลจะมีอยูหลายกอง ซึ่งกองสวัสดิการสังคมพันธกิจ

เยอะมากสําหรับกิจกรรมทางครอบครัวที่ตองรับผิดชอบถึง ๔๙ ชุมชม และแยกยอยออกมา

                                                
  ๑๘๓สัมภาษณ นางวาสนา จิรนาท, รองนายกเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๒๓/๐๗/๒๕๕๘ 

  ๑๘๔สัมภาษณ นางพิกุลทอง ไชยปญหา, ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, 

๒๓/๐๗/๒๕๕๘. 

 ๑๘๕สัมภาษณ นายวิสิทธ์ิ สนามชวด, ผูอํานวยการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย จังหวัดเลย, ๑๖/

๐๗/๒๕๕๘. 

  ๑๘๖สัมภาษณ นายสัมพันธ คูณทวีลาภผล, นายกเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๒๙/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๑๘๗สัมภาษณ นางพิกุลทอง ไชยปญหา, ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, 

๒๓/๐๗/๒๕๕๘. 



 
๑๑๗ 

 

รับผิดชอบแตละกิจกรรมทําใหศักยภาพแมวาจะมีความคลองตัว แตจะทําใหครอบครัวเขมแข็ง

ทั้งหมดจะความยากแตกตางกันออกไปแตละบริบทของชุมชน๑๘๘ 

  สวนเกี่ยวกับสุขภาพในครอบครัวจะมีกระทรวงสาธารณะสุขที่รับผิดชอบอยางเชน รวมกับ

ครอบครัวในชุมชนและเทศบาลในการดูแลสุขภาพอยูแลวแตอาศัยขอมูลจากเทศบาลจึงตองประสาน

การทํางานรวมกันทั้งหมด รวมทั้งผูนําชุมชน อส.ม.เปนตน๑๘๙ เพราะกองสาธารณะสุขก็มีทั้งพยาล

วิชาชีพที่เปนพยาบาลก็ออกไปอบรมออกไปดูแลผูมีที่มีปญหาดานสุขภาพ รวมทั้งการปองกันภัยโรค

ปจจุบันทันดวนก็เตรียมพรอม สวนเด็กวัยรุนทุกวันน้ีเปลี่ยนแปลงไวเร็วมาก๑๙๐ สิ่งที่ครูสะทอนปญหา

มายังเทศบาลวาใหไปเรียนแบบตะวันตก เพราะแนวคิดตะวันตกจะมีเพศสัมพันธก็มีแบบงายๆ แตก็มี

การปองกัน รูวิธีปองกันทําใหบางปญหาก็นอยลง  แตสําหรับเด็กเยาวชนคนไทยรูจักการมีเพศสัมพันธ

แตไมรูจักปองกัน๑๙๑ ซึ่งทางครอบครัวไทยกําลังสับสนทางความคิดเกากับความคิดใหม คือ สังคมไทย

รับวัฒนธรรมมาจากตะวันตกเยอะมากในขณะทีค่วามเขมแข็งทางครอบครัวก็มีอยูองคความรูในการ

ดูแลครอบครัวเทศบาลจัดใหหนวยงานภายในประสานงานไปยังกองสาธารณะสุขใหมีการใหความรูใน

การมีเพศสัมพันธทุกโรงเรียน ไปแนะนําวิธีใชถุงยางอนามัยคงจะดีข้ึนบางตามสภาพการณ แตเปน

เปอรเซ็นที่นอยที่เขาใจไมดีข้ึน แบบแนะนํา ๑๐๐% เขาใจนําไปใช ๑๐๐% ก็คงยากเพราะความอายุ

ของเด็กยังมีอยูแตทุกวันน้ีเด็ก ๆ จะกลา ๆ เหมือนกับไมอายอะไรเดินข้ึนโรงแรมแบบไมมีความ

ละอายเหมือนกับวาเปนเรื่องปกติของเด็กเยาวชนในปจจุบัน๑๙๒  

  การทํางานของกองสวัสดิการสังคมที่มีกองสาธารณะสุขประสานงานการดําเนินงานรวมกัน  

ก็เกี่ยวกับชีวิตครอบครัว สวัสดิการรักษารักษาพยาบาลเกี่ยวกับการขยายของโรคก็เปนของสาธารณะ

สุขก็ทํางานรวมกัน  กองศึกษาก็มีครูสังกัดอยูที่กองศึกษา  แตกองศึกษาทุกวันน้ีสวนมากจะเนนแต

ประเพณีวัฒนธรรมอาศัยโรงเรียนที่ข้ึนกับเทศบาล๑๙๓ สําหรับการประสานงานกับหนวยงานขางนอก

อยางเชน ทางวัด งานโรงเรียนเทศบาลที่รับผิดชอบ ทางเทศบาลจะมีแตประเพณีวัฒนธรรมที่เขาไป

ประสานเกี่ยวกับผูนําชุมชน สําหรับสมาชิกสภากม็ีบทบาทสวนหน่ึงก็ลงอยูกับวัดอยาง สท. หรือเปน

ประธานชุมชนหรือเปนกรรมการชุมชน๑๙๔ คนที่เสียสละสวนตัวก็ไปอยูวัดก็ชวยงานวัดก็คงจะเปน

                                                
  ๑๘๘สัมภาษณ นางวาสนา จิรนาท, รองนายกเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๒๓/๐๗/๒๕๕๘ 

  ๑๘๙สัมภาษณ นางสุนีย ชมภูทอง, ผูนําชุมชนหนองผักกาม ๒ คุมวัดศรีวิชัย จังหวัดเลย, ๑๐/๐๘/๒๕๕๘. 

  ๑๙๐สัมภาษณ นางพิมลพรรณ จันทรสะอาด แมดีเดนเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๒๔/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๑๙๑สัมภาษณ นายวุฒิชัย พันธพัฒน, ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๔ (ภูบอบิด) จังหวัดเลย, ๑๗/๐๗/

๒๕๕๘. 

  ๑๙๒สัมภาษณ นางวยุรี พรมวาสี, ประธานคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีอําเภอเมือง จังหวัดเลย, ๐๖/

๐๘/๒๕๕๘. 

  ๑๙๓สัมภาษณ นายสัมพันธ คูณทวีลาภผล, นายกเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๒๙/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๑๙๔สัมภาษณ นายนิคม สุระเกต,ุ ปลัดเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๐๗/๐๗/๒๕๕๘. 



 
๑๑๘ 

 

สวนน้ีที่เปนกรรมการชุมชนสมาชิกสภาสามารถประสานผลักดันโครงการขณะเดียวกันก็จะใหวัดเปน

แกนนําโดยบริบทของพระเกี่ยวกับศาสนาการอบรมซึ่งเทศบาลจะเปนคนนําวัยรุนเขาวัด๑๙๕ 

  ความคาดหวังจากบทบาทของวัดที่จะทํางานเพื่อสังคม ที่จะทํางานภายนอกวัด เพื่อทํางาน

ใหกับชาวบานสามารถจะปลดทุกขใหชาวบานและแกปญหาครอบครัวใหชาวบานเปนสิ่งที่คาดหวัง

ดวยเชนกันเพราะทุกวันน้ีทั้งหนวยงานเทศบาลก็มีการเขาวัดอยูบางแตก็นอย สวนชาวบานก็เขาวัดได

ตามสภาพการณที่เอื้ออํานวยให ซึ่งคนที่เขาไปวัดทุกวันสวนหน่ึงก็ไปรักษาศีล ๕ ศีล ๘  เพราะยึดถือ

กันมา ย่ิงในชวงพรรษาก็จะมีชาวบานไปชวยเหลือวัดซึ่งเปนเรื่องปกติที่มีการปฏิบัติกันอยางน้ัน 

เทศบาลก็เพียงแตจัดสถานที่สามารถจะเสริมเรื่องสถานที่ แตเรื่องการสงเสริมการผลักดันเรื่อง 

ประเพณีวัฒนธรรมก็ทําไดไมมาก๑๙๖ ดังน้ัน ความรวมมือระหวางวัดกับเทศบาลไปเปนตามประเพณี

นิยมมากกวาก็ตองเปนนายกสั่งการไมใชกองสวัสดิการกองเดียว๑๙๗ 

   แนวทางการประยุกตใชในการบริหารเชิงพุทธบูรณาการระบบการจัดองคกร ซึ่งทําใหเห็น

วา เทศบาลควรเปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการสงเสริมใหบิดามารดาสามารถทําหนาที่เพื่อปองกัน

ลูกจากพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม การปลูกฝงลูกไวในทางดี ควรใหเทศบาลมีการฝกอบรมวิธีการเลี้ยงดู

ลูกอยางถูกตอง ควรมีนโยบายในการจัดฝกอบรมอาชีพใหกับครอบครัวที่ยากจน ควรมีนโยบาย

ทางการบริหารในใหความรูตอบิดามารดาเพื่อใหลูกไดแตงงานกับคน ดีควรมีกิจกรรมสรางความรู

ใหกับครอบครัวเกี่ยวกับทรัพยสมบัติในครอบครัว ควรมีโครงการยกยองเชิดชูลูกที่มีความกตัญู

กตเวที ควรมีแผนการฝกอาชีพของพอแมใหกับบุตรธิดาเพื่อความเช่ียวชาญควรที่จะมีโครงการ

กระตุนใหกับเยาวชนเพื่อการรักษาภาพลักษณที่ดีของตระกูลควรมีทีมงานในองคกรเพื่อการสงเสริม

การปฏิบัติตนตามหลักวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมควรที่จะจัดเทศกาลรําลึกผูมีพระคุณที่ลวงลับไป

ตามแนวทางพระพุทธศาสนาดวยการทําบุญอุทิศใหซึ่งสามารถกําหนดแนวทางการประยุกตใชใน

นโยบายการบริหารเชิงพุทธบูรณาการตามลักษณะการจัดองคกรไดดังตอไปน้ี 

  ประการที่ ๑ กําหนดใหสถาบันในชุมชนเปนสวนหน่ึงของโครงสรางองคกรยอยข้ึนกับ

กองสวัสดิการสังคม เชน องคกรทางพระพุทธศาสนา องคกรในชุมชน องคกรทางการศึกษา 

สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย องคกรทางวัฒนธรรมจังหวัด สํานักงานสวัสดิการสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษยและเครือขายดานครอบครัว 

 ประการที่ ๒ กําหนดขอบเขตในการทํางานรวมกันโดยแบงบทบาทหนาที่และความ

รับผิดชอบของแตละองคกรยอยใหสามารถขับเคลื่อนการดําเนินงานดวยงบประมาณของเทศบาล

อยางสมเหตุสมผล 

                                                
  ๑๙๕ สัมภาษณ นางวาสนา จิรนาท, รองนายกเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๒๓/๐๗/๒๕๕๘ 

  ๑๙๖สัมภาษณ พระครูสุตคุณาลงกรณ, รองเจาคณะอําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย, ๒๕/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๑๙๗ สัมภาษณ นายนิคม สุระเกต,ุ ปลัดเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๐๗/๐๗/๒๕๕๘. 



 
๑๑๙ 

 

 ประการที่ ๓ กําหนดโครงสรางองคกรเยาวชนชาวพุทธใน ๔๙ ชุมชนเพื่อเปนเครือขาย

ทางการดําเนินงานของกิจกรรมที่สอดคลองกับนโยบายการบริหารของเทศบาล 

 ประการที่ ๔ กําหนดโครงสรางองคกรดวยความรวมมือของพระสงฆในการดําเนิน

กิจกรรมทางสังคมใหอยูในรูปของสมาชิกทํางานเพื่อครอบครัวในทุกชุมชน หรือแตงต้ังพระพุทธให

เปนที่ปรึกษาในทุก ๆ ชุมชน 

 ประการที่ ๕ จัดต้ังศูนยกลางครอบครัวชาวพุทธเพื่อเปนศูนยการประสานงาน ศูนย

ประชาสัมพันธระหวางครอบครัวและใหความรูเกี่ยวกับองคความรูทางพระพุทธศาสนาไดตลอด ๒๔ 

ช่ัวโมงซึ่งควรกําหนดบทบาทหนาที่ใหชัดเจน 

 

   ๓. แนวทางการประยุกตใชในการบริหารเชิงพุทธบูรณาการระบบระบบการจัดบุคลากร 

    แนวทางการประยุกตการบริหารเชิงพุทธบูรณาการดานจัดบุคลากร ที่จะตองดูแลภาระ

งานในเทศบาลจะเห็นไดวา บุคลากรสามารถปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปไดตามสภาพกําลังความรู

ความสามารถของตนเอง๑๙๘ แตหากพูด บุคลากรสวนใหญจะไมคอยกระตุนการปฏิบัติงานที่เขมงวด

มากนัก ซึ่งอาจจะเกี่ยวกับความขัดแยงที่อาจจะเกิดข้ึนในองคกร จึงตองมีนโยบายสําหรับการบริหาร

บุคลากรใหสามารถเพิ่มศักยภาพในการทํางานรวมกับชุมชนใหมากข้ึน รวมทั้งขวัญและกําลังจาก

ผูบริหารองค๑๙๙ อีกทั้ง บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยูยังไมเพียงตอการทํางานในระดับครอบครัวจึงตองเพิม่

อัตรากําลังคนใหมากข้ึนตามไปเพราะสถานการณในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วจึงตองรอบ

รับภาระงานและสภาพปญหาที่เกิดข้ึนอยางตอเน่ือง๒๐๐  

    การจัดบุคลากรในกองสวัสดิการสังคม เพราะบุคลากรกับจํานวนชุมชนมันไมเพียงพอ

ตอ ๔๙ ชุมชน ก็ตองอาศัยผูนําชุมชนหรือเครือขายที่มีอยู หรือศูนยพัฒนาครอบครัวใหเขามาชวยใน

การสรางครอบครัวที่เขมแข็งจะใหมีประสิทธิภาพจริง ๆ ซึ่งตองมองภาพขางหนาอยางชัดเจน จะตอง

มีเสนทางการเดินไปอยางไร๒๐๑ อยางกองสวัสดิการที่ทําอยูน้ีก็คือมีแตติดตามประเมินผลและกส็รปุวา

ครอบครัวไหนมีความเขมแข็งแตบางครอบครัวที่ปจจัยเชิงปญหาอยูก็ยังขาดกระบวนการที่จะ

สงเสริม๒๐๒และที่สําคัญในครอบครัวที่มีความเขมแข็งก็เปนสวนนอย ซึ่งสวนใหญจะเปนครอบครัวที่มี

                                                
  ๑๙๘สัมภาษณ นางพิกุลทอง ไชยปญหา, ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, 

๒๓/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๑๙๙สัมภาษณ นางสุนีย ชมภูทอง, ผูนําชุมชนหนองผักกาม ๒ คุมวัดศรีวิชัย จังหวัดเลย, ๑๐/๐๘/๒๕๕๘. 

  ๒๐๐สัมภาษณ นายวิสิทธ์ิ สนามชวด, ผูอํานวยการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย จังหวัดเลย, 

๐๗/๒๕๕๘. 

  ๒๐๑สัมภาษณ นางสุนีย ชมภูทอง, ผูนําชุมชนหนองผักกาม ๒ คุมวัดศรีวิชัย จังหวัดเลย, ๑๐/๐๘/๒๕๕๘. 

  ๒๐๒สัมภาษณ นางวยุรี พรมวาสี, ประธานคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีอําเภอเมือง จังหวัดเลย, ๐๖/

๐๘/๒๕๕๘. 



 
๑๒๐ 

 

ธุรกิจของตนเอง เปนครอบครัวที่รับราชการ เปนครอบครัวที่มีฐานเศรษฐกิจดีอยูแลวที่ผานก็มีการ

คัดเลือกครอบครัวดีเดนข้ึนมาแลวครอบครัวเพื่อใหหนวยงานเก็บลักษณะขอมูล ในเรื่องการสํารวจ

อะไรตาง ๆ แตวาขอมูลเหลาน้ันเมื่อจัดมาเปนองคความรูมาแลว ก็ยังไมแนใจวาถูกนําไปใชอยางไรใน

ภาพสังคมอยางไร ดังน้ัน หนวยงานที่เปนพัฒนาสังคมก็จะหยิบข้ึนมา การชวยเหลือตองมีการพัฒนา

หรือใหทําเปนกระบวนการข้ันตอนที่ชัดเจน๒๐๓ ดังน้ัน การจัดบุคลากรในสวนครอบครัวที่ยังมีปญหา

มาก อาจจะตองจัดบุคลากรลงไปชวยเหลือโดยเฉพาะบุคลากรที่มีประสบการณที่จะทําใหครอบครัว

ประสบผลสําเร็จในการดํารงชีวิต เพราะบางครอบครัวที่มีอาชีพรับราชการกับครอบครัวที่มีอาชีพ

รับจางอาจจะมีการแยกสรุปผลรายงาน เพื่อปรับเปลี่ยนแผนไปตามลักษณะของครอบครัวใน

ชุมชน๒๐๔ ฉะน้ัน ภาวะทางเศรษฐกิจจึงเปนตัวแปรในการเลือกพิจารณาบุคลากรระดับครอบครัวให

ตรงกับปญหาที่เกิดข้ึนรวมทั้งบริบทการนําองคความตาง ๆ เขาไปชวยเหลือ และกระตุนทางกิจกรรม

โครงการตามแผนงานของเทศบาล เพราะการทํางานบางอยางตองแยกแยะขอมูลในเรื่องอะไรตาง ๆ  

องคกรก็ตองรองรับการทํางานที่มันหลากหลายไมใชทํางานเชิงเด่ียวแตวาตองหลากหลายทาง

สังคม๒๐๕ ซึ่งจากการทํางานที่ผานมากพอจะมองเห็นภาพ การทํางานในลักษณะเก็บผลตอนปลาย 

หรือแกไขปญหาที่ปญหาที่ปลายเหตุแตปจจุบันจะตองบูรณาผลที่เกิดข้ึนเพื่อไปดูเหตุทําใหการดูแล

ครอบครัวทําใหดีย่ิงข้ึนกวาเดิมที่จะนําขอมูลตาง ๆ ไปปรับปรุง ไปพัฒนาครอบครัวน้ันซึ่งอยูในรูป

ของกระบวนการทํางานรวมกันในหนวยงานที่ทํางานอยูกลุมเปาหมายเดียวกันแตละกองอาจจะมี

บทบาทหนาที่แตกตางกันเพียงแตวากลุมเปาหมาย คือ อันเดียวกันก็ทําใหมีเปาหมายที่ชัดเจนมาก

ย่ิงข้ึน๒๐๖ 

    การจัดบุคลากรของกองสวัสดิการสังคมที่มองสถาบันครอบครัวเปนจุดเริ่มตนของ

สมาชิกในชุมชนที่ผานการขัดเกลาอะไรตางๆ ทางสถาบันครอบครัวถือวาเปนพระเอกในการควบคุม

ทางสังคมหากเทศบาลจะจัดหนวยงานใหมีความเขมแข็งในเชิงของศักยภาพของบุคลากรเฉพาะ

บุคลากรของกองสวัสดิการสังคมจะทําใหการสรางครอบครัวที่เขมแข็งทั้ง ๔๙ ชุมชน ก็จะตองเพิ่ม

ความรับผิดชอบใหมากข้ึนอาจจะตองเพิ่มบุคลากรที่ทํางานรวมกับชุมชนอยูตลอดเวลา๒๐๗ แตเพราะ

บางสถานการณครอบครัวของบุคลากรมีปญหา เพราะทํางานเพื่อสังคมมากเกินไปจึงไมมีเวลาดูแล

                                                
  ๒๐๓สัมภาษณ นางวาสนา จิรนาท, รองนายกเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๒๓/๐๗/๒๕๕๘ 

  ๒๐๔สัมภาษณ นายนิคม สุระเกต,ุ ปลัดเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๐๗/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๒๐๕สัมภาษณ นายวิสิทธ์ิ สนามชวด, ผูอํานวยการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย จังหวัดเลย, 

๐๗/๒๕๕๘. 

