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บทคัดย่ อ
การจัดบริ การสาธารณะเป็ นภารกิ จสาคัญที่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นทุ กรู ปแบบต้องดาเนิ นการทั้งตาม
อานาจหน้าที่ และตามที่ ได้รับถ่ายโอนจากส่ วนราชการต่างๆ ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เพื่อให้ประชาชนได้รับบริ การสาธารณะที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม
กัน การศึ กษาวิจยั เรื่ อง การให้บริ การสาธารณะด้านสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชี วิตโดยใช้หลักพุทธธรรมของ
เทศบาลในประเทศไทย มี วตั ถุประสงค์เพื่ อ (1) ศึ กษาบริ บทด้านสังคม เศรษฐกิ จ การเมื อง ที่ ส่งผลต่อการให้บริ การ
สาธารณะด้านสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชี วิตของเทศบาลในประเทศไทย (2) ศึ กษากลยุทธ์ในการให้บริ การ
และ (3) ศึ กษาปั ญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการให้บริ การสาธารณะด้านสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต
โดยใช้หลักพุทธธรรมของเทศบาลในประเทศไทย การวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ใน
ครั้งนี้ ประกอบด้วย เทศบาลจานวน 3 แห่ ง คือ เทศบาลตาบลเชิงดอย จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัด
ร้อยเอ็ด และเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ผลการวิจยั พบว่า บริ บททาง ด้านสังคมประชาชนในชุมชนยังรักษาไว้วฒั นธรรมเดิมๆ มีความร่ วมมือ ร่ วมใจ
กัน มีความสามัคคี เอื้ออาทรต่อกัน ด้านเศรษฐกิจ ประชาชนในหมู่บา้ น/ชุมชน มีความรู ้ความสามารถ และทักษะในการ
ดาเนิ นธุ รกิ จ การบริ หาร จัดการด้านการผลิ ต ด้านการเมื อง การปกครองแบบมี ส่ วนร่ วมในชุ มชน ที่ เรี ยกว่า ชุ มชน
ประชาธิ ปไตย ส่ งผลให้การให้บริ การสาธารณะด้านสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชี วิตโดยใช้หลักพุทธธรรมใน
เด็ก สตรี ผูส้ ู งอายุ ของเทศบาลประสบความสาเร็ จและยัง่ ยืน ด้านกลยุทธ์การให้บริ การสาธารณะด้านสังคมสงเคราะห์
และพัฒนาคุณภาพชีวติ โดยใช้หลักพุทธธรรมของเทศบาล พบว่า ในแต่ละเทศบาลมี การใช้หลักพุทธธรรมที่แตกต่างกัน
ไปในแต่ละกลุ่มผูร้ ับบริ การ และมีการใช้หลักพุทธธรรมที่หลากหลายไม่ครบทุกประเด็น ผสมกลมกลืนกันไป
คาสาคัญ: การให้บริ การสาธารณะ, พุทธธรรม, เทศบาล
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Abstract
The public services are major missions of all local government offices. This direct responsibility has been
carried by various government agencies under Decentralization Act (B.E. 2542), allowing people to access to
quality public services equally. In this study, the selected municipalities’ public services were those in the area of
social welfare and life quality, which followed the principles of Buddhism (morality). This current study aimed 1)
to investigate social, economic, and political contexts affecting municipalities’ public services of social welfare and
life quality development in the country, 2) to study the public service tactics and strategies, and 3) to study
problems in providing those services based on the principles of Buddhism and offer recommendations to the
problems. The subjects of this qualitative research were three purposively selected municipalities in Thailand.
The results showed that in terms of social contexts, both urban and rural communities still maintained
their traditional culture; harmonious cooperation, solidarity, and caring were found among people. Regarding
economic contexts, both provincial and local economy was based on free trade. People in the communities were
skillful in running their business and in managing community’s production. And with respect to politic contexts,
the local democratic development was seen; people’s participation took place on both policy and management
scales. This was regarded as a good sign that people voices were heard. As a result, the public services, social
welfare, and development of life quality in children, women, the elderly, were sustainably successful. Considering
strategies to improve public services, each municipality applied the principles of Buddhism (morality) differently
and concurrently to each client group. And not all principles were applied to the groups evenly. The results also
showed some problems that top, middle management and operators had faced from providing public services based
on Buddhist principles. The researcher proposed operational suggestion as a guideline for the government to
consider in determining further public service policies.
Key word: Public Service, Buddhism, Municipality
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พุทธธรรม คือ หลักความจริ งที่เป็ นสากล ให้ความสาคัญในเรื่ องของจิตวิญญาณ ตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของความ
ไม่ประมาท สอนให้เห็ นทุกข์ มุ่งประโยชน์สุขของประชาชน และที่สาคัญ พุทธธรรมมีสถานภาพเป็ นองค์ความรู ้ ที่
ผ่านการปฏิบตั ิและได้รับผลของการปฏิ บตั ิมาแล้ว สอนในเรื่ องของการดาเนิ นชี วิตอย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถ
นามาปฏิบตั ิได้ท้ งั ในการทางานและในชีวิตประจาวันเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการให้บริ การสาธารณะและดาเนิ น
