
 
 

 
 

การส่งเสรมิการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพื่อประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน 

THE FORMAT HEALTH PROMOTION OF MANAGEMANT HOLISTIC CARE        
FOR PELPLE IN LOCAL GOVERNMENTS 

 
 

 
 
 
 

วลัญช์ชยา เลิศรัชชาพันธุ ์ 
 
 
 

 

 

 

ด ษฎีนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 
ตามหลักสูตรปริญญาพ ทธศาสตรด ษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

 
มหาวิทยาลัยมหาจ ฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พ ทธศักราชุ๒๕๕๙ 



 
 
 

การส่งเสรมิการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพื่อประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน 

 
 
 

 
 
 
 

วลัญช์ชยา เลิศรัชชาพันธุ์ 
 
 
 
 
 
 
 

ด ษฎีนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 
ตามหลักสูตรปริญญาพ ทธศาสตรด ษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจ ฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พ ทธศักราชุ๒๕๕๙ 
 

(ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยมหาจ ฬาลงกรณราชวิทยาลัย) 



 
 
 

 

The Format Health Promotion of Management Holistic Care for People 
in Local Governments 

 
 
 
 
 
 
 

Warunchaya Lertratchapan 
 
 
 
 
 

 
A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of 

The Requirement for the Degree of 
Doctor of Philosophy 
(Public Administration) 

 
Graduate School 

Mahachulalongkornrajavidyalaya University 
Bangkok, Thailand 

C.E. 2016 
 

(Copyright by Mahachulalongkornrajavidyalaya University) 





ก 
 

ชื่อดุษฎีนิพนธ์          : การส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนบน 

ผู้วิจัย : นางสาววลัญช์ชยา เลิศรัชชาพันธุ์ 
ปริญญา : พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) 
คณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์: 
 : พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโ , รศ.,  พธ.บ. (รัฐศาสตร์), 

ศศ.ม. (พัฒนาสังคม), รป.ม. (การจัดการความขัดแย้ง) 
 : พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโ , ผศ.ดร.,  พธ.บ. (การบริหารรัฐกิจ), 

ศศ.ม. (การจัดการการพัฒนาสังคม), รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
วันส าเร็จการศึกษา      : ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ๑. เพ่ือศึกษาการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมของ

ประชาชนในเขตภาคกลางตอนบน ๒. ศึกษาปัจจัยการจัดการสุขภาวะและอิทธิบาท ๔ ที่มีอิทธิพลต่อ
การจัดการสุขภาวะแบบองค์รวม เพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน 
และ ๓. เพ่ือน าเสนอรูปแบบการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นภาคกลางตอนบน 

ระเบียบวิธีวิจัยใช้การวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหว่างการวิจัย
เชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ๔๐๐ คน  
สุ่มตัวอย่างแบบง่าย จากประชากร ๒๓๐,๕๒๖ คน โดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) 
เครื่องมือเก็บข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (regression 
coefficient) เป็นการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) การวิจัยคุณภาพ 
เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (In-depth interview) จ านวน ๒๖ รูป/คน เลือกแบบเจาะจงจาก
ผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่มีโครงสร้าง เก็บข้อมูลด้วยการ
สัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว และเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนร่วมในการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) จ านวน ๙ รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูลจากทั้งสองขั้นตอนโดยการพรรณนาความ 

ผลการวิจัย พบว่า  
๑. การจัดการสุขภาวะเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนบน การ

จัดการสุขภาวะทางกายอยู่ในระดับมาก (๓.๕๘) การจัดการสุขภาวะทางสังคมอยู่ในระดับมาก (๓.๗๖) 
ด้านจิตใจอยู่ในระดับมาก (๓.๕๑) การจัดการสุขภาวะทางปัญญาอยู่ในระดับมาก (๓.๕๘)  ส่วนปัจจัย
ทางด้านอิทธิบาท ๔ ด้านฉันทะอยู่ในระดับมาก (๓.๖๐) ด้านวิริยะอยู่ในระดับมาก (๓.๖๕)  ด้านจิตตะ
อยู่ในระดับมาก (๓.๗๗) และด้านวิมังสาอยู่ในระดับมาก(๓.๖๔)  ส าหรับการจัดการสุขภาวะแบบองค์
รวม ด้านการจัดการคนอยู่ในระดับมาก (๓.๖๗) ด้านการจัดการงบประมาณอยู่ในระดับมาก (๓.๗๓) 
ด้านการจัดการทั่วไปอยู่ในระดับมาก (๓.๘๓) ด้านอุปกรณ์/เครื่องมืออยู่ในระดับมาก (๓.๗๖) ด้าน
บริการประชาชนอยู่ในระดับมาก (๓.๖๕) และด้านคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับมาก ( ๓.๗๙)   
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๒. ปัจจัยการจัดการที่มีอิทธิพลต่อสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนทั้ง ๖ ด้าน ดังนั้น 
ปัจจัยทางด้านการจัดการคน (.๑๐๔) การจัดการงบประมาณ (.๐๘๕) การจัดการทั่วไป (.๑๓๙)  
การจัดการอุปกรณ์/เครื่องมือ (.๐๗๗) การบริการประชาชน(.๐๗๙)  และด้านคุณธรรมจริยธรรม  
(.๐๘๗)  มีอิทธิพลต่อสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร้อยละ 
๖๙.๔  (R=.๘๓๓ R๒ =.๖๙.๔) ส าหรับปัจจัยทางด้านอิทธิบาท ๔ ซึ่งมีด้านฉันทะ (.๑๐๖) ด้านวิริยะ 
(.๐๒๕)  ด้านจิตตะ (.๘๕๓) และด้านวิมังสา (.๑๒๕)  ฉะนั้นปัจจัยด้านอิทธิบาท ๔ ทั้ง ๔ ด้านจึงมี
อิทธิพลต่อสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวคือถ้าหากปัจจัย
ทางด้านอิทธิบาท ๔ มีการเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะทางด้านจิตตะ จะส่งผลต่อสุขภาวะแบบองค์รวม
เพ่ือประชาชนเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอธิบายได้ร้อยละ ๕๙.๙ (R=.๗๗๔  R๒ =.๕๙.๙)  

๓. รูปแบบการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นภาคกลางตอนบน  

๑) รูปแบบด้านสุขภาวะทางกาย (ฉันทะ) รูปแบบการดูแลสุขภาวะทางกายแบบองค์รวม 
ประกอบด้วย (๑) หน่วยงานมีนโยบายการสร้างจิตส านึกให้กับบุคลากรเพ่ือการดูแลสุขภาวะของ
ประชาชน (๒) หน่วยงานสนับสนุนงบประมาณในการดูแลสุขภาวะของประชาชนอย่างเต็มที่  
(๓) โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานสามารถบริการประชาชนด้านสุขภาวะอย่างเพียงพอ
ต่อความต้องการ (๔) มีการจัดหาอุปกรณ์/เครื่องมือสมัยใหม่มาปรับใช้เพ่ือการจัดการสุขภาวะของ
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง (๕) มีการจัดหาอุปกรณ์/เครื่องมือสมัยใหม่มาปรับใช้เพ่ือการจัดการสุขภาวะ
ของประชาชนอย่างต่อเนื่อง และ (๖) หน่วยงานมีการให้ก าลังใจแก่บุคลากรและประชาชนต่อการ
ด าเนินด้านสุขภาวะอย่างมาก ๗) หน่วยงานมีการจัดการระบบ กลไกต่าง ๆ เพ่ือรองรับงานด้านสุข
ภาวะของประชาชนอย่างเต็มที่ซึ่งจะน ามาสู่การเกิดวิริยะ คือ ความเพียร  

๒) รูปแบบด้านสุขภาวะทางสังคม (วิริยะ) รูปแบบการดูแลสุขภาวะทางกายแบบองค์รวม 
ตามหลักวิริยะในที่นี้หมายถึง (๑) บุคลากรมีความขยันหมั่นเพียรในการท างานด้านสุขภาวะ  
(๒) งบประมาณมีผลที่ส าคัญอย่างมากที่จะท าให้การด าเนินด้านสุขภาวะประสบผลส าเร็จ  
(๓) หน่วยงานมีการส่งเสริมระบบการบริการด้วยวิธีการเข้าใจบริบทในวิถีชีวิตของประชาชน (๔) การ
น าอุปกรณ์/เครื่องมือไปใช้ได้อย่างเต็มสมรรถนะ และคุ้มค่ามีประสิทธิภาพต่อการลงทุน (๕) ผู้บริหาร
องค์กรมีความพยายามในการให้ก าลังใจ ดูแลสวัสดิการแก่บุคลากรและประชาชนเพ่ือการจัดการสุข
ภาวะและ (๖) หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาวะในพ้ืนที่เป้าหมายอย่างชัดเจน 

๓) รูปแบบด้านสุขภาวะทางจิตใจ (จิตตะ) รูปแบบการดูแลสุขภาวะทางกายแบบองค์รวม
ตามหลักจิตตะในที่นี้ หมายถึง  แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาวะโดยบุคลากรทาง
สาธารณสุข พร้อมสร้างขวัญและก าลังใจการแนะน าพบจิตแพทย์ และส่งเสริมด้านธรรมะจัดกิจกรรม
ทางด้านพระพุทธศาสนา-มีการจัดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ รักษาศีล ๕  

๔) รูปแบบด้านสุขภาวะทางปัญญาหรือจิตวิญญาณ (วิมังสา) รูปแบบการดูแลสุขภาวะ
ทางกายแบบองค์รวมตามหลักวิมังสา ในที่นี้หมายถึง (๑) บุคลากรมีความสามารถในการแก้ไขปัญหา
เฉพาะด้านสุขภาวะได้ดี (๒) หน่วยงานสามารถจัดหางบประมาณจากภายนอกได้เสมอในกรณีที่
งบประมาณไม่เพียงพอ ๓) หน่วยงานจะมีวิธีการใหม่ ๆ เพ่ือการบริการประชาชนให้ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่เป้าหมาย (๔) บุคลากรมีความเข้าใจในการดูแล รักษาอุปกรณ์/เครื่องมืออย่างถูกต้องและ
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เหมาะสม (๕) หน่วยงานมีแนวทางในการให้ก าลังใจที่หลากหลายรูปแบบต่อบุคลากรที่ด าเนินงาน
ด้านสุขภาวะได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ และ (๖) การจัดการด้านสุขภาวะของหน่วยงานมีความส าเร็จ
ลุล่วงภารกิจไปด้วยดี 
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ABSTRACT 
Objectives of this research were; 1. To study the holistic well-being 

administration for people of the upper central region, 2. To study Buddhadhamma, 
Itthipata 4, that is influent to the holistic well-being administration for people of the 
upper central region and 3. To propose a model for the holistic well-being 
administration for people of the upper central region,   

Methodology was the mixed methods; quantitative and qualitative 
researches. The quantitative method collected data from 400 samples with 
questionnaires, analyzed data with frequency, percentile, mean and standard 
deviation and hypothesis test by t-test, F-test, ANOVA and Multiple Regression. The 
qualitative research collected data from 26 key informants with structured in-depth-
interview and 9 participants in focus group discussion and analyzed data by 
descriptive interpretation.  

Findings were as follows:  
1. The holistic well-being administration for people of the upper central 

region was at high level with the average score at 3.58. Well-being in mentality aspect 
was at high level; 3.51. Well0being in social aspect was at high level, 3.76. Intellectual 
aspect was at high level at 3.58. Influences of Itthipata 4 in 4 aspects; Chanta, 
aspiration, was at high level, 3.60, Viriya, effort, was at high level at 3.64, Chitta, 
attention, was at high level at 3.77 and Vimamsa, examiniation, was at high level at 
3.64. The holistic well-being  administration; man management was at high level at 
3.67, budget management was at high level at 3.73, general management was at high 
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level at 3.83, material, equipment management was at high level 3.76, people service 
was at high level at 3.65 and ethics and morality was at high level at 3.79. 
 2. Findings from data analysis with Multiple regression at significant level at 
0.01 in six areas were that factors for man management was at .104, budget 
management at .085, general management was at .139, material/equipmenmt 
management was at .077, people service was at high level at .079 and ethics and 
     i y w       087              i   u   i g       ’     i  i  w   -being administration of 
local administrative organization were at 69.4 per cent, R=.774 R2 =.59.9)  
 3. Influencing factors of Itthipata 4 in 4 aspects; Chanta, aspiration, was at 
.106, Viriya, effort, .025,Chitta, attention, was at .853 and Vimamsa, examiniation, was 
    ig    v    125  T i  i  i              i      4     i   u     u              ’  
holistic well-being administration of local administrative organization at upper central 
region. Itthipadha4 with all 4 aspects had influences upon behavioral change, 
especially mental change affecting holistic well-beings for people at the explainable 
score at 59.9 per cent or R=.774  R2 =.59.9)  

Gui   i               ’     i  i  w   -being administration, physical aspect; 
Chanta, aspiration, organizations must have  policy to promote sense of health care for 
               k                ’  w   -being, allocating sufficient budget for the 
projects and activities to support the health care projects as needed. Allocating modern 
equipment for people health service continuously, Morale encouraging for personnel to 
render health service for people, in return, this aspiration induced Viriya, effort.  

Gui   i              ’     i  i  w   -being administration, mental aspect; 
refereeing to plans, projects about well-being performed by personnel in the public 
health section. Encouraging them to lead sick people to meet psychiatrist, Dhamma 
practice promotion, religious activities, five precept undertaking villages in families. 
Encouraging community leaders to lead peoples in well-being projects, encoring 
volunteers to visit older persons who were sick with mental sickness, encouraging 
group activities for chanting, meditation, inviting monks to preach and help people to 
            u    ’  teachings. 

Gui   i              ’     i  i  w  l-being administration, social aspect; 
(Viriya); personnel were diligent in performing duties in well-being circle. There must 
be sufficient budget to carry out the successful well-being project. Administration 
 y      u   b  b              ’  w y      i   u         i g  N w  qui          
technology must be used to support administration effectively. There must be clear 
morale creation for personnel and people to manage well-being and strategic plan 
for well-being in the targeted areas. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “การส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน” เล่มนี้ ส าเร็จได้ด้วยดีโดยได้รับความเมตตา ความกรุณาและ
ความอนุเคราะห์อย่างสูงยิ่งจากคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหลายท่ านเป็น
อย่างดี ซึ่งไม่อาจจะน ามากล่าวได้ทั้งหมด ส าหรับผู้มีพระคุณท่านแรกที่ผู้วิจัยใคร่ขอกราบ
ขอบพระคุณอย่างสูงคือ รองศาสตราจารย์ ดร. สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดี  ฝ่ายกิจการทั่วไปที่
ได้ ให้ก าลังใจแก่ผู้ศึกษา  ด้วยความเอาใจใส่และห่วงใยตลอดมา ท่านที่สอง คือพระมหาบุญเลิศ 
อินฺทปญฺโ รศ  ที่กรุณารับเป็นประธานกรรมการดุษฎีนิพนธ์และกรุณาให้ความรู้ ให้ค าแนะน าให้
ก าลังใจ  ตั้งแต่เริ่มท าดุษฎีนิพนธ์จนส าเร็จสมบูรณ์ในที่สุด   ท่านที่สาม พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ 
กิตฺติปญโฺ , ดร.ที่กรุณารับเป็นกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ที่กรุณาให้ค าแนะน าในส่วน
ที่ต้องแก้ไขและเพ่ิมเติมด้วยความเอาใจใส่ อันท าให้ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยใคร่ขอ
กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

 ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ คณะกรรมการสอบดุษฎีพิจารณ์และสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์
ทุกท่าน ประกอบด้วย พลต ารวจตรีหญิง ดร.นัยนา เกิดวิชัย  ซึ่งเป็นประธานกรรมการสอบ 
ผศ.ดร.อัจฉรา  หล่อตระกลู , อาจารย์ดร.พิเชษฐ ทั่งโต อาจารย์ ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี ซึ่งเป็นกรรมการ
สอบดุษฎีพิจารณ์ ที่เมตตาให้ค าชี้แนะแก้ไขเนื้อหาที่บกพร่องของงานวิจัย ให้เกิดความสมบูรณ์ อันมี
คุณค่ายิ่งต่อผู้วิจัย และขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย ซ่ึงประกอบด้วย พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโ ,รศ., พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโ

, ดร., รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์  จันตะนี,  รวมทั้งขอกราบขอบพระคุณ พระอาจารย์และ
อาจารย์ทุกๆ ท่าน ผู้ให้สัมภาษณ์และร่วมแสดงความคิดเห็น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยครั้งนี้  เป็น
อย่างมาก 

ขอกราบขอบพระคุณนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลบ้านแพรก หัวหน้าส่วนการงาน 
พนักงานลูกจ้างทุกคนที่เข้าใจและเป็นก าลังใจให้ตลอดมา ขอกราบขอบพระคุณคุณกัลยา มีแสงเพ็ชร์
และครอบครัวที่คอยเป็นก าลังใจ ดูแลและให้ความห่วงใยตั้งแต่เริ่มเข้ารับการศึกษา ขอขอบคุณเพ่ือน
กัลยาณมิตรทั้งหลายที่ให้ความช่วยเหลือในการเก็บข้อมูลและการสัมภาษณ์ จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณและร าลึกในพระคุณอย่างสูงต่อ บิดามารดาของผู้วิจัย ผู้ซึ่งอยู่
เบื้องหลัง ที่ให้ความห่วงใยตลอดมา ความดีความส าเร็จทั้งหมดที่เกิดจากการวิจัยอันพึงมีจากดุษฎี
นิพนธ์เล่มนี้ ขอมอบบูชาเป็นกตเวทิตาคุณแด่คุณบิดามารดา บูรพาจารย์และผู้มีพระคุณทุกท่านที่
เมตตาและให้ก าลังใจ จนผู้วิจัยส าเร็จการศึกษา ด้วยดีตลอดมา  

                             
วลัญช์ชยา เลิศรัชชาพันธุ ์

๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 
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สารบัญ 
 

เรื่อง  หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย  ก 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ  ค 
กิตติกรรมประกาศ  ฉ 
สารบัญ  ซ 
สารบัญตาราง  ฌ 
สารบัญแผนภาพ  ฏ 
ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ  ฐ 
   

บทที่ ๑ บทน า  
 ๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๔ 
 ๑.๓ ปัญหาที่ต้องการทราบ ๔ 
 ๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย ๔ 
 ๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ๕ 
 ๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย ๗ 
บทที่ ๒ เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 ๒.๑ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการ ๘ 

 ๒.๒ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวม ๔๒ 
 ๒.๓ หลักพุทธธรรมส าหรับการจัดการสุขภาวะ ๕๖ 

 ๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมสุขภาวะ ๖๘ 
 ๒.๕ นโยบายรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุขและแผนพัฒนาสุขภาวะของกลุ่มจังหวัด

ภาคกลางตอนบน 
 

๘๐ 
 ๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๘๗ 
 ๒.๗ กรอบแนวคิดการวิจัย ๑๐๒ 
บทที่ ๓ วิธีด าเนินการวิจัย  
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๑๐๓ 
 ๓.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูลหลัก ๑๐๔ 
 ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๑๐๘ 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๑๑๑ 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิจัย ๑๑๒ 



  ซ 
 

  สารบัญ (ต่อ)  

เรื่อง   หน้า 
    

บทที่ ๔ ผลการวิจัย  
 ๔.๑ ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ๑๑๕ 
 ๔.๒ ผลการวิจัยเชิงปริมาณ ๑๕๑ 
 ๔.๓ ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ  ๑๖๘ 

 
๔.๔ รูปแบบการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน 
 

๑๗๒ 
 ๔.๕ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ๑๘๑ 
    

บทที่ ๕ บทสรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๑๙๑ 
 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๒๐๔ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะการวิจัย ๒๑๑ 
    

บรรณานุกรม  ๒๑๔ 

ภาคผนวก   ๒๒๖ 
ภาคผนวก  ก หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลตรวจสอบความเที่ยงตรง 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจแก้ไขเครื่องมือวิจัย 

 
 

๒๒๗ 
ภาคผนวก  ข เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๒๕๘ 
ภาคผนวก  ค ผลการคาดัชนีความสอดคล้อง (IOC) แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

ผลการหาค่าความเชื่อม่ันการทดลองใช้เครื่องมือ (Try-Out) 
 

๒๗๓ 
ภาคผนวก  ง ประมวลภาพการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก     ๒๗๙ 

ประวัติผู้วิจัย  ๒๘๖ 

 



 

 