  ๒๐๖สัมภาษณ นายวุฒิชัย พันธพัฒน, ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๔ (ภูบอบิด) จังหวัดเลย, ๑๗/๐๗/

๒๕๕๘. 

  ๒๐๗สัมภาษณ นางพิกุลทอง ไชยปญหา, ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, 

๒๓/๐๗/๒๕๕๘. 



 
๑๒๑ 

 

ครอบครัวของตนเองทําใหภาพการสรางครอบครัวที่เขมแข็งดูยังไมชัดเจนสําหรับตนแบบทาง

ครอบครัว๒๐๘ ดังน้ัน อาจจะตองมีการเพิ่มสวัสดิการใหกับครอบครัวบุคลากรใหเกิดความมั่นคงในการ

ปฏิบัติงานเพื่อมวลชนทั้ง ๔๙ ชุมชน เพราะเปนผูที่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองเลยทําใหบุคลากรมี

ความเขาใจโดยพื้นฐานถึงองคความรูในการสรางครอบครัว และรูถึงสภาพปญหาที่แทจริงเพียงแตตอง

พัฒนาความเสียสละเพื่อสังคมใหมากย่ิงรวมทั้งความรับผิดชอบตอครอบครัวตนเองใหดีที่สุด๒๐๙ 

นอกจากน้ีทางเทศบาลที่กําหนดขอบเขตการทํางานในพื้นที่ตาง ๆ ก็ไดจัดใหดูแลรับผิดชอบในแตละ

เขตชุมชนซึ่งตองพิจารณาตอไปวา บุคลากรที่มอบหมายภาพมีความสามารถ ศักยภาพมากนอย

เพียงใด เพราะงานการสรางครอบครัวที่เขมแข็งตองสรางดวยใจมิใชสรางดวยกําลังแหงความรูเพียง

อยางเดียวจึงอาจจะตองพัฒนาบทบาทของบุคลากรอยางตอเน่ืองอยูตลอดเวลาเพื่อชุมชนเกิดความ

มั่นใจมากที่สุด๒๑๐ 

    นอกจากน้ีอาจจะตองมีศูนยฝกอบรมบุคลากรโดยมีเปาหมาในการศึกษาหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนาเพื่อการนําหลักธรรมไปประยุกตใหเหมาะสมกับสภาพปญหาครอบครัวโดยมองไปที่

เปาหมายเชิงรุกและการช้ีนําประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเลย๒๑๑ ซึ่งอาจจะตองมีนโยบายการ

สงเสริมการศึกษาหลักธรรมสําหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานครอบครัว เชน การศึกษาตามหลักสูตร

ธรรมศึกษา การศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ การจัดต้ังศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย เปน

 แนวทางการประยุกตใชในการบริหารเชิงพุทธบูรณาการระบบการจัดบุคลาการ ซึ่งทาง

เทศบาลควรพัฒนาบุคลากรใหมีความรูเกี่ยวกับการปองกันพฤติกรรมที่ไมดีของเยาวชนเพื่อถายทอด

ไปยังบิดามารดา ควรจัดหาผูที่มีความรูมาถายทอดใหกับบิดามารดาในการปลูกฝงเยาวชนไวในทางดี 

ควรมีทีมที่สามารถสงเสริมการศึกษาใหกับบิดามารดาเพื่อความเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ของบุตร ควรจัดทีมงานในการประชาสัมพันธถึงคานิยม ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามใหกับบิดามารดา

เพื่อการจัดแจง จูงใจใหลูกไดแตงงานกับคนดี ควรมีนโยบายเกี่ยวกับทําความเขาใจตอบทบาทหนาที่

ของบิดามารดาเพื่อการพิจารณากอนมอบทรัพยใหแกบุตร ควรมีนโยบายทางการบริหารเพื่อการ

รณรงคใหกับเยาวชนตอการเลี้ยงดูบิดามารดา จะตองมีศักยภาพในการฝกอบรมใหแกเยาวชนเพื่อ

การชวยเหลือการงานที่ครอบครัวควรสงเสริมการทําหนาที่ของเยาวชนในการสรางสันติสุขภายใน

ชุมชน ควรฝกอบรมใหเยาวชนมีความประพฤติตนเปนคนดีพรอมที่จะสืบทอดกิจการของครอบครัว

และควรมีนโยบายสงเสริมใหเยาวชนเขาวัดปฏิบัติธรรมที่กอใหเกิดบุญกุศลเพื่อมอบความดีใหกับบิดา

                                                
  ๒๐๘สัมภาษณ นางพิมลพรรณ จันทรสะอาด แมดีเดนเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๒๔/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๒๐๙สัมภาษณ นายสถิต ชัชวาลย, พอดีเดน เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๑๖/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๒๑๐สัมภาษณ นางวาสนา จิรนาท, รองนายกเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๒๓/๐๗/๒๕๕๘ 

  ๒๑๑สัมภาษณ พระครูปริยัตยาทร, รองเจาคณะอําเภอปากชม จังหวัดเลย, ๒๕/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๒๑๒สัมภาษณ พระครูสุตคุณาลงกรณ, รองเจาคณะอําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย, ๒๕/๐๗/๒๕๕๘. 



 
๑๒๒ 

 

มารดาที่ลวงลับไปแลว ซึ่งสามารถกําหนดแนวทางการประยุกตใชในนโยบายการบริหารเชิงพุทธ

บูรณาการตามจัดบุคลากรไดดังตอไปน้ี 

  ประการที่ ๑  กําหนดการจัดทีมบุคลากรในการสรางความความเขมแข็งใหกับสถาบัน

ครอบครัวควรมีลักษณะบุคลากรที่หลากหลาย ไดแก ตัวแทนจากเทศบาล ตัวแทนจากองคกรทาง

พระพุทธศาสนา ตัวแทนจากครอบครัวในชุมชน ตัวแทนจากเยาวชน ตัวแทนจากโรงเรียน ตัวแทน

จากนักวิชาการ ตัวแทนจากองคกรของรัฐอื่น ๆ เปนตน เพื่อสรางทีมงามที่สามารถตอบสนองตอการ

แกไขปญหาและการพัฒนาครอบครัวที่เขมแข็ง 

 ประการที่ ๒ การพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและรอบรูเกี่ยวกับหลักพุทธธรรมเพื่อนํา

หลักธรรมไปใชในการสรางครอบครัวชาวพุทธ เชน การสรางอาชีพตามแนวพุทธ การศึกษาตามแนว

พุทธ การดําเนินชีวิตตามแนวพุทธ เปนตน ซึ่งอาจจะสรรหาบุคลากรเพิ่มเติม หรือกําหนดความ

รวมมือจากสถาบันพระพุทธศาสนาใหเขามาชวยใหในการคัดเลือก หรือคัดสรรบุคลากรประจําองคกร 

 ประการที่ ๓ การมอบหมายภาระงานใหกับบุคลากรจะตองมองถึงประสบการณ ทักษะ 

ความสามารถ และการเขาถึงวิถีชีวิตชุมชนใหมากที่สุดโดยเฉพาะบุคลากรที่มีลักษณะมนุษยสัมพันธที่

ดีกับประชาชนทั้งหมด 

 ประการที่ ๔ การเพิ่มอัตรากําลังใหสอดคลองกับพระพุทธศาสนาของกองสวัสดิการ

สังคมใหมีความเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาทางพระพุทธศาสนา เชน มหาเปรียญธรรม หรือคนที่พุทธ

ศาสตรบัณฑิตซึ่งมีตําแหนงทางการ เรียกวา อนุศาสนาจารย โดยการสอบวัดความรูเกี่ยวกับการ

ประยุกตใชหลักพุทธธรรมเพื่อตอบสนองตอนโยบายการบริหารและเปาหมายขององคกร 

 ประการที่ ๕ การกําหนดบุคลากรภาคเครือขายใหมีคุณธรรม จริยธรรม ความ

รับผิดชอบ และความเสียสละในการทํางานเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับสถาบันครอบครัว ซึ่งควรจะ

จัดกิจกรรมโครงการปฏิบัติธรรม โครงการธรรมะศึกษา เปนตน เพื่อสรางบุคลากรใหเปนตนแบบหรือ

แบบอยางที่ดีของครอบครัวตนเอง 

 

  ๔. แนวทางการประยุกตใชในนโยบายการบริหารเชิงพุทธบูรณาการระบบระบบการ

อํานวยการ 

 แนวทางการประยุกตนโยบายการบริหารเชิงพุทธบูรณาการดานการการอํานวยการเพื่อ

สรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว ซึ่งทางคณะผูบริหารเทศบาลเมืองเลยมีนโยบายดาน

สาธารณสุขสังคม และสงเสริมคุณภาพชีวิตใหกับประชาชนในพื้นที่ โดยการต้ังงบประมาณเพื่อจัด

กิจกรรมสรางความเขมแข็งใหกับสถาบันครอบครัว และคนหาขอมูลดานครอบครัว เน่ืองดวย

ครอบครัวในชุมชนมีปญหาแตกตางกันไป๒๑๓ จึงตองมีการคนหาขอมูลดวยการสํารวจในชุมชน 

                                                
  ๒๑๓สัมภาษณ นายสัมพันธ คูณทวีลาภผล, นายกเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๒๙/๐๗/๒๕๕๘. 



 
๑๒๓ 

 

โดยเฉพาะครอบครัวลักษณะเฉพาะ เชน ครอบครัวแมวัยรุน ครอบครัวเลี้ยวเด่ียว ครอบครัวที่มีเด็ก

พิการ ครอบครัวผูสูงอายุอยูตามลําพัง ครอบครัวผูสูงอายุอยูกับเด็กตามลําพัง ครอบครัวหยาราง 

ครอบครัวที่มีการกระทําความรุนแรงในครอบครัว ฯลฯ๒๑๔ หรืออาศัยขอมูลเกี่ยวกับครอบครัวจาก

หนวยงานอื่นมาเปนพื้นฐานในการคิดจัดกิจกรรมเพื่อดูแลแกไขปญหาครอบครัวตอไป๒๑๕ 

  การอํานวยการหรือการสั่งการของผูบริหารเทศบาลเมืองเลย ในระดับเบื้องตนจะตอง

เปนแบบอยางใหกับบุคลากรไดอยางเหมาะสม เชน การเขาวัดปฏิบัติบางในโอกาสที่สําคัญ การเปน

ผูนําทางพระพุทธศาสนาเพื่อใหเปนแบบอยางในการนําหลักพุทธธรรมไปใชในเกิดประโยชนแก

ครอบครัวในเขตเทศบาเมืองเลย๒๑๖ นอกจากน้ียังจะตองกํากับดูแลบุคลากรอยางใกลชิดเพื่อให

ดําเนินงานภายใตนโยบายเชิงพุทธไปตามแผนการพัฒนาและสรางเสริมครอบครัวใหเขมแข็งตามที่

กําหนดไว พรอมทั้งมีระบบการใหขวัญและกําลังใจ รวมทั้งสวัสดิการอยางดีแกบุคลากรอยางตอเน่ือง

เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายอยางรวดเร็วมีความเหมาะสมกับสภาพปญหาครอบครัวที่

เกิดข้ึน๒๑๗ 

  ลักษณะการอํานวยของผูบริหารเทศบาลเมืองเลยที่มุงไปสูการสรางความเขมแข็งใหกับ

สถาบันครอบครัวซึ่งจะตองสงเสริมศักยภาพของครอบครัว และพัฒนาสงเสริมใหประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีมีครอบครัวที่อบอุน๒๑๘ หากเทศบาลกําหนดนโยบายการบริหารที่ชัดเจนจะประสบผลสําเร็จ

ไดมากเพราะประเด็นเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวมีหลายกองในเทศบาลเมืองเลยที่ไมใชเพียงกอง

สวัสดิการสังคมที่ทําหนาที่ แตจะตองใหบุคลากรทั้งหมดโดยเฉพาะบุคลากรที่จะเขาไปชวยสรางให

สถาบันครอบครัวมีความเขมแข็ง๒๑๙ พฤติกรรมของบุคลากร รวมทั้งศักยภาพ ทักษะควรที่จะลักษณะ

พิเศษกวาผูอื่นอยางนอยก็ตองมีองคความรูในเรื่องครอบครัวอยางชัดเจน มีมนุษยสัมพันธที่ดีและตอง

เปนคนในพื้นที่ดวย ตองมีประชาชนรูจัก มีความสนิทสนมกันอยางดีมีความสามารถเรื่องเกงดาน

บุคคล สามารถไปไดในถ่ินน้ัน ๆ หรือเรียกวา สายสัมพันธเพื่อที่จะมุงถึงเรื่องน้ีจริง ๆเพราะวาการ

สรางครอบครัวที่เขมแข็งตองอาศัยความเขาใจหลายเรื่อง ๆ ๒๒๐  ดังน้ัน การอํานวยการของฝาย

                                                
  ๒๑๔สัมภาษณ นายนิคม สุระเกต,ุ ปลัดเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๐๗/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๒๑๕สัมภาษณ นางพิกุลทอง ไชยปญหา, ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, 

๒๓/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๒๑๖สัมภาษณ นายวุฒิชัย พันธพัฒน, ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๔ (ภูบอบิด) จังหวัดเลย, ๑๗/๐๗/

๒๕๕๘. 

  ๒๑๗สัมภาษณ พระครูปริยัตยาทร, รองเจาคณะอําเภอปากชม จังหวัดเลย, ๒๕/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๒๑๘สัมภาษณ นางพิมลพรรณ จันทรสะอาด แมดีเดนเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๒๔/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๒๑๙สัมภาษณ นายสัมพันธ คูณทวีลาภผล, นายกเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๒๙/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๒๒๐สัมภาษณ นางวยุรี พรมวาสี, ประธานคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีอําเภอเมือง จังหวัดเลย, ๐๖/

๐๘/๒๕๕๘. 



 
๑๒๔ 

 

ผูบริหารจะตองเลือกที่จะมอบอํานาจและสั่งการไปยังกองสวัสดิการและกองอื่น ๆ  ใหพัฒนาศักยภาพ 

ทักษะ และความสามารถดานมนุษยสัมพันธที่ดีกับชุมชนเพื่อจะเขาไปสรางครอบครัวใหเขมแข็ง

จะตองอาศัยจุดน้ีเปนสําคัญ๒๒๑ 

  การมอบหมายภารงานใหกับกองสวัสดิการที่ดูแลความเปนอยูของชุมชนไมวาจะเปน

เด็กผูพิการ  หรือคนแก  หรือวาผูยากไรก็ดูแลอยู๒๒๒เพราะวาจริงๆ แลว พระเอกก็คือกองสวัสดิการ

สวนที่จะมาเสริมกองการศึกษาก็สามารถที่จะมาเสริมได ก็คือ การที่จะเลือกเขาไปในโรงเรียนรวม

มาถึงครอบครัว และชุมชนตาง ๆ๒๒๓ ทั้งน้ีจะตองจัดการบริหารงานแบบเช่ือมโยง หรือบูรณาการแต

ละกองใหสามารถเช่ือมโยงภารกิจแตละสวนกันได การมอบหมายนโยบาย การสื่อสารกันที่จะใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด๒๒๔ ซึ่งกลไกที่สําคัญคือ การทําแผนก็จะประชุมแตละกองเอากรอบนโยบายที่

ไดรับมาจากผูบริหารหรือวาในสวนที่มีอยูแลวนํามาเสนอแตละกองจะมีโครงการอะไรทางฝาย

ผูบริหารก็จะตองมีนโยบายสําหรับความรวมมือในองคกรอยางตอเน่ืองที่นอกจากเหนือนโยบายที่รับ

จากจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ซึ่งทําใหระบบการสื่อสารก็ไมไดมีอะไร

มากมาย เชน ประชุมรวมกันจะมีวิธีการที่ทําใหเกิดความรัดกุมเพื่อใหเกิดการปฏิบัติงานมีความ

เขมขนมากข้ึนในเรื่องของครอบครัว๒๒๕ นอกจากน้ียังมีลักษณะการทํางานลงพื้นที่ในสวนของชุมชน

ตาง ๆ เพื่อใหไดขอเท็จ มีแตลักษณะการใหความรูหรือช้ีแจงแนวปฏิบัติใหความเขาใจจริง ๆ เพื่อที่จะ

นํามาเปนแนวทางสําหรับการสั่งการของผูบริหาร๒๒๖ 

  การสื่อสารไปยังชุมชนของเทศบาลที่ตองการใหสถาบันครอบครัวเกิดคานิยมหลัก ทาง

ฝายรัฐบาลก็ประกาศในเรื่องครอบครัวแตวาในฐานะเทศบาลเมืองเลยที่อยูกับใกลชิดกับประชาชน

เปนผูรับผิดชอบ ในความปลอดภัยของชีวิต  ทรัพยสินของประชาชน โดยจะกระตุนใหประชาชน

จะตองการในการอบรมสั่งสอนใหลูกเปนคนดี ฝายลูกเองก็ตองมีความกตัญูกตเวที๒๒๗ 

  ความรวมจากภาคเอกชน ภาคผูนําชุมชน หนวยงานราชการที่ตองทีการสื่อสารและการ

สั่งจากผูนําเทศบาลจึงจะมีความนาเช่ือถือซึ่งมีความยากในเรื่องการประสานงานผูบริหารก็พยายาม

                                                
  ๒๒๑สัมภาษณ นางสุนีย ชมภูทอง, ผูนําชุมชนหนองผักกาม ๒ คุมวัดศรีวิชัย จังหวัดเลย, ๑๐/๐๘/๒๕๕๘. 

  ๒๒๒สัมภาษณ นายนิคม สุระเกต,ุ ปลัดเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๐๗/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๒๒๓สัมภาษณ นายวุฒิชัย พันธพัฒน, ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๔ (ภูบอบิด) จังหวัดเลย, ๑๗/๐๗/

๒๕๕๘. 

  ๒๒๔สัมภาษณ นายนิคม สุระเกต,ุ ปลัดเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๐๗/๐๗/๒๕๕๘. 

 ๒๒๕สัมภาษณ นายวิสิทธ์ิ สนามชวด, ผูอํานวยการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย จังหวัดเลย, ๑๖/

๐๗/๒๕๕๘. 

  ๒๒๖สัมภาษณ นางพิกุลทอง ไชยปญหา, ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, 

๒๓/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๒๒๗สัมภาษณ นายสัมพันธ คูณทวีลาภผล, นายกเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๒๙/๐๗/๒๕๕๘. 