ชีวติ ต่อไป [พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยฺตโต), 2551] หลักพุทธธรรมที่มีความสอดคล้องกับการให้บริ การสาธารณะ
นั้นมีอยูห่ ลากหลายและมีความเหมาะสมกับงานให้บริ การสาธารณะในบริ บทที่แตกต่างกัน หลักพุทธธรรมเหล่านี้ จะ
หล่อหลอมสร้างพนักงานให้มีคุณธรรม จะต้องอาศัยการกล่อมเกลาของคนและสถาบันทางสังคมมาอย่างยาวนาน ฝั่ง
รากที่ดีงามหยัง่ รากลึก ตั้งแต่ ครอบครัว (บ้าน) วัด (บวร) โรงเรี ยน สถาบันทางสังคม สถาบันทางศาสนา มีการเรี ยนรู ้
ถ่ายทอดสื บต่อกันมาในเชิงสร้างสรรค์ โดยเฉพาะในระดับท้องถิ่นซึ่ งอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่ สุดการปลูกฝั ง
หลักพุทธธรรมให้กบั คนและองค์กรให้ “เกาะติด”เป็ นวิถีชีวิตนั้นสาคัญที่ สุด [พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยฺตโต),
2556] ทุนทางสังคม คื อ การเป็ นสังคมแห่ งการเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ มีการช่วยเหลือดูแลซึ่ งกันและกัน ให้ความสาคัญกับ
ผูส้ ู งอายุโดยมีลูกหลานคอยเอาใจใส่ และดูแล มีจิตสาธารณะหรื อจิตอาสา หรื อที่ เรี ยกว่ามีจิตวิญญาณ ตามที่ เอนก
เหล่าธรรมทัศน์ ได้กล่าวไว้ในจดหมายข่าวเวทีวชิ าการ “ฟื้ นพลังชุมชนท้องถิ่นสู่การอภิวฒั น์ประเทศไทย” เมื่อวันที่ 1
มีนาคม 2554 ประเด็นปั ญหาเหล่านี้ แสดงให้เห็ นว่าสังคมไทยขาดทุนทางสังคม (ทุ นมนุ ษย์, ทุ นทางสถาบัน ภูมิ
ปั ญ ญา และวัฒ นธรรม) ส่ ว นที่ ส าคัญ ก็คื อ ทุ น ทางสถาบัน โดยเฉพาะสถาบัน ทางศาสนาที่ ค นรุ่ น ใหม่ มิ ได้ใ ห้
ความสาคัญหรื อสนใจในการศึกษาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธองค์
การปฏิรูประบบราชการเกิดขึ้นในช่วงปลายทศวรรษที่ 1980 โดยมีเป้ าหมายเพื่อลดบทบาท ลดขนาดของ
ระบบราชการ โดยใช้กลไกตลาดที่ เป็ นไปตามระบบเศรษฐกิจแบบเสรี นิยมใหม่ (neo-liberalism) และมีการแปรรู ป
รัฐวิสาหกิ จ (privatization) และการกระจายอานาจ (decentralization) เป็ นต้น เป็ นไปตามกระบวนทัศน์การบริ หาร
จัด การภาครั ฐ ใหม่ (New Public Management: NPM) หรื อ เรี ย กว่า“การจัด การนิ ย ม” (managerialism) หรื อ “การ
บริ หารภาครั ฐ ที่ อ าศั ย ระบบตลาด” (market-based public administration) หรื อ “รั ฐ บาลแบบผู ้ป ระกอบการ”
(entrepreneurial government) (จุมพล หนิ มพานิ ช, 2553) เมื่อมีการปฏิรูปภาครัฐในทศวรรษ 1980 ภารกิจที่ รัฐต้อง
รับผิดชอบนั้น ก็คือ การให้บริ การสาธารณะ (public service) ไม่ว่ารัฐบาลหรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นก็ตอ้ ง
ให้บริ การสาธารณะที่ตอบสนองความต้องการให้กบั ประชาชนหรื อพลเมือง โดยเฉพาะในระดับท้องถิ่นที่เป็ นไปตาม
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย พ.ศ. 2540 รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย พ.ศ. 2540 นั บ ได้ว่าเป็ น
รัฐธรรมนู ญที่ ให้ความสาคัญกับการปกครองส่ วนท้องถิ่นมากที่ สุดนับตั้งแต่ประเทศไทยมีรัฐธรรมนู ญมา (โกวิทย์
พวงงาม, 2552) และมีส่วนที่ ทาให้เกิดการกระจายอานาจจากส่ วนกลางลงไปสู่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นชัดเจน
มากยิ่งขึ้ น มี การถ่ายโอนภารกิ จ ถ่ายโอนรายได้ให้กับท้องถิ่น มี อานาจและอิ สระ ในการตัดสิ นใจดาเนิ น การใน
ท้องถิ่ น โดยเฉพาะในเรื่ องของการให้บ ริ ก ารสาธารณะด้านต่างๆ เพิ่ มมากขึ้ น ซึ่ งเกี่ ยวกับ เรื่ องนี้ สอดคล้องกับ
ความคิดของ เอนก เหล่าธรรมทัศน์ (2552) ที่กล่าวว่า องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในปั จจุบนั มีความสาคัญจึงต้องมี
การพัฒนาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นให้เพิ่มมากขึ้น โดยการให้ความสาคัญในเรื่ องของการศึ กษา การปกครอง
ตนเอง (self government) การทาให้คนในชุมชน ท้องถิ่น รัก และหวงแหน อยากเข้ามามีส่วนร่ วมในการ ร่ วมคิด ร่ วม
ทา ร่ วมงาน กับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และสร้างจิตสานึ กให้เห็นว่าท้องถิ่นนี้ เป็ นบ้านของตนที่จะต้องช่วยกัน
ดูแลแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนเพื่อให้ตรงกับปั ญหาความต้องการและให้ได้รับบริ การสาธารณะที่ดีที่สุด นั้นคือ
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จุดมุ่งหมายขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอย่างแท้จริ ง จากทรรศนะของ เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ได้สอดคล้องกับ
บทบัญญัติรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ที่ ระบุว่า รัฐต้องมีหน้าที่ ส่งเสริ มให้องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่ น เป็ นหน่ วยงานหลักในการให้บ ริ การสาธารณะพร้ อมทั้งการให้ความอิ สระในการตัดสิ นใจ แก้ไขปั ญ หา
กาหนดนโยบายในการบริ หารงานโดยมีอานาจหน้าที่ ที่ เป็ นอิสระของตนเอง ในขณะที่ โกวิทย์ พวงงาม (2544, น.
21-22) กล่าวว่า สาระสาคัญขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็ นการปกครองของชุมชน มีอานาจอิสระ (autonomy)
ในการดาเนิ นงานด้านต่างๆ ตามความเหมาะสม มีสิทธิ ตามกฎหมาย (legal right) ในการดาเนิ นการรวมทั้งในเรื่ อง
ของการให้บริ การสาธารณะด้วย ปั จจุบนั ประเทศไทยมีรูปแบบการปกครองท้องถิ่น 4 รู ปแบบ และมีจานวน ดังนี้
องค์กรปกครองท้องถิ่นรู ปแบบพิเศษ มี 2 แห่ ง คือ กรุ งเทพมหานครและ เมืองพัทยา องค์การบริ หารส่วนจังหวัด 76
แห่ ง เทศบาล 2,283 แห่ ง ประกอบด้วย เทศบาลตาบล 2,081 แห่ง เทศบาลเมือง 172 แห่ ง เทศบาลนคร 30 แห่ ง และ
องค์กรบริ หารส่ วนตาบล 5,492 แห่ ง รวมทั้งสิ้ น 7,853 แห่ ง (กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น, www.dla.go.th, 15
ตุลาคม 2556)
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จัดตั้งขึ้นเพื่อทาหน้าที่ในการให้บริ การสาธารณะ ซึ่ งนับว่าเป็ นภารกิจสาคัญ