ฌ 

สารบัญตาราง 
 

ตารางที ่  หน้า 
๒.๑ แสดงการสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีการบริหารจัดการ ๓๙ 
๒.๒ แสดงองค์ประกอบแนวคิดเก่ียวกับการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวม ๕๕ 
๒.๓ แสดงองค์ประกอบหลักพุทธธรรมส าหรับการส่งเสริมสุขภาวะ ๖๘ 
๒.๔ แสดงการปกครองส่วนท้องถิ่น ๗๓ 
๒.๕ แสดงการสังเคราะห์และวิเคราะห์ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๑๐๐ 
๓.๑ แสดงขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ของประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต

ภาค กลางตอนบน 
 

๑๐๖ 

๓.๒ รายนามผู้ทรงคุณวุฒิจากการสัมภาษณ์ ๑๐๗ 
๔.๑ แสดงจ านวน และค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ๑๕๑ 
๔.๒ แสดงค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็นของ

ประชาชนที่มีต่อการส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน ด้านการจัดการคน (Man) 

 
 
๑๕๒ 

๔.๓ แสดงค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่อการส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน ด้านการจัดการงบประมาณ 
(Money) 

 
 

 
๑๕๓ 

๔.๔ แสดงค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่อการส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน ด้านการจัดการทั่วไป 
(Management) 

 
 
 

๑๕๔ 
๔.๕ แสดงค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็นของ

ประชาชนที่มีต่อการส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน ด้านวัสดุอุปกรณ์/เครื่องมือ 
(Machine) 

 
 
 

๑๕๕ 
๔.๖ แสดงค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็นของ

ประชาชนที่มีต่อการส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน ด้านการบริการประชาชน 
(Market) 

 
 
 

๑๕๖ 
   



 

 

ญ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางท่ี  หน้า 
๔.๗ แสดงค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็นของ

ประชาชนที่มีต่อการส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(Material) 

 
 
 

๑๕๖ 
๔.๘ แสดงค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็นของ

ประชาชนที่มีต่อการส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน 

 
 

 ๑๕๗ 
๔.๙ แสดงค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็นของ

ประชาชนที่มีต่อหลักพุทธธรรมส าหรับการจัดการสุขภาวะเพ่ือประชาชน ด้าน
ฉันทะ 

 
 

 ๑๕๘ 
๔.๑๐ แสดงค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็นของ

ประชาชนที่มีต่อหลักพุทธธรรมส าหรับการจัดการสุขภาวะเพ่ือประชาชน ด้าน
วิริยะ 

 
 

 ๑๕๙ 
๔.๑๑ แสดงค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็นของ

ประชาชนที่มีต่อหลักพุทธธรรมส าหรับการจัดการสุขภาวะเพ่ือประชาชน ด้าน
จิตตะ 

 
 

 ๑๕๙ 
๔.๑๒ แสดงค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็นของ

ประชาชนที่มีต่อหลักพุทธธรรมส าหรับการจัดการสุขภาวะเพ่ือประชาชน ด้าน
วิมังสา 

 
 

 ๑๖๐ 
๔.๑๓ แสดงค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็นของ

ประชาชนที่มีต่อการบูรณาการด้วยหลักพุทธธรรม ส าหรับการจัดการสุขภาวะ
เพ่ือประชาชน 

 
 

 ๑๖๑ 
๔.๑๔ แสดงค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็นของ

ประชาชนที่มีต่อการส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน การจัดการสุขภาวะทางกาย 

 
 

๑๖๒ 
๔.๑๕ แสดงค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็นของ

ประชาชนที่มีต่อการส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน การจัดการทางสังคม 

 
 

๑๖๓ 
 



 

 

ฎ 

 สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

 

ตารางท่ี  หน้า 
๔.๑๖ แสดงค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็นของ

ประชาชนที่มีต่อการส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน การจัดการสุขภาวะทางจิตใจ 

 
 

๑๖๓ 
๔.๑๗ แสดงค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็นของ

ประชาชนที่มีต่อการส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน การจัดการสุขภาวะทางปัญญา
หรือจิตวิญญาณ 

 
 
 

๑๖๔ 
๔.๑๘ แสดงค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็นของ

ประชาชนที่มีต่อการส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน 

 
 

๑๖๕ 
๔.๑๙ การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณของปัจจัยการจัดการสุขภาวะที่มีอิทธิพลต่อ

สุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 ๑๖๖ 
๔.๒๐ การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณของอิทธิบาท ๔ ที่มีอิทธิพลต่อสุขภาวะแบบ

องค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 ๑๖๗ 
๔.๒๑ องค์ความรู้ในการดูแลสุขภาวะทางกาย  ๑๘๓ 
๔.๒๒ องค์ความรู้ในการดูแลสุขภาวะทางจิตใจ  ๑๘๕ 
๔.๒๓ องค์ความรู้ในการดูแลสุขภาวะทางสังคม  ๑๘๘ 
๔.๒๔ องค์ความรู้ในการดูแลสุขภาวะทางจิตวิญญาณหรือปัญญา  ๑๙๐ 
๔.๒๕ MODEL‘S  SOOKKAY  SOOKJAI   ๒๙๓ 

 



ฏ 
 

 

สารบัญแผนภาพ 
 

แผนภาพที่  หน้า 
๒.๑ แสดงแผนภาพกายภาวนา ๖๖ 
๒.๒ แสดงแผนภาพศีลภาวนา ๖๖ 
๒.๓ แสดงแผนภาพจิตตภาวนา ๖๗ 
๒.๔ แสดงแผนภาพปัญญาภาวนา ๖๗ 
๒.๕ แผนภาพแสดงกรอบแนวคิดการวิจัยเรื่อง การส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบ

องค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน 
 
๑๐๒ 

๔.๑ องค์ประกอบการจัดการส่งเสริมสุขภาพประชาชน ๑๔๒ 
๔.๒ สุขภาพแบบองค์รวมในอนาคต กาย, จิต, ปัญญา, สังคม ๑๕๐ 
๔.๓ องค์ความรู้ที่ได้จากการสัมภาษณ์ ๑๗๑ 
๔.๔ องค์ความรู้การจัดการสุขภาวะแบบองค์รวม ๑๗๒ 
๔.๕ องค์ความรู้การจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภาคกลางตอนบน 
๑๘๑ 

๔.๖ รูปแบบการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวม: สุขภาวะทางกาย ๑๘๒ 
๔.๗ รูปแบบการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวม : สุขภาวะทางจิตใจ ๑๘๔ 
๔.๘ รูปแบบการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวม : สุขภาวะทางสังคม ๑๘๗ 
๔.๙ รูปแบบการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวม : สุขภาวะทางจิตวิญญาณ ปัญญา ๑๘๙ 
๔.๙ แสดงรูปแบบการส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบนสุขกายสุขใจ โมเดล SOOKKAY 
SOOKJAI MODEL 

 
 

๒๙๒ 
   

 



ฐ 
 

 

ค ำอธิบำยสัญลักษณ์และค ำย่อ 
 

กำรใชอ้ักษรย่อ 
  อักษรย่อในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยได้ใช้คัมภีร์พระไตรปิฎกมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙  
  ส าหรับคัมภีร์พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยในวิทยานิพนธ์นี้ ผู้วิจัยใช้อ้างอิงแบบ ๔ ตอน
คือ ชื่อย่อคัมภีร์/เล่ม/ข้อ/หน้า เช่น ที.ปา. (ไทย) ๑๐ / ๖๘ /๘๖ หมายถึง สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย 
มหาวรรค เล่ม ๑๐ ข้อที่ ๖๘ หน้าที่ ๘๖. 
 

 

พระสุตตันตปิฎก 
 

ขุ. ธ. (ไทย)  =  สุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย ธัมมบท    (ภาษาไทย) 
ขุ. อป. (ไทย) =  สุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย อปทาน    (ภาษาไทย) 
ที. ปา. (ไทย)  =  สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค    (ภาษาไทย) 
ที. ม. (ไทย)  =  สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค    (ภาษาไทย) 
ม. ม. (ไทย)  =  สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์   (ภาษาไทย) 
ม. มู. (ไทย)  =  สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์   (ภาษาไทย) 
ส . นิ. (ไทย)  =  สุตตันตปิฎก ส ยุตฺตนิกาย นิทานวรรค   (ภาษาไทย) 
ส . ส. (ไทย)  =  สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค   (ภาษาไทย) 
อง.ฺ ปญฺจก. (ไทย) =  สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต   (ภาษาไทย) 
อง.ฺจตุกฺก. (ไทย) =  สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต   (ภาษาไทย) 
องฺ.เอกก. (ไทย) =  สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต   (ภาษาไทย) 
 
 
 
 



 

 

บทท่ี ๑ 
บทน ำ 

 
๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 การสร้างเสริมสุขภาวะในประเทศไทย เริ่มต้นตั้งแต่ยุคของการสาธารณสุขมูลฐาน ในปี 
พ.ศ.๒๕๒๓ ที่นายแพทย์อมร นันทสุต อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ผลักดันแนวคิดของการ
ดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทยโดยดัดแปลงจากกลยุทธ์และองค์ประกอบการ
สาธารณสุขมูลฐานขององค์การอนามัยโลก Health For All จนมาถึงในปัจจุบันบริบทต่าง ๆ เอ้ือต่อ
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนและประชาชนในการสร้างเสริมสุขภาพ เช่นกระจายอํานาจ
การปกครองไปสู่ท้องถิ่น การสนับสนุนจากกองทุนสร้างเสริมสุขภาพการ จัดตั้งกองทุนสุขภาพระดับ
ตําบล ภายใต้การสนับสนุนของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชา ติ และกระบวนการสมัชชา
สุขภาพ โดยที่ท้องถิ่นได้รับภารกิจการสร้างเสริมสุขภาพบางส่วน มาตั้งแต่พ.ศ.๒๕๓๗๑ จะมี
องค์ประกอบอยู่  ๔  มิติ ด้วยกันคือ สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุข
ภาวะทางปัญญาหรือการรู้คิด  ทั้งสี่เรื่องไม่ได้แยกกันอยู่เป็นกองๆ แต่ว่าเชื่อมโยงอยู่ในกันและกัน
ทั้งหมด ซึ่งสุข ภาวะด้านหนึ่งที่ครอบคลุมและไปเชื่อมโยงกับสุขภาวะในอีกสามมิติและการมีสุขภาวะ
ที่สมบูรณ์ทั้งสี่มิติที่กล่าวมาไม่ได้เป็นองค์ประกอบที่มีความสําคัญเพียงแค่พ้ืนฐานที่จะนําไปสู่การมี
คุณภาพชีวิตที่ดีเท่านั้น แต่มีความสําคัญต่อทุกองค์ประกอบของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี เนื่องจากสุข
ภาวะหรือสุขภาพ ไม่ใช่เรื่องการไม่มีโรคเท่านั้น นอกจากนี้จากการสํารวจสภาวะสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย พ.ศ. ๒๕๔๖ – พ.ศ.๒๕๔๗ พบอัตราความชุกของโรคเบาหวานมี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้น ถึงแม้โรคเบาหวานส่วนใหญ่ไม่ทําให้เสียชีวิตทันที แต่เป็นโรคที่มีผลทําให้คุณภาพ
ชีวิตลดลง เกิดความสูญเสียทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ๒นอกจากนี้ปัจจัยเชิงสาเหตุต่อการเกิด
ปัญหาที่ยังเป็นอุปสรรคอย่างมากเพราะจํานวนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไม่เพียงพอ การขาดความเป็น
ธรรมในการกระจายของบุคลากรสาธารณสุข  ขาดบริการที่จําเป็นสําหรับปัญหาสุขภาพ ระบบบริการ
ปฐมภูมิขาดคุณภาพและไม่เข้มแข็ง และศักยภาพของบุคลากรยังมีจํากัดในการจัดการกับปัญหา

                                                 

  ๑ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ และคณะ, บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสรางเสริมสุขภาพและ
ข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่องการกระจายอํานาจด้านการสร้างเสริมสุขภาพ, รำยงำนฉบับสมบูรณ์, (สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข, ๒๕๕๓), หน้า ii. 
  ๒องค์การอนามัยโลก (WHO), อ้างใน พิสมัย จันทวิมล, นิยำมศัพท์ส่งเสริมสุขภำพฉบับปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๔๑, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ บริษัท ดีไซร์ จํากัด, ๒๕๔๑), หน้า ๓. 



๒ 

 
สุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป๓ ขณะที่ปัจจัยเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยกําหนดสุขภาพซึ่ง มีทั้งที่ใกล้ตัว 
ได้แก่ ปัจจัยทางปัจเจกบุคคล ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว เช่น การเกิดอุบัติเหตุ การเกิดภัย
ธรรมชาติ เป็นต้น ยังมีปัจจัยที่อยู่ไกลตัวออกไป ซึ่งจะส่งผลต่อปัจจัยใกล้ตัวอีกทีหนึ่ง นั่นคือปัจจัยอัน
เนื่องจากมิติของเศรษฐกิจ สังคม เช่น เรื่องความยากจนการจ้างงาน การกีดกันทางสังคม โลกาภิวัตน์ 
ภัยทางธรรมชาติ ภาวะโรคร้อน การติดสารเสพติด การบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาวะ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสี่ยงทางด้านสังคม เช่น การเพ่ิมขื้นของประชาชน การเคลื่อนย้าย
แรงงาน เป็นต้น ซึ่งเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ๔ อย่างรอบด้านหากไม่สามารถจะคลี่คลาย
ปัญหาสุขภาวะและอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้ในปัจจุบันก็จะทําให้ในอนาคตสุขภาวะของคนไทยจะยิ่งมี
ปัญหาหนักหน่วงและจะเป็นปัญหาระดับชาติที่ยากจนหากทางแก้ไขไม่ได้ 

จากปัญหาเกี่ยวกับสุขภาวะของประชาชนที่มีผลต่อการดําเนินกิจกรรมตามบทบาทหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในการดูแลสุขภาวะจึงต้องใช้การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในลักษณะที่เป็นกระบวนการของการจัดการองค์การซึ่งมีปัจจัยทางการจัดการ
สําคัญอย่างมาก เรียกว่า การจัดการ 6M ได้แก่ Man (คน) Money (งบประมาณ) Material (สินค้า/
การบริการ) Machine (อุปกรณ์/เครื่องมือ) Morale (การให้กําลังใจ)และManagement (การ
จัดการ) รวมทั้งการนําหลักพุทธธรรมสําหรับการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมของประชาชนในเขต
ภาคกลางตอนบนมีเป้าหมายซึ่งแนวคิดทางพระพุทธศาสนาได้แสดงหลักแห่งการบริหารจัดการ ที่
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทํางานอย่างมหาศาล อันสามารถที่จะทําให้งานนั้นบังเกิดประสิทธิภาพ
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ที่เรียกว่า “อิทธิบาท”๕  เป็นธรรมนําไปสู่ความสําเร็จ ซึ่งประกอบด้วย  
ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น วิริยะ ความเพียรพยายามทําในสิ่งนั้น จิตตะ เอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้นไม่
วางธุระ วิมังสา หมั่นพิจารณาหาเหตุผลในสิ่งนั้น ดังนั้น บทบาทการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจึงจําเป็นจะต้องอาศัยหลักอิทธิธรรมในการเพ่ิมบทบาทและปัจจัยที่มีอิทธิพลในการ
จัดการสุขภาวะจึงจะส่งผลให้การทํางานให้ประสบความสําเร็จตามแนวพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทรง
แนะให้ปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท ๔ อิทธิบาท แปลว่า หลักพ้ืนฐานแห่งความสําเร็จ หรือทางสู่
ความสําเร็จ๖ 

บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องในการส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนในชุมชน
หรือพ้ืนที่รับผิดชอบ ซึ่งหากดูผิวเผินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีความสนใจในการพัฒนาสุข
ภาวะของประชาชนมากนักทําให้สภาพสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติถูกรบกวนไปด้วยแผน และโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นจนกลายเป็นปัญหาทางสิ่งแวดล้อม ทางอากาศ ทางเสียง ทางกลิ่น และอ่ืน ๆ ส่งผลต่อ

                                                 

  ๓สํานักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) , ปัญหำสุขภำพคนไทยและระบบ
บ ริ ก ำ รสุ ข ภ ำพ , [ออน ไ ล น์ ] แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล  : http://www.hisro.or.th/main/?name=knowledge&file= 
readknowledge&id=19 [ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘]. 
  ๔คณะอนุกรรมการสถิติสาขาสุขภาพ และคณะทํางานสถิติสาขาสุขภาพ, แผนพัฒนำสถิติสำขำสุขภำพ 
ฉบับท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘, หน้า ๕. (เอกสารอัดสําเนา). 
  ๕องฺ.เอกก.(ไทย) ๑/๓๙๘/๔๔๕. 
              ๖ว.วชิรเมธี (พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี), คนส ำรำญ งำนส ำเร็จ, พิมพ์ครั้งที่ ๑๔, (กรุงเทพมหานคร: 
สํานักพิมพ์อมรินทร์, ๒๕๕๑), หน้า ๙๒. 

http://www.hisro.or.th/main/?name=knowledge&file=%20readknowledge&id=19
http://www.hisro.or.th/main/?name=knowledge&file=%20readknowledge&id=19


๓ 

 
การดําเนินชีวิตและสุขภาวะของประชาชนอย่างเห็นได้ชัดเจน ซึ่งหากพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ พยายามที่จะให้หลักประกันสุขภาพให้กับประชาชนในพ้ืนที่ โดยการ
ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น หรือแม้กระทั่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และ 
พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด และพระราชบัญญัติเทศบาลทุกๆ ฉบับ ได้ให้ความสําคัญต่อ
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสร้างเสริมสุขภาพชัดเจน คือ เน้นหนักไปในเชิงการ
จัดการสิ่งแวดล้อมพ้ืนฐานที่จะต้องให้สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกระดับและทุกแห่งช่วยกันในการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน การนํานโยบาย
สาธารณะเพ่ือสุขภาพ การส่งเสริมและสนับสนุนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน พัฒนาบุคลากร
สาธารณสุข การกําหนดข้อบังคับในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การส่งเสริมการ
นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเชื่อมโยงบูรณาการจัดระบบและแก้ไขปัญหาสุขภาพ 

เขตภาคกลางตอนบนมีประชาชนอาศัยอยู่จํานวน ๓.๖๓๕.๖๘๓ คน มีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีจํานวน ๓๙๙ แห่ง๗ ซึ่งเต็มไปด้วยโรงงานอุตสากรรมขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก
อยู่จํานวนมากทําให้การดําเนินชีวิตของประชาชนประสบกับปัญหาด้านสุขภาวะอย่างมากมายซึ่ง
การแพทย์ทั่วโลกมีแนวโน้มที่จะพัฒนาทฤษฎี หรือหลักการการดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวมมาก
ยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเน้นการดูแลทั้งร่างกายและจิตใจ หรือการให้ความสําคัญต่อการดูแลตนเอง
ของผู้ป่วย การสนับสนุนของคนใกล้ชิดควบคู่ไปกับการรักษาของแพทย์มากกว่าที่จะมอบบทบาท
หน้าที่ไว้กับแพทย์แต่ผู้เดียว นอกจากนี้ในการดูแลสุขภาพได้มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผนวกรวม
กับแพทย์สมัยใหม่ เกิดกระแสความตื่นตัวเรื่องสุขภาพทางเลือกในสังคมไทย โดยมีการรื้อฟ้ืน
การแพทย์แบบพ้ืนบ้านไปจนถึงการเสาะหาวิธีการใหม่ๆ จากต่างประเทศมาใช้กันอย่างหลากหลายใน
ที่สุดได้มีการนําเสนอแนวนโยบายให้การแพทย์พ้ืนบ้าน การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อ่ืน เป็นฐานในการพัฒนาระบบสุขภาพควบคู่กับการแพทย์แผนปัจจุบัน๘ที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องบริหารจัดการเพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาวะในชุมชนร่วมกัน 

  กล่าวได้ว่า การจัดการสุขภาวะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ความรับผิดชอบใน
การส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนอย่างหลักเลี่ยงไม่ได้ เพราะปัญหาสุขภาวะของ
ประชาชนที่มาจากสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตที่เร่งรีบ มีการแข่งขันกันสูงในสภาวะปัจจุบันทําให้
ประชาชนเกิดความเครียดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมเมือง การเกิดโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่นับวันทวี
ความรุนแรงขึ้น อันเป็นผลมาจากพฤติกรรมการบริโภค และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ที่ไม่เหมาะสม ส่งผล
ให้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของภาครัฐเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในปัจจุบันประเทศไทยกําลัง
เผชิญหน้ากับสถานการณ์การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งหากท้องถิ่นไม่เร่งรีบดําเนินการสร้างสถานะทาง
สุขภาพและการดูแลส่งเสริมสุขภาพของประชาชนที่ดี ก็จะเป็นภาระหนักของท้องถิ่น ตลอดจนสังคม 

                                                 

 ๗สํานักส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม 
๒๕๕๘. 