 
๑๒๕ 

 

จะประสานทุกกอง ทุกหนวย และทุก ๆ คน แตในความเปนจริงทุกวันน้ีก็ดีข้ึน๒๒๘ งานบางอยางก็

จะตองมอบใหหัวหนากองเปนผูประสานงานซึ่งทางผูบริหารก็ไดมอบใหนโยบายในเรื่องการทํางานวา

ทุกคนก็คือ สวนหน่ึงของเทศบาล เพราะตองการที่จะทําใหคนภายในรูจักกัน มีความผูกพันตอองคกร

อยางนอยก็คือคนจะเปนเน้ือเดียวกันเทศบาลก็ทํางานอะไรจะตองตอบสนองตอนโยบายผูบริหาร๒๒๙  

สวนผูนําชุมชน ซึ่งตองพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนปญหาเพื่อนํามาสูการวางแผนซึ่งในสวนน้ีก็ไดมีการ

ประชุมระหวางเทศบาลกับผูนําชุมชนกันบอยๆ ประมาณเดือนละครั้งหากเปนเรื่องเรงดวนจะทุก

อาทิตย๒๓๐ ซึ่งทุกวันน้ีระบบสื่อสารก็ดีข้ึน เชน ระบบสมารทโฟน facebook และLine ก็สามารถ

นํามาชวยในการสื่อสารทั้งฝายเทศบาลมีกิจกรรมโครงการไปยังผูนําชุมชน ผูนําชุมชนมีปญหา

เดือดรอนหรือรองเรียนอะไรก็ตามก็สื่อสารกลับมายังเทศบาลใหดําเนินการได๒๓๑ 

  แนวทางการประยุกตใชในการบริหารเชิงพุทธบูรณาการระบบการอํานวยการ ซึ่งทาง

ผูบริหารเทศบาลเมืองเลยควรมีทีมงานในการสื่อสารกิจกรรมตาง ๆ ไปยังบิดามารดาเพื่อการปองกัน

ลูกจากพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม ควรมีแผนในการสงเสริมใหบิดามารดามีความสามารถในการปลูกฝง

ลูกในทางดี ควรจัดทีมงานใหคําปรึกษาแกบิดามารดาเพื่อแนะนําตอการใหการศึกษาที่ดีตอบุตรธิดา 

ควรมีกิจกรรมที่สามารถสรางคานิยมใหกับบิดามารดาในการจัดการคูครองใหกับบุตรธิดาควรใหความ

สะดวกดานกฎหมายแกสถาบันครอบครัวในการจัดการมรดกควรเขารวมกิจกรรมของเทศบาล

เกี่ยวกับสถาบันครอบครัวทุก ๆ กิจกรรมควรมีแผนงานในการพัฒนาทักษะ ศักยภาพของเยาวชนใน

ดานการประกอบอาชีพเพื่อการชวยเหลือครอบครัว ควรจัดกิจกรรมระหวางครอบครัวใหบอยครั้ง 

การสรางคานิยมวัฒนธรรมที่ดีงามจะชวยใหเยาวชนเปนคนดีภายใตโลกแหงการเปลี่ยนแปลง และ

ควรจัดกิจกรรมสรางสายสัมพันธระหวางครอบครัวเพื่อการสงเสริมความกตัญูกตเวทีตอบุตรธิดา ซึง่

สามารถพัฒนาแนวทางการประยุกตนโยบายการบริหารเชิงพุทธบูรณาการดานการการอํานวยการ

เพื่อสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว ไดดังตอไปน้ี 

  ประการที่ ๑ การสํารวจขอมูลพื้นฐานของครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลยทั้งหมดเพื่อ

นําขอมูลมากําหนดทิศทางการกเสริมสรางความเขมแข็งใหกับสถาบันครอบครัว เชน การประชาคม

หมูบาน การศึกษาวิจัย การศึกษาลงพื้นที่เพื่อสอบถาม วิเคราะหปจจัยภายในและภายนอกองคกร 

รวมไปถึงผลงานวิจัยไปวางแผนสําหรับการตัดสินของผูบริหารในการแกไขปญหาและการพัฒนา

ครอบครัว 

                                                
  ๒๒๘สัมภาษณ นายนิคม สุระเกต,ุ ปลัดเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๐๗/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๒๒๙สัมภาษณ นางวาสนา จิรนาท, รองนายกเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๒๓/๐๗/๒๕๕๘ 

  ๒๓๐สัมภาษณ นางพิกุลทอง ไชยปญหา, ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, 

๒๓/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๒๓๑สัมภาษณ นายสัมพันธ คูณทวีลาภผล, นายกเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๒๙/๐๗/๒๕๕๘. 



 
๑๒๖ 

 

 ประการที่ ๒ การพัฒนาทางเลือกสําหรับการวางแผนในการดําเนินงานโดยลักษณะ

ทางเลือกตามแนวทางพระพุทธศาสนาที่จะสรางเปนยุทธศาสตรการพัฒนาครอบครัวเชิงพุทธ กลยุทธ

การสรางความเขมแข็งใหกับครอบครัวชาวพุทธ หรือแผนการพัฒนาครองครัวเชิงพุทธแหลงขอคนพบ

จากผลการวิจัยอื่น ๆ ที่สอดคลองกับการดําเนินชีวิตของประชาชนที่นับถือพระพุทธศาสนา 

 ประการที่ ๓ การตัดสินใจและการมอบหมายภาระงานใหกับบุคลากรจะตองมีความ

ชัดเจนที่เปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนา หรือกลยุทธการพัฒนาครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลยที่

มุงสรางขวัญกําลัง และสวัสดิการใหกับบุคลากรอยางตอเน่ือง รวมทั้งมองถึงขอจํากัดของบุคลากรแต

ละคนในการปฏิบัติหนาที่แตกตางกันออกไป 

 ประการที่ ๔ การพัฒนาการสื่อสารเชิงพุทธที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะตองอาศัยการใชวาจา

ที่ประกอบดวยเมตตาเสมอ ๆ เชน การใชปยวาจาในการสื่อสารมีความออนหวาน ไพเราะ นาฟงให

กําลังใจอยางสม่ําเสมอในลักษณะการสื่อสารลักษณะพี่กับนอง รวมทั้งการสงเสริมการสื่อสารใน

ลักษณะแบบสองทางเพื่อใหบุคลากรไดเสนอความคิดเห็นตอผูบริหารองคกรในสิ่งที่มีเหตุผลและเปน

ทางเลือกดีกวาที่มาจากประสบการณโดยตรง 

 ประการที่ ๕ การสรางมนุษยสัมพันธระหวางผูบริหารกับบุคลากรในองคกรโดยเฉพาะ

การสรางวัฒนธรรมองคกรที่มีสวนชวยใหเกิดการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ เชน การใหของขวัญ

ในโอกาสที่สําคัญของบุคลากร การไมถือตนเองเปนใหญของผูบริหาร การมีลักษณะความเสมอตน

เสมอปลาย ความมีเหตุมีผลของผูบริหาร การลงมาใหกําลังเย่ียมเยือนบุคลากรในที่ทํางาน และใน

ระหวางการทํากิจกรรมในพื้นที่ตาง ๆ การทํางานแบบพี่นอง หรือเครือญาติเดียวกันกับบุคลากร 

 ประการที่ ๖ การพัฒนาภาวะผูนําเชิงพุทธอันมีลักษณะธรรมของผูใหญหรือผูปกครอง 

เรียกวา พรหมวิหารธรรม ๔ ประการ ไดแก ผูบริหารจะตองมีเมตตาจะพูด จะทํา จะคิดตอง

ประกอบดวยเมตตาเสมอ ผูบริหารจะตองมีกรุณาที่สามารถปลดทุกข สรางสุขใหกับบุคลากร เปนที่

พึงทางใจใหกับบุคลากรไดมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ ผูบริหารจะตองมีมุทิตาตอบุคลากรเมื่อ

บุคลากรไดรับความช่ืนชมจากประชาชน มีประชาชนยกยองเลื่อมใสมากกวาผูบริหาร และผูบริหาร

ตองมีอุเบกขาธรรมที่พรอมจะทําใจยอมรับถึงผลกระทบตาง ๆ ที่ไมสามารถจะชวยเหลือบุคลากรให

รอดพนจากความทุกขทั้งปวงได  

 

  ๕. แนวทางการประยุกตใชในนโยบายการบริหารเชิงพุทธบูรณาการระบบระบบการ

ควบคุม 

 แนวทางการประยุกตนโยบายการบริหารเชิงพุทธบูรณาการดานการการควบคุมเพื่อ

สรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว ซึ่งเปนไปตามนโยบายของผูบริหารเทศบาลที่ตองการให



 
๑๒๗ 

 

เครือขายในชุมชน รวมกลุมในลักษณะครอบครัวที่ใกลเคียงกันในหมูบานเดียวกัน๒๓๒ เครือขายละ 

๑๐-๑๕ ครอบครัว เพื่อการดูแลทุกขสุขซึ่งกันและกันโดยใหมีผูแทนแตละกลุมในการจัดทําขอมูล

เกี่ยวกับความตองการและปญหาที่เกิดข้ึนมายังเทศบาลในการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกบัสภาพความ

เปนจริงมากที่สุด๒๓๓ นอกจากน้ียังจะตองเสนอผูบริหารเพื่อการกําหนดแผนการพัฒนาในการจัดต้ัง

งบประมาณตอไป แตถึงอยางไรความคาดหวังที่กอใหเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลใน

การปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคมจึงตองมีการกํากับดูแลอยางใกลชิดจากผูบริหารเทศบาลเมือง

เลย๒๓๔ 

  การสรางระบบการควบคุมมาตรฐานการปฏิบัติงานซึ่งตองมอบนโยบายเรื่องคุณภาพ 

เรื่องประสิทธิภาพ และประสิทธิพลในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลเมืองเลยทั้งหมดตาม

ระเบียบและกฎเกณฑที่พึงหวังไดจากการปฏิบัติงานภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ๒๓๕ 

ซึ่งสวนมากจะการรายงานกลับมายังผูบริหารเพื่อการตัดสินใจก็ตองมีการตอกยํ้าบาง การเค้ียวเข็ญ

บางในบางเรื่องเพื่อใหผลการปฏิบัติงานออกมาอยางเปนรูปธรรมมากที่สุด๒๓๖ เพราะการปฏิบัติงาน

อยางต้ังใจเอาผลที่ผิดพลาดกลับมาวางแผนเพื่อการพัฒนาไดจริง ๆ ก็สามารถทําใหการปฏิบัติงาน

หลายอยางดีข้ึน ดังน้ัน ในบางเรื่องก็มีประสิทธิภาพนอยบางเรื่องก็ตองมีการควบคุมแมวาอํานาจอยูที่

ทานายกเทศบาลแตจะทําอะไรก็ตองพิจารณาหลายรอบในถูกตองระเบียบขอบังคับ๒๓๗ เพราะบาง

เรื่องงาย ๆ ก็ทําใหเปนเรื่องยากมาก เชน กฎระเบียบ ที่จะเขาไปควบคุมบุคลากรทําไมงายนักเพราะ

ผูบริหารองคกร เชน นายก รองนาย ประธานสภาเทศบาล ก็มาจากนักการเมืองซึ่งจะอะไรก็ตองวาไป

ตามระเบียบเทาที่จะเอื้ออํานวย เมื่อเขามาแลวใหอยางนอยก็ตองสรางผลงานใหเปนที่ประจักษ เชน 

เรื่องความสะอาดของสังคมที่ตอบสนองตอนโยบายของผูวาราชการจังหวัดเลย๒๓๘ 

  การกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหไดมาตรฐานและทรงประสิทธิภาพจะตองใหอยูในรูป

ของนโยบายการบริหารสูงสุดของเทศบาลเมืองเลยเบื้องอาจจะตองใหเปนกําลังใจ มีการยกยองเชิดชู

บุคลากร การใหสวัสดิการ การใหรางวัล อาจจะตองกําชับลงไปเปนสวนใหเหมาะสมกับความคาดหวัง

                                                
  ๒๓๒สัมภาษณ นางสุนีย ชมภูทอง, ผูนําชุมชนหนองผักกาม ๒ คุมวัดศรีวิชัย จังหวัดเลย, ๑๐/๐๘/๒๕๕๘. 

  ๒๓๓สัมภาษณ นางวยุรี พรมวาสี, ประธานคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีอําเภอเมือง จังหวัดเลย, ๐๖/

๐๘/๒๕๕๘. 

  ๒๓๔สัมภาษณ นายสัมพันธ คูณทวีลาภผล, นายกเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๒๙/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๒๓๕สัมภาษณ นางพิกุลทอง ไชยปญหา, ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, 

๒๓/๐๗/๒๕๕๘. 

 ๒๓๖สัมภาษณ นายนิคม สุระเกต,ุ ปลัดเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๐๗/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๒๓๗สัมภาษณ นางพิกุลทอง ไชยปญหา, ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, 

๒๓/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๒๓๘สัมภาษณ นายสัมพันธ คูณทวีลาภผล, นายกเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๒๙/๐๗/๒๕๕๘. 



 
๑๒๘ 

 

ของภารกิจซึ่งสวนใหญจะมีลักษณะของการนําผลการปฏิบัติงานมาสรุปผลงานที่ไดปฏิบัติงานใน

ชุมชน และประชาชนเปนผูประเมินผลวามีความพอใจ ตรงกับความตองการของครอบครัวหรือไม 

อยางไร๒๓๙  นอกจากน้ี การเสริมสรางสถาบันครอบครัวใหเขมแข็งยังเปนความหวังคอนขางสูงใน

ประเทศอยากใหครอบครัวมีความอบอุนอยางกับที่โครงสงเสริมใหครอบครัวมีความอบอุน แตการ

สรางครอบครัวใหอบอุนบางอยางยังไมถึงกระบวนการเสริมสราง ซึ่งก็อยูที่ขอมูลที่สํารวจอยาง

เพียงพอหรือไม อยางไร บางอยางก็เขาไมถึงขอมูลเพราะสวนใหญขอมูลทั้งหมดจะอยูกองสวัสดิการ

ทําใหกองอื่น ๆไมทราบดวยเชนกัน๒๔๐  สมมุติวาเทศบาลไปเก็บขอมูลที่ครอบครัวไหนที่ยังมีความ

ยากไรก็นํามาเรียงลําดับเพื่อวาจะชวยเหลือครอบครัวใด เพราะอะไร จะชวยเหลือครอบครัวน้ันได

ยังไง ก็เอาขอมูลเหลาน้ีเพื่อการทํางานจะได หากมีขอมูลในลักษณะน้ีก็ตองมอบนโยบายในสวนตางๆ 

จะตองทํากันใหชัดเจน และการมอบหมายสั่งการไปยังผูบริหารสวนตาง ๆ ตองมีความชัดเจนรวมทั้ง 

กํากับติดตาม และการการประเมินผลเปนระยะ ๆ๒๔๑ 

   การกํากับติดตามการกําหนดรูปแบบกระบวนการข้ันตอนที่ชัดเจนการกํากับติดตาม 

และการประเมินผล นําผลมาสูการที่จะยกยองเชิดชูบุคลากร รวมทั้งกระตุนเพื่อการดําเนินกิจกรรม

ตอไปอยางตอเน่ือง เพราะเรื่องการควบคุม ติดตามโครงการตาง ๆ ของเทศบาล๒๔๒ โดยเฉพาะการ

ทุมเทการศึกษาใหกับเยาวชนการสรางอาชีพการสรางรายไดใหบางครอบครัวก็ถือเปนสวนหน่ึงจะ

ควบคุมสิ่งเหลาน้ันใหมันมีประสิทธิภาพมีคุณภาพตอครอบครัวที่ผานการประเมินผลและสรางช้ีวัด

ความสําเร็จ๒๔๓ อันดับแรกจะตองกระตุนบุคลากร และครอบครัวใหเห็นความสําคัญในฐานะสถาบัน

ครอบครัวเปนผูสรางสมาชิกของสังคมซึ่งจะตองทําใหบุคลากรมีความถนัดก็คงตองผานหลาย

หนวยงานนอกจากกระตุน ตอมาจะตองติดตามดูการกระตุน รวมทั้งประเมินติดตามที่จะใหความ

ชวยเหลือแนะนําใหไปถูกทางอันเปนกระบวนการการชวยเหลือที่สําคัญ๒๔๔ นอกจากน้ีจากการกระตุน 

และการประเมินผล ยังตองมีนโยบายเกี่ยวกับครอบครัวในการเสริมสรางทัศนคติ ความเช่ือ คานิยม

และอื่น ๆ โดยเฉพาะหลักพระพุทธศาสนามาเปนตัวขับเคลื่อนในการสรางครอบครัวที่เขมแข็งน้ัน

                                                
 ๒๓๙สัมภาษณ นายนิคม สุระเกต,ุ ปลัดเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๐๗/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๒๔๐สัมภาษณ นางวาสนา จิรนาท, รองนายกเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๒๓/๐๗/๒๕๕๘ 

  ๒๔๑สัมภาษณ นายวิสิทธ์ิ สนามชวด, ผูอํานวยการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย จังหวัดเลย, ๑๖/

๐๗/๒๕๕๘. 

  ๒๔๒สัมภาษณ นายวุฒิชัย พันธพัฒน, ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๔ (ภูบอบิด) จังหวัดเลย, ๑๗/๐๗/

๒๕๕๘. 

  ๒๔๓สัมภาษณ นายนิคม สุระเกต,ุ ปลัดเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๐๗/๐๗/๒๕๕๘. 

 ๒๔๔สัมภาษณ นายวิสิทธ์ิ สนามชวด, ผูอํานวยการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย จังหวัดเลย, ๑๖/

๐๗/๒๕๕๘. 



 
๑๒๙ 

 

หมายถึง ครอบครัวมีความอบอุนตามแบบอยางวิถีชีวิตที่เคยผานมาในอดีต๒๔๕ บทบาทของพอแมมี

คุณธรรม จริยธรรมสําหรับการเลี้ยงดูลูกของตนเองใหตรงกับหลักศาสนาที่สั่งสอนไวที่จะใหพอแมมี

บทบาทหนาที่ของตนที่จะทําหนาที่ลูกมีความกตัญู กตเวที ที่จะตองอาศัยสถาบันทางสังคมเขามา

ชวยใหมาก๒๔๖ เชน บาน วัดโรงเรียน รวมทั้งเทศบาลมีการบูรณาการประสานงานกันเพื่อใหเกิดเปน

เปาหมายแบบองครวมตามอาศัยภาพของแตละสถาบันน้ัน ๆ๒๔๗  

 การสรางตัวช้ีวัดสําหรับแผนงานของเทศบาลเมืองเลยในเรื่องการเสริมสรางสถาบัน

ครอบครัวใหเขมแข็งโดยเฉพาะมุงเปาหมายไปที่ความกตัญูกตเวทีของลูก และแผนงานที่มีตัวช้ีวัด

สําหรับการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับบทบาทของพอแมเปนประเด็นที่สําคัญอยางมาก๒๔๘ ซึ่ง

อาจจะตองอาศัยนโยบายการบริหารที่จะผนวกดวยศาสนาพุทธเขาไปโดยเฉพาะบานวัดโรงเรียน มี

หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่เสริมสรางบทบาทของความเปนพอเปนแมรวมทั้งในสวนของ

เยาวชนเองอยูที่จุดเริ่มตนอยูที่เทศบาลในขับเคลื่อนดวยยุทธศาสตรบานวัดโรงเรียนเปนตัวสําคัญ๒๔๙

รวมทั้งกําหนดแผนตามการสรางกระบวนข้ึนมาเพื่อที่จะมอบหมายใหกับคนที่มีประสบการณหรือ

ความรูไดไปทํางานจริงๆ ซึ่งจะตองทําแผนงานใหชัดเจนพรอมทั้งตัวช้ีวัดที่ดี ที่ผานมาแมวาจะมี

แผนงานก็ตามแตเกิดจากฝายปฏิบัติการมากกวาฝายผูบริหารทําใหผูบริหารเพียงแตรับทราบขอมลูวา

อะไรเปนอะไร๒๕๐ ดังน้ัน การเสริมสรางสถาบันครอบครัวใหเขมแข็งฝายผูบริหารอาจจะตอง

ต้ังเปาหมายไปตามตัวช้ีวัดที่กําหนดไวในแผนงานเพื่อใหการควบคุม กํากับติดตามเปนไปตาม

มาตรฐานที่ควรจะเกิดข้ึน และสอดคลองกับพันธกิจของเทศบาล๒๕๑ 

  การควบคุมดูแลหรือการกํากับดูแลใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไปตามแผนที่ได

กําหนดไวจะเปนสวนที่สําคัญอยางมากตอระบบการบริหารจัดการองคกร อีกทั้งเปนการชวยเพิ่ม

ประสิทธิภาพและประสิทธิพลใหการดําเนินงานการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับสถาบันครอบครวัใน

ชุมชน๒๕๒ ซึ่งการควบคุมมิใชจะทําใหเกิดความอึดอัดแตประการใด แตเปนการดูแลใหมีการนําหลัก

                                                
  ๒๔๕สัมภาษณ พระครูสุตคุณาลงกรณ, รองเจาคณะอําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย, ๒๕/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๒๔๖สัมภาษณ นายชนกันต ศรีตน, เยาวชนดีเดน โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย, ๒๗/๐๘/๒๕๕๘. 