ที่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจะต้องดาเนิ นการทั้งตามอานาจหน้าที่ และตามที่ ได้รับการถ่ายโอนภารกิ จโดยต้อง
ยึดถือว่า การให้บริ การสาธารณะแก่ประชาชนจะต้องดี ข้ ึนหรื อไม่ต่ ากว่าเดิ ม มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีการบริ หาร
จัดการที่มีความโปร่ งใส มีประสิ ทธิภาพ และมีความรับผิดชอบ ต่อผูร้ ับบริ การมากขึ้น รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริ การสาธารณะให้ดียิ่งขึ้ นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน อันเป็ นเป้ าหมายที่ สาคัญสู งสุ ดในการทางานของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ซึ่ งเทศบาล เป็ นองค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น รู ป แบบหนึ่ ง ที่ ถู ก จัด ตั้ง ขึ้ นตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มีฐานะเป็ นนิ ติบุคคล มีอิสระในการให้บริ การประชาชนในท้องถิ่น โดยมีภารกิจ
หน้าที่ ในการจัดระบบการให้บริ การสาธารณะเพื่อแก้ไขปั ญหา พัฒนา ส่ งเสริ ม และสนับสนุ น เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 กาหนดให้ เทศบาลมีอานาจหน้าที่ที่จะต้องปฏิบตั ิ ตาม
มาตรา 50 (7) มาตรา 53 (1) และมาตรา 56 (1) กาหนดให้เทศบาลตาบล เทศบาลเมื อง และเทศบาลนคร มีอานาจ
หน้าที่ ตอ้ งส่ งเสริ มการสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ สตรี เด็ก ผูส้ ู งอายุและผูพ้ ิการหรื อผูด้ อ้ ยโอกาส
เช่นเดียวกับ ที่กาหนดให้องค์การบริ หารส่วนตาบลมีหน้าที่ดงั กล่าวตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หาร
ส่วนตาบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (6) ส่งเสริ มการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูส้ ูงอายุ และผูพ้ ิการ นอกจากนั้นยังมีอานาจ
ตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายเฉพาะอื่นๆ อาทิเช่น พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จานวน 31 เรื่ อง มาตรา 16 (10) กาหนดให้เทศบาล เมืองพัทยา และ องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลมีอานาจหน้าที่ ในการสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชี วิต เด็ก สตรี คนชรา และผูด้ อ้ ยโอกาส ส่ วน
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด กฎหมายฉบับ นี้ ได้กาหนดให้มี อานาจหน้าที่ ในการสังคมสงเคราะห์ และการพัฒ นา
คุ ณ ภาพชี วิ ต เช่ น เดี ย วกั บ เทศบาล เมื อ งพัท ยา และองค์ ก ารบริ หารส่ ว นต าบลปรากฏอยู่ ใ นมาตรา 17 (27)
พระราชบัญ ญัติ ก ารก าหนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ. 2542 ได้ส อดคล้อ งกับ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ที่ ให้ความสาคัญกับ สตรี เด็ก คนชรา ผูพ้ ิการ และผูด้ อ้ ยโอกาส ตามมาตรามาตรา 4,
30, 53, 54 และมาตรา 80 นอกจากจะสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 แล้วยังสอดคล้อง
กับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่ฉบับที่ 8-11 ซึ่งเน้นคนเป็ นศูนย์กลางในการพัฒนา
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การให้บริ การสาธารณะเป็ นหน้าที่ ของข้าราชการ ปั จจัยที่ สาคัญที่ สุดที่ จะทาให้การให้บริ การสาธารณะ
ประสบความสาเร็ จ ก็คือ การมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีจิตสานึ ก จิตวิญญาณในการส่ งมอบบริ การจากผูใ้ ห้บริ การไปยัง
ผูร้ ับบริ การ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ไม่สามารถจับต้องได้ชดั เจนแต่จะออกมาในรู ปแบบของเวลา สถานที่ รู ปแบบการให้บริ การ
และที่สาคัญเป็ นสิ่ งที่ เอื้ออานวยทางจิตวิทยาให้เกิดความพึงพอใจ ดังนั้นจิตสานึ กในการให้บริ การสาธารณะจึงเป็ น
กุญแจสาคัญที่จะทาให้การให้บริ การสาธารณะประสบความสาเร็ จ (ช่อลดา ห้วงน้ า, 2545) ประเด็นนี้ จึงเป็ นอีกหนึ่ ง
ปั ญหาในการให้บริ การสาธารณะด้านสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้หลักพุทธธรรมของเทศบาลใน
ประเทศไทย จากที่ กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุ ปปั ญหาในการให้บริ การสาธารณะด้านสังคมสงเคราะห์และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของเทศบาลว่า เป็ นการให้บริ การที่ ไม่เป็ นระบบ แม้มีมาตรฐานในการให้บริ การจากกรมส่ งเสริ มการ
ปกครองท้องถิ่น
หากแต่ในทางปฏิ บตั ิ เจ้าหน้าที่ ในเทศบาลกลับไม่มีความกระตื อรื อร้ นในการให้บริ การ ทั้งบุ คลากรใน
หน่วยงานทางานแบบขาดจิตวิญญาณ จึงเป็ นที่มาของการสนใจในการนาจิตวิญญาณเดิมๆ กลับมาอีกครั้ง ซึ่ งจะเป็ น
วิถีท างที่ น าไปสู่ ผลเชิ งปฏิ บัติในการช่ วยเสริ ม แนวทางการให้บริ การสาธารณะด้านสังคมสงเคราะห์ และพัฒ นา
คุณภาพชีวติ โดยใช้หลักพุทธธรรมของเทศบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์มากยิง่ ขึ้น การที่คนรุ่ นใหม่ไม่ให้ความสาคัญในเรื่ อง
ของสถาบันทางศาสนา หลักธรรมคาสั่งสอนต่างๆ ซึ่ งสามารถนามาประยุกต์ใช้ได้ในการให้บริ การสาธารณะอาจจะ
เนื่ องมาจากการเปลี่ ยนแปลงทางด้านบริ บ ทของสังคม เศรษฐกิ จ การเมื อ ง และวัฒ นธรรม โดยให้ค วามสาคัญ
ทางด้านวัต ถุมากกว่าจิ ตใจ นับ ว่า นั้นคื อ ปั ญ หาของการให้บ ริ การสาธารณะของเทศบาลที่ ให้บ ริ การด้านสังคม
สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวติ โดยคานึงถึงแต่หน้าที่ตามระเบียบกฎเกณฑ์ แต่มิได้มี Service Mind จึงทาให้ผวู ้ จิ ยั
สนใจที่จะศึกษา ในสามประเด็น ดังนี้ คือ (1) บริ บทด้าน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ส่ งผลต่อการให้บริ การสาธารณะ
ด้านสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้หลักพุทธธรรม ของเทศบาลในประเทศไทยอย่างไร (2) กลยุทธ์