 ๘ลลิตา ธีระศิริ, บ ำบัดโรคด้วยแพทย์ทำงเลือก, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทรีดเดอร์ ได
เจสท์ (ประเทศไทย), ๒๕๔๔), หน้า ๔. 



๔ 

 
และของประเทศชาติอย่างยิ่งผู้วิจัยจึงมีความมุ่งมั่นในการนําการบริหารจัดการที่เข้มแข็งที่มีอยู่ มา
ผนวกกับการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีการดูแลสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม 
ทั้ง ๔ ด้าน และนําเสนอรูปแบบการส่งเสริมจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบนว่าควรเป็นอย่างไร 

 
๑.๒. วัตถุประสงค์กำรวิจัย  

๑.๒.๑ เพ่ือศึกษาการส่งเสริมจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมของประชาชนในเขตภาคกลาง
ตอนบน 

๑.๒.๒ เพ่ือศึกษาปัจจัยการส่งเสริมจัดการสุขภาวะและอิทธิบาท ๔ ที่มีอิทธิพลต่อการ
จัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน  

๑.๒.๓ เพ่ือนําเสนอรูปแบบการส่งเสริมจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน 

 
๑.๓.  ปัญหำที่ต้องกำรทรำบ 

๑.๓.๑ การส่งเสริมจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมของประชาชนในเขตภาคกลางตอนบนเป็น
อย่างไร 

๑.๓.๒ ปัจจัยการส่งเสริมจัดการสุขภาวะและอิทธิบาท ๔ มีอิทธิพลต่อการจัดการสุขภาวะ
แบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน เป็นอย่างไร 

๑.๓.๓ รูปแบบการส่งเสริมจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบนควรเป็นอย่างไร 
 

๑.๔. ขอบเขตกำรวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้ เรื่อง “การส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมของประชาชนในเขต

ภาคกลางตอนบน” มุ่งศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับองค์ภูมิปัญญาการจัดการสุขภาวะ การจัดการ
สุขภาวะแบบองค์รวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นํามาผสมผสานกรอบความคิดเพ่ือการนําไป
สร้างเป็นรูปแบบการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาค
กลางตอนบนจึงกําหนดขอบเขตไว้ดังนี้ 

 ๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
 ผู้วิจัยกําหนดขอบเขตด้านเนื้อหาเพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กําหนดใว้มี
สาระสําคัญดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  ๑.ขอบเขตด้านการส่งเสริมจัดการสุขภาวะแบบองค์รวม  



๕ 

 
    ๒. ขอบเขตด้านหลักอิทธิบาท ๔ ได้แก่ ๑. หลักฉันทะ ความพอใจในการจัดการสุขภาพ 

๒.หลักวิริยะ ความพากเพียรในการการจัดการสุขภาวะ ๓.หลักจิตตะ ความตั้งมั่นในการจัดการสุข
ภาวะ และ๔.วิมังสา ความรอบคอบ การใคร่ครวญในการจัดการสุขภาวะ 
 ๑.๔.๒ ขอบเขตประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง / ด้ำนผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ  
 ผู้วิจัยได้คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนที่ท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการดีและการ
ส่งเสริมด้านสุขภาวะดีเด่นตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙   
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ในการวิจัยเชิงปริมาณผู้วิจัยกําหนดประชากรจาก ๔ 
จังหวัดภาคกลางตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี ปทุธานี และจังหวัด
นนทบุรี  โดยได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน ๔๐๐ คน  
 นอกจากนั้นเนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธีจึงกําหนดผู้ให้ข้อมูล
ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่าง ๔๐๐ คน สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน ๒๖รูป/คนและสนทนา
กลุ่ม Focus Group จํานวน ๑๐ รูป/คน 

๑.๔.๓ เขตด้ำนตัวแปร 
 ตัวแปรต้น ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีรายได้ 
เป็นปัจจัยการส่งเสริมการจัดการสุขภาวะได้แก่ คน งบประมาณ การจัดการทั่วไป อุปกรณ์/เครื่องมือ 
การบริการประชาชน คุณธรรมจริยธรรม 
 หลักอิทธิบาท ๔ ได้แก่ ๑. หลักฉันทะ ความพอใจในการจัดการสุขภาพ ๒.หลักวิริยะ 
ความพากเพียรในการการจัดการสุขภาวะ ๓.หลักจิตตะ ความตั้งมั่นในการจัดการสุขภาวะ และ๔.
วิมังสา ความรอบคอบ การใคร่ครวญในการจัดการสุขภาวะ  

ตัวแปรตำม ได้แก่ ความคิดเห็นการส่งเสริมจัดการสุขภาวะแบบองค์รวม 
  ๒. ผู้ให้ข้อมูลสําคัญด้านการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) ได้แก่ พระภิกษุที่
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุขภาวะ ๑ รูป, นายกเทศมนตรี จํานวน ๒ คน ,นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
จํานวน ๑ คน , รองนายกและปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลจํานวน ๔  คน ,ประธานเครือข่ายหรือ
ชมรมการพัฒนาด้านสุขภาวะจํานวน ๙ คน และนักวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์และนักวิชาการ
ด้านสุขภาวะจํานวน ๙ คน รวมทั้งหมด ๒๖ รูป/ คน 

๑.๔.๓ ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
ผู้วิจัยได้กําหนดเลือกพ้ืนที่ทําการวิจัย ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคกลาง

ตอนบน ๑ ประกอบด้วย ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และจังหวัดสระบุรี 

๑.๔.๔ ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
               การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๕๙ จนถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมเป็นระยะเวลา ๘ เดือน  
 
๑.๕ นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 

กำรส่งเสริมสุขภำวะ หมายถึง แนวทางในการบริหารจัดการเพื่อการส่งเสริมสุขภาวะของ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตภาคกลางตอนบนประกอบด้วย ๔ จังหวัด คือ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปร



๖ 

 
ทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสระบุรี ได้แก่แนวทางการบริหารจัดการเพ่ือการส่งเสริม
และพัฒนาสุขภาพทางกาย แนวทางการบริหารจัดการทางสังคม แนวทางการบริหารจัดการทางจิตใจ
และแนวทางการบริหารจัดการเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพทางสติปัญญา 

กำรจัดกำรสุขภำวะแบบองค์รวม หมายถึง กิจกรรมการส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะอย่าง
รอบด้านของประชาชนโดยชี้นําด้านสุขภาพให้ข้อมูลข่าวสารแก่สาธารณชน การเพ่ิมความสามารถให้
ทุกคนบรรลุถึงศักยภาพสูงสุด และการไกล่เกลี่ยระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ที่แตกต่างกันในสังคมที่มีผล
ต่อการพัฒนาสุขภาพทางกาย สุขภาพทางสังคม สุขภาพทางจิตใจ และสุขภาพทางจิตวิญญาณ 

สุขภำวะองค์รวม หมายถึงความสมดุลในองค์ประกอบชีวิตทุกด้าน ประกอบด้วย 

สุขภาวะทางกำย หมายถึง การมีร่างกายที่แข็งแรง มีพละกําลัง สามารถเคลื่อนไหว
ร่างกายได้อย่างคล่องแคล้ว อวัยวะระบบต่างๆ ของร่างกายทํางานได้อย่างปกติ และมีประสิทธิภาพ อี
ทั้งร่างกายยังต้านทานโรคได้เป็นอย่างดี ปลอดภัยจากโรค ความปลอดภัย  อุบัติเหตุ หรือภัยอันตราย 
ตลอดจนมีปัจจัยสนับสนุนการมีสุขภาวะร่างกายที่ดีคือ การมีปัจจัย ๔ ที่เพียงพอ  มีเศรษฐกิจ(เศรษ
ฐานะ)ท่ีเหมาะสม และได้อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ต่อการส่งเสริมสุขภาพ 

สุขภำวะทำงจิต หมำยถึง การมีภาวะจิตใจที่เป็นสุขมีความเมตตากรุณา มีสติ มีสมาธิ 
และปัญญา ตลอดจนเป็นจิตที่มีความคล่องแคล้ว มีความพร้อมต่อการดําเนินชีวิตด้วยการปรับจิตของ
ตนได้ สอดคล้องกับความเป็นจริง และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแสดล้อมและสังคม ประกอบกับ
ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ให้มั่นคงปราศจากความสับสนและความขัดแย้งในจิตใจ 

สุขภำวะทำงสังคม หมำยถึง การที่บุคคลสามารถมีปฎิสัมพันธ์และการปรับตัวกับสังคม
ได้ เป็นอย่างดีและปกติสุข ตลอดจนการมีความสุขเมื่ออยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืน พร้อมทั้งเป็น(ที่มีสภาวะ
ร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ ไม่ถือตัว เป็นที่เคารพรักและนับถือของบุคคลทั่วไป  ไม่เอารัดเอาเปรียบ
ผู้อ่ืน นอกจากนี้ยังเป็นผู้อาศัยอยู่ในครอบครัวและชุมชนที่มีความเข้มแข็ง มีความเสมอภาค และมี
สันติภาพ 

สุขภำวะทำงปัญญำ(ทำงจิตวิญญำณ) หมายถึง การให้คุณค่าในชีวิตภายในบุคคล การมี
ความคิดอยู่อย่างมีคุณค่า มีความหมาย มีเป้าหมาย มีความคิดที่เป็นเหตุเป็นผล สามารถคิดแก้ปัญหา
ต่างๆได้อย่างมีความคิดริเริ่มกระตือรือร้น เปิดกว้างต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  รวมถึงการมีที่ยึดเหนี่ยว
ทางจิตใจที่ช่วยให้ดําเนินชีวิตได้อย่างมั่นคง 

ประชำชน หมำยถึง ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตภาคกลางตอนบนประกอบด้วย ๔ 
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี 

หลักพุทธธรรม หมายถึง หลักพุทธธรรมสําหรับการดูแลสุขภาวะของประชาชนแบบองค์
รวม ได้แก่ หลักอิทธิบาทธรรม ประกอบด้วย ๔ ประการ คอื ๑. หลักฉันทะ ความพอใจในการจัดการ
สุขภาพ ๒.หลักวิริยะ ความพากเพียรในการการจัดการสุขภาวะ ๓.หลักจิตตะ ความตั้งมั่นในการ
จัดการสุขภาวะ และ๔.วิมังสา ความรอบคอบ การใคร่ครวญในการจัดการสุขภาวะ 



๗ 

 
หลักฉันทะ หมำยถึง ความพอใจ  ความพอใจที่ได้ทําในสิ่งนั้นซึงแน่นอนหากมีความพอใจ

ในสิ่งที่กําลังกระทําอยู่นั้น ทุกสิ่งทุกอย่าง เช่นความตั้งใจ การมุ่งหวังจะให้เกิดผลดียิ่งๆขึ้นกับผลแห่ง
ความสุขที่ได้มาจากการกระทํานั้น  

หลักวิริยะ หมำยถึง ความพากเพียรพยายาม ไม่ย่อท้อ ปัญหาและอุปสรรค์ที่เข้ามาเป็น
แข้งขาที่คอยดักระหว่างทางเดิน ที่จะไปยังเป้าหมายความสําเร็จแต่หากมีความอดทน ที่จะต้องล้มลึก
คลุกคลาน จากการหกล้มสักกี่ครั้ง หากมีวิริยะ ไม่ย่อท้อต่อการทําในสิ่งที่รักและก็มีเป้าหมายย่อม
ประสบผลสําเร็จแน่นอน  

หลักจิตตะ หมำยถึง ความตั้งมั่น  การควบคุมจิตใจให้แน่วแน่ มุ่งมั่นกับสิ่งที่กําลังทําอยู่
นั้นถือว่าเป็นสิ่งสําคัญไม่ว่าหนทางจะยากแค่ไหนจะต้องพยายามสักเท่าไรหากว่าใจที่แน่วแน่มั่นคง
แล้วไม่ว่าปัญหาใดๆจะเข้ามาก็จะไม่ท้อ ประคองจิตใจไปถึงเป้าหมายที่กําลังพยายามตามหา   

วิมังสำ หมำยถึง ควำมรอบคอบ การสอดส่องในเหตุและผล แห่งความสําเร็จในเรื่อง
นั้นๆ การวิเคราะห์ตรึกตรองว่าสิ่งที่กําลังทํามันถูกต้องหรือไม่มีผลเป็นอย่างไร หากไม่ดี  ก็ปรับปรุง
แก้ไข  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภำคกลำงตอนบน หมายถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบลที่สังกัดในภาคกลางตอนบน  
ประกอบด้วยจังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี 
 
๑.๖.ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 

๑.๖.๑ ทําให้ทราบการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมของประชาชนในเขตภาคกลางตอนบน 
๑.๖.๒ ทําให้ทราบปัจจัยการจัดการสุขภาวะและอิทธิบาท๔ ที่มีอิทธิพลต่อการจัดการสุข

ภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน  
๑.๖.๓ ทําให้ทราบรูปแบบการส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน 
๑.๖.๔ สามารถนําเสนอรูปแบบการส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือ

ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบนไปประยุกต์ใช้ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัด และหน่วยงานอื่นๆ ได้ 
 

 



 
 

บทท่ี  ๒ 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การศึกษางานวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน” ซึ่งเป็นการศึกษาจากคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา เอกสาร 
ต ารา หนังสือ บทความ วารสาร เป็นต้น และผลงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาสนับสนุนการศึกษาวิจัย 
ดังนี้ 

 ๒.๑ แนวคิด และทฤษฎีการจัดการ 
 ๒.๒ แนวคิดการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวม 
 ๒.๓ หลักพุทธธรรมส าหรับการจัดการสุขภาวะ 
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๒.๑ แนวคิด และทฤษฎีการจัดการ 
  ๒.๑.๑ วิวัฒนาการแนวคิด และทฤษฎีการจัดการ 

แนวความคิดของการจัดการโดยทั่วไปในอดีตจะเปนการมุงเนนในการประสานงานกันระหวาง  
ผูบริหารกับบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร แตจากการที่ผูบริหารมี
สมมติฐานวามนุษยเปนผูที่มีเหตุผลในการปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพ ของผลงานเกิดจากการแบ่งงาน
กันท าตามความถนัด แตผูบริหารไมได้ใหความส าคัญเกี่ยวกับปจจัย ทางดานสุขภาวะแวดลอมและ
พฤติกรรมของมนุษยในองคการท าใหการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพของผลงานไมเป็นไปตามที่ตองการ 
เชน การที่บุคลากรไมทราบวัตถุประสงคที่ชัดเจน งานมีลักษณะที่เปนงานประจ าจนขาดการความส าคัญ   
ตอความตองการของลูกคา แตผลผลิตสามารถจ าหนายได้ทั้งหมดและทรัพยากรที่มีคุณภาพมีให้ใช้ได  
อย่างไมจ ากัด เปนตน แมวาแนวความคิดทางการจัดการเชิงวิทยาศาสตรจะช่วยเพ่ิมผลผลิตใหมากขึ้นก็
ตาม แตก็ สามารถท าใหเกิดปญหาเกี่ยวกับมนุษยขึ้นไดเชน คนงานสวนใหญไมชอบงานในลักษณะที่     
เปนงาน ประจ าจนเปนผลท าใหผูบริหารคิดหาทางน าไปสู่การขยายงานการเพ่ิมคุณค่าของงานและการให
อ านาจตัดสินใจกับพนักงานเพ่ิมขึ้น หรือการน าแนวความคิดของการจายคาตอบแทนตามจานวนผลงาน
มาประยุกตใชกับคนงานจนสามารถเพ่ิมผลผลิตไดเกินจากมาตรฐานที่ก าหนด ซึ่งจะไดรับ คาตอบแทนที่  
สูงกวาคนงานที่ท าไดต่ ากวามาตรฐานก็สามารถผลักดันใหคนงานแตละคนท างานได ตามเปาหมายที่



๙ 
 

ก าหนดในการจายคาตอบแทนตามระบบดังกลาวนี้ผูบริหารเชื่อวาจะท าใหหัวหนา คนงานมีก าลังใจที่จะ
สอนงานใหคนงานท างานใหดีขึ้นกวาเดิมดวย ซึ่งแม้ว่า ทฤษฎีองคการเปนศาสตรที่มีการพัฒนามาไมนาน
นัก ทั้งนี้เนื่องมาจากในเบื้องตนสังคม สวนใหญเปนสังคมแบบเกษตรกรรม ทฤษฎีองคการจึงเปนสิ่งที่ไมมี
ความจ าเป็นจนถึงใน ชวงตนของศตวรรษที่ ๑๙ สภาพสังคมไดเริ่มเปลี่ยนแปลงไปสูสังคมอุตสาหกรรม   
สงผลใหทฤษฎีองค์การเริ่มไดรับความสนใจขึ้นมีการพัฒนารวมทั้งมีวิวัฒนาการตอกันมาอยางตอเนื่อง
ดังนั้นทฤษฎีองค์การจึงเปนแนวความคิดที่มีความสัมพันธและแสดงถึงภาพรวมของพฤติกรรมของบุคคล 
กลุมยอยและกลุมตางๆ ภายในองคการอยางเปนระบบสามารถแสดงถึงปฏิสัมพันธของรูปแบบความ
สัมพันธระหวางสวนตางๆ ของกิจกรรมในองคการ ดังนั้นโดยเนื้อหาที่แทจริงแลวทฤษฎีองคการ คือ การ
ก าหนดกรอบของแนวความคิด จากทฤษฎีตางๆ ที่ ศึกษาเฉพาะเรื่องโครงสรางขององคการ 
(Organization design) กลาวคือ การก าหนดโครงสร้างขององค์การเป็นการศึกษาเพ่ืออธิบายถึงการจัด 
โครงสรางองคการ การออกแบบองคการ รวมทั้งการเสนอทางเลือกในการบริหารองคการอยางมี
ประสิทธิภาพ๑ 

วิวัฒนาการแนวคิด และทฤษฎีการจัดการท าให้พัฒนาทางการทางองค์ความรู้มากมายจนมาถึง
ปัจจุบันท าให้การบริหารจัดการในองค์กรต่างๆ มีประสิทธิภาพสามารถสร้างระบบต่าง ให้สอดคล้องรับกับ
การบริหารเชิงวิทยาศาสตร์มากที่สุด แต่กระนั้น ข้อจ ากัดทางความแตกต่างและข้อถกเถียงยังไม่มีข้อสรุป
ที่ชัดเจนมากนักท าให้เป็นเพียงมโนภาพของความอยากเป็นที่ยังมองเห็นไม่สามารถเอ้ือมถึงเพราะ
ขีดจ ากัดทางด้านมนุษย์หรือพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์กรที่ยังคงหาความชัดเจนมิได้จึงกลายเป็นการ
บริหารเชิงวิทยาศาสตร์ที่ไม่เต็มใบนักหากมองในเชิงสังคมศาสตร์ที่มุ่งไปที่พฤติกรรมและความเคลื่อนไหว
ทางสังคมที่สามารถตอบโจทย์และอธิบายได้ชัดเจนมากว่า 

 ๒.๑.๒ การจัดแบงกลุ่มแนวคิดและทฤษฎีทางการจัดการ 

  กรอบคิดของการจัดการจะมีแนวโน้มในการอธิบายพฤติกรรมของผู้น ากับบุคลากรที่เชื่อมโยง
กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะการน าทฤษฎีองค์กรมาวิเคราะห์ถึงเงื่อนไขที่ส าคัญในฐานะ
กิจกรรมต่างๆ รวมไปถึงโครงสร้าง อ านาจ และบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันไปโดยการจ่ายผลตอบแทนที่
คุ้มค่าส่งผลให้เกิดก าลังใจพร้อมที่จะทุ่มเทความสามารถเพ่ือองค์กร ดังนั้น การจัดองค์กร จัดโครงสร้าง 
การออกแบบและทางเลือกส าหรับการบริหารองค์กรจึงสัมพันธ์กับเป้าหมายที่องค์กรได้ก าหนดขึ้นมาตาม
ลักษณะของกลุ่มทางแนวคิดและทฤษฎีการจัดการ จึงได้ จัดแบงกลุ่มแนวคิดและทฤษฎีทางการจัดการ
จากอดีตจนถึงปจจุบันนั้นมีอยูดวยกันหลายแนวความคิดและทฤษฎีการจัดการ ดังนี้ 

 
 

                                                        
 ๑วรพจน บุษราคัมวดี, องคการและการจัดการ, (พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์, มปป.), หน้า ๒๖. 