  ๒๔๗สัมภาษณ พระครูปริยัตยาทร, เจาอาวาสวัดศรีวิชัยวนาราม อ.เมือง จังหวัดเลย, ๒๕/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๒๔๘สัมภาษณ นางพิกุลทอง ไชยปญหา, ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, 

๒๓/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๒๔๙สัมภาษณ นายวุฒิชัย พันธพัฒน, ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๔ (ภูบอบิด) จังหวัดเลย, ๑๗/๐๗/

๒๕๕๘. 

  ๒๕๐สัมภาษณ นางวยุรี พรมวาสี, ประธานคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีอําเภอเมือง จังหวัดเลย, ๐๖/

๐๘/๒๕๕๘. 

  ๒๕๑สัมภาษณ นางวาสนา จิรนาท, รองนายกเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๒๓/๐๗/๒๕๕๘ 

  ๒๕๒สัมภาษณ นายนิคม สุระเกต,ุ ปลัดเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๐๗/๐๗/๒๕๕๘. 



 
๑๓๐ 

 

พุทธธรรมไปใชอยางตอเน่ืองอยางมีคุณภาพตรงตามเปาหมายที่กําหนดไวและการดูแลใหมีการ

ปฏิบัติงานกันอยางจริงจัง๒๕๓ หากมีปญหาในชุมชนหรือในระหวางบุคลากรเกี่ยวกับการดําเนินงาน

ตามนโยบาย ทางคณะผูบริหารจะตองเขาไปชวยในการแกไขปญหาอยางรวดเร็วก็จะทําใหสามารถลด

ปญหาที่เกิดข้ึนได เพราะการดูแลเอาใจใสตอนโยบายการบริหารองคกรที่มุงเปาหมายในเชิงผลที่เกิด

ข้ึนกับสังคมหรือชุมชนเทศบาลเมืองเลย๒๕๔ 
  แนวทางการประยุกตใชในการบริหารเชิงพุทธบูรณาการระบบการควบคุม ซึ่งทาง

เทศบาลเมืองเลยควรสงเสริมใหครอบครัวมีมาตรการปองกันลูกจากพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม ควรมี

สวนในการยกยองเชิดชูเยาวชนที่ปฏิบัติตนเปนคนดี ควรสงเสริมการศึกษาแกบิดามารดาใหสูงข้ึน 

ควรมีการสนับสนุนใหบิดามารดามีเกณฑในการเลือกคูครองใหแกบุตรธิดา สงเสริมบิดามารดาควรมี

พินัยกรรมมอบทรัพยสมบัติใหกับลูกอยางเปนธรรม ควรกําหนดคุณสมบัติอยางเหมาะสมของบุตรที่

จะเลี้ยงดูพอแม ควรย่ืนมือเขาไปชวยบุตรธิดาที่ยังไมมีอาชีพเปนหลักแหลงที่แนนอน ควรสงเสริมและ

ปองกันเยาวชนไมเกี่ยวของกับยาเสพติดใหโทษ ควรสนับสนุนครอบครัวตัวอยางที่มีความสามารถใน

การปฏิบัติตามระเบียบ กติกา และกฎเกณฑทางสังคม ควรสรางโอกาสใหกับลูกในการ ทําบุญอุทิศไป

ใหแกบิดามารดาที่ลวงลับไปแลว ซึ่งสามารถกําหนดแนวทางการประยุกตนโยบายการบริหารเชิงพุทธ

บูรณาการดานการการควบคุมเพื่อสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว ไดดังตอไปน้ี 

  ประการที่ ๑ การกําหนดและจัดทําเกณฑมาตรฐานและตัวช้ีวัดความสําเร็จตามแนวทาง

พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะการอาศัยหลักทิศ ๖ และหลักฆราวาสธรรม ๔ กําหนกรอบมาตรฐานการ

เสริมสรางบทบาทของพอแมและบทบาทของลูกเพื่อใหสามารถมีแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ของ

ตนเองอยางดีที่สุด 

 ประการที่ ๒ การสรางกลไกสําหรับเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับวิถี

ชีวิตของประชาชนที่นับถือพระพุทธศาสนาโดยอาศัยประเพณี และวัฒนธรรมของชาวพุทธที่ดี ที่

สามารถพัฒนาบทบาทของพอแมและบทบาทของลูกไปพรอม ๆ กัน 

 ประการที่ ๓ การวิเคราะหระบบการทํางานของบุคลากรโดยอาศัยแนวคิดพื้นฐานทาง

พระพุทธศาสนาเพื่อการปรับปรุงแกไขและการพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะ ความสามารถ และ

ศักยภาพอยางเต็มที ่พรอมทั้งกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จในแตละกิจกรรมซึ่งบาน วัด และโรงเรียนมี

สวนรวมมากที่สุด 

 ประการที่ ๔ การกํากับดูแลกิจกรรมโครงการอยางใกลชิดจากผูบริหาร ซึ่งตองการ

ตนแบบหรือแบบอยางในการดําเนินวิถีชีวิตของชาวพุทธที่ดี เชน การปฏิบัติตนในการประพฤติปฏิบัติ

                                                
  ๒๕๓สัมภาษณ นายสัมพันธ คูณทวีลาภผล, นายกเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย, ๒๙/๐๗/๒๕๕๘. 

  ๒๕๔สัมภาษณ พระครูปริยัตยาทร, รองเจาคณะอําเภอปากชม จังหวัดเลย, ๒๕/๐๗/๒๕๕๘. 



 
๑๓๑ 

 

ตามกรอบของศีลธรรม การใชหลักธรรมมาเปนเครื่องมือในการบริหารงาน และการบริหารบุคลากรที่

ใหไดรับความสุขในการปฏิบัติหนาที่ที่มีขวัญกําลังใจจากผูบริหารอยางสม่ําเสมอ 

 ประการที่ ๕ การสรางกรอบมาตรฐานการตอบสนองตอความคาดหวังของประชาชน

ชาวพุทธซึ่งอาจจะตองมีการสํารวจความคาดหวังในเบื้องตนที่ตองการใหครอบครัวปฏิบัติตนที่ดีได

อยางไร พรอมทั้งนําขอมูลทั้งหมดมาสรางกิจกรรมโครงการตาง ๆ ใหเหมาะสมกับวัฒนธรรม 

ประเพณี และวิถีชีวิตของชาวพุทธ 

 ประการที่ ๖ การสํารวจขอมูลและตัวช้ีวัดความพึงพอใจของประชาชนตอดําเนิน

กิจกรรมในเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลยใหครอบคลุมไปยัง

การสํารวจขอมูลจากสถาบันทางพระพุทธศาสนาที่สงผลตอการปรับปรุงแกไขในการปฏิบัติงานใน

กิจกรรมโครงการอื่น ๆ ตอไป 

  

  สรุปแนวทางการประยุกตใชการบริหารเชิงพุทธบูรณาการเพื่อสรางความเขมแข็งของสถาบัน

ครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลย ดังตารางตอไปน้ี 

  

 ตารางท่ี ๔.๘: สรุปแนวทางการประยุกตใชการบริหารเชิงพุทธบูรณาการเพื่อสรางความเขมแข็งของ

สถาบันครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลย 

 

สรุปแนวทางการประยุกตใชการบริหารเชิงพุทธบูรณาการเพื่อสรางความเขมแข็งของสถาบัน

ครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลย 

การวางแผน ประการที่ ๑ กําหนดแผนการสงเสริมการมีสวนรวมจากภาคสถาบันทาง

สังคมใหมากที่สุดอยางนอยรอยละ ๘๐  
ประการที่ ๒ กําหนดแผนการจัดกิจกรรมระหวางภายในครอบครัวที่

เช่ือมโยงไปยังสถาบันทางสังคมอื่น  
ประการที่ ๓ กําหนดแผนการเสริมสรางความเขมแข็งตอบทบาทของพอแม

และบทบาทลูก 
ประการที่ ๔ กําหนดแผนการสงเสริมการศึกษา สุขอนามัย อาชีพและอื่น ๆ 
ประการที่ ๕ กําหนดแผนการสงเสริมการวางแผนครอบครัวมือใหม 
ประการที่ ๖ กําหนดแผนการสงเสริมกิจกรรมของครอบครัว  
ประการที่ ๗ กําหนดแผนครอบครัวตัวอยางเชิงพุทธโดยอาศัยกิจกรรมทาง

พระพุทธศาสนา 
ประการที่ ๘ กําหนดแผนการสงเสริมโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย 



 
๑๓๒ 

 

โรงเรียนครอบครัวธรรมะ โรงเรียนวิถีชาวพุทธ โรงเรียนธรรมะศึกษาสําหรับ

การชาวพุทธทุกรุน เปนตน  

การจัดองคกร ประการที่ ๑ กําหนดใหสถาบันในชุมชนเปนสวนหน่ึงของโครงสรางองคกร

ยอยข้ึนกับกองสวัสดิการสังคม  
ประการที่ ๒ กําหนดขอบเขตในการทํางานรวมกันโดยแบงบทบาทหนาที่

และความรับผิดชอบ 
ประการที่ ๓ กําหนดโครงสรางองคกรเยาวชนชาวพุทธใน ๔๙ ชุมชน 
ประการที่ ๔ กําหนดโครงสรางองคกรดวยความรวมมือของพระสงฆในการ

ดําเนินกิจกรรมทางสังคม 
ประการที่ ๕ จัดต้ังศูนยกลางครอบครัวชาวพุทธ 

การจัดบุคลากร ประการที่ ๑  กําหนดการจัดทีมบุคลากรในการสรางความความเขมแข็ง

ใหกับสถาบันครอบครัว 
ประการที่ ๒ การพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและรอบรูเกี่ยวกับหลักพุทธ

ธรรม 
ประการที่  ๓ การมอบหมายภาระงานใหกับบุคลากรจะตองมองถึง

ประสบการณ ทักษะ ความสามารถ และการเขาถึงวิถีชีวิตชุมชน 
ประการที่ ๔ การเพิ่มอัตรากําลังใหสอดคลองกับพระพุทธศาสนาของกอง

สวัสดิการสังคมใหมีความเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาทางพระพุทธศาสนา  
ประการที่ ๕ การกําหนดบุคลากรภาคเครือขายใหมีคุณธรรม จริยธรรม 

ความรับผิดชอบ และความเสียสละ 

การอํานวยการ ประการที่ ๑ การสํารวจขอมูลพื้นฐานของครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลย 
ประการที่ ๒ การพัฒนาทางเลือกสําหรับการวางแผนในการดําเนินงานโดย

ลักษณะทางเลือกตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
ประการที่ ๓ การตัดสินใจและการมอบหมายภาระงานใหกับบุคลากร

จะตองมีความชัดเจนที่เปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนา หรือกลยุทธการ

พัฒนาครอบครัว 
ประการที่ ๔ การพัฒนาการสื่อสารเชิงพุทธที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะตองอาศัย

การใชวาจาที่ประกอบดวยเมตตาเสมอ ๆ  
ประการที่ ๕ การสรางมนุษยสัมพันธระหวางผูบริหารกับบุคลากรในองคกร

โดยเฉพาะการสรางวัฒนธรรมองคกรที่มีสวนชวยใหเกิดการปฏิบัติงานอยาง

มีประสิทธิภาพ  



 
๑๓๓ 

 

ประการที่ ๖ การพัฒนาภาวะผูนําเชิงพุทธอันมีลักษณะธรรมของผูใหญหรือ

ผูปกครอง  
การควบคุม ประการที่ ๑ การกําหนดและจัดทําเกณฑมาตรฐานและตัวช้ีวัดความสําเร็จ

ตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
ประการที่ ๒ การสรางกลไกสําหรับเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานที่

สอดคลองกับวิถีชีวิตของประชาชนที่นับถือพระพุทธศาสนา 
ประการที่ ๓ การวิเคราะหระบบการทํางานของบุคลากรโดยอาศัยแนวคิด

พื้นฐานทางพระพุทธศาสนา 
ประการที่ ๔ การกํากับดูแลกิจกรรมโครงการอยางใกลชิดจากผูบริหาร  
ประการที่ ๕ การสรางกรอบมาตรฐานการตอบสนองตอความคาดหวังของ

ประชาชนชาวพุทธ 
ประการที่ ๖ การสํารวจขอมูลและตัวช้ีวัดความพึงพอใจของประชาชนตอ

ดําเนินกิจกรรมในเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว 

 



บทท่ี ๕ 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่องการบริหารเชิงพุทธบูรณาการเพื่อสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวใน

เขตเทศบาลเมืองเลยโดยมีวัตถุประสงค ไดแก ๑. เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของการบริหารจัดการเพื่อ

สรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลย ๒. เพื่อศึกษาการบริหารเชิงพุทธ

บูรณาการเพื่อสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลย และ๓. เพื่อศึกษาแนว

ทางการประยุกตใชนโยบายการบริหารเชิงพุทธบูรณาการเพื่อสรางความเขมแข็งของสถาบัน

ครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลย 

  การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดกําหนดการวิจัยแบบผสานวิธี  (Mixed  Method)  ระหวางระเบียบ

วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลหลักจํานวน ๑๓ รูป/คน 

ไดแก ๑. กลุมพระสงฆในจังหวัดเลยที่มีตําแหนงทางการปกครองคณะสงฆจํานวน ๒ รูป กลุม

ผูบริหารเทศบาลเมืองเลย จํานวน ๓ ทาน ๓.กลุมผูนําชุมชน และผูอํานวยการโรงเรียนในเขตเทศบาล

เมืองเลยจํานวน ๓ ทาน ๔.กลุมประชาชน และเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองเลยจํานวน ๔ คน และ

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ดวยการสํารวจชุมชนมีประชากรจํานวน 

๒๒,๐๔๘ คน ซึ่งในเขตเทศบาลเมืองเลยจํานวน ๔๙ ชุมชน โดยกําหนดเลือกความหวง ๔ ชุมชน เลข

กํากับตามบัญชีรายช่ือชุมชนจากชุมชนที่ ๑-๔๙ จําแนกตามพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเลย ได

กลุมตัวอยางของชุมชนที่ ๑, ๕, ๑๐, ๑๕, ๒๐, ๒๕, ๓๐, ๓๕, ๔๐, ๔๕, และ๔๙ ได ๑๑ สําหรับ

วิธีการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางประชากรผูวิจัยใชดวยวิธี Yaro Yamane (1967) ไดกลุมตัวอยาง

จํานวน ๓๙๓ ชุด  

  การวิเคราะหขอมูลในเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณเชิงลึกผูวิจัยไดกําหนดเทคนิคการ

วิเคราะหเอกสารเน้ือหา (Content Analysis) การจัดเรียงขอมูล การจําแนกและการวิเคราะหความ

สอดคลองของขอมูลในประเด็นที่ผูวิจัยทําการศึกษา สําหรับขอเสนอแนะจากตอนที่ ๓ ผูวิจัยจะทํา

การวิเคราะหเน้ือหา สําหรับการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ไดแก การแจกแจงความถ่ี คารอยละ 

(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช

แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Numerical Rating Scale) มี ๕ ระดับ คือ มากที่สุด มาก 

ปานกลาง นอย และนอยที่สุด ที่มีผานการตรวจความสอดคลองกับวัตถุประสงค (IOC) จาก

ผูทรงคุณวุฒิจํานวน ๕  รูป/คนซึ่งแตขอคําถามไดมากกวา ๐.๘ คะแนน และคาความเช่ือมั่น 

(Reliability) จากประชาในตําบลศรีสองรักที่มีลักษณะคลายกันจํานวน ๓๐ ชุด ไดคาสัมประสิทธ์ิของ

ความสอดคลองรายขอและสัมประสิทธ์ิของความเช่ือมั่น เทากับ .๗๘๓ และนําแบบสอบถามไปแจก

แกประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเลย นํามาวิเคราะหขอมูลตอไป  



 
๑๓๕ 

 

 

  ๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

๕.๑.๑ สภาพท่ัวไปของการบริหารจัดการเพ่ือสรางความเขมแข็งของสถาบัน

ครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลย  

    พบวา สภาพทั่วไปของครอบครัวในเทศบาลเมืองเลยหรือครอบครัวในประเทศไทย

ทุกภาคจะมีลักษณะไมคอยแตกตางกันมากนัก ซึ่งชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเลยจะแบงออกเปน ๒ 

ลักษณะใหญ ๆ ไดแก ๑. ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลักษณะของความเปนชนบทจะประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม มีพานิชกรรม เปนตน  และ๒. ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลักษณะของความเปนเมืองซึ่ง

สวนใหญจะประกอบอาชีพคาขาย รับราชการ รับจาง และอื่น ๆ ทําใหปญหาทั่วไปที่พบ ไดแก ๑. 

ความสัมพันธระหวางหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ๒. การไมรูจักประมาณในการเสพเทคโนโลยี ๓. 

ในบางครอบครัวพอแมขาดความเขาใจในการอบรมสั่งสอนลูก ๔. มีครอบครัวที่มีผูยากไร ผูสูงอายุ 

เด็กพิการ และผูไรอาชีพ ๕. การโยกยายถ่ินฐานของพอแม ๖. ขาดการมีสวนรวมของครอบครัว ๗. 