การให้บริ การสาธารณะด้านสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวติ โดยใช้หลักพุทธธรรม ของเทศบาลในประเทศ
ไทย เป็ นอย่างไร (3) มีปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะอย่างไรในการให้บริ การสาธารณะด้านสังคมสงเคราะห์และ
พัฒนาคุณภาพชีวติ โดยใช้หลักพุทธธรรม ของเทศบาลในประเทศไทย
2. วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อ
1) ศึกษาบริ บท ด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ที่ส่งผลต่อการให้บริ การสาธารณะด้านสังคมสงเคราะห์
และพัฒนาคุณภาพชีวติ โดยใช้หลักพุทธธรรมของเทศบาลในประเทศไทย
2) ศึกษากลยุทธการให้บริ การสาธารณะด้านสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวติ โดยใช้หลักพุทธธรรม
ของเทศบาลในประเทศไทย
3) ศึกษาปั ญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะการให้บริ การสาธารณะด้านสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ โดยใช้หลักพุทธธรรมของเทศบาลในประเทศไทย
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3. ระเบียบวิธีวจิ ยั
การวิจยั นี้ ใช้วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ (qualitative research) ประเภทกรณี ศึกษา (case study) โดยเป็ นการวิจยั
เอกสาร การสังเกต และการสัมภาษณ์เชิงลึก ด้วยแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักได้แก่ (1) กลุ่ม
ผูบ้ ริ หารที่ มาจากการเลือกตั้ง จานวน 3 คน จานวน 3 แห่ ง คัดเลือกผูต้ อบแบบสัมภาษณ์ แบบเจาะจงผูบ้ ริ หาร คื อ
นายกเทศมนตรี หรื อรองนายกเทศมนตรี แห่งละ 1 คน (2) กลุ่มผูบ้ ริ หารที่เป็ นข้าราชการประจา จานวน 3 คน คัดเลือก
ผูต้ อบแบบสัมภาษณ์แบบเจาะจงผูบ้ ริ หาร คือ ปลัดเทศบาลหรื อรองปลัดเทศบาล แห่ งละ 1 คน (3) กลุ่มนักวิชาการ
ด้านรัฐศาสตร์ หรื อรัฐประศาสนศาสตร์ ที่มีความรู ้ด้านการปกครองท้องถิ่ น 2 คน (4) กลุ่มนักวิชาการด้านพุท ธ
ศาสนาหรื อพุทธธรรม 2 คน (5) แกนนาภาคประชาสังคมหรื อปราชญ์ชาวบ้านหรื อ ผูร้ ับบริ การ 9 คน แห่ งละ 3 คน
ผูว้ ิจยั เลือกสถานที่ ศึกษาคือ (1) เทศบาลตาบลเชิ งดอย ศึ กษาการให้บริ การสาธารณะในผูส้ ู งอายุ (2) เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด ศึกษาการให้บริ การสาธารณะในเด็กและเยาวชน (3) เทศบาลนครนนทบุรีศึกษาการให้บริ การสาธารณะใน
สตรี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงประเด็นที่ทาการศึกษา
ลาดับที่
เทศบาล
การสังคมสงเคราะห์
1
เทศบาลตาบลเชิงดอย อาเภอ ด้านนันทนาการ
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
2
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัด สภาวะทางด้านสังคม
ร้อยเอ็ด
3
เทศบาลนครนนทบุรี
ด้านสุขภาพอนามัย

กิจกรรม/โครงการ
โครงการจัด ตั้ง โรงเรี ย นชราบาลวุฒิ
วิทยาลัย
โครงการส่ งเสริ ม พัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต
เด็กนอกระบบการศึกษา
โครงการจัดตั้งศูนย์พฒั นาคุณภาพชีวิต
เทศบาลนครนนทบุรี

สาหรับการวิจยั เชิงคุณภาพ ใช้รูปแบบการเก็บข้อมูล ดังนี้
1) ศึกษาจากเอกสาร รวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับทฤษฎีที่นามาเป็ นกรอบในการศึกษา
เอกสารการวิจยั และวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องการให้บริ การสาธารณะด้วยหลักพุทธธรรม การบริ หารจัดการด้วย
หลักพุทธธรรมที่มีผศู ้ ึกษาไว้แล้ว
2) เก็บข้อมูลภาคสนาม ใช้วธิ ีการสัมภาษณ์ (interview) แบบเจาะลึก ประกอบกับการสัมภาษณ์เน้นการถาม
ข้อเท็จจริ ง (facts) แบบเจาะลึก เพื่อให้ได้คาตอบเกี่ยวกับการให้บริ การสาธารณะด้านสังคมสงเคราะห์ดว้ ยหลักพุทธ
ธรรมได้แก่ ผูบ้ ริ หารที่มาจากการเลือกตั้ง ผูบ้ ริ หารที่เป็ นข้าราชการประจานักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ หรื อรัฐประศาสน
ศาสตร์ นั ก วิ ช าการด้า นพุ ท ธธรรม และผู ้ รั บ บริ ก ารหรื อ ปราชญ์ ช าวบ้ านหรื อ ภาคประชาสั ง คม การสั ง เกต
(observation) เป็ นการเฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างใส่ใจในรายละเอียด
โดยคาถามส่ วนใหญ่ เป็ นคาถามปลายเปิ ด เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผูใ้ ห้การสัมภาษณ์ มีอิสระในการตอบและ
ขยายความในจุดต่างๆ แล้วดูจงั หวะถามเจาะลึกเพื่อให้ได้ขอ้ มูลในประเด็นต่างๆ ที่ตอ้ งการ ในการนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาทา
ความเข้าใจภู มิ ห ลังและบทบาทหน้าที่ ข องผูใ้ ห้ สั ม ภาษณ์ แ ต่ ล ะบุ ค คล รวมทั้ง ท าความเข้าใจค าถามและจัด ท า
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โครงสร้างของเรื่ องก่อนทาการสัมภาษณ์ นอกจากนี้ อาจสัมภาษณ์ผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องกับโครงการที่ ทาการศึ กษาเพื่อ
ความสมบูรณ์ของข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ข้อมูลที่ได้จากเอกสาร และการสัมภาษณ์และการสังเกตจะใช้วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบอุปนัย (inductive
analysis) หลังจากได้เก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว จะสร้างข้อมูลที่ เป็ นข้อสรุ ปชัว่ คราว จากนั้นจะทาการเชื่อมโยงข้อสรุ ป
ย่อยต่างๆ เพื่อแสดงความสัมพันธ์ และนาไปสู่ขอ้ สรุ ปที่ใหญ่ข้ ึน
5. ผลการวิจยั และการอภิปรายผล
บริ บท ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ที่ ส่งผลต่อการให้บริ การสาธารณะด้านสังคมสงเคราะห์และพัฒนา
คุณภาพชี วิตโดยใช้หลักพุทธธรรมของเทศบาลในประเทศไทย ปั จจุบันมี ความเจริ ญ ก้าวหน้าทางด้านนวัตกรรม
เทคโนโลยี ทาให้สังคมมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น ผูค้ นเดิ นทางไปมาหาสู่ กนั ง่ายขึ้น มีการติดต่อสัมพันธ์กนั ง่ายขึ้น