๑๐ 
 

๑. แนวความคิดทางการจัดการในสมัยเดิมหรือยุคคลาสสิก  

ส าหรับแนวความคิดทางการจัดการในยุคของทฤษฎีสมัยเดิมหรือยุคคลาสสิกสามารถแยกได
เป็น ๓ แนวความคิดหลักดังนี้ แนวความคิดทางการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ได้แก่ ผลงานของเฟรดเดอริด 
วินสโลว เทยเลอรและผลงานของแฟรงคบังเกอร กิลเบรธส์ และลิลเลี่ยน มอลเลอร กิลเบรธส์  สองสามี
ภรรยาก็ได้พัฒนาวิธีการท างานที่ดีที่สุดโดยศึกษาการเคลื่อนไหว ความเหนื่อยล้า ทักษะและเวลา และได้
อธิบายถึงองค์ประกอบของการเคลื่อนไหวพ้ืนฐานในวงจรของการท างานที่เรียกว่า เธอร์บลิกส์๒ ส าหรับ
แนวความคิดการจัดองคการระบบราชการ ได้แก่ ผลงานของแมกซ เวเบอร (Max Weber) เป็นนักสังคม
วิทยาชาวเยอรมัน ซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงเดียวกับฟาโยล เวเบอร์ ได้น าเสนอทฤษฎีการบริหารงานองค์การ
แบบระบบราชการ โดยเชื่อว่าเป็นรูปแบบการบริหารงานที่ดีที่สุด เชื่อว่า องค์การที่ใช้ระบบราชการควร
ด าเนินการบริหารงานโดยก าหนดล าดับชั้นที่ชัดเจน และมีการแบ่งงาน ตลอดจนมีการรวมศูนย์การ
ตัดสินใจและรวมศูนย์อ านาจ เวเบอร์ยังเชื่อว่า อ านาจการบังคับบัญชาที่มาจากเหตุผลและกฎหมายเป็น
รูปแบบอ านาจที่เหมาะสมส าหรับการบริหารงานองค์การแบบระบบราชการ เพราะมิได้ขึ้นอยู่กับต าแหน่ง
หรือตัวบุคคล แต่ขึ้นกับเหตุผล ความช านาญ ปทัสถาน และกฎระเบียบ ดังนั้น จึงมีความเป็นส่วนตัวน้อย
กว่าอ านาจอ่ืนๆ และมีความเหมาะสมที่จะใช้ในการบริหารองค์การ ทฤษฎีของเวเบอร์กล่าวถึงลักษณะ 
"ในอุดมคติ" ขององค์การที่รู้จักกันในนามขององค์การระบบราชการ เวเบอร์เสนอว่าองค์การแบบนี้ควร
ด าเนินการในระบบปิดและควบคุมโดยอ านาจการบริหารงานที่มาจากเหตุผลและกฎหมาย การ
บริหารงานองค์การที่ใช้ระบบราชการจะต้องมีการใช้กฎระเบียบที่เข้มงวด มีการแบ่งงาน การบริหารงาน
ตามล าดับชั้นโดยชัดเจน และการรวมศูนย์อ านาจเหล่านี้จะท าให้องค์การมีความเป็นทางการโดยไม่มี
อารมณ์ของบุคคลเข้ามาเก่ียวข้อง๓  

แนวความคิดทางการจัดการเชิงกระบวนการ (Process Management) ได้แก่ ผลงานของเฮนรี่ 
ฟาโยล ได้เสนอในบทความเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักวิทยาศาสตร์การจัดการเป็นวิธีที่ดีที่สุดดีกว่า
การอาศัยหลักความเคยชินซึ่งเป็นหลักการท างานตามประสบการณ์ของคนงานแต่ละคนละใช้กั นทั่วไป
ขณะนั้นในการบริหารงานตามความเคยชิน คนงานมีแนวโน้มที่จะอู้งาน ถ่วงงาน เกียจคร้านและคอยหลัก
เลี่ยงงานอยู่ตลอดเวลา๔นอกจากนี้ เทเลอร์ เชื่อว่า ภายใต้ระบบการบริหารแบบเดิมนั้นผู้บริหารมีหน้าที่
น้อยมาก งานเบาเพราะการท างานต่างๆ ขึ้นอยู่กับคนงาน ดังนั้น การน าหลักวิทยาศาสตร์มาใช้ในการ
บริหารจัดการจะท าให้ผู้บริหารได้ท างาทนมากขึ้น โดยก าหนดให้มีการแบ่งงานกันท าระหว่างฝ่ายบริหาร

                                                        
  ๒สมยศ นาวีการ, อ้างใน สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์, หลักรัฐประศาสนศาสตร์ แนวคิด และทฤษฎี, พิมพ์ครั้งที่ ๒, 
(กรุงเทพมหานคร: บริษัท รัตนพรชัย, ๒๕๔๘), หน้า ๑๗๖-๑๗๗. 
 ๓จุมพจน์ วนิชกุล , มนุษยสัมพันธ์ส าหรับผู้บริหาร, [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล : http://wachum.com 
/eBook/1065106/human2.html [ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙]. 
 ๔สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์, รัฐประศาสนศาสตร์ แนวคิด และทฤษฎี, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร :  บริษัท 
รัตนพรชัย, ๒๕๔๘), หน้า ๒๐๙. 



๑๑ 
 

และฝ่ายคนงานอย่างเท่าๆ กัน ทั้งนี้ผู้บริหารจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย อย่างน้อยมี ๔ หน้าที่
หลักของผู้บริหาร ได้แก่ ๑. การท างานตามขั้นตอนต่างๆ แทนความเคยชิน ๒. คัดเลือกคนงานตามความ
ถนัดมีความเหมาะสมกับงาน ๓. พัฒนาคนงานให้เกิดการเรียนรู้และการท างานที่เป็นวิทยาศาสตร์ และ๔. 
สร้างบรรยากาศการร่วมมือระหว่างผู้บริหารกับคนงาน๕  

นอกจากนี้ยังมีผลงานของกูลิค ลูเธอรและเออรวิ ได้วางหลักการบริหารไว้ ๗ ประการ ได้แก่ 
การวางแผน การจัดองค์กร การจัดคนเข้าท างาน การสั่งการ การประสานงาน การรายงาน และการท า
งบประมาณ ซึ่งทั้งหมดจะอยู่ในรูปของการบวนการแบบลูกโซ่ที่เรียกว่า “POSDCORB” และผลงานของ
เจมสดี.มูนี่และอัลเลนซี เรลลี่ ได้วางหลักไว้ ๔ ประการ หลักการประสานงาน หลักสเกลาร์ คือ การ
จัดการโครงสร้างตามชั้นการบังคับบัญชา หลักหน้าที่หรือการแบ่งงานกันท า และหน่วยงานหลักและ
หน่วยงานช่วยแต่แนวคิดลักษณะดังกล่าวจะมีความคล้ายคลึงกับแนวคิดทฤษฎีระบบราชการของเวเบอร์
มากกว่าการจัดการอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ของเทเลอร์๖ ที่มิได้ให้ความส าคัญไปที่การบริหารแบบ
วิทยาศาสตร์ แต่รูปลักษณ์หรือความมุ่งหวังที่ต้องการยกแนวคิด ทฤษฎีการบริหารจัดการให้ครอบคลุมทั้ง
สายวิทยาศาสตร์ สายมนุษย์ศาสตร์ และสายสังคมศาสตร์ไว้ด้วยกันแต่ยังไม่สามารถจะท าได้ด้วยขัดจ ากัด
ของศาสตร์ที่แบ่งกันออกอย่างชัดเจนและการยอมรับในฐานะเป็นวิทยาศาสตร์เชิงการกระบวนการทาง
ความรู้เพียงเท่านั้น 

  ๒. แนวความคิดทางการจัดการเชิงพฤติกรรมศาสตร 

  แนวความคิดทางการจัดการเชิงพฤติกรรมศาสตรนี้ สามารถแยกแนวความคิดไดเปน ๓ 
แนวความคิดหลักดังนี้  

   ๒.๑ แนวความคิดทางการจัดการเชิงมนุษย์สัมพันธ์ ได้แก่ ผลงานของเอลตัน เมโย ที่มี
จุดเริ่มต้นมาจากการศึกษาในแงของมนุษย์สัมพันธ์ การวิจัยดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่จะทดลองศึกษาหา
ผลกระทบของปัจจัยทางกายภาพต่อความสามารถในการผลิตของคนงาน พบว่า การเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมในการท างานไม่มีผลต่อการผลิตของคนงานในขณะเดียวกันการน าเอาวิธีใหม่ๆ ที่อาศัย
เทคโนโลยีมาใช้ในการท างานกับกลุ่มกลับผลต่อผลผลิตในการท างานของคนงานน้อยลง ซึ่งหมายถึง 
คนงานใช้ความส าคัญต่อปทัฏฐานทางสังคมหรือมีปฏิกิริยาต่อวิธีการบริหารและการควบคุมงานของ
เจ้าของและฝ่ายจัดการของบริษัทมากกว่าปัจจัยทางกายภาพรอบๆ ตัว๗  

                                                        
  ๕สัมฤทธ์ิ ยศสมศักดิ์, รัฐประศาสนศาสตร์ แนวคิด และทฤษฎี, หน้า ๒๑๐. 
  ๖เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ , ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์, (กรุงเทพมหาคร : บพิธการพิมพ์ 
จ ากัด, ๒๕๔๙), หน้า ๑๓๐. 
  ๗วรเดช จันทรศร, รัฐประศาสนศาสตร์ - ขอบข่ายในทศวรรษใหม่, พิมพ์ครั้งท่ี ๗, (กรุงเทพมหานคร : หจก 
สหายบล็อคและการพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๔๕), หน้า ๑๘.  



๑๒ 
 

   ๒.๒ แนวความคิดทางการจัดการเชิงสังคมศาสตร ได้แก่ ผลงานของแมรี่ ปารคเกอร 
ฟอลเล็ต ได้เสนอโครงสร้างองค์การตามสายบังคับบัญชาก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างต าแหน่งต่าง ๆ ได้
แต่ความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ที่ต้องการอยู่ร่วมกัน ผู้บริหารเมื่อต้องการให้ผู้รับค าสั่งปฏิบัติ
ตามก็ต้องอาศัยศิลปะให้ผู้รับฟังเข้าใจว่าค าสั่งนั้นมาจากองค์กรส่วนรวม ไม่ได้มาจากเรื่องส่วนตัว ทั้งฝ่าย
ผู้บริหารและฝ่ายคนงานมีความรับผิดชอบร่วมกันในการวางแผนและจัดท านโยบายซึ่งต้องอาศัยการ
ประสานงาน การตัดสินใจใดๆ ควรมีการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดและอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่เกิดปัญหา
ความขัดแย้งขึ้น วิธีการในการแก้ไขปัญหาที่ดี คือ การประนีประนอมโดยทั้งสองฝ่ายต่างยอมผ่อนปรนใน
บางเรื่องเพ่ือให้งานด าเนินต่อไปได๘้ 

   ๒.๓ แนวความคิดทางการจัดการเชิงพฤติกรรมศาสตร์ ได้แก่ ผลงานของอับราฮาม เอช 
มาสโลว ผลงานของดรักกลาส แมกเกรเกอร และ ผลงานของคริส อารกีริส๙  ที่มีต่อมุมมองพฤติกรรม
เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการของสังคมศาสตร์ซึ่งพัฒนามาอย่างยาวนานนับตั้งแต่สมัยกรีกโบราณจนถึง
ศตวรรษที่ ๒๐ ทั้งนี้เพ่ือสร้างทฤษฎีมนุษย์สัมพันธ์ที่เป็นหนึ่งเดียวที่เรียกว่า พฤติกรรมศาตสตร์ อันเป็น
ความรู้ทางสังคมศาสตร์แพร่กระจายมากขึ้นซึ่งเป็นผลงานของนักสังคมวิทยา นักจิตวิทยา นักจิตวิทยา
สังคม เป็นต้น ที่ไม่สนใจมุมมองทางประวัติศาสตร์ แต่ให้ความส าคัญกับสิ่งที่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้ ซึ่งมีความ
สนใจต่อการแยกคุณค่าเชิงจริยธรรมกับความเป็นจริงในเชิงประจักษ์ออกจากกัน และยังคงให้มุ่งไปสู่
การศึกษาการปฏิสัมพันธ์ระหว่างของคนกับสภาพแวดล้อมขององค์กร ดังนั้น มุมมองทางพฤติกรรม
ศาสตร์ก็มีจุดอ่อนหลายอย่างท านองเดียวกันกับมุมมองอ่ืน ๆ นั่นอย่างน้อย ๔ ประการ คือ  

 ประการแรกคือ การให้ความส าคัญกับทฤษฎีและสิ่งที่เป็นนามธรรมมักยิ่งให้เกิดปัญหาทาง
วิชาการละเลยการน าทฤษฎีไปปฏิบัติ  

 ประการที่สอง นักพฤติกรรมในสาขารัฐประศาสนศาสตร์มักสนใจองค์กรเอกชนมากกว่า
หน่วยงานภาครัฐ  

 ประการที่สาม การเลือกหัวข้อวิจัยทางพฤติกรรมได้รับอิทธิพลมาจากระเบียบวิธีวิจัยมากกว่า
ความส าคัญทางสังคม 

 ประการที่สี่ การวิจัยและการปฏิรูปการบริหารเน้นวิธีทางพฤติกรรม เช่น การวิจัยส ารวจ การ
แก้ไขพฤติกรรม การพัฒนาองค์กร ซึ่งมักท าให้คนกลัวสูญเสียอิสรภาพและสิทธิส่วนตัว๑๐ 

 

                                                        
  ๘พิทยา บวรวัฒนา, อ้างใน สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์, หลักรัฐประศาสนศาสตร์ แนวคิด และทฤษฎี , พิมพ์ครั้งที่ 
๒, (กรุงเทพมหานคร :  บริษัท รัตนพรชัย, ๒๕๔๘), หน้า ๑๗๗. 
 ๙มหาวิทยาลยสุโขทัยธรรมาธิราช , ๒๕๔๘ , อ้างใน วรพจน บุษราคัมวดี , องคการและการจัดการ , 
(พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, มปป.), หน้า ๒๙-๓๐. 
 ๑๐เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์, หน้า ๕๘-๖๐. 



๑๓ 
 

  ๓. แนวความคิดทางการจัดการสมัยใหม่ 

  ๓.๑ แนวความคิดทางการจัดการเชิงปริมาณ ได้แก่ แนวความคิดของการจัดการเชิง
ปริมาณมีจุดก่อก าเนิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ ที่ได้ น านักวิทยาศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ
มาให้ท างานร่วมกันเป็นทีมเรียกว่า (Operation research group) เพ่ือให้ค าปรึกษาเพ่ือแก้ปัญหาในการ
ที่มีนักวิทยาศาสตร์ดังกล่าวได้รับปัญหา เช่น จะวางปืนใหญ่ต าแหน่งใดที่จะดีที่สุด จึงมีการใช้
ประสบการณ์และความรู้ในการแก้ สมการของปัญหาโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ คือ การสังเกตอย่าง
เป็นระบบของพฤติกรรมที่ ท าการศึกษา การสร้างตัวแบบจ าลองเพ่ือน าข้อเสนอที่จะได้รับมาสร้างตัว
แบบจ าลอง เพ่ือ ประโยชน์ของการพยากรณ์การเปลี่ยนแปลง จากนั้นจึงท าการอนุมานจากตัว
แบบจ าลองว่าจะมี พฤติกรรมอย่างไปอย่างไรและท าการทดสอบตัวแบบจ าลองเพ่ือศึกษาพฤติกรรมที่
เปลี่ยนแปลง ไปตามการพยากรณ์ในตัวแบบจ าลองหลังจากนั้นแนวคิดการจัดการเชิงปริมาณมาใช้กันใน
บริษัทต่างๆ จึงได้รับความนิยมในการน าเอามาใช้ในการแก้ปัญหาของระบบการผลิตในโรงงาน
อุตสาหกรรมมากขึ้น เช่น การแก้ปัญหาเกี่ยวกับตารางการปฏิบัติงาน การก าหนดต าแหน่งท าเลที่ตั้ง ตัว
แบบการขนส่ง ตัว แบบการควบคุมสินค้าคงเหลือ ตัวแบบโครงข่ายปฏิบัติงาน ตัวแบบการจัดล าดับและ
ตัวแบบความน่าจะเป็นในการแก้ปัญหาแลการตัดสนใจต่างๆขององค์การโดยทั่วไปเป็นต้น๑๑ 

   ๓.๒ แนวความคิดเชิงระบบ ได้แก่ แนวความคิดเชิงระบบเป็นการวิเคราะห์ถึง
ส่วนประกอบต่างๆ ในระบบหรือองค์การที่มี ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน จากนั้นจึงท าการวิเคราะห์ส่วน
ต่างๆ ในลักษณะองค์รวมของ องค์การผลที่ได้จากการวิเคราะห์ปัญหาถึงส่วนประกอบของระบบใน
ลักษณะองค์การรวมจะให้ผลดีมากกว่าการวิเคราะห์ปัญหาในระบบโดยการแยกส่วน นอกจากนี้ยังพบว่า 
ระบบเปิดจะมีความสัมพันธ์กับสภาวะแวดล้อม ส่วนองค์การในระบบปิดนั้นจะไม่เปิดรับสิ่งใดๆ น าเข้ามา
ในระบบ ดังนั้น องค์การ คือ ระบบที่ประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ แนวคิดเชิงระบบนี้จ าเป็นจะต้องพิจารณา
สภาวะแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในขององค์การ มิใช่จะพิจารณาแต่เฉพาะส่วนใด  ส่วนหนึ่งในระบบ
ขององค์การหรือพิจารณาแต่เฉพาะระบบขององค์การโดยไม่พิจารณาสภาวะ  แวดล้อมภายนอกของ
องค์การ 

   ๓.๓ แนวความคิดเชิงสถานการณ์ ได้แก่ ผลงานของโจแอน วูดวารด ผลงานของโจแอน 
วูดวาร์ด (Joan Woodward) จากผลงานการวิจัยของวูดวาร์ด สามารถสรุปได้ว่าการออกแบบโครงสร้าง
องค์การจะมีความแตกต่างกันออกไปตามสภาวะแวดล้อมที่เข้ามากระทบ เช่น จากเทคโนโลยีที่แต่ละ
องค์การหรือองค์การผู้ผลิตแต่ละประเภท ผลิตภัณฑ์ใช้ในสภาวะแวดล้อมที่เทคโนโลยีที่เป็นการผลิตตาม
กระบวนการที่มีวิธีการ ท างานยุ่งยากซับซ้อนนั้นจะมีสายการบังคับบัญชาหลายระดับ ในขณะที่สภาวะ
แวดล้อม เทคโนโลยีที่เป็นการผลิตตามค าสั่งนั้น สายการบังคับบัญชาจะสั้นกว่า ดังนั้น โครงสร้างของ 

                                                        
  ๑๑ม ห าวิ ท ย าลั ย สุ โข ทั ย ธ ร รม าธิ ร าช , อ งค์ ก า รแ ล ะก ารจั ด ก าร , พิ ม พ์ ค รั้ งที่  ๖ , น น ท บุ รี : 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๘), หน้า ๖๘. 