ปญหาที่เกี่ยวกับเด็ก เยาวชน ๘. การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงของโลก ๙. การใชความรุนแรงกันใน

ครอบครัว ๑๐. การมุงแสวงรายไดของครอบครัวมากเกินไป ๑๑. การหยาราง/การแยกกันอยูของพอ

แม และ ๑๒. ปญหาการใชเงินลนมือ 

    สําหรับสภาพทั่วไปของการบริหารจัดการเพื่อสรางความเขมแข็งของสถาบัน

ครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลย พบวา การดําเนินงานดานครอบครัวจะมีศูนยพัฒนาครอบครัว 

ระดับตําบล มีคณะกรรมการดําเนินงานซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบใหญ  ๆ ๓ ประการ ไดแก ๑. สํารวจ

ปญหาดานครอบครัวในพื้นที่รับผิดชอบ  ๒. เฝาระวัง ปองกัน และแกไขปญหาดานครอบครัว และ๓. 

การพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งใหแกสถาบันครอบครัว รวมทั้งกองสวัสดิการสังคมมีแผน

ยุทธศาสตรครอบครัวจังหวัดประกอบดวย ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาสงเสริมศักยภาพครอบครัว  

ยุทธศาสตรที่ ๒ การสรางหลักประกันความมั่นคงของครอบครัว  ยุทธศาสตรที่ ๓ การปองกันและ

คุมครองสัมพันธภาพในครอบครัว ยุทธศาสตรที่ ๔ การสงเสริมกลไกการทํางานดานครอบครัว และ

ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาสื่อสรางสรรคเพื่อสถาบันครอบครัวที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของ

กระทรวงความสวัสดิการและความมั่นคงของมนุษย นอกจากน้ี ยังมีนโยบายการบริหารของเทศบาล

เมืองเลยที่เกี่ยวของกับครอบครัว ไดแก “นโยบายเกี่ยวกับดานสาธารณสุข สังคมและสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต” และ “นโยบายการพัฒนาการศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ิน”และกิจกรรมโครงการอื่น 

ๆ อีกมากมาย  

  

 



 
๑๓๖ 

 

  ๕.๑.๒ การบริหารเชิงพุทธบูรณาการเพ่ือสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวใน

เขตเทศบาลเมืองเลย พบวา 

   ผูตอบแบบสอบถามมีอายุระหวาง ๒๙ –๓๙ ป มากที่สุดจํานวน  ๑๕๒ คิดเปนรอยละ 

๓๙.๖๘ รองลงมา อายุระหวาง ๔๐ –๕๐ ปจํานวน ๑๑๖ คน คิดเปนรอยละ ๓๐.๒๘ อายุระหวาง 

๑๘ – ๒๘ ปจํานวน ๗๕ คน คิดเปนรอยละ ๑๙.๕๘ อายุระหวาง ๕๑ – ๖๑ ปจํานวน ๒๓ คน คิด

เปนรอยละ ๖.๐๐ และผูตอบแบบสอบถามมีอายุ ๖๒ ปข้ึนไป จํานวน ๑๗ คน คิดเปนรอยละ ๔.๔๖ 

   ผูตอบแบบสอบถามมีสถานภาพสมรสของผูตอบแบบสอบถามมีสถานภาพสมรสจํานวน 

๒๖๖ คน คิดเปนรอยละ ๖๙.๔๕ รองลงมีสถานภาพโสดจํานวน  ๖๖ คน คิดเปนรอยละ ๑๗.๒๓ 

และผูตอบแบบสอบถามมีสถานภาพหยาและแยกกนัอยูจํานวน ๕๑ คิดเปนรอยละ ๑๓.๓๒  

  ผูตอบแบบสอบถามมีระดับการศึกษาของที่ตํ่ากวามัธยมปลายจํานวน ๑๙๒ คนคิดเปน

รอยละ ๕๐.๑๓ รองลงมามีวุฒิทางการศึกษาระดับปวช /ปวสจํานวน ๑๒๗ คน คิดเปนรอยละ 

๓๓.๑๕ มีระดับวุฒิปริญญาตรีจํานวน ๕๑ คน คิดเปนรอยละ ๑๓.๓๒ มีวุฒิปริญญาโทจํานวน ๙ คน 

คิดเปนรอยละ ๒.๓๔ และมีวุฒิทางการศึกษาปริญญาเอกจํานวน ๔ คน คิดเปนรอยละ ๑.๐๔ 

  ผูตอบแบบสอบถามมีอาชีพรับจางทั่วไป/คาขายจํานวน ๑๖๔ คน คิดเปนรอยละ 

๔๒.๘๑ รองลงมามีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจจํานวน ๑๐๙ คน คิดเปนรอยละ ๒๘.๔๕ มีอาชีพ

เกษตรกร/ชาวสวน/ประมง จํานวน ๖๔ คน คิดเปนรอยละ ๑๖.๗๕ เปนพนักงานบริษัทเอกชน

จํานวน ๒๕ คน คิดเปนรอยละ ๖.๕๒ ประกอบธุรกิจสวนตัวจํานวน ๑๗ คน คิดเปนรอยละ ๔.๔๓ 

และอื่นๆจํานวน  ๔ คน คิดเปนรอยละ ๑.๐๔ 

 ผูตอบแบบสอบถามมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่ไมเกิน ๑๕,๐๐๐ บาทจํานวน ๒๐๓ คน คิด

เปนรอยละ ๕๓.๐๐ มีรายไดตอเดือนระหวาง ๑๕‚๐๐๑ –๓๐‚๐๐๐ บาท  จํานวน ๑๒๕ คน คิดเปน

รอยละ ๓๒.๖๓ มีรายไดตอเดือนระหวาง ๓๐‚๐๐๑ –๕๐‚๐๐๐ บาทจํานวน ๔๗ คน คิดเปนรอยละ 

๑๒.๒๗ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง๕๐‚๐๐๑ – ๗๐‚๐๐๐ บาทจํานวน ๖ คน คิดเปนรอยละ 

๑.๕๖ และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ๗๐‚๐๐๑ บาท ข้ึนไป   จํานวน ๒ คน คิดเปนรอยละ ๐.๕๔ 

  ผูตอบแบบสอบถามการบริหารเชิงพุทธบูรณาการเพื่อสรางความเขมแข็งของสถาบัน

ครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลยมีความคิดเห็นโดยรวมทุกดานอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยอยูที่ ๓.๘๒ 

เมื่อพิจารณารายดานผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น พบวา ดานการจัดบุคลากร และดานการ

อํานวยการอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ยอยูที่ ๓.๘๘ รองลงมาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นใน

ดานการควบคุมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยอยูที่ ๓.๘๐ และความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามดาน

การวางแผนและดานการจัดองคอยูในระดับนอยที่สุดเมื่อเปรียบกับดานอื่น ๆ คาเฉลี่ยอยูที่ ๓.๗๙ 

 

 



 
๑๓๗ 

 

   ๕.๓.๑ แนวทางการประยุกตใชการบริหารเชิงพุทธบูรณาการเพ่ือสรางความเขมแข็ง

ของสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลย พบวา  

  ดานการวางแผน พบวา เทศบาลเมืองเลยจะตองกําหนดแผนการสงเสริมการมีสวนรวม

จากภาคสถาบันทางสังคมใหมากที่สุดอยางนอยรอยละ ๘๐ กําหนดแผนการจัดกิจกรรมระหวาง

ภายในครอบครัวที่เช่ือมโยงไปยังสถาบันทางสังคมอื่น กําหนดแผนการเสริมสรางความเขมแข็งตอ

บทบาทของพอแมและบทบาทลูก กําหนดแผนการสงเสริมการศึกษา สุขอนามัย อาชีพและอื่น ๆ 

กําหนดแผนการสงเสริมการวางแผนครอบครัวมือใหม กําหนดแผนการสงเสริมกิจกรรมของครอบครวั  

กําหนดแผนครอบครัวตัวอยางเชิงพุทธโดยอาศัยกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา กําหนดแผนการ

สงเสริมโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย โรงเรียนครอบครัวธรรมะ โรงเรียนวิถีชาวพุทธ โรงเรียน

ธรรมะศึกษาสําหรับการชาวพุทธทุกรุน เปนตน 

  ดานการจัดองคกร พบวา เทศบาลเมืองเลยควรกําหนดสถาบันในชุมชนเปนสวนหน่ึง

ของโครงสรางองคกรยอยข้ึนกับกองสวัสดิการสังคม กําหนดขอบเขตในการทํางานรวมกันโดยแบง

บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ กําหนดโครงสรางองคกรเยาวชนชาวพุทธใน ๔๙ ชุมชน กําหนด

โครงสรางองคกรดวยความรวมมือของพระสงฆในการดําเนินกิจกรรมทางสังคม และจัดต้ังศูนยกลาง

ครอบครัวชาวพุทธ 

  ดานการจัดบุคลากร พบวา เทศบาลเมืองควรกําหนดการจัดทีมบุคลากรในการสราง

ความความเขมแข็งใหกับสถาบันครอบครัว การพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและรอบรูเกี่ยวกับหลัก

พุทธธรรมการมอบหมายภาระงานใหกับบุคลากรจะตองมองถึงประสบการณ ทักษะ ความสามารถ 

และการเขาถึงวิถีชีวิตชุมชน การเพิ่มอัตรากําลังใหสอดคลองกับพระพุทธศาสนาของกองสวัสดิการ

สังคมใหมีความเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาทางพระพุทธศาสนา และการกําหนดบุคลากรภาคเครือขายใหมี

คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และความเสียสละ 

  ดานการอํานวยการ พบวา เทศบาลเมืองเลยควรสํารวจขอมูลพื้นฐานของครอบครัวใน

เขตเทศบาลเมืองเลย การพัฒนาทางเลือกสําหรับการวางแผนในการดําเนินงานโดยลักษณะทางเลือก

ตามแนวทางพระพุทธศาสนา การตัดสินใจและการมอบหมายภาระงานใหกับบุคลากรจะตองมีความ

ชัดเจนที่เปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนา หรือกลยุทธการพัฒนาครอบครัว การพัฒนาการสื่อสารเชิง

พุทธที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะตองอาศัยการใชวาจาที่ประกอบดวยเมตตาเสมอ ๆ  การสรางมนุษย

สัมพันธระหวางผูบริหารกับบุคลากรในองคกรโดยเฉพาะการสรางวัฒนธรรมองคกรที่มสีวนชวยใหเกดิ

การปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ และการพัฒนาภาวะผูนําเชิงพุทธอันมีลักษณะธรรมของผูใหญ

หรือผูปกครอง 

  ดานการควบคุม พบวา เทศบาลเมืองเลยควร การกําหนดและจัดทําเกณฑมาตรฐาน

และตัวช้ีวัดความสําเร็จตามแนวทางพระพุทธศาสนา การสรางกลไกสําหรับเกณฑมาตรฐานการ



 
๑๓๘ 

 

ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของประชาชนที่นับถือพระพุทธศาสนา การวิเคราะหระบบการ

ทํางานของบุคลากรโดยอาศัยแนวคิดพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา การกํากับดูแลกิจกรรมโครงการ

อยางใกลชิดจากผูบริหาร การสรางกรอบมาตรฐานการตอบสนองตอความคาดหวังของประชาชนชาว

พุทธ และการสํารวจขอมูลและตัวช้ีวัดความพึงพอใจของประชาชนตอดําเนินกิจกรรมในเสริมสราง

ความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว 

 

  ๕.๒ อภิปรายผล 

  ๕.๒.๑ สภาพท่ัวไปของการบริหารจัดการเพ่ือสรางความเขมแข็งของสถาบัน

ครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลย พบวา ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองจะแบงออกเปน ๒ กลุมใหญ ๆ 

ไดแก กลุมครอบครัวที่เปนลักษณะชุมชนเมืองและกลุมครอบครัวที่เปนลักษณะชุมชนชนบท  ซึ่ง

สภาพปญหาที่พบประกอบดวยหลายปญหาซึ่งแตละปญหาของครอบครัวจะมีขอแตกตางกันออกไป 

เชน การใชความรุนแรงกันในครอบครัว สอดคลองกับงานวิจัยของพระครูนิภาสธรรมาธิมุต (อําพร 

ปริมุ ตฺโต)๑ ศึกษาเรื่อง การแกไขปญหาความขัดแยงในครอบครัวตามหลักธรรมในคัมภีร

พระพุทธศาสนาเถรวาท พบวา ปญหาของครอบครัวในระดับรุนแรง สามารถนําหลักฆราวาสธรรม 

และหลักทิศ ๖ มาประยุกตใช  นอกจากน้ียังพบปญหาพอแมขาดความเขาใจในการอบรมสั่งสอนลูก

การไมรูจักประมาณในการเสพเทคโนโลยี การโยกยายถ่ินฐานของพอแม การปรับตัวตอการ

เปลี่ยนแปลงของโลก การหยาราง/การแยกกันอยูของพอแม ปญหาการใชเงินลนมือ และการมุงแสวง

รายไดของครอบครัวมากเกินไป เปนตน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของมานิตา สุขสําราญ๒ ศึกษาเรื่อง 

การศึกษาพฤติกรรมของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวัทยาลัยในการนําหลักพุทธธรรมในครอบครัว พบวา ลักษณะปญหาของครอบครัว บุตรธิดา

และสามภรรยา พบวา ปญหาที่มีมากที่สุดไดแก ครอบครัวมีรายไดไมเพยงพอกับคาใชจาย บุตรธิดา

ใชจายเงินฟุมเฟอย สําหรับปญหาของสามีภรรยาที่มีมากที่สุดไดแก เรื่อง การอบรมสั่งสอนบุตร โดย

บุตรไดแสดงความรําคาญ หงุดหงิดด้ือรั้น 

 

                                                             
 

๑พระครูนิภาสธรรมาธิมุต (อําพร  ปริมุตฺโต), การแกไขปญหาความขัดแยงในครอบครัวตามหลักธรรมใน

คัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยามหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 

  ๒มานิตา สุขสําราญ, การศึกษาพฤติกรรมของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย ของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในการนําหลักพุทธธรรม มาปฏิบัติภายในครอบครัว, วิทยานิพนธพุทธ

ศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘). 



 
๑๓๙ 

 

  ๕.๒.๒ การบริหารเชิงพุทธบูรณาการเพ่ือสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวใน

เขตเทศบาลเมืองเลย พบวา การบริหารเชิงพุทธบูรณาการเพื่อสรางความเขมแข็งของสถาบัน

ครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลยมีความคิดเห็นโดยรวมทุกดานอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยอยูที่ ๓.๘๒ 

ดานการจัดบุคลากร และดานการอํานวยการอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ยอยูที่ ๓.๘๘ ดานการ

ควบคุมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยอยูที่ ๓.๘๐ และดานการวางแผนและดานการจัดองคอยูในระดับ

นอยที่สุดเมื่อเปรียบกับดานอื่น ๆ คาเฉลี่ยอยูที่ ๓.๗๙ ซึ่งทําใหเห็นการนําหลักทิศ ๖ มาใชในการ

ประยุกตนโยบายการบริหารเชิงพุทธบูรณาการมีความเปนไปไดอยางมากที่จะนําไปสูการสรางความ

เขมแข็งใหกับสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาเมืองเลยสอดคลองกับงานวิจัยของ มานิตา สุขสําราญ๓ 

วิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวัทยาลัยในการนําหลักพุทธธรรมในครอบครัว พบวา มีการปฏิบัติตนและอบรมสั่ง

สอนบุตร ตามหลักบทบาทหนาที่ที่ระบุไวในหลักทิศ ๖ อยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัย

ของบรรยวัสถ ฝางคํา และ นฤมล ดวงแสง๔ วิจัยเรื่อง การประยุกตหลักพุทธธรรมเพื่อเสริมสราง

ความเขมแข็งใหแกสถาบันครอบครัวและชุมชนตามนโยบายการปองกันปญหาสารเสพติดของจังหวัด

อุบลราชธานี พบวา มีการนําหลักพุทธธรรมไปประยุกตใช คิดเปนรอยละ ๙๑ ผูนําชุมชนระดับอําเภอ

มีการประยุกตใชโดยเฉลี่ยคิดเปนรอยละ ๘๙.๘ ผูนําชุมชนระดับตําบลมีการประยุกตใชโดยเฉลี่ยคิด

เปนรอยละ ๙๗.๗๙  ผูนําครอบครัวระดับอําเภอ มีการประยุกตใชโดยเฉลี่ยคิดเปนรอยละ  ๙๖.๘๕ 

ผูนําครอบครัวระดับตําบลมีการประยุกตใชโดยเฉลี่ยคิดเปนรอยละ ๙๘.๗๒ เยาวชนมีการประยุกตใช

โดยเฉลี่ยคิดเปนรอยละ ๙๒.๐ และพระสงฆมีสวนรวมในการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนโดย

เฉลี่ยคิดเปนรอยละ  ๑๐๐ และสอดคลองกับงานวิจัยของพระวิทูล  สนฺตจิตฺโต (โพธิเศษ)๕ วิจัยเรื่อง 

การวิเคราะหหลักพุทธจริยศาสตรสําหรับแกปญหาการครองเรือนในสังคมไทย พบวา สรางความรัก

ความสามัคคีของคนในสังคมเปนหลักการครองชีวิตอันจะประสบกับความสุขความรมเย็น  หลัก

ปฏิบัติตอกันของผูครองเรือนในรูปแบบสามีภรรยา คือ หลักทิศ ๖  โดยมีจุดมุงหมาย ๓ ข้ัน ไดแก  

                                                             
  ๓มานิตา สุขสําราญ, การศึกษาพฤติกรรมของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย ของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในการนําหลักพุทธธรรม มาปฏิบัติภายในครอบครัว, วิทยานิพนธพุทธ

ศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘). 

  
๔บรรยวัสถ ฝางคํา และ นฤมล ดวงแสง, การประยุกตหลักพุทธธรรมเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหแก

สถาบันครอบครัวและชุมชนตามนโยบายการปองกันปญหาสารเสพติดของจังหวัดอุบลราชธานี, วิทยานิพนธพุทธ

ศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓). 

  
๕พระวิทูล  สนฺตจิตฺโต (โพธิเศษ), การวิเคราะหหลักพุทธจริยศาสตรสําหรับแกปญหาการครองเรือนใน

สังคมไทย, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๒๕๕๕). 