ด้วยเครื่ อ งมื อ สื่ อ สารที่ มี ผ ลมาจากนวัต กรรมและเทคโนโลยีที่ ทัน สมัย ส่ งผลต่ อ การที่ จ ะเรี ย นรู ้ ก ารให้ บ ริ ก าร
สาธารณะด้านสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชี วติ โดยสามารถศึกษาได้จากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นๆ ที่มี
การดาเนิ นการต่างๆ มากมายที่ พยายามนาหลักพุทธธรรมเข้ามาใช้ในองค์กร ทางด้านสังคมและวัฒนธรรม พบว่า
ประชาชนส่ วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ ซึ่ งเป็ นรากฐานของวัฒนธรรมที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดในวิถีชีวิตของคนใน
เทศบาล นั้ น ทั้ งเรื่ องการเกิ ด การแต่ ง งาน การตาย หรื อแม้ แ ต่ เ รื่ องพิ ธี ก รรมต่ า งๆ หลัก ธรรมค าสอนใน
พระพุทธศาสนา นั้น ยังมีอิทธิ พลน้อมนาให้ผูค้ นเกิดความเข้าใจมาตรฐานทางจริ ยธรรมของสังคมไทย สังคมของ
เทศบาลตาบลเชิ งดอยได้ต้ งั อยู่บนพื้นฐานความรู ้ความเข้าใจและหลักประพฤติ ปฏิ บตั ิ ตามหลักธรรมคาสอนทาง
พระพุทธศาสนา ซึ่ งสภาวการณ์ต่างๆ เหล่านี้ เป็ นปั จจัยที่เอื้อต่อการให้บริ การสาธารณะด้านสังคมสงเคราะห์และการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ โดยใช้หลักพุทธธรรมอย่างยิง่
แม้วา่ พระพุทธศาสนา เป็ นพื้นฐานประเพณี วฒั นธรรมที่ ทาให้พระพุทธศาสนาสื บทอดกันมาอย่างมัน่ คง
เพราะการปฏิบตั ิตามประเพณี วัฒนธรรม คนในสังคมจะถือว่าเป็ นสิ่ งที่ ดีงามก็ตาม แต่เมื่อเปรี ยบเทียบกับประชากร
พบว่า ผูท้ ี่ เข้าใจสารธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ งจนกลายเป็ นวิธีชีวิตจริ งๆ ยังมีอยู่น้อยมาก จากการที่ ไม่
เข้าใจดังกล่าว จึงไม่สามารถนาเอาหลักธรรมคาสอนในทางพระพุทธศาสนาที่ดีงามไปประพฤติปฏิบตั ิในวิถีชีวิต ใน
การท างานได้ จึ งท าให้ เกิ ด ปั ญ หาทางสังคมต่ างๆ ตามมา มากมาย เช่ น การหมกมุ่ น ในอบายมุ ข การทุ จริ ตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการ ปั ญหายาเสพติด ตลอดจนความเห็นแก่ตวั แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน เจ้าหน้าที่ของเทศบาล
ส่ วนใหญ่ไม่เข้าใจและไม่สามารถนาหลักพุทธธรรมเข้าไปปรับใช้ในการให้บริ การสาธารณะหรื อแม้จะนาไปใช้ก็
เป็ นการนาไปใช้โดยไม่รู้วา่ ได้นาหลักพุทธธรรมมาใช้ในการให้บริ การสาธารณะ
ปั จจุบนั มีความเจริ ญก้าวหน้าทางด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี ทาให้สังคมมี ความใกล้ชิดกันมากขึ้น ผูค้ น
เดิ น ทางไปมาหาสู่ กัน ง่ ายขึ้ น มี ก ารติ ด ต่ อ สัม พัน ธ์ กัน ง่ ายขึ้ น ด้วยเครื่ อ งมื อ สื่ อ สารที่ มี ผ ลมาจากนวัต กรรมและ
เทคโนโลยีที่ทนั สมัย ส่ งผลต่อการที่ จะเรี ยนรู ้การให้บริ การสาธารณะด้านสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต
โดยสามารถศึกษาได้จากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นๆ ที่ มีการดาเนิ นการต่างๆ มากมายที่ พยายามนาหลักพุทธ
ธรรมเข้ามาใช้ในองค์กร

วารสารรังสิ ตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสั งคมศาสตร์ ปี ที่ 2 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559

19

สุชาดา โพธิ์จกั ร์
Vol.2 No.1 July-December 2016

แม้ว่าเศรษฐกิ จจะดี ข้ ึ น แต่ ก็เป็ นการกระจุ ก ตัวอยู่กับคนบางกลุ่ม บางอาชี พ ของเทศบาล ทั้งประชาชน
ผูร้ ับบริ การ และเจ้าหน้าที่ผูใ้ ห้บริ การ ยังมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิ จยูม่ าก ประกอบกับรู ปแบบการใช้ชีวิตจากการที่
เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป ทาให้คนไทยห่ างเหิ นจากพระพุทธศาสนา เพราะต้องออกไปประกอบอาชีพโอกาสในการ
เรี ยนรู ้ก็นอ้ ยลงไป ยกตัวอย่างเช่นการบวชพระในสมัยนี้ ก็เป็ นการบวชตามประเพณี 3 วัน 7 วันบ้าง มิได้มีความคิดที่
จะบวชเรี ยนเพื่ อเข้ามาศึ กษาหาความรู ้ ในทางพระพุทธศาสนา หรื อ ทางพ้นทุ กข์แต่ อย่างใด เช่ นเดี ยวกัน หากผู ้
ให้บริ การสาธารณะมี ปัญ หาทางเศรษฐกิ จ ใช้ชีวิตไม่สมดุ ล ไม่พอเพียงส่ งผลต่อ สภาพจิ ตใจที่ รายได้ไม่เพียงต่ อ
รายจ่าย ตรงจุดนี้นบั ว่าเป็ นปั ญหาอุปสรรคในการให้บริ การเจ้าหน้าที่ในเทศบาลอยูม่ าก
ทางด้านการเมื องและระเบี ยบกฎหมาย จากการศึ กษาพบว่า พนักงานของเทศบาลที่ ได้ลงไปให้บริ การ
สาธารณะบางรายก็ ทางานตามหนังสื อสั่งการที่ ท างกรมส่ งเสริ ม การปกครองท้องถิ่ นสั่งการให้ทา และก็ท าตาม
ระเบียบกฎหมาย ตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลและมาตรฐานการให้บริ การสาธารณะของกรมส่ งเสริ มการปกครอง
ท้องถิ่น สถาบันของพระพุทธศาสนาเป็ นองค์กรหลักหนึ่ งในสามของสถาบันหลักของชาติ อันได้แก่ สถาบันชาติ
สถาบันพระพุทธศาสนาและสถาบันของพระมหากษัตริ ย ์ ที่ได้อบรมหลักธรรมคาสอนของพุทธศาสนาที่ดีงามแก่ชน
ชาติไทยมาเป็ นเวลานานจนถึงปั จจุบนั นี้ ตั้งแต่ชนชาติไทยได้เริ่ มก่อตั้งขึ้นมาบนดินแดนสุ วรรณภูมิแห่ งนี้ จะเห็นได้
ว่าหลักธรรมทางพุทธศาสนาเป็ นส่วนหนึ่งของการครองตน และดารงชีวิตของชาวไทยอย่างแยกไม่ออก แม้วา่ ในช่วง
สมัยที่ประเทศไทยจะปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิ ทธิราชย์ (absolute monarchy) การใช้อานาจปกครองทั้งหมด
ขึ้นอยูก่ บั องค์พระมหากษัตริ ยผ์ ทู ้ รงเป็ นประมุขแห่ งรัฐผูเ้ ดียว แต่พระมหากษัตริ ยข์ องประเทศไทยทุกพระองค์ที่สืบ
สั น ตติ ว งศ์ ต ามจารี ต ประเพณี ต่ อ กัน มานั้ น พระองค์ท รงด ารงพระองค์ เป็ นพุ ท ธมามะกะ และทรงเป็ นอัค ร
ศาสนู ปถัมภกมาโดยตลอด ได้นาหลักทศพิธราชธรรม ซึ่ งเป็ นหลักธรรมคาสอนในพระพุทธศาสนามาเป็ นหลักใน
การปกครอง จึงทาให้ประเทศไทยดารงเป็ นรัฐที่มีเอกภาพ อย่างมัน่ คงและบังเกิดสันติสุขตลอดมาจนถึงปั จจุบนั
เมื่ อ ประเทศไทยได้เปลี่ ย นแปลงระบอบการปกครองจากระบอบสมบู ร ณาญาสิ ท ธิ ราชย์เป็ นระบอบ