๑๔ 
 

องค์การในสภาวะแวดล้อมเทคโนโลยีแบบการผลิตตามกระบวนการ จึงมีลักษณะที่เป็น โครงสร้างแบบสูง 
ส่วนโครงสร้างองค์การในสภาวะแวดล้อมที่องค์การต้องใช้เทคโนโลยีในการ  ผลิตตามค าสั่งของลูกค้านั้น 
ควรจะมีลักษณะเป็นโครงสร้างแบบแบนราบ และ ผลงานของลอรเร็นซและลอรช เป็นผลการวิจัยที่
สนับสนุนแนวความคิดเชิงสถานการณ์ จากผลการวิจัยบริษัท ๑๐ แห่งจากอุตสาหกรรมแตกต่างกัน ได้แก่ 
อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมภาชนะบรรจุ เป็นต้น โดยบริษัทที่เลือกมา
ศึกษานั้นจะมี สภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกัน และท าการวิเคราะห์โครงสร้างภายในของบริษัทในส่วนของ
ความแตกต่างด้านโครงสร้างและบุคลากรที่อยู่ในแต่ละบริษัท รวมทั้งแนวทางที่บริษัทใช้ในการ แก้ปัญหา
เกี่ยวกบัความแตกต่างเหล่านี้๑๒ 

  แนวความคิดทางการจัดการสมัยใหม่มีผลต่อการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการมากข้ึน
เรื่องโดยเฉพาะการน ามาใช้ในการแก้ปัญหาของระบบการผลิตการก าหนดต าแหน่งท าเลที่ตั้ง ตัวแบบการ
ขนส่ง ตัว แบบการควบคุมสินค้าคงเหลือ ตัวแบบโครงข่ายปฏิบัติงาน ตัวแบบการจัดล าดับซึ่งแนวคิดการ
บริหารจัดการเชิงปริมาณมักนิยมน ามาอธิบาย ส าหรับแนวความคิดเชิงระบบ มีมุมมองไปที่การวิเคราะห์
ถึงส่วนประกอบต่างๆ ในระบบหรือองค์การที่มี ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันรวมทั้งลักษณะการเชื่อมโยง
หน่วยงานภายในอย่างเหมาะสม และมีความยึดหยุ่นสูง และแนวความคิดเชิงสถานการณ์ ได้พัฒนาการ
ออกแบบโครงสร้างองค์การจะมีความแตกต่างกันออกไปตามสภาวะแวดล้อมที่เข้ามากระทบกับองค์กร
เพ่ือลดผลกระทบที่มีความเสี่ยงที่ไม่สามารถจ าก าหนดขอบเขตของความเสียหายหรือความล้าช้าของ
ระบบโครงสร้างที่จ าเป็นในการอยู่รอดจากเทคโนโลยีที่แต่ละองค์การหรือองค์การผู้ผลิตแต่ละประเภท  

  ๔. แนวความคิดทางการจัดการยุคโลกาภิวัตน  

 ส าหรับแนวความคิดทางการจัดการยุคโลกาภิวัตน คือ การควบคุมคุณภาพ๑๓จะใหมุงให
ความส าคัญกับการด าเนินงาน และปฏิบัติที่ถูกตอง โดยน าไปสูความไดเปรียบเชิงการแขงขันจากการสราง
ผลิตภัณฑที่สามารถ ตอบสนองความตองการของลูกคา การเพ่ิมมูลคาของผลิตภัณฑในขณะที่สามารถ
ลดตนทุนการผลิต และราคาลงไดอยางตอเนื่อง และที่ส าคัญคือการพัฒนาความสามารถในการแขงขันที่
เหนือกวาคูแขง จึงเปนเปาหมายที่ส าคัญของแนวความคิดทางการจัดการยุคนี้แนวความคิดทางการ
จัดการยุคโลกาภิวัตน ที่สามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน มีแนวทางส าหรับแนวความคิด
ทางการจัดการยุค โลกาภิวัตน ดังนี้ 

๑. การควบคุมคุณภาพองคการที่จ าหนายผลิตภัณฑ์ในตลาดระดับโลกมีความจ าเป็นต้องให
ความส าคัญในดานคณภาพ (Quality) ของผลิตภัณฑ์ซึ่งเปนองคประกอบของความได้เปรียบเหนือคู

                                                        
  ๑๒ธิติมา ไชยมงคล, ทฤษฏีภาวะผู้น า และทฤษฎีการบริหาร, เอกสารประกอบการสอนวิชาภาวะผู้น า

ทางการพยาบาลและ การจัดการ, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, หน้า ๒๖-๒๘. 
  ๑๓มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๘, อ้างใน วรพจน บุษราคัมวดี, องคการและการจัดการ, อ้างแล้ว, 
หน้า ๒๙-๓๐. 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_n46Mk8rNAhXKP48KHcaCAd0QFgglMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.psu.ac.th%2Fnode%2F64&usg=AFQjCNGPa05d4lhuPqPhhKpHtTeM1trEsw&sig2=ekMw_Am24-ymx27zhhCM6Q&bvm=bv.125596728,d.c2I


๑๕ 
 

แขงขันโดยเฉพาะการไดรับการยอมรับในมาตรฐานดานคณภาพระดับโลกจะต้องได้ รับประกาศนียบัตร 
ISO 9000 จากองคกรก าหนดมาตรฐานโลก ( International Organization for Standardization) 
มาตรฐาน ISO นี้จะถือเป็นการรับประกนดานคุณภาพกับผลิตภัณฑ์ขององคการดังนั้นองค์การจะต้องท า
การปรับปรุงและพัฒนาทั้งในด้านกระบวนการด าเนินงาน ดานโครงสราง ความรับผิดชอบ และทรัพยากร
เพ่ือใหเกิดคุณภาพและจะตองผานการตรวจสอบและประเมินจากจากภายนอกอีกด้วย 

๒. การควบคุมคุณภาพโดยรวมตามแนวความคิดของการควบคุมคณภาพโดยรวม (Total 
quality management ) เปนการด าเนนการที่เนนการควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองคการ เพ่ือใหบุคลากร 
ทุกระดับเกิดการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท างานทุกดานอยางสม่ าเสมอและตอเนื่อง รวมทั้ง 
สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการเชื่อมโยงการปฏิบัติการตางๆ 
ที่มีกระบวนการที่ขนานกันไวจะท าใหสามารถทราบปญหาที่อาจเกดข้ึนไดกอนทจะสายเกินแก้ไข 

๓.การปรับปรุงอยางตอเนื่อง การปรับปรุงอยางตอเนื่อง (Continuous improvement)    
เปนความพยายามขององคการที่จะรักษาความไดเปรียบในเชิงคุณภาพไวโดยการหาวิธีการใหมๆ ที่จะน า
เขามาใชเพ่ือปรับปรุงผลการปฏิบัติการทเป็นอยู่ในปัจจุบันใหดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความพยายาม ดังกลาวมี
ความจ าเปนตองท าควบคูกับเทคนิคการเปรียบเทียบ (Benchmarking) ซึ่งการเปรียบเทียบนี้องคการจะ
เปรียบตัวเองในดานตางๆ กับองคการที่มีประสิทธิภาพที่สุดในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพ่ือใชเปนแนวทาง
ในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติของตนเอง นอกจากนี้การปรับปรงอย่างตอเนื่อง จะเกิดผลได้ยังมี
ความจ าเป็นต้องการการมีสวนรวมของบุคลากรควบคู 

๔. การรื่อปรับระบบ ผลจากการปรับปรุงคุณภาพหรือวิธีการปรับปรุงอยางตอเนื่องดังกลาว 
ขางต้น ตามวิธีการของญี่ ปุนเป็นการปรับปรุงแบบคอยเป็นค่อยไปทีละขั้นตอน อยางไรก็ตาม 
แนวความคิดทางการจัดการของการรื้อปรับระบบ (Re-engineering) จะเป็นการปรับปรุงคุณภาพ แบบ
ท าทั้งระบบในครั้งเดียวดังนั้นการปรับปรุงที่เห็นผลส าเร็จไดองคการจะตองดึงแนวคดและวิธี ปฏิบัติ
ออกมาจากกฎเกณฑและขอสมมติฐานที่เกาแกและลาสมัยรวมทั้งท าการก าหนดคิดใหมทุกกระบวนการ
และทั้งระบบ ตั้งแตการแสวงหาขอมูล การวางแผน การพัฒนาบุคลากร การควบคุม การประเมินผลงาน 
เปนตน๑๔ 
  การจัดกลุ่มทางแนวคิด และทฤษฎีทางการจัดการที่มุ่งการตอบโจทย์ทางการบริหารองค์กรเป็น
หลักตามกรอบที่มีพัฒนาการทางด้านองค์ความรู้มากซึ่งในยุดแรกอาจจะมองการจัดการในรูปของ
วิทยาศาสตร์ การจัดองคการระบบราชการ และการจัดการเชิงกระบวนการที่สามารถน าไปสู่การท างานที่
มีประสิทธิภาพในเชิงของผลผลิต แต่กระนั้นอาจจะไม่ได้มองถึงคุณภาพชีวิตมนุษย์มากนักท าให้เกิด
กระแสการเรียกร้องของพนักงานจนกระทั่งการประท้วงหยุดการท างานบ้างเป็นบางครั้งในประเด็นการ

                                                        
  ๑๔มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , ๒๕๔๘ , อ้างใน วรพจน บุษราคัมวดี , องคการและการจัดการ, 
(พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, มปป.), หน้า ๕๐-๕๑. 



๑๖ 
 

จ่ายค่าผลตอบแทน ซึ่งยุคต่อมาองค์กรต่าง ๆ ได้ปรับตัวไปในทางการใช้แนวคิด ทฤษฎีเชิงพฤติกรรม
ศาสตร์ที่มองถึงหลักมนุษย์สัมพันธ์ที่อยู่ในสายของสังคมศาสตร์ คือ อธิบายถึงปรากฏการณ์ทางพฤติกรรม
ของคนหรือมนุษย์ในองค์กรรวมทั้งการปรับเปลี่ยนทางที่เชิงพฤติกรรมที่ส่งผลต่อผลผลผลิตที่เพ่ิมมาก
ยิ่งขึ้น ในยุคต่อนักคิดและนักวิชาการได้หันความสนใจไปในมิติของการจัดการสมัยใหม่ที่มองถึงจัดการเชิง
ปริมาณที่มีความสัมพันธ์เชิงวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยอธิบายให้เกิดเป็นรูปธรรมของการน าผลไปปฏิบัติท า
ให้เกิดการน ากรอบคิดของระบบ และกลไก การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบทั้งภายในและภายนอก
องค์กร รวมทั้งการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงเชิงสถานการณ์ และยุคของการจัดการยุคโลกาภิวัตน์ที่มองถึงการ
ควบคุมคุณภาพทั้งผลผลิตที่ออกมา และความสุขของทรัพยากรมนุษย์ในรูปของการเตรียมความพร้อมต่อ
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

๒.๑.๒ ระดับของนักบริหารจัดการองค์กร 

ผู้น าหรือผู้บริหารองค์มีความส าคัญอย่างมากในฐานะผู้ชี้น าหรือต้นแบบของการน าพาองค์กร
ไปสู่เป้าหมายตามที่ต้องการ ไม่ว่าจะมีองค์กรรัฐหรือองค์กรเอกชนย่อมจะต้องมีผู้น าลดหลั่งกันลงไป
ตามล าดับซึ่งบางองค์กรอาจจะชื่อเรียกที่แตกต่างกัน แต่บทบาท อ านาจหน้าที่ย่อมมีความเหมือนกันซึ่งก็
ขึ้นอยู่กับการจัดองค์กรหรือการจัดโครงสร้างการบริหารไว้อย่างไร บางองค์กรอาจจะจัดโครงการบริหาร
แบบแนวราบ และบางองค์กรอาจจะจัดโครงสร้างการบริหารแบบแนวดิ่ง ตามความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับภารกิจขององค์กรนั้นๆ ดังนั้น โครงการสร้างบริหารแบบทั่วไปจะมีระดับของผู้น าอย่างน้อย 
๓ ระดับ ได้แก่  

๑. ผู้บริหารระดับสูง (Top Manager) เป็นผู้ที่อยู่ระดับสูงสุดของสายการบังคับบัญชาและ 
รับผิดชอบองค์กรโดยส่วนรวม โดยใช้ชื่อต าแหน่งต่างๆ เช่น ประธานบริษัท รองประธานบริษัท  
กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร ประธานบริหาร รองประธานอาวุโส รองประธาน
บริหาร และผู้จัดการทั่วไป เป็นต้น๑๕ ทางสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนได้จัดโครงการการพัฒนานัก
บริหารระดับสูงที่ระบุถึงคุณลักษณะที่ส าคัญ ได้แก่  

๑) การท างานด้วยมโนสุจริตทั้งการบริหารองค์กรและบริหารทรัพยากรบุคคล  รวมทั้ง
การเคารพและรับผิดชอบต่อวิชาชีพข้าราชการ ต่อระบบคุณธรรม ต่อคุณธรรมจริยธรรม และให้ 
ความส าคัญต่อประชาชนเป็นส าคัญ 

๒) การคิดวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) เนื่องจากผู้บริหารเป็นผู้มี บทบาท
ส าคัญในการวางแผนและนโยบายและขับเคลื่อนแผนและนโยบายให้เกิดผลในทางปฏิบัติจึงต้อง  คิด
วางแผนอย่างมีกลยุทธ์ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เพ่ือเตรียมรองรับเหตุการณ์ในอนาคต รวมทั้ง  ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

                                                        
  ๑๕วรรณพร พุทธภูมิพิทักษ์และกัญญามน อินหว่าง , ทฤษฎีองค์การและการจัดการ , (พิษณุโลก : 
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก, ๒๕๕๔), หน้า ๕-๖. 



๑๗ 
 

 ๓) การสร้างความผูกพันทั้งกับทีมงานในองค์กร ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เพ่ือให้เกิดพลังร่วมในการขับเคลื่อนองค์กร แก้ปัญหา หรือพัฒนาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง รวมทั้ง การสร้าง
บรรยากาศของการท างานเป็นทีมและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพ่ือทาให้ทุกคนมีจุด  ร่วมเดียวกันใน
การขับเคลื่อนภารกจิขององค์กรไปสู่ป้าหมาย 

 ๔) ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ (Management Excellence) ทั้งในด้านการ 
บริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารงาน และการบริหารงบประมาณ เพ่ือความยั่งยืนและประสิทธิภาพ  
ขององค์กร โดยผู้บริหารระดับสูงต้องบริหารจัดการด้วยความสามารถเพ่ือสร้างให้ก าลังคนและ ทรัพยากร
ในองค์กรเป็นปัจจัยที่ขับเคลื่อนภารกิจไปสู่เป้าหมายได้ตามที่ก าหนด ทั้งในระยะสั้นและระยะ ยาว และ
สร้างให้พนักงานทุกคนเชื่อมั่นศรัทธาในองค์กร๑๖ 

  กล่าวได้ว่า ผู้บริหารสูงจะต้องมีคุณสมบัติในเรื่องของความเก่งทางด้านความสุจริต มีความ
ซื่อตรง ซื่อสัตย์ สามารถเป็นต้นแบบขององค์กรได้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์หรือ
ระบบความคิดยุทธศาสตร์ต่าง ๆ เพ่ือการพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม การสร้างความ
ผูกพันทั้งกับทีมงานในองค์กร ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอันเป็นการสร้างฐานพันธมิตรกับ
หน่วยงานภายนอกให้เกิดขึ้นมากมาย และความสามารถทางด้านความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการทั้ง
คน งบประมาณ การวางแผน การจัดและออกแบบองค์กรโครงสร้าง การอ านวยการหรือการสั่งการ การ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกรอบคุณภาพให้มากท่ีสุด และมีทักษะ ศักยภาพอย่างสูงที่สุดใน
ฐานะผู้น าการบริหารที่เป็นสัญลักษณ์ขององค์กรนั้น  

 ๒. ผู้บริหารระดับกลาง (Middle Manager) จะอยู่ ณ ระดับกลางของสายการบังคับ บัญชา
และรับผิดชอบหน่วยธุรกิจและแผนกงานที่ส าคัญ กลุ่มผู้บริหารเหล่านี้อยู่ระหว่างระดับต้น และผู้บริหาร
ระดับสูง ภายในองค์กรขนาดใหญ่ ผู้บริหารระดับกลางอาจมีหลายระดับ ปีเตอร์ ดรัก  เกอร์ จะเรียก
ผู้บริหารระดับกลางว่า“ผู้บริหารของผู้บริหาร”เนื่องจากผู้บริหาร เหล่านี้รับผิดชอบต่อการด าเนินกลยุทธ์
และนโยบายที่ถูกก าหนดขึ้นโดยผู้บริหารระดับสูง และท าหน้าที่ก ากับกิจกรรมของผู้บริหารระดับต้น๑๗ซึ่ง
องค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรม ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย ๕ องค์ประกอบ คือ ๑) ความเป็น
ผู้น าแบบมุ่งงานและมุ่งคน ๒) ความเป็นผู้น าแบบประชาธิปไตย ๓) ความเป็นผู้น าแบบประนีประนอม ๔) 
ความเป็นผู้น าแบบที่ปรึกษา และ ๕) ความเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงและต้องมีภาวะผู้น าเชิงคุณลักษณะ 
ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย ๗ องค์ประกอบ คือ  

๑) ความสามารถในการปรับตัว  
๒) การมีวิสัยทัศน์  

                                                        
  ๑๖สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน, โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2), 
[ออนไลน์], แหล่งข้อมูล : http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/uploads/File/nbs2v2.pdf [๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙]. 
  ๑๗วรรณพร พุทธภูมิพิทักษ์และกัญญามน อินหว่าง, ทฤษฎีองค์การและการจัดการ, ๒๕๕๔, หน้า ๕-๖. 

http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/uploads/File/nbs2v2.pdf


๑๘ 
 

๓) การมีความเชื่อมั่นในตนเอง  
๔) การให้ความ ส าคัญกับทรัพยากรมนุษย์  
๕) การมีความน่าเชื่อถือ  
๖) การมีมนุษย์สัมพันธ์  
๗) การมีวุฒิภาวะ๑๘ 
๘) มีความยืดหยุ่นในการท างาน  
๙) การด าเนินการเปลี่ยนแปลง  
๑๐) ความเข้าใจในความแตกต่าง  
๑๑) การมอบอ านาจ  
๑๒) การอ านวยความสะดวกทีมงาน๑๙  

 ผู้บริหารระดับกลางถูกคาดหวังให้ พัฒนาการบริหารงานหรือเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติของ
หน่วยงานต่าง๒๐ หรือเปนหนาที่และความรับผิดชอบของฝายบริหารระดับกลาง เปนการวางแผนเพ่ือ
ก าหนดกรอบและทิศทางไวส าหรับแผนปฏิบัติการ ๒๑ ฉะนั้น ผู้บริหารระดับกลางโดยความรับผิดหลัก คือ 
การวางแผนการบริหารหรือการวางยุทธวิธีจึงเป็นการก าหนดทิศทางให้กับการปฏิบัติของบุคคลากรทั่วทั้ง
องค์การที่สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารระดับสูงหรือแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้ให้กับผู้บริหาร
ระดับกลาง) หมายถึง บุคคลที่อยู่ตรงกลางระหว่างผู้บริหารระดับสูงและผู้ปฏิบัติเป็นผู้ที่ท าหน้าที่น า
วิสัยทัศน์ภารกิจและกลยุทธ์ของผู้บริหารระดับสูงมาผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ  ช่วยผลักดันองค์กรให้
พัฒนาไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ผู้บริหารระดับกลาง เช่น ผู้อ านวยการฝ่าย เป็นต้น๒๒ ดังนั้น 
การด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับกลางจะมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับตัวบุคลากร มีความสนิทสนมกับ
บุคลากรทั้งหมด สามารถเป็นนักประสานงาน ประสานความสามัคคี สามารถลดความขัดแย้งในองค์กร 
ทราบถึงความต้องการของบุคลากรเป็นอย่างดี และที่ส าคัญจะต้องมีศักยภาพในการวางแผนงานอย่าง
เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการขององค์กรเพราะจะต้องรับนโยบายของฝ่ายผู้บริหารระดับสูงมา 
                                                        
  ๑๘พงกะพรรณ ตะกลมทอง, รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าผู้บริหารระดับกลาง สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน, วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๕๔ - มีนาคม 
๒๕๕๕): ๑๖๙. 
 ๑๙L. M. Spencer, & Spencer, S. M, Competency at work, (New York : John Wiley & Son, 
1993), pp. 40-45. 
 ๒๐วิรัช  วิ รัชนิภ าวรรณ , หลัก รัฐประศาสนศาสตร์ แนวคิดและกระบวนการ , พิมพ์ ครั้ งที่  ๒ , 
(กรุงเทพมหานคร : ธรรมกลมการพิมพ์, ๒๕๕๑), หน้า ๒๒๕. 
 ๒๑ส านักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น, คู่มือการจัดท า
แผนพัฒนาทองถิ่น แผนยุทธศาสตร การพัฒนาแผนพัฒนาสามป แผนปฏิบัติ การและ การติดตามประเมินผล, หน้า 
๑๐, (อัดส าเนา). 
 ๒๒อาภรณ์ แก้วสลับศรี, ผู้บริหารระดับกลางมืออาชีพ, (มปท : มหาวิทยาลัยทักษิณ, ๒๕๕๓), หน้า ๑, (อัด
ส าเนา). 