 
๑๔๐ 

 

ข้ันตาเห็นหรือประโยชนในปจจุบัน ข้ันเลยตาเห็นหรือประโยชนเบื้องหนา  และจุดหมายข้ันสูงสดุหรอื

ประโยชนอยางย่ิง   

๕.๒.๓ แนวทางการประยุกตใชการบริหารเชิงพุทธบูรณาการเพ่ือสรางความเขมแข็ง

ของสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลย พบวา  

  ดานการวางแผน พบวา เทศบาลเมืองเลยจะตองกําหนดแผนการสงเสริมการมีสวนรวม

จากภาคสถาบันทางสังคม เชน บาน วัด และโรงเรียนใหมากที่สุดอยางนอยรอยละ ๘๐ กําหนด

แผนการสงเสริมการวางแผนครอบครัวมือใหม กําหนดแผนการสงเสริมกิจกรรมของครอบครัว  

กําหนดแผนการสงเสริมโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย โรงเรียนครอบครัวธรรมะ โรงเรียนวิถีชาว

พุทธ โรงเรียนธรรมะศึกษาสําหรับการชาวพุทธทุกรุน เปนตน สอดคลองกับงานวิจัยของพระครูเกษม

สุทธิคุณ (แสงมณีรัตนากร)๖ การวิจัยเรื่อง “กระบวนการมีสวนรวมระหวางบาน วัด โรงเรียน (บวร) 

ตอการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ เขตลาดกระบัง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

กรุงเทพมหานคร” พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอการกระบวนการมีสวนรวมของบาน 

วัด โรงเรียน (บวร) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของสถาบันพัฒนาการ

สาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล๗ วิจัยเรื่อง สัมพันธภาพในครอบครัวไทย พบวา การ

สนับสนุนใหเครือขายชุมชมมี     สวนรวมในดานการเตรียมความพรอมกอนสรางครอบครัวใหม ให

วางแผนในการดําเนินชีวิตครอบครัว ใหเตรียมความพรอมทั้งเศรษฐกิจ ทักษะในการแกไขปญหาชีวิต

และครอบครัว ทักษะในการปรับตัวเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง  

 ดานการจัดองคกร พบวา เทศบาลเมืองเลยควรกําหนดสถาบันในชุมชนเปนสวนหน่ึง

ของโครงสรางองคกรยอยข้ึนกับกองสวัสดิการสังคม กําหนดขอบเขตในการทํางานรวมกันโดยแบง

บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ กําหนดโครงสรางองคกรเยาวชนชาวพุทธใน ๔๙ ชุมชน กําหนด

โครงสรางองคกรดวยความรวมมือของพระสงฆในการดําเนินกิจกรรมทางสังคม และจัดต้ังศูนยกลาง

ครอบครัวฝใหเปนแกนกลางสําหรับดําเนินกิจกรรมของชาวพุทธสอดคลองกับงานวิจัยของศูนยวิจัย

และพัฒนาครอบครัวไทยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช๘ วิจัยเรื่อง การศึกษาและพัฒนารูปแบบ

การเสริมสรางหลักประกันความมั่นคงของครอบครัว พบวา รูปแบบการเสริมสรางหลักประกันความ

                                                             
  ๖พระครูเกษมสุทธิคุณ (แสงมณีรัตนากร), กระบวนการมีสวนรวมระหวางบาน วัด โรงเรียน (บวร) ตอ

การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ เขตลาดกระบัง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา, วิทยานิพนธพุทธ

ศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา), (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓). 

  
๗จิราพร ชมพิกุลและคณะ, สัมพันธภาพในครอบครัวไทย, รายงานการวิจัย, สถาบันพัฒนาการ

สาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๒), หนา ค. 
  

๘ศูนยวิจัยและพัฒนาครอบครัวไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, การศึกษาและพัฒนารูปแบบการ

เสริมสรางหลักประกันความม่ันคงของครอบครัว, รายงานการวิจัย, ทุนอุดหนุนจากสํานักงานกิจการสตรีและ

สถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย, ๒๕๕๓), หนา ๒๒๑. 



 
๑๔๑ 

 

มั่นคงของครอบครัวบริบทสังคมไทยควรมุงเนนการใหความสําคัญกับการเสริมสรางหลักประกนัความ

มั่นคงในดานชีวิตครอบครัวและชีวิต การทํางานใหเปนศูนยกลางแกนหมุนกระบวนการพัฒนา เพื่อ

สงเสริมปจจัยเกื้อหนุนความเขมแข็งภายในตัวครอบครัวเอง 

  ดานการจัดบุคลากร พบวา เทศบาลเมืองควรกําหนดการจัดทีมบุคลากรในการสราง

ความความเขมแข็งใหกับสถาบันครอบครัว การพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและรอบรูเกี่ยวกับหลัก

พุทธธรรมการมอบหมายภาระงานใหกับบุคลากรจะตองมองถึงประสบการณ ทักษะ ความสามารถ 

และการเขาถึงวิถีชีวิตชุมชน การเพิ่มอัตรากําลังใหสอดคลองกับพระพุทธศาสนาของกองสวัสดิการ

สังคมใหมีความเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาทางพระพุทธศาสนา และการกําหนดบุคลากรภาคเครือขายใหมี

คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และความเสียสละสอดคลองกับงานวิจัยของสถาบันพัฒนาการ

สาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล๙ วิจัยเรื่อง สัมพันธภาพในครอบครัวไทย พบวา การจัด

ทีมงานที่ใหบริการแนะแนวและใหคําปรึกษาเกี่ยวกับปญหาครอบครัวในชุมชนอยางทั่วถึง และ

สนับสนุนกิจกรรมเชิงปฏิบัติการที่สงเสริมใหครอบครัวใชวิธีการแกปญหาโดยการพูดคุยปรึกษาหารือ

กันดวยเหตุผล ไมใชวิธีโตเถียง ประชด ดาทอซึ่งจะนําไปสูความรุนแรงในครอบครัวและสอดคลองกับ

งานวิจัยของเอกกร  ชุติรัตนา๑๐วิจัยเรื่อง “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานตามหลักสังคหวัตถุ  ๔  ของ

บุคลากรสํานักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค” พบวา จะตองสงเคราะหบุคลากรภายในองคกรเพื่อให

เกิดแรงจูงใจไดคือเรื่อง เกิดความเสมอภาคยุติธรรมในการปกครองผูใตบังคับบัญชา  การพัฒนา

ขอบกพรอง  การทํางานเปนระบบ  การชวยเหลือซึ่งกันและกัน  การทํางานใหทันเวลาและบรรลุ

เปาหมายขององคกร 

  ดานการอํานวยการ พบวา เทศบาลเมืองเลยควรสํารวจขอมูลพื้นฐานของครอบครัวใน

เขตเทศบาลเมืองเลย การพัฒนาทางเลือกสําหรับการวางแผนในการดําเนินงานโดยลักษณะทางเลือก

ตามแนวทางพระพุทธศาสนา การตัดสินใจและการมอบหมายภาระงานใหกับบุคลากรจะตองมีความ

ชัดเจนที่เปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนา หรือกลยุทธการพัฒนาครอบครัว การพัฒนาการสื่อสารเชิง

พุทธที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะตองอาศัยการใชวาจาที่ประกอบดวยเมตตาเสมอ ๆ  การสรางมนุษย

สัมพันธระหวางผูบริหารกับบุคลากรในองคกรโดยเฉพาะการสรางวัฒนธรรมองคกรที่มสีวนชวยใหเกดิ

การปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ และการพัฒนาภาวะผูนําเชิงพุทธอันมีลักษณะธรรมของผูใหญ

                                                             
  

๙จิราพร ชมพิกุลและคณะ, สัมพันธภาพในครอบครัวไทย, รายงานการวิจัย, สถาบันพัฒนาการ
สาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๒), หนา ค. 
  

๑๐เอกกร  ชุติรัตนา,  “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานตามหลักสังคหวัตถุ  ๔  ของบุคลากร      สํานักงาน

สรรพากรพื้นที่นครสวรรค”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหา

วิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 



 
๑๔๒ 

 

หรือผูปกครองสอดคลองกับงานวิจัยของพระวิศิษฐกุล  สิริปฺโ (สุดารักษ)๑๑ วิจัยเรื่อง         

“การประยุกตหลักธรรมเพื่อพัฒนาผูนําที่พึงประสงคในยุคโลกาภิวัตน” พบวา วิธีการประยุกตโดยนํา

หลักอริยมรรคมาศึกษาวิเคราะหและประยุกตใชในการพัฒนาผูนําในแตละดาน คือ สัมมาทิฐิพัฒนา

ผูนําดานวิสัยทัศน สัมมาสังกัปปะพัฒนาดานความคิดริเริ่ม ทั้ง ๒ ดานน้ีจัดเปนการพัฒนาผูนําในดาน

ความคิด (ปญญา) สัมมาวาจาพัฒนาดานการสื่อสาร  สัมมากัมมันตะพัฒนาดานความซื้อสัตย 

สัมมาอาชีวะพัฒนาแกปญหาดานการทุจริต ทั้ง ๓ ดานน้ีจัดเปนการพัฒนาผูนําในดานพฤติกรรม (ศีล) 

สัมมาวายามะพัฒนาดานความรับผิดชอบ สัมมาสติพัฒนาดานการใชอํานาจ และสัมมาสมาธิพัฒนา

ดานวุฒิภาวะทางอารมณ ทั้ง ๓ ดานน้ีจัดเปนการพัฒนาผูนําในดานจิตใจหรืออารมณ (สมาธิ)  

  ดานการควบคุม พบวา เทศบาลเมืองเลยควรการกําหนดและจัดทําเกณฑมาตรฐานและ

ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามแนวทางพระพุทธศาสนา การสรางกลไกสําหรับเกณฑมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของประชาชนที่นับถือพระพุทธศาสนา การวิเคราะหระบบการ

ทํางานของบุคลากรโดยอาศัยแนวคิดพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา การกํากับดูแลกิจกรรมโครงการ

อยางใกลชิดจากผูบริหาร การสรางกรอบมาตรฐานการตอบสนองตอความคาดหวังของประชาชนชาว

พุทธ และการสํารวจขอมูลและตัวช้ีวัดความพึงพอใจของประชาชนตอดําเนินกิจกรรมในเสริมสราง

ความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวสอดคลองกับงานวิจัยของพระมหาประสงค กิตฺติญาโณ (พรม

ศร)ี๑๒ ไดวิจัยเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลในองคกรสมัยใหมกับแนวคิดทาง

พระพุทธศาสนา”พบวา แนวคิดการบริหารงานบุคคลขององคกรสมัยใหมมีประเด็นที่เหมือนกันกับ

แนวคิดทางพระพุทธศาสนา ไดแก  การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการ บุคคลจึงเปนปจจัยหลักที่

มีศักยภาพมากที่สุดจะทําใหวัตถุประสงคขององคกรบรรลุผล โดยใชระบบบริหารงานบุคคลเปนกลไก

ขับเคลื่อน 
 

  ๕.๓ ขอเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่อง “การบริหารเชิงพุทธบูรณาการเพื่อสรางความเขมแข็งของสถาบัน

ครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลย” ทําใหเห็นวา ขอจํากัดในการแนวทางพุทธบูรณาการไปใชกําหนด

นโยบายการบริหารจะมีอุปสรรคอยูที่การเขาถึงขอมูลและขัดจํากัดของบุคลากรในการดําเนินงานผาน

วิธีคิดแบบพุทธบูรณาการ ดังน้ัน เพื่อใหนโยบายพุทธบูรณาการเปนรูปธรรม ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะ

                                                             
  

๑๑พระวิศิษฐกุล  สิริปฺโ (สุดารักษ), “การประยุกตหลักธรรมเพื่อพัฒนาผูนําที่พึงประสงคในยุคโลกา

ภิวัตน”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยามหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 

  
๑๒พระมหาประสงค กิตฺติญาโณ (พรมศรี), “การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลในองคกร

สมัยใหมกับแนวคิดทางพระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พระพุทธศาสนา), (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 



 
๑๔๓ 

 

เพื่อการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหแนวคิดทางพระพุทธศาสนาเปนกลไกในการขับเคลื่อการดําเนิน

ของกองสวัสดิการสังคมภายใตการกํากับดูแลของเทศบาลเมืองเลยที่จะเสริมสรางสถาบนัครอบครวัให

เกิดความเขมแข็งดังตอไปน้ี 

 

 ๕.๓.๑ ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปปฏิบัติ 

 ๑. ดานการวางแผน เทศบาลเมืองเลยจะตองกําหนดแผนการสงเสริมการมีสวนรวม

จากภาคสถาบันทางสังคมใหมากที่สุดอยางนอยรอยละ ๘๐ โดยอาศัยกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 

กําหนดแผนการสงเสริมโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย โรงเรียนครอบครัวธรรมะ โรงเรียนวิถีชาว

พุทธ โรงเรียนธรรมะศึกษาสําหรับการชาวพุทธทุกรุน เปนตน 

  ๒. ดานการจัดองคกร เทศบาลเมืองเลยควรกําหนดสถาบันในชุมชนเปนสวนหน่ึงของ

โครงสรางองคกรยอยข้ึนกับกองสวัสดิการสังคม กําหนดขอบเขตในการทํางานรวมกันโดยแบงบทบาท

หนาที่และความรับผิดชอบ กําหนดโครงสรางองคกรเยาวชนชาวพุทธใน ๔๙ ชุมชน กําหนดโครงสราง

องคกรดวยความรวมมือของพระสงฆในการดําเนินกิจกรรมทางสังคม และจัดต้ังศูนยกลางครอบครัว

ชาวพุทธ 

  ๓. ดานการจัดบุคลากร เทศบาลเมืองควรกําหนดการจัดทีมบุคลากรในการสรางความ

ความเขมแข็งใหกับสถาบันครอบครัว การพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและรอบรูเกี่ยวกับหลกัพทุธธรรม

การมอบหมายภาระงานใหกับบุคลากรจะตองมองถึงประสบการณ ทักษะ ความสามารถ และการ

เขาถึงวิถีชีวิตชุมชน การเพิ่มอัตรากําลังใหสอดคลองกับพระพุทธศาสนาของกองสวัสดิการสังคมใหมี

ความเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาทางพระพุทธศาสนา และการกําหนดบุคลากรภาคเครือขายใหมีคุณธรรม 

จริยธรรม ความรับผิดชอบ และความเสียสละ 

  ๔. ดานการอํานวยการ เทศบาลเมืองเลยควรสํารวจขอมูลพื้นฐาน การพัฒนาทางเลือก

สําหรับการวางแผนในการดําเนินงานโดยลักษณะทางเลือกตามแนวทางพระพุทธศาสนา การตัดสินใจ

และการมอบหมายภาระงานใหกับบุคลากรจะตองมีความชัดเจนที่เปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนา 

หรือกลยุทธการพัฒนาครอบครัว การพัฒนาการสื่อสารเชิงพุทธที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะตองอาศัยการ

ใชวาจาที่ประกอบดวยเมตตาเสมอ ๆ  การสรางมนุษยสัมพันธระหวางผูบริหารกับบุคลากรในองคกร

โดยเฉพาะการสรางวัฒนธรรมองคกรที่มีสวนชวยใหเกิดการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ และการ

พัฒนาภาวะผูนําเชิงพุทธอันมีลักษณะธรรมของผูใหญหรือผูปกครอง 

  ๕. ดานการควบคุม พบวา เทศบาลเมืองเลยควร การกําหนดและจัดทําเกณฑ

มาตรฐานและตัวช้ีวัดความสําเร็จตามแนวทางพระพุทธศาสนา การสรางกลไกสําหรับเกณฑมาตรฐาน

การปฏิบัติงานที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของประชาชนที่นับถือพระพุทธศาสนา การวิเคราะหระบบการ

ทํางานของบุคลากรโดยอาศัยแนวคิดพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา การกํากับดูแลกิจกรรมโครงการ



 
๑๔๔ 

 

อยางใกลชิดจากผูบริหาร การสรางกรอบมาตรฐานการตอบสนองตอความคาดหวังของประชาชนชาว

พุทธ และการสํารวจขอมูลและตัวช้ีวัดความพึงพอใจของประชาชนตอดําเนินกิจกรรมในเสริมสราง

ความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว 

 

 ๕.๓.๒ ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยตอไป 

  ๑. ควรมีการศึกษาและวิจัยระดับขีดความสามารถของเทศบาลในการสรางความ

เขมแข็งสถาบันครอบครัวตามแนวทางพระพุทธศาสนา 

 ๒. ควรมีการศึกษาและวิจัยกรอบมาตรฐานและกระบวนการสรางตัวช้ีวัดความสําเร็จที่

สามารถบูรณาการเชิงพุทธใหเปนรูปธรรมมาย่ิงข้ึน 

 ๓. ควรศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการมีสวนรวมของสถาบันทางสังคมที่ต้ังอยูบน

พื้นฐานการดําเนินชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา 

 ๔. ควรมีการศึกษาและวิจัยรูปแบบการพัฒนาบุคลากรตามแนวคิดทางพระพทุธศาสนา

เพื่อการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับสถาบันครอบครัว 

 ๕. ควรมีการศึกษาแนวทางการประยุกตใชรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําตามหลักพุทธ

ธรรมเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งสถาบันครอบครัวในภาคอีสาน 

  ๖. ควรศึกษาและวิจัยรูปแบบบริหารการควบคุมการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 

  
 



 
 

๑๔๕ 
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๑๔๗ 
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๑๔๘ 
 

วันวิสา มหารมย. “การบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร ของผูบริหารสถานศึกษาเขตตลิ่งชัน 

กรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร). บัณฑิต

วิทยาลัย : มหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

พระวิศิษฐกุล  สิริปฺโ (สุดารักษ). “การประยุกตหลักธรรมเพื่อพัฒนาผูนําที่พึงประสงคในยุคโลกาภิ

วัตน”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร). บัณฑิตวิทยาลัย : มหา

วิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

ศูนยวิจัยและพัฒนาครอบครัวไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. การศึกษาและพัฒนารูปแบบการ

เสริมสรางหลักประกันความมั่นคงของครอบครัว. รายงานการวิจัย. ทุนอุดหนุนจากสํานักงาน

กิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย , 
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ภาคผนวก : ก 

 
เครื่องมือการวิจัย 

ผลการหาดชันีความสอดคลอง (IOC) แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
คาความเชื่อมั่นจากการทดลองใชเครือ่งมือ (Try–Out) 

 
 
 
 
 
  
 
 
 



 ๑๕๑

 

แบบสัมภาษณเพื่อการวิจัย 

เรื่อง 

“การบริหารเชิงพุทธบูรณาการเพ่ือสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว 

ในเขตเทศบาลเมืองเลย” 

Buddhist Administration policies to strengthen the integration of families in the 

municipality Loei. 

………………………………………………………………………………………………. 

 คําชี้แจง : แบบสัมภาษณชุดน้ีจัดทําข้ึน เพื่อศึกษาการบริหารเชิงพุทธบูรณาการเพื่อสรางความ

เขมแข็งของสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลยซึ่งผูวิจัยเห็นวาทานเปนบคุคลหน่ึงที่

มีความรูและประสบการณจึงไดคัดเลือกทานในการสัมภาษณ สวนความคิดเห็นของทาน

จะเปนประโยชนในการศึกษาวิจัยและสรางองคความรูและใหมีขีดความสามารถและ

ศักยภาพของเทศบาลในการสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาลเมือง

เลยตอ 

 

  สําหรับคําถามการวิจัยประกอบดวย ๒ ตอน ไดแก 

  ตอนที่ ๑ ขอมูลเกี่ยวกับผูใหขอมูลสําคัญ 

  ตอนที่ ๒ คําถามเกี่ยวกับ “การบริหารเชิงพุทธบูรณาการเพื่อสรางความเขมแข็งของ

สถาบันครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลย” 

 ตอนที่ ๓ ขอเสนอแนะ 

 
ผูวิจัยขอขอบคุณทุกทานที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถามน้ีเปนอยางสูง 
 

 
ดร.สามารถ บุญรัตน และคณะ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 



 ๑๕๒
ตอนท่ี ๑ ขอมูลเกี่ยวกับผูใหขอมลูหลัก 

ช่ือผูใหสมัภาษณ : …………………………………………………………………………… 

อายุ/การศึกษา : …………………………………………………………………………….. 

ตําแหนง : ……………………………………………………………………………………… 

ประสบการณการทํางาน............................................................................ 

นับถือศาสนา............................................................................................. 

วันเดือนปทีส่ัมภาษณ :…………………………………………………………………….. 