ประชาธิ ปไตยมีรัฐธรรมนูญเป็ นกฎหมายสูงสุด (supremacy of law) เพื่อวางโครงสร้างทางการเมืองการปกครองและ
แยกอ านาจรัฐออกเป็ น ด้านนิ ติบัญ ญัติ เป็ นของรั ฐสภา ทางด้านบริ ห ารและการปกครองเป็ นของคณะรั ฐมนตรี
ทางด้านตุลาการเป็ นของศาล ออกจากกันตามรัฐธรรมนู ญ และการใช้อานาจเหล่านั้นต้องอยูภ่ ายใต้ขอบเขตอานาจ
ตามบทบัญญัติแห่ งรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ซึ่ งถือว่าเป็ นรัฐธรรมนูญที่ให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่ วมในการใช้อานาจทางการเมืองมากที่สุดฉบับหนึ่ง และได้บญ
ั ญัติให้พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุขแห่ ง
รัฐทรงดารงพระองค์เป็ นพุทธมามะกะและทรงเป็ นอัครศาสนูปถัมภก ตามธรรมเนี ยมเดิม โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง
แต่อย่างใด ปั ญหาอุปสรรคการให้บริ การสาธารณะด้านสังคมสงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชี วิตโดยใช้หลักพุทธ
ธรรมของเทศบาลในประเทศไทย พบว่า เมื่ อก่ อ นในหลักสู ตรการเรี ยนการสอนสมัยเราเด็ก ๆ ก็จะมี วิช าหน้าที่
พลเมือง มาช่ วงหลังๆ วิชานี้ ก็ไม่ได้มีการสอนเป็ นหลักอะไร สังคมเราก็เปลี่ ยนแปลงเรื่ อยมา จนเกิ ดปั ญ หาต่างๆ
มากมายในสังคม
เช่นเดียวกันถ้าในระเบียบกฎหมายบังคับลงไปเลยว่าให้นาหลักพุทธธรรมเข้ามาใช้ในการทางาน ท้องถิ่นก็
จะต้องทาตามน่าจะดีกว่าที่จะไม่ได้เขียนบังคับไว้ ระเบียบกฎหมายก็เป็ นปั ญหาในเรื่ องของการนาหลักพุทธธรรมเข้า
มาใช้ เพราะกฎหมายมีเพียงการกาหนดมาตรฐานในเรื่ องคุณธรรม จริ ยธรรม แต่มิได้ระบุวา่ ต้องนาพุทธธรรมเข้ามา
ใช้ในการให้บริ การสาธารณะเพราะหลักธรรมกับวิถีชีวติ ของคนไทยเป็ นสิ่ งที่อยูด่ ว้ ยกันตลอดมาถ้าในกฎหมายไม่ได้
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กาหนดไว้ก็จะไม่มีหลักฐานในการบังคับให้ทอ้ งถิ่นต้องให้บริ การด้วยหลักพุทธธรรมคิดว่าถ้าในระเบียบกฎหมายมี
ระบุไว้จะดีกว่า ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบตั ิหน้าที่จะทาหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบ และคงไม่ได้คิดว่ามัน
จะต้องมีหลักพุทธธรรมหรื อหลักธรรมะ เข้ามาใช้ในการให้บริ การแต่อย่างใด แค่คิดว่าทาหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด การ
ให้บริ การสาธารณะของเจ้าหน้าที่บางรายก็ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างตั้งอกตั้งใจบางรายก็ทาไปเพราะคิดว่ามาทาตามหน้าที่ มี
เจ้าหน้าที่จานวนหนึ่ งที่ยงั รอให้ผสู ้ ู งอายุเดินมาหาเราก่อนแล้วเราค่อยอานวยความสะดวกให้เขา จิตใจของแต่ละคนก็
จะบังคับกันไม่ได้ ตรงนี้ ก็นบั ว่าเป็ นอีกหนึ่ งปั ญหา ซึ่ งถ้าผูบ้ ริ หารให้ความสาคัญก็ตอ้ งกาหนดเป็ นนโยบายให้ชดั เจน
อิกทั้ง ปั ญหาเศรษฐกิจเป็ นปั ญหาอุปสรรคในการให้บริ การสาธารณะ เมื่อผูใ้ ห้บริ การฐานะทางเศรษฐกิจมีปัญหา ใช้
ชีวิตไม่สมดุล ไม่พอเพียง ส่ งผลต่อสภาพจิตใจที่ รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย เมื่อผูใ้ ห้บริ การมีปัญหามาจากสภาพ
ทางเศรษฐกิจ ทาให้ตนไม่สามารถจะเป็ นที่พ่ งึ ของตนเองได้ เมื่อเป็ นที่พ่ งึ ของตนเองไม่ได้แล้วจะออกไปทาประโยชน์
เพื่อสังคม เพื่อเพื่อนมนุษย์ได้อย่างไร
ผลการศึกษาการให้บริ การสาธารณะด้านสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวติ โดยใช้หลักพุทธธรรมของ
เทศบาลในประเทศไทย มีดงั นี้
1) ผลการศึ กษาบริ บทด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองในแต่ละองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีความแตกต่าง
กันในแต่ละพื้นที่ ในการศึกษาครั้งนี้ ทาการศึกษาเทศบาล 3 แห่ง คือ เทศบาลตาบลเชิงดอยอาเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม่ พบว่า มีสภาพสังคมเป็ นสังคมชนบท มีความเอื้อเฟื้ อ เป็ นสังคมแบบเครื อญาติมีความเห็นอกเห็นใจ ถ้อยที
ถ้อ ยอาศัย กัน มี ร ะบบเศรษฐกิ จ แบบชุ ม ชน ที่ มุ่ ง เน้ น การผลิ ต เพื่ อ บริ โ ภคในครั ว เรื อ น มี ส ภาพการเมื อ งที่ ใ ห้
ความสาคัญกับการเข้ามามีส่วนร่ วมทั้งทางด้านการเมือง การบริ หาร นับว่าเทศบาลตาบลเชิงดอยยังมีทุนทางสังคมอยู่
มากไม่ ว่าจะเป็ นทุ น มนุ ษ ย์ ทุ น สถาบัน และทุ น ทางวัฒ นธรรมจึ ง ส่ งผลให้ ไ ด้รั บ ความร่ ว มมื อ จากทั้ง ผู ้ให้ แ ละ
ผูร้ ับบริ การเป็ นอย่างดี จนทาให้การให้บริ การสาธารณะได้รับความพึงพอใจจากผูร้ ับบริ การอย่างมาก เทศบาลเมือง
ร้ อ ยเอ็ ด สภาพสั ง คมเมื อ ง ระบบเศรษฐกิ จ ชุ ม ชน การเมื อ งการบริ ห ารแบบให้ ป ระชาชนเข้ามามี ส่ ว นร่ ว ม ให้
ความส าคัญ กับชุ มชน ที่ เรี ยกว่า ชุ มชนาธิ ป ไตย (พิทยา ว่องกุล, 2542) ด้วยการรั กษาวัฒ นธรรมขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี เดิมๆ ของชุมชนไว้อย่างมัน่ คงจึงส่ งผลให้การให้บริ การสาธารณะด้านสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตโดยใช้หลักพุทธธรรมได้รับความพึงพอใจและแก้ไขปั ญหาความต้องการได้ตรงจุด เทศบาลนครนนทบุรี พบว่า
สภาพสังคมเมือง ที่ไม่ลืมรากเหง้าของชาวสวน ระบบเศรษฐกิจแบบเสรี นิยม และระบบการเมืองที่ให้ความสาคัญกับ
การเข้ามามี ส่ ว นร่ วมของชุ ม ชนตามแนวความคิ ด ชุ ม ชนาธิ ป ไตย ส่ งผลให้ ก ารให้ บ ริ ก ารสาธารณะด้า นสั งคม
สงเคราะห์ และพัฒนาคุ ณภาพชี วิตได้รับความพึงพอใจจากทั้งผูใ้ ห้และผูร้ ั บบริ การสาธารณะซึ่ งเป็ นไปตามความ
ต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย
2) กลยุทธ์การให้บริ การสาธารณะด้านสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเทศบาลตาบลเชิ งดอย
ศึ กษาจากโครงการจัดตั้งโรงเรี ยนชราบาลวุฒิวิทยาลัย พบว่า มีการนาหลักสัปปุ ริสธรรม 7 มาใช้ในการให้บริ การ
สาธารณะกับผูส้ ู งอายุโดยนาหลัก ธัมมัญญุตา (การรู ้จกั เหตุ) อัตถัญญุตา (การรู ้จกั ผล) มัตตัญญุตา (การรู ้จกั ประมาณ)