๑๙ 
 

เพ่ือการท าการแปลงนโยบายเป็นแผนที่สามารถส่งต่อไปแผนการปฏิบัติงานไปยังผู้บริหารระดับล่างอย่าง
เข้าใจ และตรงกับความต้องการของผู้บริหารระดับสูงหรือขององค์กรนั้นๆ  

๓. ผู้บริหารระดับต้น (First –Line Manager) จะอยู่ ณ ล่างสุดของระดับการบริหารเหนือ 
พนักงานปฏิบัติงาน เพราะว่าพวกเข้าจะมีความรับผิดชอบที่ส าคัญคือ การควบคุมการด าเนินงาน 
ประจ าวันให้เป็นไปอย่างราบรื่น พวกเขามักจะใช้ชื่อต าแหน่ง “หัวหน้างาน” ผู้บริหาร ระดับต้นจะมี
ความส าคัญอย่างมากต่อความส าเร็จขององค์กร เนื่องจากพวกเขาด าเนินงานอยู่ ณ การเผชิญหน้ากัน
ระหว่างผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงาน ผู้บริหารระดับต้นจะพบตัวพวกเขาเอง  ว่าอยู่ระหว่างความ
ต้องการที่ขัดแย้งกัน พวกเขาจะต้องก ากับกิจกรรมของพนักงานปฏิบัติงาน ตัวอย่างของผู้บริหารระดับต้น
คือหัวหน้างาน หัวหน้าคนงาน หัวหน้า หน่วย และหัวหน้าทีม เป็นต้น๒๓ ดังนั้น “ผู้บริหารระดับต้น” เป็น
ผู้ที่มีความส าคัญในการขับเคลื่อนการบริหารองค์กรไปสู่ความส าเร็จเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นเสมือน
คนกลางที่ต้องรับและน านโยบายจากผู้บริหารระดับสูงไปปฏิบัติซึ่งในการปฏิบัติจ าเป็นต้องประสานและ
ก ากับดูแลนโยบายและงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามพันธกิจและเป้าหมายที่ก าหนด ผู้บริหารระดับ
ต้นจึงจ าเป็นต้อง 

๑) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ  
๒) มีประสบการณ์และ 
๓) มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ตลอดจนต้อง 
๔) เป็นผู้รอบรู้เรื่องหลักการบริหารและการบริหารเชิงรุก  
๕) การให้บริการโดยได้รับความพึงพอใจจากผู้รับบริการสูงสุด  
๖) การบริหารทรัพยากรต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
๗) ความรู้ ความเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน ในมิติต่าง ๆ๒๔  
๘) ต้องรู้จักหน่วยงาน  
๙) ต้องทราบบทบาทภารกิจของหน่วยงาน  
๑๐) ต้องสร้างความเชื่อม่ันและการยอมรับจากประชาชน  

นอกจากความส าคัญดังกล่าวข้างต้น สภาวการณ์ของโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วภายใต้กระแสโลภิวัฒน์จะต้องสร้างให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและเข้าถึงหน่วยงานและความ
ยุติธรรมได้ง่าย โดยอาศัยหลักการยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมทางเลือก ทั้งนี้ ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือใน
การสนองตอบปัญหาต่างๆ เพ่ือให้กระบวนการท างานสามารถเข้ากันได้อย่างเป็นระบบ และน าไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งทุกท่านจะต้องเป็นผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการบริหาร
                                                        
  ๒๓วรรณพร พุทธภูมิพิทักษ์และกัญญามน อินหว่าง, ทฤษฎีองค์การและการจัดการ, ๒๕๕๔, หน้า ๖. 
  ๒๔สถาบันพระปกเกล้า, โครงการบริหารหลักสูตรผู้บริหารระดับต้นของส านักงานคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ , [ออนไลน์] แหล่งข้อมูล : http://www.kpi.ac.th/kpith/pdf/หลักสูตร/ประกาศนียบัตร/
หลักสูตร_ธรรมาภิบาลระดับต้น_กสทช.pdf [๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙]. 



๒๐ 
 

จัดการตามบทบาทหน้าที่ และภารกิจที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมทั้ง บริหารจัดการงานในหน่วยงานได้ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลให้เกิดประโยชน์สูงสุด ๒๕ 
จะเห็นได้ว่า ผู้บริหารระดับล่างจะมีความเก่งในเรื่องของสมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ มีทักษะเฉพาะในด้าน
ใดด้านหนึ่งทั้งประสบการณ์และองค์ความรู้ในด้านนั้น ๆ รวมทั้งการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนงาน
ของผู้บริหารระดับกลาง นอกจากนี้ ผู้บริหารระดับยังจะต้องเรียนรู้การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มีการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองอยู่สม่ าเสมอเพ่ือให้เกิดการท างานอย่างเป็นระบบ เป็นระเบียบ มีความ
รอบคอบ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กร 

๒.๑.๓ ปัจจัยทางการจัดการองค์กร 

ปัจจัยทางการจัดการองค์กรส่วนมากจะนิยมเรียกว่า 4M บ้าง 6M บ้าง และ 8M บ้าง ซึ่งที่นี่จะ
น ามาศึกษาไว้เพียง 8M เท่านั้น เพราะเห็นว่ามีความส าคัญครอบคลุมบริบทเนื้อหาที่ศึกษาได้อย่าง
ครบถ้วนประกอบด้วย การบริหารจัดการคน (Men) การบริหารจัดการงบประมาณ ( Money) การ
บริหารจัดการทั่วไป ( Management) การบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ (Material) 
การบริหารจัดการให้บริการประชาชน (Market) การบริหารจัดการจริยธรรม และการบริหารขวัญและ
ก าลังใจของบุคคลในระบบ (Morality) ๒๖ กระบวนการของการมุงสูเปาหมายขององคการจากการ
ท างานรวมกันโดยใชบุคคลและทรัพยากรอ่ืน ๆ หรือกระบวนการออกแบบและรักษาสภาพแวดลอมที่
บุคคลดังต่อไปนี้งานรวมกันในกลุมใหบรรลุเปาหมายที่ก าหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพทรัพยากรทางการ
บริหารจัดการ ประกอบด้วย 6M๒๗ ซึ่งมี ๖ ประการ ดังต่อไปนี้ 

๑. Man หมายถึง การจัดการบุคลากร คือ ผู้ที่จะต้องเกี่ยวข้องกับระบบงาน หรือหมายถึง 
คนทุกคนที่เกี่ยวข้องกับระบบนั้นเอง โดยให้ความส าคัญในศักดิ์แห่งความเป็นคน และต้องท าให้บุคคล
เหล่านี้ได้รับประโยชน์อย่างเหมาะสม นอกจากนั้นจะต้องเอาใจใส่ดูแลในเรื่องความต้องการทั้งหลายของ
บุคคล เพ่ือท าให้บุคคลมีขวัญและก าลังใจในการท างานจะก่อให้เกิดผลส าเร็จและความเจริญก้าวหน้าใน
การด าเนินการขององค์กร๒๘ ดังนั้น บุคลากรนับเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุด เพราะเป็นผู้ด าเนินการทุกอย่าง 
เป็นผู้คิด เป็นผู้กระท า ต่างๆ งานจะส าเร็จหรือไม่ คนนับเป็นตัวแปรที่ส าคัญ เพราะต่อให้มีเงินมากมาย มี
อุปกรณ์พร้อม การจัดการที่ดี แต่ถ้าคน ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีความรับผิดชอบ ขาดจิตส านึก งานก็
ล้มเหลว การใช้คนให้ถูกกับงานจึงเป็นเรื่องที่ควรค านึงถึงมากๆ และบวกกับความรับผิดชอบ ความรู้

                                                        
  ๒๕กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, ปลัด ยธ. มอบวุฒิบัตรแก่ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับต้น, [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล : 
http://www.moj.go.th/th/cms/detail.php?id=26216 [๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙]. 
  ๒๖วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ , หลัก รัฐประศาสนศาสตร์ แนวคิด และกระบวนการ , พิ มพ์ ครั้ งที่  ๒ , 
(กรุงเทพมหานคร : ธรรมกมลการพิมพ์, ๒๕๕๑), หน้า ๓๓. 
  ๒๗ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ, องคการและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : พิมพที่บริษัทธรรมสาร จ ากัด, 
๒๕๔๕), หนา ๑๘. 
  ๒๘อ านวย แสงสว่าง, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร: อักษราพิพัฒน์, ๒๕๔๔), หน้า ๒. 



๒๑ 
 

ความสามารถมีแต่ขาดความรับผิดชอบ ก็ไม่ควรใช้คนแบบนี้๒๙ดังนั้น การจัดการคนหรือบุคลากร หรือ
ทรัพยากรมนุษย์ควรมีสมรรถนะ ได้แก่ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและความช านาญงาน เป็นผู้มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นผู้มีความสามารถในการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและไม่ผิดพลาด เป็ นผู้มี
มนุษย์สัมพันธ์ดีเลิศต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้รับบริการ  และเป็นผู้มีความสามารถในการวางแผนและปฏิบัติ
ตามแผน๓๐ 

นอกจากนี้ การบริหารงานบุคคล ยังเป็นกระบวนการส าหรับผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับงานบุคคล
ขององค์กร ใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ในการสรรหา คัดเลือกและบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเข้า
ท างาน พร้อมธ ารงรักษา พัฒนาให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานและมีคุณภาพชีวิตการท างานที่เหมาะสม 
ตลอดจน เสริมสร้างหลักประกันให้แก่สมาชิกที่ต้องพ้นจากการร่วมงานกับองค์กรให้สามารถด ารงชีวิตใน
สังคมได้อย่างมีความสุขในอนาคต”๓๑ รวมทั้งเป็นภารกิจของผู้บริหารทุกคนที่มุ่งปฏิบัติในกิจกรรมทั้งปวง
ที่เก่ียวกับบุคคล เพ่ือให้ปัจจัยด้านบุคคลขององค์กรเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลา 
ซึ่งจะส่งผลส าเร็จต่อเป้าหมายขององค์กร”๓๒ ดังนั้น การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จะท าให้องค์กรมีความสามารถในด้านต่าง ๆโดยเฉพาะความสามารถในการแข่งขันของ
องค์กรสูงขึ้น ในการบริหารงานบุคคลจะเกี่ยวข้องกับประเด็นค าถามส าคัญ ๔ ประการดังนี้ 

  ๑. จะหาคนมาท างานได้อย่างไร 
  ๒. จะเตรียมคนให้สามารถท างานได้อย่างไร 
 ๓. จะรักษาคนให้อยู่ท างานในองค์กรได้อย่างไร 
 ๔. จะจูงใจคนให้ท างานอย่างเต็มก าลังความสามารถของเขาได้อย่างไร๓๓ 

  กล่าวได้ว่า บุคคล นับว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการที่จะน าความส าเร็จมาสู่องค์กร เนื่องจากคน
ได้เป็นผู้สร้างสรรพสิ่งทุกอย่างจนกลายเป็นผลผลิตขององค์กร  โดยทั่วไปคนจะมีลักษณะที่หลากหลาย
แตกต่างกันในด้านความรู้ ทักษะและทัศนคติซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ให้
องค์กรบรรลุเป้าหมาย การด าเนินการให้คน หรือบุคคลสามารถสร้างสรรค์งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ต้องอาศัยความสามารถในการบริหารจัดการบุคคลในองค์กร เพราะคนเป็นผู้ใช้ทรัพยากรอ่ืนทุกชนิดของ

                                                        
  ๒๙พีรศักดิ์ โตค าวรพจน์ , ปัจจัยการบริหาร, [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล : https://www.gotoknow.or/ 
posts/273013 [ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙]. 
  ๓๐สาธิต นฤภัย, การบริหารจัดการระบบเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล, เอกสารประกอบการสอน, วิศวกร
ไฟฟ้าช านาญการพิเศษ กองวิศวกรรมการแพทย์ ; อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต , บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มปป, หน้า ๑. 
  ๓๑ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ , การจัดการทรัพยากรมนุษย์ , (กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคช่ัน , ๒๕๔๕),         
หน้า ๑๕. 
 ๓๒ธงชัย สันติวงษ์, การบริหารงานบุคคล, พิมพ์ครั้งที่ ๑๐, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๒), 
หน้า ๓. 
  ๓๓นพ ศรีบุญนาค, การจัดการเชิงกลยุทธ์, (กรุงเทพมหานคร: สูตรไพศาล, ๒๕๔๕), หน้า ๔๗-๔๘. 

https://www.gotoknow.or/


๒๒ 
 

องค์กร ในกระบวนการผลิต และบริการด้วยเหตุนี้ การด าเนินการให้บุคคลสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็ม
ความสามารถ ซึ่งก็คือการบริหารงานบุคคล จึงมีความส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กร 
ในการบริหารงานบุคคลหนึ่งในกิจกรรมที่มีความ ส าคัญก็คือ การพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ความสามารถ มี
ทักษะในการท างาน มีศักยภาพในการเจริญ เติบโตในหน้าที่การงาน มีประสบการณ์และความช านาญใน
หน้าที่ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานสูงสุด๓๔โดยมีการบริหารงานบุคคลดังต่อไปนี้ 

๑) การวางนโยบายออกกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ เกี่ยวกับตัวบุคคล จึงกระท าได้โดย
องค์กรบริหารงานบุคคลกลางก าหนดไว้ ทั้งนี้เพ่ือให้เข้าใจและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

๒) การวางแผนก าลังคน เป็นการคาดคะเนถึงความต้องการก าลังคนของหน่วยงานเป็นการ
ล่วงหน้าว่าต้องการก าลังคนประเภทใด ระดับใด จ านวนใด และต้องการเมื่อใด 

๓) การก าหนดต าแหน่งเป็นขั้นตอนที่ส าคัญในกระบวนการบริหารงานบุคคลและเป็นเรื่องที่
ส าคัญที่จะต้องท าก่อนเรื่องอ่ืน เพราะก่อนที่จะรับบุคคลเข้าท างานในหน่วยงานใดก็ต้องก าหนดก่อนว่า มี
งานอะไรให้ท าและผู้ที่จะมาท างานนั้นต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในระดับใด 

๔) การก าหนดเงินเดือนพร้อมกับการก าหนดต าแหน่งนั้นต้องก าหนดค่าตอบแทนหรือ
เงินเดือนล่วงหน้าด้วยว่า จะได้รับเงินเดือนเท่าไร 

๕) การสรรหาบุคคลเป็นกระบวนการเลือกสรรบุคคลจากตลาดแรงงานมาใช้ประโยชน์ใน
หน่วยงาน หมายถึงการด าเนินการเพ่ือให้ได้คนดีมีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงาน นับตั้งแต่การรับ
สมัคร การประชาสัมพันธ์ การเลือกใช้ข้อสอบคัดเลือก การเสาะหาบุคคลมาจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งจาก
ภายในหน่วยงานเดียวกัน และจากภายนอกหน่วยงาน 

๖) การบรรจุและแต่งตั้ง คือการบรรจุที่ได้รับคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานและมอบหมายหน้าที่การ
งานให้ปฏิบัติ การที่จะมอบหมายหน้าที่การงานอะไรให้ปฏิบัตินั้น จะต้องเป็นไปตามหลักที่ว่าการ
มอบหมายหน้าที่การงานให้ผู้ปฏิบัติจะต้องให้ตรงกับความรู้ความสามารถของผู้นั้น เพ่ือให้มีการใช้
ก าลังคนให้ได้ประโยชน์สูงสุด และเพ่ือให้เป็นที่แน่ใจว่า ผู้ใดมีความรู้ความสามารถด้านใด 

๗) การจัดท าทะเบียนประวัติเป็นการจดบันทึกประวัติของผู้เข้ามาท างานในหน่วยงาน
ตลอดจนการเคลื่อนไหวต่าง ๆ เกี่ยวกับตัวบุคคลนั้น เช่น การเลื่อนข้ันเงินเดือน การเลื่อนต าแหน่งเป็นต้น 

๘) การพัฒนาบุคคลเป็นการด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมให้บุคคลมีความรู้ความสามารถ มี
ทักษะในการท างานดีขึ้น ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการท างาน หรือกล่าวอีกในหนึ่ง การพัฒนาบุคคลเป็น
กระบวนการที่เสริมสร้าง และเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ความสามารถ ทักษะ อุปนิสัย 
ทัศนคติ และวิธีการในการท างาน อันจะน าไปสู่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการพัฒนาบุคคล เป็น
กระบวนการที่จะต้องท าต่อเนื่อง ไปตลอดระยะเวลาที่คนท างานอยู่ในองค์กร หรือหน่วยงาน 

๙) การประเมินการปฏิบัติงานในการพิจารณาความดีความชอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

                                                        
 ๓๔ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา, การพัฒนาการบริหารสถาบันการศึกษา, เอกสารสาระการเรียนรู,้ 
(กรุงเทพมหานคร: ส านักงานฯ, ๒๕๔๗), หน้า ๑๕๙. 



๒๓ 
 

๑๐) วินัยและการด าเนินการตามระเบียบวินัยเป็นองค์ประกอบส าคัญในการบริหารงานของ
องค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริหารงานบุคคล 

๑๑) สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลเป็นสิ่งตอบแทนที่หน่วยงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเพ่ือเป็น
การตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงินเดือน 

๑๒) การให้ออกจากงานและบ าเหน็จบ านาญ การออกจากงานมีหลายกรณีด้วยกัน คือ 
เกษียณอายุ ลาออก ถูกสั่งให้ออก ปลดออก ไล่ออก๓๕ 

กล่าวได้ว่า การบริหารงานบุคลากรหรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นอีกหนึ่งภารกิจของ
หน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ช่วยให้เกิดใช้คนเก่งและคนดีให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่ความรู้ ทักษะและทัศนคติซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ  เพ่ือท าให้บุคคลมี
ขวัญและก าลังใจในการท างานจะก่อให้เกิดผลส าเร็จในเชิงภารกิจขององค์กรมากยิ่งขึ้นซึ่งองค์กรจะต้องมี
การวางแผนงานบุคลากรว่าจะหาคนมาท างานได้ตรงกับภารงานได้อย่างไรจะเตรียมคนให้สามารถท างาน
ได้ที่จะต้องใช้ให้เต็มสมรรถและศักยภาพได้อย่างไรจะรักษาคนเก่ง คนดีให้อยู่ท างานในองค์กรได้อย่างไร
และจะจูงใจคนให้ท างานอย่างเต็มก าลังความสามารถของเขาได้อย่างไร 

๒. Money หมายถึง การจัดการงบประมาณ เงินหรือทรัพย์สินที่มีค่าเป็นเงินของระบบ ซึ่ง
นับเป็นหัวใจที่ส าคัญอย่างหนึ่งของระบบ เช่น เงินทุน เงินสด เงินหมุนเวียน เงินคาใช้จ่าย หรือ เงิน
รายรับ รายจ่ายต่างๆ เหล่านี้ เป็นต้น ถ้าการเงินของระบบไม่ดีพอแล้ว ระบบนั้นย่อมจะประสบกับความ
ยุ่งยากหรืออาจถึงแก่การหายนะได้ เพราะฉะนั้น ระบบธุรกิจทุกชนิดจะต้องมีความระมัดระวังในเรื่องของ
การเงินเป็นพิเศษ  นอกจากนี้ การจัดท างบประมาณ การด าเนินงานดานแผนพัฒนาการศึกษาและค าขอ
ตั้งงบประมาณรายจายประจ าปการจัดสรรงบประมาณการบริหาร การใชจายงบประมาณและการควบคุม
งบประมาณที่ไดรับใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตั้งไวใหเกิดประโยชนสูงสุดถูกตองตามระ
เยียบทันเวลา อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดทั้งผลผลิตและผลลัพธ ตลอดจนติดตามรายงาน
ประเมินผลและรายงาน๓๖ซึ่งส่วนมากจะประกอบด้วย ๔ ขั้นตอนประกอบด้วย 

๑) การจัดท างบประมาณ รัฐบาลจะก าหนดนโยบายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้
หน่วยงานรัฐจะใช้ เป็นนโยบายการจัดท าค าของบประมาณ ส่งให้ส านักงบประมาณจัดท าร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ น าเข้าสู่กระบวนการอนุมัติ
งบประมาณของสภาผู้แทนราษฎร 

๒) เป็นขั้นตอนที่รัฐสภา (กรรมาธิการและวุฒิสภา) พิจารณาให้เห็นชอบ และอนุมัติร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามวาระ 

                                                        
  ๓๕สันติ บุญภิรมย์, หลักการบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: บุ๊กพอยท์, ๒๕๕๒), หน้า ๑๓๗-๑๓๘. 
 ๓๖ส านักงานนโยบายแผนและงบประมาณ , “แนวทางการบริหารงบประมาณรายจายประจ าป พ.ศ.
๒๕๔๖,” ๒๕๔๖, หน้า ๕. (อัดส าเนา) 



๒๔ 
 

๓) การบริหารงบประมาณ เป็นขั้นตอนที่ส่วนราชการจะต้องน างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีไปใช้จ่าย  โดยจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ภายใต้ผลผลิตที่
สอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวงมหาดไทย  และต้องรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้
จ่ายงบประมาณต่อส านักงบประมาณ 

๔) การติดตามและประเมินผล เป็นขั้นตอนที่ รัฐบาลต้องติดตามผลการใช้จ่าย
งบประมาณของทุกหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ทุก
ส่วนราชการจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติและแผนการใช้จ่ายงบประมาณต่อส านัก
งบประมาณตามแบบรายงานของส านักงบประมาณก าหนด (รายงาน สงป.) เป็นรายไตรมาส  และให้มีผล
การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีรัฐบาลก าหนด๓๗ 

กระบวนการบริหารงบประมาณ ทั้ง ๔ ขั้นตอนนั้น ขั้นตอนการบริหารงบประมาณเป็น
ขั้นตอนที่ส าคัญที่สุด ขั้นตอนหนึ่ง กล่าวคือ ส่วนราชการจะต้องก าหนดแนวทางในการบริหารงบประมาณ 
โดยต้องน างบประมาณที่ได้รับอนุมัติไปใช้จ่าย และการใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส่วนราชการ 
จะต้องใช้ตามรายการประมาณการรายจ่ายที่ส่วนราชการได้ระบุไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หรือที่ได้รับจากการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายงบกลางที่ระบุตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายผลผลิต ภายใต้งานที่ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากรัฐสภาอย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับวิธีการจัดงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานทางยุทธศาสตร์ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จึงได้จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน การบริหารงบประมาณ เพ่ือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน   
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการน ากระบวนการไปปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุตามข้อก าหนดที่ส าคัญโดยแสดงให้เห็น
จุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดของงาน  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้อ้างอิงมิให้เกิดความผิดพลาดในการท างาน   
และสร้างความเข้าใจก่อให้เกิดความพึงพอใจซึ่งคู่มือการปฏิบัติงานประกอบด้วยแผนผังกระบวนการ และ
มาตรฐานคุณภาพงานซึ่งเป็นข้อก าหนดในการปฏิบัติงานทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ๓๘ 

นอกจากนี้ การบริหารระบบงบประมาณแบบที่มุ งเนนผลงาน (performance – based 
budgeting) คือการปรับปรุงระบบงบประมาณ เพ่ือมุงเนนใหการจัดสรรทรัพยากรภาครัฐเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ พอสรุปไดดังนี้ 
 ๑) พัฒนาระบบงบประมาณที่มุงเนนผลงานและผลลัพธส าหรับหนวยงานน ารองจัดท า
แผนการปรับเปลี่ยนขั้นตน เพ่ือไปสูระบบงบประมาณที่มุงเนนผลงานและผลลัพธซึ่งจะเชื่อมโยงกับ

                                                        
  ๓๗คมสัน พวงเดช และจิดาภา เอี่ยมวงษ์ , คู่มือการปฏิบัติงาน “กระบวนการบริหารงบประมาณ”,
(ประจวบคีรีขันธ์  :ส านักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๕๕๓), หน้า ๖-๗.  
 ๓๘ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕. 