สถานที่ และเวลา :………………………………………………………………………….. 

 

ตอนท่ี ๒ : คําถามเกี่ยวกับ “การบริหารเชิงพุทธบูรณาการเพื่อสรางความเขมแข็งของสถาบัน

ครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลย” ดังตอไปน้ี 

  ๑. สภาพทั่วไปของการบริหารจัดการเพื่อสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวใน

เขตเทศบาลเมืองเลยเปนอยางไร ?  

  ๒. แนวทางการประยุกตใชการบริหารเชิงพุทธบูรณาการเพื่อสรางความเขมแข็งของ

สถาบันครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลยควรเปนอยางไร 

   ๒.๑ การบริหารเชิงพุทธบูรณาการดานการวางแผนเพื่อสรางความเขมแข็งของ

สถาบันครอบครัวควรเปนอยางไร  

๒.๒ การบริหารเชิงพุทธบูรณาการดานการจัดองคกรเพื่อสรางความเขมแข็งของ

สถาบันครอบครัวควรเปนอยางไร 

๒.๓ การบริหารเชิงพุทธบูรณาการดานบุคลากรเพื่อสรางความเขมแข็งของสถาบัน

ครอบครัวควรเปนอยางไร 

๒.๔ การบริหารเชิงพุทธบูรณาการดานการอํานวยเพื่อสรางความเขมแข็งของ

สถาบันครอบครัวควรเปนอยางไร 

๒.๔ การบริหารเชิงพุทธบูรณาการดานการควบคุมเพื่อสรางความเขมแข็งของ

สถาบันครอบครัวควรเปนอยางไร 

ตอนท่ี ๓ ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 ๑๕๓

 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง 

การบริหารเชิงพุทธบูรณาการเพ่ือสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาลเมือง

เลย 

 คําชี้แจง 

 ๑.แบบสอบถามชุดนี้ จัดทําขึ้นเปนสวนหนึ่งของการวิจัยเพื่อเสริมเสริมสถาบัน

ครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลยของอาจารยประจําวิทยาลัยสงฆเลยเพื่อรวบรวมเปนขอมูลทาง

วิชาการสําหรับศึกษาคนควา และเพื่อประโยชนสําหรับการวิจัยจึงขอรับรองวาจะไมมีผลกระทบใด ๆ 

ตอผูตอบแบบสอบถาม 

 ผูวิจัยจึงใครขอความกรุณาจากทานในการตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอ ตาม

ความเห็นของทาน เพื่อจะนําไปวิเคราะหใหเปนประโยชนดังที่กลาวขอมูลที่ทานตอบจะถือเปน

ความลับในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลบนแบบภาพรวมเทาน้ัน 

 ๒. แบบสอบถามมีทั้งหมด ๓ ตอน ไดแก  

 ตอนท่ี ๑ แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

  ตอนท่ี ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารเชิงพุทธบูรณาการเพื่อสรางความเขมแข็ง

ของสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองเลย 

  ตอนท่ี ๓ ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

  

ผูวิจัยขอขอบคุณทุกทานที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถามน้ีเปนอยางสูง 

 

 

 

ดร.สามารถ บุญรัตน และคณะ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

 

 



 ๑๕๔
                     เลขที่แบบสอบถาม...............................        

 
ตอนท่ี ๑ แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย     ลงในชอง        หนาขอความที่เปนจริง 

 

  ๑. เพศ                                            

  ๑. ชาย ๒. หญิง 

 

๒.           ๑. อายุ ๑๘ – ๒๘ ป ๒. อายุ ๒๙ –๓๙ ป             

              ๓. อายุ ๔๐ –๕๐ ป ๔. อายุ ๕๑ – ๖๑ ป  

              ๕. อายุ ๖๒ ปข้ึนไป   

 

๓.  สถานภาพสมรส 

   ๑. โสด ๒. สมรส   

  ๓. หยาราง/แยกกันอยู    

 

๔.  ระดับการศึกษา 

   ๑. มัธยมปลาย /ตํ่ากวา ๒. ปวช /ปวส 

   ๓.ปริญญาตรี ๔.ปริญญาโท 

    ๕.ปริญญาเอก 

๕.  อาชีพหลัก 

   ๑. รับจางทั่วไป/คาขาย ๒. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

   ๓. เกษตรกร/ชาวสวน/ประมง ๔. พนักงานบริษัทเอกชน 

   ๕. ธุรกิจสวนตัว  ๖. อื่น.................................... 

                                    

๖.  รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

   ๑. ไมเกิน ๑๕,๐๐๐ บาท ๒. ๑๕‚๐๐๑ –๓๐‚๐๐๐ บาท    

   ๓. ๓๐‚๐๐๑ –๕๐‚๐๐๐ บาท ๔. ๕๐‚๐๐๑ – ๗๐‚๐๐๐ บาท  

  ๕. ๗๐‚๐๐๑ บาท ข้ึนไป     

 
 

 



 ๑๕๕
ตอนท่ี ๒ : แบบสอบถามเกี่ยวกบัการบรหิารเชิงพุทธบูรณาการเพื่อสรางความเขมแข็งของ

สถาบันครอบครัวในเขตเทศบาลเมอืงเลย 

คําช้ีแจง  : โปรดกากบาทเครือ่งหมาย  ลงในชองที่ตรงกบัความคิดเห็นของทานมากที่สุด 
 

ขอ 

การบริหารเชิงพุทธบูรณาการเพื่อสราง
ความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวใน
เขตเทศบาลเมืองเลย 

ระดบัความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

นโยบายการบริหารดานการวางแผน 

บทบาทหนาท่ีของบิดามารดาท่ีดีเชิงพุทธ 
     

๑ ทานคิดวา เทศบาล วัด ชุมชน และโรงเรียน

ควรมีสวนรวมในการวางแผนเพื่อการปองกัน

พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของลูกหลาน 

     

๒ เทศบาลควรสงเสริมใหบิดามารดาเขาวัดปฏิบัติ

เปนแบบอยางที่ดีตอการปลูกฝงลูกในทางดี  

     

๓ เทศบาลควรมีนโยบายการบริหารเพื่อการ

สงเสริมการศึกษาใหกับประชาชนในชุมชน 

     

๔ เทศบาลควรใหความรูแกประชาชนในชุมชน

กอนที่จะมีลูกเพื่อใหไดครอบครัวที่เปนสุข 

     

๕ เทศบาลควรมีแผนโครงการเพื่อใหบิดามารดา

มอบทรัพยใหลูกในกาลที่สมควร 

     

บทบาทหนาท่ีท่ีดีของบุตรธิดาเชิงพุทธ 
     

๖ เทศบาลควรมีนโยบายการบริหารเพื่อกําหนด

แผนการสงเสริมใหลูกเกิดความกตัญูตอผูมี

พระคุณ 

     

๗ เทศบาลควรมีนโยบายการบริหารเพื่อกําหนด

แผนกิจกรรมใหเยาวชนมีเวลาในการชวยเหลือ

การงานของครอบครัว 

     

๘ เทศบาลควรมแีผนดําเนินงานเพื่อการสนับสนุน

ใหสมาชิกในครอบครัวมีความสามารถในการ

ดํารงวงศตระกลูอยางมเีกียรติ 

     



 ๑๕๖
๙ เทศบาลควรมีแผนกิจกรรมรวมกับสถาบัน

ครอบครัวใหบอยมากที่สุดเพื่อสามารถช้ีแนะให

ลูกหลานประพฤติตนเปนคนดี 

     

๑๐ เทศบาลควรมีแผนโครงการสงเสริมประเพณี

ของชาวพุทธเพื่อใหสมาชิกในสังคมเห็นคุณคา

ของผูที่มีพระคุณดวยการทําบุญอุทิศให 

     

ขอ 
 

๒) การบริหารดานการจัดองคกร 
ระดบัความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

บทบาทหนาท่ีของบิดามารดาท่ีดีเชิงพุทธ      

๑ ท าน คิดว า เทศบาลควร เปนหน วยง านที่

รับผิดชอบในการสงเสริมใหบิดามารดาสามารถ

ทําหนาที่ เพื่อปองกันลูกจากพฤติกรรมที่ไม

เหมาะสม 

     

๒ ทานคิดวาจะปลูกฝงลูกไวในทางดี ควรให

เทศบาลมีการฝกอบรมวิธีการเลี้ยงดูลูกอยาง

ถูกตอง 

     

๓ ทานคิดวาเทศบาลควรมีนโยบายในการจัด

ฝกอบรมอาชีพใหกับครอบครัวที่ยากจน 

     

๔ ควรมีนโยบายทางการบริหารในการพิจารณา

คูครองรวมกับบิดามารดาเพื่อใหลูกไดแตงงาน

กับคนดี 

     

๕ เทศบาลควรมีสวนรวมเปนตัวกลางในการไกล

เกลี่ยปญหาเกี่ยวกับทรัพยสมบัติในครอบครัว 

     

บทบาทหนาท่ีท่ีดีของบุตรธิดาเชิงพุทธ      
๑ เทศบาลควรมีโครงการยกยองเชิดชูลูกที่มีความ

กตัญูกตเวท ี

     

๒ เทศบาลควรมีแผนการฝกอาชีพของพอแม

ใหกับบุตรธิดาเพื่อความเช่ียวชาญ 

     

๓ เทศบาลควรที่จะมีโครงการกระตุนใหกับ

เยาวชนเพื่อการรักษาภาพลักษณที่ ดีของ

ตระกูล 

     



 ๑๕๗
๔ เทศบาลควรมีทีมงานในองคกรเพื่อการสงเสริม

การปฏิบัติตนตามหลักวัฒนธรรมที่ดีงามของ

สังคม 

     

๕ เทศบาลควรที่จะจัดเทศกาลรําลึกผูมีพระคุณที่

ลวงลับไปตามแนวทางพระพุทธศาสนาดวยการ

ทําบุญอุทิศให 

     

ขอ ๓) การบริหารดานการจัดบุคลากร 
ระดบัความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

บทบาทหนาท่ีของบิดามารดาท่ีดีเชิงพุทธ 
     

๑ 

บุคลากรของเทศบาลควรมีความรูเกี่ยวกับการ

ปองกันพฤติกรรมที่ ไม ดีของ เยาวชนเพื่ อ

ถายทอดไปยังบิดามารดา 

     

๒ 
เทศบาลควรจัดหาผูที่มีความรูมาถายทอดใหกบั

บิดามารดาในการปลูกฝงเยาวชนไวในทางดี 

     

๓ 

เทศบาลเทศบาลควรมีทีมที่สามารถสงเสริม

การศึกษาใหกับบิดามารดาเพื่อความเทาทันตอ

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุตร 

     

๔ 

เทศบาลควรจัดทีมงานในการประชาสัมพันธถึง

คานิยม ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามใหกับบิดา

มารดาเพื่อการจัดแจง จูงใจใหลูกไดแตงงานกับ

คนดี 

     

๕ 

เทศบาลควรมีนโยบายเกี่ยวกับทําความเขาใจ

ตอบทบาทหนาที่ของบิดามารดาเพื่อการ

พิจารณากอนมอบทรัพยใหแกบุตร 

     

บทบาทหนาท่ีท่ีดีของบุตรธิดาเชิงพุทธ 
     

๖ 
เทศบาลควรมีนโยบายทางการบริหารเพื่อการ

รณรงคใหกับเยาวชนตอการเลี้ยงดูบิดามารดา 

     

๗ 

ทานคิดวาเทศบาลจะตองมีศักยภาพในการ

ฝกอบรมใหแกเยาวชนเพื่อการชวยเหลือการ

งานที่ครอบครัว 

     



 ๑๕๘

๘ 
เทศบาลควรสงเสริมการทําหนาที่ของเยาวชน

ในการสรางสันติสุขภายในชุมชน 

     

๙ 

เทศบาลควรฝกอบรมให เยาวชนมีความ

ประพฤติตนเปนคนดีพรอมที่จะสืบทอดกิจการ

ของครอบครัว 

     

๑๐ 

เทศบาลควรมีนโยบายสงเสริมใหเยาวชนเขาวัด

ปฏิบัติธรรมที่กอใหเกิดบุญกุศลเพื่อมอบความดี

ใหกับบิดามารดาที่ลวงลับไปแลว 

     

ขอ ๔) การบริหารดานอํานวยการ 
ระดบัความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

บทบาทหนาท่ีของบิดามารดาท่ีดีเชิงพุทธ 
     

๑ เทศบาลควรมีทีมงานในการสื่อสารกิจกรรมตาง 

ๆ ไปยังบิดามารดาเพื่อการปองกันลูกจาก

พฤติกรรมที่ไมเหมาะสม 

     

๒ เทศบาลควรมีแผนในการสงเสริมใหบิดามารดา

มีความสามารถในการปลูกฝงลูกในทางดี 

     

๓ เทศบาลควรจัดทีมงานใหคําปรึกษาแกบิดา

มารดาเพื่อแนะนําตอการใหการศึกษาที่ดีตอ

บุตรธิดา 

     

๔ เทศบาลควรมีกิจกรรมที่สามารถสรางคานิยม

ใหกับบิดามารดาในการจัดการคูครองใหกับ

บุตรธิดา 

     

๕ เทศบาลควรใหความสะดวกดานกฎหมายแก

สถาบันครอบครัวในการจัดการมรดก 

     

บทบาทหนาท่ีท่ีดีของบุตรธิดาเชิงพุทธ 
     

๖ บุตรธิดาควรเขารวมกิจกรรมของเทศบาล

เกี่ยวกับสถาบันครอบครัวทุก ๆ กิจกรรม 

     

๗ เทศบาลควรมีแผนงานในการพัฒนาทักษะ 

ศักยภาพของเยาวชนในดานการประกอบอาชีพ

เพื่อการชวยเหลือครอบครัว 

     



 ๑๕๙
๘ เทศบาลควรจัดกิจกรรมระหวางครอบครัวให

บอยครั้ง  

     

๙ การสรางคานิยมวัฒนธรรมที่ดีงามจะชวยให

เ ย า ว ช น เ ป น ค น ดี ภา ย ใ ต โ ล ก แ ห ง ก า ร

เปลี่ยนแปลง 

     

๑๐ เทศบาลควรจัดกิจกรรมสรางสายสัมพันธ

ระหวางครอบครัวเพื่อการสงเสริมความกตัญู

กตเวทีตอบุตรธิดา 

     

ขอ ๕) การบริหารดานการควบคุม 
ระดบัความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

บทบาทหนาท่ีของบิดามารดาท่ีดีเชิงพุทธ      

๑ เทศบาลควรสงเสริมใหครอบครัวมีมาตรการ

ปองกันลูกจากพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม 

     

๒ เทศบาลควรมีสวนในการยกยองเชิดชูเยาวชนที่

ปฏิบัติตนเปนคนดี 

     

๓ เทศบาลควรสงเสริมการศึกษาแกบิดามารดาให

สูงข้ึน 

     

๔ เทศบาลควรมีการสนับสนุนใหบิดามารดามี

เกณฑในการเลือกคูครองใหแกบุตรธิดา 

     

๕ บิดามารดาควรมีพินัยกรรมมอบทรัพยสมบัติ

ใหกับลูกอยางเปนธรรม 

     

บทบาทหนาท่ีท่ีดีของบุตรธิดาเชิงพุทธ      

๖ เทศบาลควรกําหนดคุณสมบัติอยางเหมาะสม

ของบุตรที่จะเลี้ยงดูพอแม 

     

๗ เทศบาลควรย่ืนมือเขาไปชวยบุตรธิดาที่ยังไมมี

อาชีพเปนหลักแหลงที่แนนอน 

     

๘ เทศบาลควรสงเสริมและปองกันเยาวชนไม

เกี่ยวของกับยาเสพติดใหโทษ  

     



 ๑๖๐
๙ เทศบาลควรสนับสนุนครอบครัวตัวอยางที่มี

ความสามารถในการปฏิบัติตามระเบียบ กติกา 

และกฎเกณฑทางสังคม 

     

๑๐ เทศบาลควรสรางโอกาสใหกับลูกในการ ทําบุญ

อุทิศไปใหแกบิดามารดาที่ลวงลับไปแลว 

     

 
ตอนท่ี ๓   ขอเสนอแนะเพิ่มเติม  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๖๑

ผลการหาดัชนคีวามสอดคลอง (IOC) แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
 

 “การบริหารเชิงพุทธบูรณาการเพื่อสรางความเขมแข็งของสถาบนัครอบครัวในเขต

เทศบาลเมืองเลย” 

ลําดับ รายการประเมิน 

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
ทานท่ี 

สรุปและแปล
ผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
คา 
IOC 

แปล
ผล 

๑ เทศบาล วัด ชุมชน และโรงเรียนผูปกครองควรมี
สวนรวมในการวางแผนเพื่อการปองกันลูกหลาน
จากพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม 

+๑ ๐ +๑ +๑ +๑ ๐.๘ ใชได 

๒ ควรสงเสริมใหบิดามารดาเขาวัดปฏิบัติเปน
แบบอยางที่ดีตอการปลูกฝงลกูในทางดี  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐ ใชได 

๓ ควรมีนโยบายการบริหารเพือ่การสงเสริม
การศึกษาใหกบัประชาชนในชุมชน 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๐ ๐.๘ ใชได 

๔ ควรใหความรูแกประชาชนในชุมชนกอนที่จะมีลกู
เพื่อใหไดครอบครัวทีเ่ปนสุข 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๐ ๐.๘ ใชได 

๕ ควรมีแผนกจิกรรมเพื่อใหบิดามารดามีความรูใน
การมอบทรัพยใหลูกในกาลทีส่มควร 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐ ใชได 

๖ ควรมีนโยบายการบริหารเพือ่กําหนดแผนการ
สงเสริมใหลูกเกิดความกตัญูตอผูมีพระคุณ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐ ใชได 

๗ ควรมีนโยบายการบริหารเพือ่กําหนดแผนกจิกรรม
ใหเยาวชนมีเวลาในการชวยเหลือการงานของ
ครอบครัว 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๐.๘ ใชได 

๘ ควรมีแผนดําเนินงานเพื่อการสนับสนุนใหสมาชิก
ในครอบครัวมีความสามารถในการดํารงวงศ
ตระกลูอยางมเีกียรติ 

+๑ +๑ +๑ ๐ ๐ ๐.๖ 
ปรับ
ปรุง 

๙ ควรมีแผนกจิกรรมรวมกบัสถาบันครอบครัวให
บอยมากที่สุดเพื่อสามารถช้ีแนะใหลูกหลาน
ประพฤติตนเปนคนดี 

+๑ ๐ +๑ +๑ +๑ ๐.๘ ใชได 

๑๐ ควรมีแผนโครงการสงเสริมประเพณีของชาวพุทธ
เพื่อใหสมาชิกในสังคมเห็นคุณคาของผูที่มีพระคุณ
ดวยการทําบญุอุทิศให 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐ ใชได 

๑๑ ทานคิดวาเทศบาลควรเปนหนวยงานทีร่ับผิดชอบ
ในการสงเสรมิใหบิดามารดาสามารถทําหนาทีเ่พื่อ
ปองกันลูกจากพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม 

+๑ +๑ +๑ -๑ +๑ ๑.๐ ใชได 



 ๑๖๒
๑๒ ทานคิดวาจะปลกูฝงลกูไวในทางดี ควรใหเทศบาล

มีการฝกอบรมวิธีการเลี้ยงดูลูกอยางถูกตอง 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐ ใชได 

๑๓ ทานคิดวาเทศบาลควรมีนโยบายในการจัด
ฝกอบรมอาชีพใหกบัครอบครัวที่ยากจน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐ ใชได 

๑๔ ควรมีนโยบายในการพิจารณาคูครองรวมกบับิดา
มารดาเพือ่ใหสมาชิกในสงัคมไดแตงงานกบัคนดี 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐ ใชได 

๑๕ เทศบาลควรมสีวนรวมเปนตัวกลางในการไกล
เกลี่ยปญหาเกี่ยวกบัทรัพยสมบัติในครอบครัว 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐ ใชได 

๑๖ ควรมีโครงการยกยองเชิดชูลกูที่มีความกตัญู
กตเวท ี

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐ ใชได 

๑๗ ควรมีแผนการฝกอาชีพของพอแมใหกบับุตรธิดา
เพื่อความเช่ียวชาญ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐ ใชได 

๑๘ ควรที่จะมโีครงการกระตุนใหกบัเยาวชนเพื่อการ
รักษาภาพลักษณที่ดีของตระกลู 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐ ใชได 

๑๙ ควรมีทีมงานในองคกรเพื่อการสงเสริมการปฏิบัติ
ตนตามหลกัวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐ ใชได 

๒๐ ควรที่จะจัดเทศกาลรําลึกผูมีพระคุณทีล่วงลบัไป
ตามแนวทางพระพุทธศาสนาดวยการทําบุญอุทิศ
ให 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐ ใชได 

๒๑ บุคลากรของเทศบาลควรมีความรูเกี่ยวกับการ
ปองกันพฤติกรรมที่ไมดีของเยาวชนเพื่อถายทอด
ไปยังบิดามารดา 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐ ใชได 

๒๒ เทศบาลควรจัดหาผูที่มีความรูมาถายทอดใหกบั
บิดามารดาในการปลูกฝงเยาวชนไวในทางดี 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐ ใชได 

๒๓ เทศบาลควรมีทมีทีส่ามารถสงเสริมการศึกษา
ใหกับบิดามารดาเพื่อความเทาทันตอการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุตร 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐ ใชได 

๒๔ เทศบาลควรจัดทมีงานในการประชาสมัพันธถึง
คานิยม ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามใหกับบิดา
มารดาเพือ่การจัดแจง จูงใจใหลูกไดแตงงานกบัคน
ดี 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐ ใชได 

๒๕ ควรมีนโยบายเกี่ยวกับทําความเขาใจตอบทบาท
หนาที่ของบิดามารดาเพื่อการพจิารณากอนมอบ
ทรัพยใหแกบุตร 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐ ใชได 

๒๖ ควรมีนโยบายทางการบรหิารเพื่อการรณรงคใหกับ
เยาวชนตอการเลี้ยงดูบิดามารดา 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐ ใชได 

๒๗ ของเทศบาลจะตองมีศักยภาพในการฝกอบรม +๑ +๑ +๑ ๐ +๑ ๐๘ ใชได 



 ๑๖๓
ใหแกเยาวชนเพื่อการชวยเหลือการงานที่บาน 

๒๘ ควรสงเสริมการทําหนาที่ของเยาวชนในการสราง
สันติสุขภายในบานเพื่อการดํารงวงศตระกลูของ
ตนเอง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐ ใชได 

๒๙ ควรฝกอบรมใหเยาวชนมีความประพฤติตนเปนคน
ดีพรอมที่จะสืบทอดกจิการของครอบครัว 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐ ใชได 

๓๐ ควรมีนโยบายสงเสริมใหเยาวชนเขาวัดปฏิบัติธรรม
ที่กอใหเกิดบญุกุศลเพื่อมอบความดีใหกับบิดา
มารดาทีล่วงลบัไปแลว 

+๑ +๑ +๑ ๐ +๑ ๐.๘ ใชได 

๓๑ ควรมีทีมงานในการสื่อสารกจิกรรมตาง ๆ ไปยัง
บิดามารดาเพื่อการปองกันลูกจากพฤติกรรมที่ไม
เหมาะสม 

+๑ +๑ +๑ ๐ +๑ ๐.๘ ใชได 

๓๒ ควรมีแผนในการสงเสริมใหบิดามารดามี
ความสามารถในการปลูกฝงลกูในทางดี 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐ ใชได 

๓๓ ควรจัดทีมงานใหคําปรึกษาแกบิดามารดาเพื่อ
แนะนําตอการใหการศึกษาที่ดีตอบุตรธิดา 

+๑ +๑ +๑ -๐ +๑ ๐๘ ใชได 

๓๔ ควรมีกิจกรรมทีส่ามารถสรางคานิยมใหกับบิดา
มารดาในการจัดการคูครองใหกับบุตรธิดา 

+๑ +๑ +๑ ๐ +๑ ๐.๘ ใชได 

๓๕ ควรใหความสะดวกดานกฎหมายแกสถาบัน
ครอบครัวในการจัดการมรดก 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐ ใชได 

๓๖ บุตรธิดาควรเขารวมกิจกรรมของเทศบาลเกี่ยวกับ
สถาบันครอบครัวทุก ๆ กจิกรรม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐ ใชได 

๓๗ ควรมีแผนงานในการพฒันาทักษะ ศักยภาพของ
เยาวชนในดานการประกอบอาชีพเพื่อการ
ชวยเหลือครอบครัว 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐ ใชได 

๓๘ เทศบาลควรจัดกจิกรรมระหวางครอบครัวให
บอยครั้ง  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐ ใชได 

๓๙ การสรางคานิยมวัฒนธรรมที่ดีงามจะชวยให
เยาวชนเปนคนดีภายใตโลกแหงการเปลี่ยนแปลง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐ ใชได 

๔๐ เทศบาลควรจัดกจิกรรมสรางสายสมัพันธระหวาง
ครอบครัวเพื่อการสงเสรมิความกตัญูกตเวทีตอ
บุตรธิดา 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐ ใชได 

๔๑ ควรสงเสริมใหครอบครัวมีมาตรการปองกันลูกจาก
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐ ใชได 

๔๒ ควรมีสวนในการยกยองเชิดชูเยาวชนที่ปฏิบัติตน
เปนคนดี 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐ ใชได 

๔๓ ควรสงเสริมการศึกษาแกบิดามารดาใหสงูข้ึน +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐ ใชได 



 ๑๖๔
๔๔ ควรมีการสนับสนุนใหบิดามารดามีเกณฑในการ

เลือกคูครองใหแกบุตรธิดา 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐ ใชได 

๔๕ บิดามารดาควรมพีินัยกรรมมอบทรัพยสมบัติใหกบั
ลูกอยางเปนธรรม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐ ใชได 

๔๕ ควรกําหนดคุณสมบัติอยางเหมาะสมของบุตรทีจ่ะ
เลี้ยงดูพอแม 

+๑ +๑ +๑ ๐ +๑ ๐.๘ ใชได 

๔๗ ควรย่ืนมือเขาไปชวยบุตรธิดาที่ยังไมมีอาชีพเปน
หลักแหลงที่แนนอน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐ ใชได 

๔๘ ควรสงเสริมและปองกันเยาวชนไมเกี่ยวของกับยา
เสพติดใหโทษ  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐ ใชได 

๔๙ ควรสนับสนุนครอบครวัตัวอยางทีม่ีความสามารถ
ในการปฏิบัติตามระเบียบ กติกา และกฎเกณฑ
ทางสงัคม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐ ใชได 

๕๐ ควรสรางโอกาสใหกบัลกูในการ ทําบุญอทุิศไป
ใหแกบิดามารดาทีล่วงลบัไปแลว 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐ ใชได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๖๕
คาความเชื่อมั่นจากการทดลองใชเครื่องมอื (Try–Out) 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of Items 

.783 50 

 

Item-Total Statistics 

N of Items 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
VAR00001 208.7333 718.892 .313 .780 

VAR00002 208.3000 721.803 .347 .780 

VAR00003 208.5667 726.185 .187 .782 

VAR00004 208.6667 707.609 .601 .776 

VAR00005 208.6333 713.689 .505 .778 

VAR00006 206.8333 532.489 .268 .860 

VAR00007 208.4333 711.702 .617 .777 

VAR00008 208.7000 713.114 .481 .777 

VAR00009 208.5333 719.568 .354 .780 

VAR00010 208.6000 707.903 .641 .776 

VAR00011 208.8000 708.579 .518 .776 

VAR00012 208.6000 709.352 .568 .776 

VAR00013 208.4333 712.323 .463 .777 

VAR00014 209.0333 709.826 .461 .777 

VAR00015 209.1000 711.197 .304 .778 

VAR00016 208.4667 713.499 .531 .777 

VAR00017 208.5667 702.047 .661 .774 

VAR00018 208.8000 701.683 .590 .774 



 ๑๖๖
VAR00019 208.7667 703.220 .619 .774 

VAR00020 208.5333 713.637 .476 .778 

VAR00021 208.5000 709.845 .597 .776 

VAR00022 208.6000 710.317 .671 .776 

VAR00023 208.4667 716.395 .453 .778 

VAR00024 208.5667 718.944 .408 .779 

VAR00025 208.7333 723.651 .273 .781 

VAR00026 208.7000 706.700 .573 .775 

VAR00027 208.6333 711.482 .604 .777 

VAR00028 208.5667 711.495 .480 .777 

VAR00029 208.5333 709.154 .625 .776 

VAR00030 208.5667 709.289 .559 .776 

VAR00031 208.4333 718.392 .368 .779 

VAR00032 208.3333 716.506 .466 .778 

VAR00033 208.6000 708.110 .635 .776 

VAR00034 207.3000 678.148 .005 .845 

VAR00035 208.5333 705.982 .544 .775 

VAR00036 208.4000 717.628 .442 .779 

VAR00037 208.4667 712.189 .471 .777 

VAR00038 208.5333 712.326 .508 .777 

VAR00039 208.5333 709.913 .567 .776 

VAR00040 208.4667 704.051 .736 .774 

VAR00041 208.3000 709.528 .575 .776 

VAR00042 208.3667 715.757 .426 .778 

VAR00043 208.8000 722.166 .241 .781 

VAR00044 208.6667 718.575 .420 .779 

VAR00045 208.4333 715.840 .462 .778 

VAR00046 208.7000 708.976 .582 .776 

VAR00047 208.4667 710.395 .540 .777 

VAR00048 208.2000 717.821 .430 .779 

VAR00049 208.4667 702.189 .637 .774 

VAR00050 208.6000 708.179 .537 .776 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก : ข 

 

รายนามผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ 

รายนามผูเช่ียวชาญใหสัมภาษณเชิงลกึ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

๑๖๘ 
 

 

 

รายนามผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย 

ลําดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา ตําแหนง/สังกัด 

๑ พระมหาสุภวิชญ ปภสฺสโร อ.ม.(จริยศาสตร) 

พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) 

รองผูอํานวยการ วิทยาลัยสงฆเลย 

๒ พระมหาสมศักดิ์  

สติสมฺปนฺโน 

พธ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร) 

พธ.บ.(รัฐศาสตร) 

อาจารประจําภาควิชารัฐศาสตร 

วิทยาลัยสงฆเลย 

๓ อาจารย ศตวรรษ  สงกาผัน ศน.ม.(รัฐศาสตรการปกครอง)รป.บ.

(รัฐประศาสนศาสตร 

อาจารประจําหลักสูตรสาขาวิชา

รัฐศาสตรวิทยาลัยสงฆเลย 

๔ อาจารยสงสุข  ภาแกว กศ.ม.(ภาษาไทย) 

คบ.(ภาษาไทย)  

อาจารประจําหลักสูตรสาขาวิชา

ภาษาไทย วิทยาลัยสงฆเลย 

๕ นายชาญ วงษประเสริฐ ปริญญาตรี รองปลัดเทศบาลเมืองเลย 

 
 

รายนามผูใหขอมูลสําคัญ 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง สังกัด อายุ การศึกษา ศาสนา ว/ด/ป 

๑ 
พระคร ู

สุตคุณาลงกรณ 

รองเจาคณะ

อําเภอเมืองเลย 

วัดศรีบุญเรือง 

อ.เมือง จ.เลย 
๓๔ ปริญญาตรี พุทธ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘ 

๒ 
พระคร ู

ปริยัตยาทร 

รองเจาคณะ

อําเภอปากชม 

วัดศรีวิชัยนา

ราม อ.เมือง 

จ.เลย 

๕๕ ปริญญาโท พุทธ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘ 

๓ 
นายสัมพันธ 

คูณทวีลาภผล 

นายกเทศบาล

เมืองเลย 

เทศบาลเมือง

เลย 
๖๓ ปริญญาโท พุทธ ๒๙/๐๗/๒๕๕๘ 

๔ 
นางวาสนา 

จิรนาท 

รองนายกเทศบาล

เมืองเลย 

เทศบาลเมือง

เลย 
๖๗ 

ปริญญาโทการ

บริหารการศึกษา 
พุทธ ๒๓/๐๗/๒๕๕๘ 

๕ 
นายนิคม 

สุระเกตุ 

ปลัดเทศบาลเมือง

เลย 

เทศบาลเมือง

เลย 
๕๓ ปริญญาโท พุทธ ๐๗/๐๗/๒๕๕๘ 

๖ 
นางพิกุลทอง 

ไชยปญหา 

ผูอํานวยการกอง

สวัสดิการสังคม 

เทศบาลเมือง

เลย 
๔๔ ปริญญาโท พุทธ ๒๓/๐๗/๒๕๕๘ 

๗ 
นายวุฒิชัย 

พันธพัฒน 

ผูอํานวยการ

โรงเรียนเทศบาล 

๔ (ภูบอบิด) 

เทศบาลเมือง

เลย 
๕๔ ปริญญาโท พุทธ ๑๗/๐๗/๒๕๕๘ 

๘ 
นายวิสิทธ์ิ 

สนามชวด 

พัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของ

ศาลากลาง

จังหวัดเลย 
๖๐ ปริญญาโท พุทธ ๑๖/๐๗/๒๕๕๘ 



 
 

๑๖๙ 
 

 

รายนามผูใหขอมูลสําคัญ 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง สังกัด อายุ การศึกษา ศาสนา ว/ด/ป 

มนุษย 

๙ 
นางสุนีย 

ชมภูทอง 

ผูนําชุมชนหนอง

ผักกาม ๒ คุมวัด

ศรีวิชัย 

เทศบาลเมือง

เลย 
๕๖ ปก.ศ สูง พุทธ ๑๐/๐๘/๒๕๕๘ 

๑๐ 
นางวยุรี 

พรมวาสี 

ประธาน

คณะกรรมการ

พัฒนาบทบาท

สตรีอําเภอเมือง 

จังหวัดเลย 

เทศบาลเมือง

เลย 
๔๘ ปริญญาตรี พุทธ ๐๖/๐๘/๒๕๕๘ 

๑๑ 
นายสถิต 

ชัชวาลย 
พอดีเดน 

เทศบาลเมือง

เลย 
๗๕ ปค.ส. สูง พุทธ ๑๖/๐๗/๒๕๕๘ 

๑๒ 
นางพิมลพรรณ 

จันทรสะอาด 
แมดีเดน 

เทศบาลเมือง

เลย 
๕๙ ปริญญาตรี พุทธ ๒๔/๐๗/๒๕๕๘ 

๑๓ 
นายชนกันต 

ศรีตน 
เยาวชนดีเดน 

โรงเรียนเลย

พิทยาคม 
๑๘ มัธยม ๖ พุทธ ๒๗/๐๘/๒๕๕๘ 

 



๑๗๐ 
 

ประวัตินกัวิจัย 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

 

 

๑. ชื่อ - นามสกุล  
 ๑.๑ ภาษาไทย  ดร.สามารถ บุญรัตน 
 ๑.๒ ภาษาอังกฤษ  Dr.Samart Boonrat 
๒. ตําแหนงทางวิชาการ อาจารยประจําวิทยาลัยสงฆเลย 
๓. ตําแหนงการบริหาร กรรมการหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร                     
๔. สังกัดหนวยงาน/คณะ วิทยาลัยสงฆเลย 
๕. ท่ีอยูท่ีติดตอได 
 บานเลขที่  ๖/๑   หมูที่  ๗  ตรอก/ซอย -  ถนน - 

 แขวง/ตําบล  พวงพรมคร เขต/อําเภอ เคียนซา 
 จังหวัด        สุราษฏรธานี รหสัไปรษณีย ๘๔๑๖๐ 
 โทรศัพท      - โทรสาร - 
 โทรศัพทมือถือ  ๐๘๙-๒๙๐๙๗๗๕ อีเมล sboonrut@gmail.com 
๖. วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก (รัฐประศาสนศาสตร) 
๗. สาขาวิชาท่ีเชี่ยวชาญ   รัฐประศาสนศาสตร 
  



๑๗๑ 
 

ประวัตินกัวิจัย 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

 

 

๑. ชื่อ - นามสกุล  
 ๑.๑ ภาษาไทย  ดร.จํานง วงศคง 
 ๑.๒ ภาษาอังกฤษ  Chamnong Wongkhong 
๒. ตําแหนงทางวิชาการ อาจารยประจําวิทยาลัยสงฆเลย 
๓. ตําแหนงการบริหาร กรรมการหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร                     
๔. สังกัดหนวยงาน/คณะ วิทยาลัยสงฆเลย 
๕. ท่ีอยูท่ีติดตอได 
 บานเลขที่  ๑๑๙   หมูที่  ๕  ตรอก/ซอย -  ถนน - 

 แขวง/ตําบล  ศรีสองรัก เขต/อําเภอ เมอืง 
 จังหวัด        เลย รหสัไปรษณีย ๔๒๑๐๐ 
 โทรศัพท      - โทรสาร - 
 โทรศัพทมือถือ  ๐๘๗-๙๙๑-๔๙๕๑ อีเมล  phvaiveil@gmail.com 
๖. วุฒิการศึกษา PH.D (เศษรฐศาสตร) M.U.Indea ) 
๗. สาขาวิชาท่ีเชี่ยวชาญ   เศษรฐศาสตร 
  



๑๗๒ 
 

ประวัตินกัวิจัย 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

 

 

๑. ชื่อ - นามสกุล  
 ๑.๑ ภาษาไทย  ดร.คติยา อายุยืน 
 ๑.๒ ภาษาอังกฤษ  Dr. Katiya Aryuyuen 

๒. ตําแหนงทางวิชาการ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
๓. ตําแหนงการบริหาร เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
๔. สังกัดหนวยงาน/คณะ สถาบันพฒันาฝมอืแรงงานภาค ๑๑ จังหวัดสรุาษฏรธานี 
๕. ท่ีอยูท่ีติดตอได 
 บานเลขที่  ๔๓๓   หมูที่  ๕  ตรอก/ซอย-  ถนนสุราษฎร-นาสาร,   

 แขวง/ตําบล  ขุนทะเล เขต/อําเภอ เมอืง 
 จังหวัด        สุราษฏรธานี รหสัไปรษณีย ๘๔๐๐๐ 
 โทรศัพท      - โทรสาร - 
 โทรศัพทมือถือ  ๐๘๖-๙๔๔๑๙๑๙ อีเมล  jisaw@windowslive.com 
๖. วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก (รัฐประศาสนศาสตร) 
๗. สาขาวิชาท่ีเชี่ยวชาญ   รัฐประศาสนศาสตร 
  