ปริ สัญ ญุ ตา (การรู ้ จักชุ มชน)และปุ คคโลปรปรัญ ญุ ตา (การรู ้จักบุ คคล) เทศบาลเมื องร้ อยเอ็ดศึ กษาจากโครงการ
ส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวติ เด็กนอกระบบการศึกษา (เด็กเร่ ร่อน) มีการนาหลักอิทธิบาท 4 มาใช้ในการให้บริ การ
สาธารณะด้านสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต มีการนาหลักธรรมข้อฉันทะ คือความพอใจในงานที่ ทา และ
ข้อวิริยะคือความพากเพียรขยันในการทางานจนทาให้ผูม้ ารับบริ การมีความพึงพอใจในการให้บริ การของเทศบาล
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เมืองร้อยเอ็ด เทศบาลนครนนทบุรี จากการศึกษาตามโครงการจัดตั้งศูนย์พฒั นาคุณภาพชีวติ พบว่ามีการนาหลักพุทธ
ธรรมมาใช้ในการให้บริ การสาธารณะด้านสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตหลักพุทธธรรมดังกล่าวคือ สังคห
วัตถุ 4 ประกอบด้วย ทาน คือ การแบ่งปั นวัตถุสิ่งของ รวมทั้ง การแบ่งปั นความรู ้ความสามารถ ปิ ยวาจา คือการใช้
วาจาสุภาพอ่อนโยน พูดในสิ่ งที่เป็ นประโยชน์ถูกกาลเทศะ ใช้ อัตถจริ ยา คือการประพฤติปฏิบตั ิตนให้เป็ นประโยชน์
ทั้งตนเองและผูอ้ ื่น และมีการใช้สมานัตตา คือการประพฤติตนอย่างสม่าเสมอในการให้บริ การสาธารณะจริ งใจต่อการ
ให้บริ การ
3) ปั ญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการให้บริ การสาธารณะด้านสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต
โดยใช้หลักพุทธธรรมของเทศบาลทั้ง 3 แห่ง พบว่า มีปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกประกอบด้วย
ปั จจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ปั จจัยทางด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี ปั จจัยทางด้านเศรษฐกิจและปั จจัยทางด้าน
การเมืองและระเบียบกฎหมาย และสภาพแวดล้อมภายในองค์กรประกอบด้วยผู ้ บริ หารระดับสู ง ผูบ้ ริ หารระดับกลาง
และระดับ เจ้าหน้ าที่ ผู ้ป ฏิ บัติ ง านมี ข ้อ เสนอแนะในด้านของผู ้บ ริ ห ารองค์ ก รคื อ ผู ้บ ริ ห ารระดับ สู งที่ ห มายถึ ง
นายกเทศมนตรี ควรต้องมีการกาหนดนโยบายที่ ชดั เจนในการให้บริ การสาธารณะด้านสังคมสงเคราะห์และพัฒนา
คุ ณ ภาพชี วิต โดยใช้ห ลักพุท ธธรรมและผูบ้ ริ ห ารระดับ กลางที่ ห มายถึ งปลัด เทศบาลและรองปลัด เทศบาลควร
สนับสนุ นส่ งเสริ มให้เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานด้านการให้บริ การสาธารณะได้เข้ารับการอบรมปลูกจิตสานึ กให้เห็ นถึง
ความจาเป็ นและความสาคัญในการนาหลักพุทธธรรมมาใช้ในการให้บริ การสาธารณะเพื่อเป็ นการสร้างองค์ความรู ้
และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู ้น้ นั ได้ ในส่ วนของเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานควรเข้ารับการอบรมเพื่อสร้างความรู ้ความ
เข้าใจและมีทศั นคติที่ดีต่อการนาหลักพุทธธรรมมาใช้ในการให้บริ การสาธารณะ เนื่ องจากสภาพสังคมไทยผูค้ นใน
สังคมเป็ นผูท้ ี่มีจิตใจโอบอ้อมอารี ช่วยเหลือเกื้อกูล ปรารถนาให้ผอู ้ ื่นมีความสุขจึงง่ายต่อการนาหลักพุทธธรรมเข้ามา
ใช้ในการให้บริ การสาธารณะด้านสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวติ
การให้บริ การสาธารณะด้านสังคมสงเคราะห์ และพัฒ นาคุ ณภาพชี วิตผูส้ ู งอายุ มี ปั ญหาอุปสรรคในการ
ให้บริ การสาธารณะด้านสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้หลักพุทธธรรมวิเคราะห์จากสภาพแวดล้อม
ภายใน ดังนี้
1) ผูบ้ ริ หารระดับสู ง ซึ่ งหมายถึง นายกเทศมนตรี มิได้เห็นถึงความจาเป็ นและให้ความสาคัญในการนาหลัก
พุทธธรรมเข้ามาใช้ในการให้บริ การสาธารณะโดยพิจารณาจากการมิได้กาหนดเป็ นนโยบายที่ชดั เจนว่าจะต้องนาหลัก
พุทธธรรมเข้ามาใช้ในการให้บริ การสาธารณะด้านสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวติ ขาดความรู ้ความเข้าใจใน
เรื่ องของหลักพุทธธรรม เมื่อขาดความเข้าใจจึงไม่ได้สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการฝึ กอบรมเพื่อสร้างจิตสานึ ก
ในการให้บริ การสาธารณะโดยใช้หลักพุทธธรรมทางศาสนามาประยุกต์ใช้
2) ผูบ้ ริ หารระดับกลาง หมายถึง ปลัดเทศบาลตาบลเชิงดอย รองปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่ วนราชการต่างๆ
ในเทศบาล มิได้เห็นถึงความจาเป็ นที่จะต้องนาหลักพุทธธรรมมาใช้ในการให้บริ การสาธารณะด้านสังคมสงเคราะห์
และพัฒ นาคุ ณภาพชี วิตผูส้ ู งอายุ ขาดความเข้าใจในหลักพุทธธรรมอย่างถ่องแท้ เมื่ อขาดความรู ้ความเข้าใจก็มิได้
สนับ สนุ น หรื อส่ งเสริ ม ให้ เจ้าหน้าที่ ได้เข้ารั บ การฝึ กอบรมในการน าหลัก พุท ธธรรมเข้ามาใช้ในการให้บ ริ การ
สาธารณะ มิ ได้ป ระพฤติ ป ฏิ บัติตนเป็ นแบบอย่างที่ ดีในการทางานที่ น าหลักพุท ธธรรมเข้ามาประยุกต์ใช้ในการ
ให้บริ การสาธารณะดังกล่าว
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3) ระดับพนักงาน หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ ให้บริ การสาธารณะของเทศบาล ขาดความรู ้ความเข้าใจในหลักพุทธ
ธรรม เมื่อขาดความรู ้ความเข้าใจจึงทางานไปแบบไม่รู้วา่ ได้มีการนาหลักพุทธธรรมเข้ามาใช้ต้ งั แต่ตอนไหน อย่างไร
ขาดจิตสานึ กในการให้บริ การสาธารณะ ไม่ให้ความสาคัญในการที่ จะเปลี่ยนแปลงตนเองและปรับทัศนคติที่พร้อม
ให้ บ ริ ก ารอย่างมี จิ ต วิญ ญาณ รั ก และเต็ ม ใจในการให้ บ ริ ก าร แต่ เป็ นการท างานที่ อ อกไปปฏิ บัติ ห น้ าที่ ต ามที่
ผูบ้ งั คับบัญชามอบหมาย ไม่ได้เห็นความสาคัญในการเข้ารับการฝึ กอบรมในเรื่ องของการทางานด้วยการนาหลักพุทธ
ธรรมเข้ามาใช้ในการให้บริ การแก่ผสู ้ ูงอายุ
จากการศึกษาการให้บริ การสาธารณะด้านสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ ู งอายุโดยใช้หลักพุทธ
ธรรมของเทศบาล ยังพบอีกว่า