๒๕ 
 

กระบวนการวางแผนกลยุทธของภาครัฐโดยจะเริ่มจากหนวยงานทางดานเศรษฐกิจและสังคมที่มีความพร
อมกอน 

๒) พัฒนาระบบการรายงานผลทั้งดานการเงินและผลการด าเนินงานที่โปรงใสส าหรับหน
วยงานน ารองเพ่ือสงเสริมใหเกิดระบบความรับผิดชอบในการตัดสินใจและสนับสนุนใหมีโอกาสตรวจสอบ
การท างานของภาครัฐ 

๓) พัฒนาระบบกระจายอ านาจการจัดการงบประมาณส าหรับหนวยงานน ารองโดยจะ
ครอบคลุมถึงการเสริมสรางความสามารถในการจัดสรรงบประมาณของหนวยงานน ารองระบบรายงานผล
ที่เปรียบเทียบกับแผนงานและการที่ส านักงบประมาณและกรมบัญชีกลางจะใหความยืดหยุนในการ
จัดการงบประมาณแกหนวยงานมากนอยเพียงใดนั้น จะขึ้นอยูกับลักษณะและความเขมของมาตรฐานการ
ควบคุมทางการเงินและระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานของหนวยงานนั้น ๆ ขอก าหนดดังกลาวจะถูก
ระบุไวในขอตกลงการใชทรัพยากรระหวางหนวยงานและส านักงบประมาณ 

๔) เพ่ิมขอบเขตความครอบคลุมของงบประมาณ เปนการด าเนินการจัดระบบรายงานค่า
ใช้จายการด าเนินงานของภาครัฐใหม ใหแสดงถึงคาใชจายในการด าเนินงานทั้งสิ้นของรัฐบาล ทั้งนี้
กิจกรรมของหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนที่ไดรับ การสนับสนุนจากเงินกู และเงินชวย
เหลือทั้งหมด จะตองรายงานไวในแผนการเงินของภาครัฐดวยโดยเริ่มแสดงขอมูล เบื้องตนเปนตัวอยาง
ภายในปงบประมาณ ๒๕๔๓ 

๕) พัฒนาระบบบัญชีการเงินภาครัฐที่ เทียบเทามาตรฐานนานาชาติที่ก าหนดให  
International Federation of Accountants ทั้งนี้ระบบดังกลาวจะรวมคาใชจายซึ่งจะเปนภาระของรัฐ
ที่จะเกิดข้ึนในอนาคตไวในเอกสารงบประมาณดวย 

๖) พัฒนาระบบการจัดท างบประมาณการงบประมาณรายจายลวงหนาส าหรับหนวยงาน     
น ารอง ซึ่งเปนการพัฒนาประมาณการงบประมาณรายจายลวงหนาที่สามารถแสดงให เห็นถึงคาใช        
จายในอนาคตภายใตแผนงานโครงการตางๆ ที่เกิดข้ึนจากการตัดสินใจในปจจุบัน การพัฒนาประมาณการ
รายจายลวงหนานี้จะเชื่อมโยงเขากับแผนการคลังระยะปานกลางที่จัดท า โดยส านักงบประมาณ 
กระทรวงการคลัง ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แหงชาติและธนาคารแหง   
ประเทศไทย 

๗) กระจายอ านาจงบประมาณและการบริหารงบประมาณสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น        
ซึ่งจะเปนการออกแบบวิธีการจัดสรรเงินอุดหนุนในรูปแบบใหม รวมทั้งการก าหนดมาตรการที่จะเสริม   
สรางขีดความสามารถในการจัดการทางการเงินใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นมากยิ่งข้ึน 

๘) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการจัดการทางการเงินในระดับมหภาค
ตลอดจนพัฒนาระบบบริหารการเงินในระดับมหภาคตลอดจนพัฒนาระบบบริหารการเงินในระดับหนวย
งานเพ่ือสรางความโปรงใสใหแกการจัดสรรงบประมาณ โดยพัฒนาระบบฐานขอมูลที่เชื่อมโยงขอมูลทางด



๒๖ 
 

านการจัดการและทางดานการเงินเขาดวยกัน เพ่ือท าใหการตัดสินใจของหนวยงานอยูบนฐานขอมูล          
ที่ทันสมัยสมบูรณ ครบถวนและเชื่อถือได 

๙) ทบทวน ปรับปรุง แกไข เพ่ิมเติมกฎหมายที่เกี่ยวของกับระบบงบประมาณรายงาน
ทางการเงินและการคลัง 

๑๐) ปรับปรุงระบบการบริหารงานพัสดุ โดยพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานพัสดุ
และเนนใหหนวยงานภาครัฐมีระบบการจัดซื้อจัดจาง ในราคาที่เหมาะสมและทันเวลาที่จะใชรวมทั้งใหมี
การดูแลบ ารุงรักษาใหอยูในสภาพที่ดีและใชงานไดอยางคมุคา 

๑๑) ขยายผลการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ การเงินและการพัสดุตอจากโครงการ
น ารองใหครอบคลุมทั่วทั้งภาครัฐ๓๙ 

กล่าวได้ว่า การจัดการงบประมาณ เป็นการบริหารงานเพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนา
งานในองค์กรต่าง ๆ โดยก าหนดอย่างน้อย ๔ ขั้นตอนใหญ่ ๆ ได้แก่  ๑) การจัดท างบประมาณ ๒) 
ขั้นตอนอนุมัติงบประมาณ ๓) การบริหารงบประมาณ และ๔) การติดตามและประเมินผลซึ่งการบริหาร
ระบบงบประมาณแบบที่มุงเนนผลงานเป็นประการที่ส าคัญ เช่น การพัฒนาระบบงบประมาณ การพัฒนา
ระบบการรายงานผล การพัฒนาระบบกระจายอ านาจ การเพ่ิมขอบเขตความครอบคลุมของงบประมาณ 
การพัฒนาระบบบัญชีการเงินภาครัฐ การพัฒนาระบบการจัดท างบประมาณการงบประมาณรายจายลวง 
กระจายอ านาจงบประมาณและการบริหารงบประมาณสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การทบทวน ปรับปรุง แกไข เพ่ิมเติมกฎหมายที่เกี่ยวของ การปรับปรุงระบบการ
บริหารงานพัสดุ และขยายผลการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ 

๓. Management หมายถึง การบริหารระบบทั่ ว ไป  หมายถึ ง การบริหารจัดการ
(Management Administration) การบริหารการพัฒนา (Development Administration) การบริหาร
การบริการ (Service Administration) ล้วนเป็นแนวทางหรือวิธีการบริหารงานภาครัฐ ที่หน่วยงานของ
รัฐโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ น ามาใช้ในการปฏิบัติราชการเพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารราชการ
อย่างมีกระบวนการบริหารงานที่ประกอบด้วยการคิด (Thinking) หรือการวางแผนก (Planning) การ
ด าเนินงาน (Acting) และการประเมินผล (Evaluating) ที่มีจุดหมายปลายทางคือการพัฒนาประเทศไปใน
ทิศทางที่ท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวมทั้ งประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าและมั่นคง
เพ่ิมขึ้น๔๐ ดังนั้นการบริหารจะด าเนิน  ให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้จ าเป็นต้องอาศัย
ปัจจัยต่างๆกอันได้แก่คน (Man) เงิน (Money) วัตถุสิ่งของ (Material)และวิธีการปฏิบัติงาน (Method) 

                                                        
  ๓๙ชัยสิทธ์ิ เฉลิมมีประเสริฐ, มาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 Hurdles กับการจัดท างบประมาณระบบ
ใหม, (กรุงเทพหมานคร : ธีระฟลม แอน ไซเท็กซ, ๒๕๔๔), หน้า ๑๓ – ๑๕. 
  ๔๐วิรัช วิรัชนิภาวรรณ , การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและ
หน่วยงานของรัฐ, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์นิติธรรม, ๒๕๔๘), หน้า ๕. 
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เป็นอุปกรณ์ในการด าเนินงาน๔๑  และเป็นศิลปะของการท างานให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งพร้อมด้วย
กระบวนการวางแผน การจัดองค์การ การเป็นผู้น าและการควบคุม๔๒  เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารใช้
อ านาจตลอดจนทรัพยากรต่างๆ เช่น คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ ที่มีอยู่ หรือคาดว่าจะมีจัดการด าเนินงานของ
สถาบัน หรือหน่วยงานนั้นๆ ให้ด าเนินไปสู่จุดหมายที่ต้องการ๔๓  จากหลักการดังกล่าวพบว่าล้วนแต่เป็น
วิธีการที่มีหลักเกณฑ์และมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับทฤษฎีการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์ ๖ ประการ๔๔ ซึ่ง
ประกอบไปด้วย  

๑. หลักเรื่องเวลาถือว่าเป็นการวัดความสามารถในการผลิตโดยการจัดเวลาในการผลิต และ
การตั้งเวลามาตรฐานส าหรับการผลิตทั้งหมดซึ่งการวัดผลผลิตของการท างานนั้นถ้าจะวัดให้ถูกต้องต้องใช้
เวลาเป็นเครื่องตัดสินและควรมีการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานของเวลาที่ควรใช้ในการท างานแต่ละอย่างหรือ
ประเภทด้วย 

๒. หลักการก าหนดหน่วยค่าจ้างค่าจ้างส าหรับบุคลากรนั้นต้องเหมาะสมกับผลงานและอัตรา
ค่าจ้างนั้นพิจารณาโดยยึดหลักเกณฑ์ข้อก๑กนอกจากนั้นผู้ปฏิบัติงานควรได้ท างานที่ เหมาะกับ
ความสามารถของตนเองมากที่สุด  

๓. หลักการแยกงานวางแผนออกจากงานปฏิบัติคือฝ่ายบริหารควรท าหน้าที่ด้านการวาง
แผนกและประสานงานกเพ่ือให้ฝ่ายปฏิบัติงานท างานได้อย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพไม่ควรให้ฝ่าย
ปฏิบัติงานเป็นฝ่ายรับผิดชอบในการคิดและวางแนวทางในการท างานฝ่ายบริหารควรวางแผนโดยตั้งอยู่
บนพ้ืนฐานของหลักการกเวลาและข้อมูลอ่ืนๆตามหลักเกณฑ์ในข้อก๑กและข้อมูลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
การผลิตกการปฏิบัติงานนั้นจะต้องสะดวกรวดเร็วขึ้นทันเหตุการณ์นอกจากนั้นการท างาน ต้องมีระบบ 
และวิธีการที่เหมาะสม  

๔. หลักการท างานโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ถือว่าวิธีการของการท างานควรจะถูกก าหนด
โดยฝ่ายบริหารฝ่ายบริหารควรจะเป็นผู้รับผิดชอบ(ไม่ใช่ฝ่ายปฏิบัติงาน)ในการจัดวิธีการท างาน แสวงหา
วิธี และเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ที่ เหมาะสมและดีที่สุดมาใช้ และฝ่ายบริหารต้อง ฝึกอบรมให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ และความสามารถอย่างเหมาะสมในการท างานตามเทคนิคนั้นๆ โดยอาศัยวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุด 

                                                        
  ๔๑สุธี สุทธิสมบูรณ์ และ สมาน รังสิโยกฤษฎ์ , หลักการบริหารเบื้องต้น , (กรุงเทพมหานคร : สวัสดิการ
ส านักพิมพ์ ก.พ., ๒๕๓๖), หน้า ๑๒. 
  ๔๒Holt, D.H. Management Principles and Practices, ( New Jersey:  Neglewoodก Cliff : 
Prentice –Hall, 1993), p. 3. 
  ๔๓พนัส หัสนาคินทร์, ประสบการณ์ในการบริหารบุคลากร, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
๒๕๔๒), หน้า ๑๐. 
  ๔๔ภารดี อนันต์นาวี, หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา, (ชลบุรี : บริษัทส านักพิมพ์มนตรี 
จ ากัด, ๒๕๕๒), หน้า ๑๕.   
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๕. หลักการควบคุมงานโดยฝ่ายบริหารถือว่าฝ่ายบริหารควรได้รับการฝึกอบรมในด้านการ
บริหารซึ่งตั้งอยู่บนหลักการของวิทยาศาสตร์และสามารถประยุกต์หลักวิทยาศาสตร์มาใช้ในการจัดการ 
และการควบคุมให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น และฝ่ายบริหารต้องเป็นฝ่ายควบคุมการท า งานของฝ่าย
ปฏิบัติงานด้วย  

๖.หลักการจัดระเบียบการปฏิบัติงานมีการพิจารณาน าหลักการบริหารแบบทหารมาใช้ ควรมี
การจัดองค์การให้เหมาะสมเพ่ือให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และท างานอย่างประสาน สัมพันธ์กัน
ระหว่างแผนการต่างๆกในองค์การนั้นโดยยึดถือความเคร่งครัดในระเบียบวินัย  ในการส่งเสริม
ประสิทธิภาพการท างาน 

ทฤษฎีการบริหารจัดการของ เฮนรี ฟาโยล์ (Henri Fayol) ได้เสนอทฤษฎีการบริหาร โดยมี
ความเชื่อว่าเป็นไปได้ที่จะหาทางศึกษาถึงศาสตร์ที่เกี่ยวกับการบริหาร (Administrative) ซึ่งสามารถใช้ได้
กับการบริหารทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นการบริหารอุตสาหกรรม หรือ งานรัฐบาล โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับ
การบริหาร (Management Functions) ซึ่งประกอบด้วยหน้าที่ทางการบริหาร ๕ ประการ คือ    

๑.การวางแผน (Planning) หมายถึง ภาระหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องท าการคาดการณ์
ล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจ และก าหนดขึ้นเป็นแผนปฏิบัติงาน หรือวิถีทางที่จะ
ปฏิบัติเอาไว้เพ่ือเป็นแนวทางของการท างานในอนาคต 

๒.การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง ภาระหน้าที่ ที่ผู้บริหารจะต้องจัดให้มีโครงของงาน
ต่างๆและอ านาจหน้าที่ ทั้งนี้เพ่ือให้เครื่องจักร สิ่งของ และตัวคน อยู่ในส่วนประกอบที่เหมาะสมในอันที่
จะช่วยให้งานขององค์การบรรลุผลส าเร็จได้ 

๓. การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) หมายถึง หน้าที่ในการสั่งการงานต่างๆของผู้อยู่
ใต้บังคับบัญชา ซึ่งจะกระท าให้ผลส าเร็จด้วยดี โดยที่ผู้บริหารจะต้องกระท าตนเป็นตัวอย่างที่ดีจะต้อง
เข้าใจคนงานของตน จะต้องเข้าใจถึงข้อตกลงในการท างานของคนงานและองค์การที่มีอยู่รวมถึงจะต้องมี
การติดต่อสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดทั้งขึ้น และ ล่อง นอกจากนี้ยังต้องท าการประเมิน
โครงสร้างขององค์การ และผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของตนเป็นประจ าอีกด้วยหากโครงสร้างขององค์ก ารที่
เป็นอยู่ไม่เหมาะสมก็จ าเป็นต้องปรับปรุงเช่นเดียวกันถ้าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาคนใดหย่อนประสิทธิภาพ การ
ไล่ออกเพ่ือปรับปรุงก าลังคนที่มีอยู่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นก็เป็นสิ่งจ าเป็นต้องท า 

๔. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง ภาระหน้าที่จะต้องเชื่อมโยงงานของทุกคนให้
เข้ากันได้ และก ากับให้ไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน 

๕. การควบคุม (Controlling) หมายถึง ภาระหน้าที่ในการที่จะต้องก ากับให้สามารถประกัน
ได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ที่ท าไปนั้นสามารถเข้ากันได้กับแผนที่ได้วางไว้แล้ว๔๕ 

                                                        
  ๔๕Henri Fayol, Human Resourec Management, (London :Thomson Learning, 2004), p. 110. 
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เทเลอร์ (Frederick.W.Taylor) บิดาแห่งการบริหาร กล่าวว่า การบริหารที่มีหลักเกณฑ์ซึ่งมี
พ้ืนฐานอยู่ในหลักการก(Principles) ที่ส าคัญ ๔ ประการ คือ  

๑. ต้องมีการคิดค้น และก าหนดวิธีที่ดีที่สุด (OneกBestกWay) ส าหรับงานแต่ละอย่างคือต้อง
มีการก าหนดวิธีการท างานที่ดีที่สุดที่ช่วยให้สามารถท างานเสร็จลุล่วงไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์มาตรฐาน
ของงานจะต้องมีการจัดวางเอาไว้โดยมีหลักเกณฑ์ที่ได้พิสูจน์มาแล้วว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดจริงและในเวลา
เดียวกันการจ่ายผลตอบแทนแบบจูงใจต่างๆ ก็จ่ายให้ตามผลผลิตทั้งหมด 

๒. ต้องมีการคัดเลือก และพัฒนาคนงาน โดยตระหนักถึงความส าคัญ และคุณค่าของการรู้จัก
งานให้เหมาะสมสอดคล้องกับคนงาน นอกจากนี้ต้องมีการอบรมคนงานให้รู้จักวิธีการท างานที่ถูก 

วิธีด้วย และในการคัดเลือกคนงานจะต้องมีการพิจารณาเป็นพิเศษที่จะให้ได้คนที่มีคุณสมบัติ
ที่ดีที่สุดตรงตามงานท่ีจะให้ท า 

๓. ด้วยวิธีการพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับวิธีการท างาน ควบคู่กับการพิจารณาคนงานนี้
คนงานจะไม่คัดค้านต่อวิธีท างานใหม่ที่ได้ก าหนดขึ้น เพราะโดยหลักเหตุผลคนงานทุกคนจะเห็นจริงถึง
โอกาสที่เขาจะได้รับรายได้สูงข้ึนจากการท างานถูกวิธีที่จะช่วยให้ได้ผลิตผลสูงขึ้น 