1) ปั ญหาอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ประกอบด้วย ปั ญหาด้านสังคม และวัฒนธรรม, ปั ญหาด้าน
นวัตกรรมเทคโนโลยี, ปั ญหาทางด้านเศรษฐกิจ, และปั ญหาด้านระเบียบกฎหมาย
2) ปั ญ หาอุป สรรคจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ประกอบด้วย ปั ญ หาผูบ้ ริ ห ารระดับสู ง, ผูบ้ ริ ห าร
ระดับกลางและพนักงานผูป้ ฏิบตั ิงานรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น
6. ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจยั
1) ผูบ้ ริ หารของเทศบาล ควรจะกาหนดเป็ นโยบายที่ชดั เจนในการนาหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการ
ให้บริ การสาธารณะด้านสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวติ ของเด็ก สตรี ผูส้ ูงอายุ
2) ผูใ้ ห้บริ การหรื อพนักงานของเทศบาล ควรเห็นถึงความสาคัญในการนาหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ใน
การให้บริ การสาธารณะด้านสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวติ ของเด็ก สตรี ผูส้ ูงอายุ
3) ทั้งผูบ้ ริ หาร และเจ้าหน้าที่ หรื อผูป้ ฏิ บัติงาน ควรเข้ารับการอบรมและปลูกจิ ตสานึ กเพื่อส่ งเสริ มการ
ให้บริ การที่ดีในเรื่ องการให้บริ การสาธารณะด้านสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวติ โดยใช้หลักพุทธธรรม
4) ควรนาผลของงานวิจยั นี้ไปขยายผลให้เกิดเป็ นรู ปธรรมในการให้บริ การสาธารณะด้านสังคมสงเคราะห์
และพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต โดยใช้ห ลักพุ ท ธธรรม เพื่ อ การให้ บ ริ การสาธารณะที่ ยังประโยชน์ สู งสุ ด แก่ ป ระชาชน
ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นและผูท้ ี่เกี่ยวข้องและมีอานาจหน้าที่ ในการให้บริ การสาธารณะ พร้อมทั้งผูท้ ี่มีอานาจหน้าที่ ในการ
กากับดูแลองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ถือเป็ นนโยบายสาคัญที่ จะต้องส่ งเสริ มพัฒนาอย่างจริ งจังและนาไปสู่ การ
ปฏิบตั ิได้จริ ง
6.1 ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย
ระดับรัฐบาล
1) รัฐบาลควรกาหนดเป็ นนโยบายหรื อออกระเบี ยบกฎหมายให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
ให้บริ การสาธารณะโดยใช้หลักพุทธธรรม พร้อมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานว่ามีการใช้หลักพุทธธรรมเข้ามา
ดาเนินงานหรื อไม่โดยให้มีผลต่อการจัดสรรงบประมาณให้กบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) รัฐบาลควรเสนอให้มีการประกวดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีการบริ หารจัดการหรื อการ
ให้บริ การสาธารณะด้วยหลักพุทธธรรมโดยสร้างแรงจูงใจด้วยใบประกาศเกรี ยติคุณและเงินรางวัล
3) รัฐบาลควรให้ความสาคัญหรื อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนาหลักพุทธธรรมเข้า
มาบริ หารจัดการให้เห็นผลเป็ นรู ปธรรมโดย
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ระดับกรมส่งเสริ มการปกครองส่วนท้องถิ่น
1) กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่นกาหนดลงไปในแนวทางการจัดทางบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นว่าต้องมีการบริ หารจัดการในเรื่ องการให้บริ การด้วยหลักพุทธธรรมและการอบรมสร้างความรู ้
ความเข้าใจในเรื่ องนี้อาทิเช่น เป็ นงบประมาณไม่นอ้ ยกว่า 2 % ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี
2) กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้อ งถิ่ น ต้อ งจัด หลัก สู ต รการฝึ กอบรมเกี่ ย วกับ การให้ บ ริ ก าร
สาธารณะด้วยหลักพุทธธรรมโดยเป็ นหลักสูตรบังคับว่าทุกคนต้องผ่านการฝึ กอบรมหลักสูตรนี้
3) กระตุ ้น ให้อ งค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่ น เห็ น ความส าคัญ และมี ความจาเป็ นที่ จะต้อ งมี ก าร
ให้บริ การสาธารณะโดยใช้หลักพุทธธรรมทั้งการจัดทามาตรฐานการให้บริ การด้วยหลักพุทธธรรมและการจัดส่ ง
เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมในเรื่ องการให้บริ การด้วยหลักพุทธธรรมเป็ นประจาทุกปี
6.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบตั ิ
ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1) หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีการนากฎหมายระเบียบปฏิบตั ิและจัดทาแผนการ
ดาเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายที่รัฐบาลกาหนดมาสู่การปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง
2) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นควรมีการบูรณาการในการดาเนิ นการร่ วมกันในการนาหลักพุทธ
ธรรมเข้ามาใช้ในการให้บริ การสาธารณะในทุกๆ ด้าน
3) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ควรให้ความสาคัญในการกาหนดเป็ นนโยบายที่ชดั เจนในการนา
หลักพุทธธรรมมาใช้ในการให้บริ การสาธารณะในทุกๆ ด้าน
4) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ควรส่ งเสริ มการสร้างองค์ความรู ้เกี่ยวกับหลักพุทธธรรมให้แก่
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในท้องถิ่นชุมชนของตน เพื่อให้มีความเข้าใจ ตระหนักในการนาหลักพุทธ
ธรรมเข้ามาใช้ในการให้บริ การสาธารณะในทุกๆ ด้าน
5) องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ควรจัด ท าดัช นี ช้ ี วัด และเกณฑ์ ใ นการประเมิ น ผลระดั บ
ความสาเร็ จเพื่อใช้เป็ นมาตรฐานในการดาเนินการครั้งต่อไป
6) ผูบ้ ริ หารระดับสูง ระดับกลาง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่
ดีให้เจ้าหน้าในองค์กรนาไปเป็ นแบบอย่าง
7) องค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่ น ควรจัด ท าประกาศนี ย บัต รหรื อ การยกย่อ งเชิ ด ชู พ นัก งานที่
ให้บริ การด้วยหลักพุทธธรรม
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