๔. การประสานร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้บริหาร และคนงาน ฝ่ายบริหารควรจะได้
ประสานอย่างใกล้ชิดเป็นประจ ากับคนงานที่เป็นผู้ปฏิบัติงาน แต่ต้องไม่ใช่โดยการลงมือปฏิบัติงานที่ควร
จะเป็นงานของคนงานเท่านั้น๔๖ 

จากแนวคิดที่กล่าวข้างต้นมีความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของการบริหารคือ ทฤษฎี Z 
โดยหลังจากการศึกษาการบริหารของธุรกิจญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาและได้ท าการประสมประสานกันโดยมี
แนวคิดด้านการบริหาร ดังนี้  

๑. การจ้างงานระยะยาว 
๒. การตัดสินใจเป็นเอกฉันท์ 
๓. ความรับผิดชอบเฉพาะบุคคล 
๔. การประเมินและการเลื่อนต าแหน่งแบบค่อยเป็นค่อยไป 
๕. การควบคุมในตัวเองไม่เป็นทางการโดยมีการวัดผลอย่างชัดเจนและเป็นทางการ 
๖. เส้นทางอาชีพแบบเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในระดับปานกลาง 
๗. มีความเก่ียวข้องในลักษณะครอบครัว๔๗ 

                                                        
  ๔๖Frederick.W.Taylor, อ้างใน ธงชัย สันติวงษ์, องค์การและการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนา
พานิช, ๒๕๔๓), หน้า ๔๗ - ๔๘. 
  ๔๗William Ouchi, Organization and Management, (Eaglewood Cliffs : Prentice Hill, 1971), p. 
283. 
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กล่าวได้ว่า  การบริหารงานทั่วไปมีแนวคิด ทฤษฎีทางด้านการบริหารจัดที่มุ่งสู่ความส าเร็จใน
เชิงขององค์กรเป็นประการที่ส าคัญ ท าให้ต้องจัดแบ่งหน่วยย่อยของส่วนงานต่างๆ ออกเป็นส่วนๆ โดย
มองถึง หลักเรื่องเวลา หลักการก าหนดหน่วยค่าจ้าง หลักการแยกงาน หลักการท างานโดยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ หลักการควบคุมงาน และหลักการจัดระเบียบการปฏิบัติงานซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเฮ
นรี ฟาโยล์ (Henri Fayol) ระบุว่าควรมี ระบบของการวางแผน (Planning) ระบบการจัดองค์การ 
(Organizing) ระบบการบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) ระบบการประสานงาน (Coordinating) 
และระบบการควบคุม (Controlling) ซึ่งทางด้านเทเลอร์ (Frederick.W.Taylor) ได้เสนอไว้อย่างชัดเจน
ว่าต้องมีการคิดค้น และก าหนดวิธีที่ดีที่สุด (OneกBestกWay) มีการคัดเลือก และพัฒนาคนงาน ด้วย
วิธีการพิจารณาอย่างรอบคอบ และการประสานร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้บริหาร และคนงานจึงจะ
ท าให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 

๔. Material หมายถึง เครื่องจักร และเครื่องมือ เครื่องใช้ในโรงงานหรือในส านักงาน หรือใน
องค์การ ซึ่งนับว่าเป็นองค์ประกอบที่สร้างปัญหาให้กับระบบอย่างส าคัญประการหนึ่งเหมือนกัน ปัญหาที่
ท าให้ได้ก าไรหรือขาดทุนมากที่สุดของธุรกิจมักเกิดจากเครื่องจักรและอุปกรณ์การท างานเป็นส่วนใหญ่ 
เช่น เครื่องมีก าลังผลิตไม่พอ เครื่องเก่า หรือเป็นเครื่องที่ล่าสมัยท าให้ต้องเสียค่าซ่อมบ ารุงสูง มีก าลังผลิต
น้อยประสิทธิภาพ ในการท างานต่ า แต่ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงหรือค่าท างานที่ล่าช้า ท างานไม่ทัน
ก าหนดเวลาที่ก าหนดไว้ ท าให้เกิดความเสียหายและขาดรายได้หรือขาดทุน เป็นต้น๔๘ 

การจัดการเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้กันอยู่ปัจจุบันจะมีทั้งที่อยู่ภายในอาคาร ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่
ใหญ่โต ที่สามารถจะเคลื่อนย้ายไปได้ เช่น  เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปลิ้นเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร 
เครื่องโทรศัพท์ เครื่องสแกนเนอร์ เครื่องท าลายเอกสาร เป็นต้น แต่หากเป็นอุปกรณ์ หรือเครื่องมือที่อยู่
ภายนอกอาคารอาจจะมีขนาดใหญ่ เช่น รถบรรทุกขนาดใหญ่ส าหรับการดูแลและสร้างถนน เครื่องมือกล
ประเภทต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งเครื่องมือหรืออุปกรณ์เหล่านี้ย่อมต้องได้รับการบ ารุง ดูแลรักษาให้สามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือมีความพร้อมส าหรับการน าไปใช้ได้ตลอดเวลาจึงต้องมีวิธีบ ารุงรักษาอย่าง
น้อย ๔ วิธี๔๙ ได้แก่  

๑) การตรวจตราหรือตรวจพินิจ คือ การสังเกตการใช้งานในเบื้องต้นด้วยสายตา ด้วยเสียงที่
ดังผิดปกติ ซึ่งปกติก่อนใช้งานทุกจะต้องมีการตรวจสอบการท างานของเครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้
เรียบร้อยโดยเฉพาะเครื่องกลหนักที่มีอันตราย และความเสี่ยงในการใช้งานเพ่ือความปลอดภัยของผู้ใช้ 
รวมทั้งการลดการสูญเสียงบประมาณในการบ ารุงรักษา หากเป็นเครื่องมือ อุปกรณ์ในส านักงานอาจจะมี
ความเสี่ยงน้อยกว่าเครื่องมือกล แต่ก็ควรใส่ใจกับวิธีการใช้เพราะส่วนมากจะเป็นเครื่องมือประเภท
                                                        
  ๔๘Autchariyaporn Kingkan, องค์ประกอบแบบ 6M, [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล : http://autchariyaporn. 
blogspot.com/ [ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙]. 
  ๔๙สมชาติ แตรตุลาการ, หลักการเลือกใช้และบ ารุงรักษาเคร่ืองมือเบ้ืองต้น, มปป, หน้า ๑๗-๑๙. (เอกสาร
อัดส าเนา). 
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เทคโนโลยีอัตโนมัติที่มีพวกรังสีมากมาย หากมีอะไรผิดปกติในการใช้งานควรหาผู้รู้มาดูแล และซ่อมแซม
ให้สามารถใช้งานได้ต่อไป 

๒) การท าความสะอาด คือ การบ ารุงรักษา ให้คงสภาพเดิมให้มากที่สุด เพราะเครื่องมือ หรือ
อุปกรณ์เมื่อผ่านการใช้งานมากนานย่อมต้องมีการเสื่อมไปตามสภาพกาลเวลา แต่ปล่อยทิ้งไว้ไม่ซ่อมแซม
หรือไม่ดูแล จะท าให้เครื่องมืออุปกรณ์เหล่านั้นเสียหายหรือช ารุดรวดเร็วยิ่งขึ้นจึงต้องมีการตั้งระยะเวลา
ในการท าความสะอาด ในรอบเดือน รอบปี เป็นต้น แต่โดยปกติเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้กันอยู่จะมีผู้ที่ใช้
งานคอยท าความสะอาดอยู่แล้ว ยกเว้นว่า หากผู้ใช้ไม่มีความรู้ในการท าความสะอาดก็ต้องอาศัยช่างที่
ช านาญเฉพาะมาช่วยในการท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ 

๓) การทดสอบหน้าที่ คือ การทดสอบสมรรถนะของเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมส าหรับ
การใช้งานอยู่เสมอซึ่งปัจจุบันจะมีการน าเครื่องคอมพิวเตอร์มาช่วยในการทดสอบสมรรถนะว่ามีจุดใด
จะต้องซ่อมแซม จุดใดที่ช ารุดเสียหาย ส่วนที่จะต้องท าการปรับปรุงให้ดีขึ้น ซึ่งแต่ละอุปกรณ์อาจจะมี
วิธีการทดสอบที่แตกต่างกันไปก็อยู่ที่ช่างผู้ช านาญที่จะท าการตรวจสอบ เพราะบุคลากรในส านักงานหรือ
โรงงานต่างๆ อาจจะไม่มีผู้ช านาญแต่โดยอาศัยจากบริษัทภายนอกมาช่วยให้การทดสอบแทนก็ได้ 

๔) การตรวจสอบความปลอดภัยด้วยไฟฟ้า คือ การทดสอบการใช้งานที่มุ่งให้ความปลอดภัย
เป็นที่ตั้งแต่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการตรวจสอบมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันจะมีเครื่องมือ
ส าหรับวัดความปลอดภัยในระดับสูงมากมายที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้ และลดการสูญเสียได้มาก
ยิ่งขึ้น 

กล่าวได้ว่า การจัดการเครื่องมือ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ทั้งภายใน และภายนอกองค์การ 
หรือส านักงาน หรือในโรงงานต่าง ๆ มีทั้งเครื่องมือเล็กจนไปถึงเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่จะรักษา ดูแลให้คง
สภาพไว้ให้มากที่สุดโดยผู้ช านาญที่สามารถทราบระบบ และกลไกการท างานจากการ การตรวจตราหรือ
ตรวจพินิจ การท าความสะอาด การทดสอบหน้าที่ และการตรวจสอบความปลอดภัยด้วยไฟฟ้า  เพราะ
หากมีการใช้งาน แต่ขาดการซ่อมบ ารุงจะท าให้เกิดความเสียหายได้ง่าย รวมทั้งไม่สามารถใช้งานเครื่องมือ 
เครื่องจักรชิ้นได้อย่างเต็มสมรรถนะ หากเป็นอุปกรณ์ในส านักงานก็จะขาดประสิทธิภาพต่อการบริหารงาน 
หากเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่ หรือเครื่องกลหนักจะท าให้เกิดอันตรายได้ ดังนั้น การจัดการเครื่องมือ 
เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ นอกจากนี้จากผู้ใช้ต้องเรียนวิธีการใช้งานแล้วยังต้องเรียนรู้วิธีการดูแล 
รักษาในเบื้องต้นเพ่ือลดการสูญงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือ เครื่องจักรชิ้นใหม่ 

๕. Market หมายถึง การบริหารจัดการให้บริการประชาชนจนเกินความพอใจหรือตอบสนอง
ต่อความต้องการอย่างแท้จริงโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐจะต้องมีความชัดเจนของระบบการบริการแบบ
ครบวงจร ลดขั้นตอนการให้บริการ มีความรวดเร็วมีประสิทธิภาพ รวมทั้งความประหยัดของทรัพยากรที่
หน่วยงานใช้การบริการประชาชนต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือให้การบริหารราชการ
แผ่นดินเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ เกิดความ
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คุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น และประชาชนได้รับการอ านวย
ความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 

ค าว่า  “การ” หมายถึง งาน สิ่ง หรือเรื่องที่ท า “บริการ” หมายถึง ปฏิบัติรับใช้ หรือให้ความ
สะดวกต่างๆ “การบริการ” จึงหมายถึง งานที่ปฏิบัติรับใช้ หรือ งานที่ให้ความสะดวกต่างๆ๕๐  หรือ  อีก
ความหมาย “การบริการ” คือ กิจกรรมที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นเพ่ือให้แก่สมาชิกตามความสามารถ
และหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน โดยอาศัยความต้องการของสมาชิกที่ได้รับบริการจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเป็นแนวทางการด าเนินโครงการในระยะต่อไป พร้อมทั้งให้เกิดความพอใจแก่ สมาชิก๕๑  ซึ่ง
ต้องการให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า “การบริการ” เป็นสิ่งที่จับ สัมผัส แตะต้องได้ยาก  และเป็นสิ่งที่เสื่อมสูญ
สลายไปได้ง่าย บริการ จะได้รับการท าขึ้น (โดยจากบริกร) และส่งมอบสู่ผู้รับบริการ (ลูกค้า) เพ่ือใช้สอย
บริการนั้นๆ โดยทันทีหรือในเวลาเกือบจะทันทีทันใดที่มีการให้บริการนั้น๕๒ นอกจากนี้ยังมีความคิดเห็น
ว่า “การบริการ” ไม่ใช่สิ่งที่มีตัวตน แต่เป็นกระบวนการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้ที่ต้องการใช้บริการ (ผู้บริโภค/ลูกค้า/ผู้รับบริการ) กับ ผู้ให้บริการ (เจ้าของกิจการ/พนักงานงาน
บริการ/ระบบการจัดการบริการ) หรือในทางกลับกัน ระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการที่จะตอบสนอง
ความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้บรรลุผลส าเร็จ ความแตกต่างระหว่างสินค้าและการบริการ ต่างก็
ก่อให้เกิดประโยชน์และความพึงพอใจแก่ลูกค้าที่มาซื้อ โดยที่ธุรกิจบริการจะมุ่ง เน้นการกระท าที่
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า น าไปสู่ความพึงพอใจที่ได้รับบริการนั้น ในขณะนี้ธุรกิจทั่วไป มุ่งขาย
สินค้าท่ีลูกค้าชอบและท าให้เกิดความพึงพอใจที่ได้เป็นเจ้าของสินค้านั้น๕๓   

 การบริการ (Services) ยังหมายถึง การกระท ากิจกรรมใดๆ ด้วยร่างกายเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของบุคคลอ่ืน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการอ านวยความสะดวก ความสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับ
ผู้รับบริการได้ ซึ่งการกระท าด้วยร่างกาย : คือการแสดงออกด้วยการแต่งกาย ปฏิบัติการ กิริยา ท่าทาง 
และวิธีการพูดจา ซึ่งการบริการสามารถแสดงออกเป็น ๒ แบบ คือ  

   ๑. ขั้นตอนการให้บริการ เป็นการปฏิบัติการตามขั้นตอน และเทคนิค ของวิธีปฏิบัติที่
ถูกต้อง เหมาะสม เพ่ือให้ผู้รับบริการ ได้ประโยชน์ ตรงตามความต้องการมากที่สุด  

                                                        
  ๕๐ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร : 
อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๓๙), หน้า ๕๗๗. 
  ๕๑วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์, วิจัยธุรกิจยุคใหม่, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
๒๕๔๖), หน้า ๑๕. 
  ๕๒วีระพงษ์ เฉลิมจิระวัฒน์, คุณภาพในงานบริการ, (กรุงเทพมหานคร : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย- 
ญี่ปุ่น, ๒๕๔๒), หน้า ๗. 
  ๕๓จิตตินันท์ เดชะคุปต์, “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาบริการ”, เอกสารการสอนชุดวิชาจิตวิทยาการ
บริการ : เล่มที่ ๑, หน่วยท่ี ๑-๗ นนทบุรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๐), หน้า ๗. 



๓๓ 
 

   ๒. พฤติกรรมการบริการ เป็นการแสดงออกด้านการแต่งกาย สีหน้า แววตา กิริยา 
ท่าทาง และการพูดจา ซึ่งพฤติกรรมที่ดี ย่อมสร้างความสุข ให้เกิดขึ้นกับผู้บริการได้เป็นอย่างดี ได้แก่ การ
แต่งกายที่สุขภาพ สะอาด เรียบร้อย สีหน้าและแววตาที่ยิ้มแย้ม แจ่มใส อ่อนโยน กิริยาท่าทางที่ สุภาพ 
อ่อนน้อม การพูดจาด้วยน้ าเสียงที่นุ่มนวล สุภาพ ชัดเจน ให้เกียรติ มีหางเสียง   

  การบริการ (Services) ยังหมายถึง การกระท ากิจกรรมใดๆ ด้วยร่างกายเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของบุคคลอ่ืน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการอ านวยความสะดวก ความสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับ
ผู้รับบริการได้ ซึ่งการกระท าด้วยร่างกาย : คือการแสดงออกด้วยการแต่งกาย ปฏิบัติการ กิริยา ท่าทาง 
และวิธีการพูดจา ซึ่งการบริการสามารถแสดงออกเป็น ๒ แบบ คือ  

๑. ขั้นตอนการให้บริการ เป็นการปฏิบัติการตามขั้นตอน และเทคนิค ของวิธีปฏิบัติที่
ถูกต้อง เหมาะสม เพ่ือให้ผู้รับบริการ ได้ประโยชน์ ตรงตามความต้องการมากที่สุด  

๒. พฤติกรรมการบริการ เป็นการแสดงออกด้านการแต่งกาย สีหน้า แววตา กิริยา 
ท่าทาง และการพูดจา ซึ่งพฤติกรรมที่ดี ย่อมสร้างความสุข ให้เกิดขึ้นกับผู้บริการได้เป็นอย่างดี ได้แก่ การ
แต่งกายที่สุขภาพ สะอาด เรียบร้อย สีหน้าและแววตาที่ยิ้มแย้ม แจ่มใส อ่อนโยน กิริยาท่าทางที่ สุภาพ 
อ่อนน้อม การพูดจาด้วยน้ าเสียงที่นุ่มนวล สุภาพ ชัดเจน ให้เกียรติ มีหางเสียง๕๔    

การบริการที่ดี จะส่งผลให้ผู้รับบริการมีความรู้สึกชอบหรือพึงพอใจ ทั้งต่อตัวผู้ให้บริการและ
หน่วยงานที่ให้บริการ ดังนี้  

  ๑) มีความชื่นชมในตัวผู้ให้บริการ  
  ๒) มีความนิยมในหน่วยงานที่ให้บริการ  
  ๓) มีความระลึกถงึและยินดีมาขอรับบริการอีก  
  ๔) มีความประทับใจที่ดีไปอีกนาน 
 ๕) มีการบอกต่อไปยังผู้อ่ืนหรือแนะน าให้มาใช้บริการเพิ่มขึ้น  
  ๖) มีความภักดีต่อหน่วยบริการที่ให้บริการ  
  ๗) มีการพูดถึงผู้ให้บริการและหน่วยงานในทางท่ีดี 

 การบริการที่ไม่ดี จะส่งผลให้ผู้รับบริการมีความรู้สึกไม่ชอบหรือไม่พึงพอใจ ทั้งต่อผู้ให้บริการ
และหน่วยงานที่ให้บริการ ดังนี้  
   ๑) มีความรังเกียจตัวผู้ให้บริการ  
  ๒) มีความเสื่อมศรัทธาในหน่วยงานที่ให้บริการ  
  ๓) มีความผิดหวังและไม่มาใช้บริการอีก  

                                                        
 ๕๔ตรีเพ็ชร์ อ่ าเมือง, คู่มือ-เทคนิคการให้บริการด้วยใจ, งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย์กองบริหารงาน
ทัว่ไป ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, มปป. (อัดส าเนา). 



๓๔ 
 

 ๔) มีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อการบริการของหน่วยงานไปอีกนาน  
  ๕) มีการบอกต่อไปยังผู้อ่ืนหรือแนะน าไม่ให้ผู้อื่นมาใช้บริการ  
  ๖) มีการพูดถึงผู้ให้บริการและหน่วยงานในทางท่ีไม่ดี๕๕ 
  การบริการเป็นความพยายามในการใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ ความกระตือรือร้น
ของผู้ให้บริการในการน าเสนอการบริการให้แก่ผู้รับบริการด้วยความเต็มใจ จริงใจ และให้เกียรติ เพ่ือให้
สามารถตอบสนองต่อความต้องการ และความคาดหวัง รวมทั้งเพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่
ผู้รับบริการ๕๖  ซึ่งจะลักษณะการแสดงออกตามพฤติการณ์ ๓ ทางประกอบด้วย 

  ๑) ทางกาย ต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสดชื่นด้วยอาการกระปรี่กระเปร่า ไม่ง่วง
เหงาหาวนอน เซื่องซึม มีลักษณะทะมัดทะแมง กระฉับกระเฉง กระชุ่มกระชวน หน้าตาสดใส หวีผม
เรียบร้อย ไม่ปล่อยผมรุงรัง หรือหัวยุงเป็นกระเซิง การแต่งกายเรียบร้อย ยิ้ม ไหว้ หรือทักทายเหมาะสม 
กิริยาสุภาพ เป็นคุณสมบัติข้ันพื้นฐาน นอกจากนั้นต้องวางตัวเป็นมิตร เปิดเผย จริงใจ สนองความต้องการ
ของผู้รับบริการอยา่งกระตือรือร้นแสดงความเต็มใจที่จะให้บริการ  

  ๒) ทางวาจา ต้องใช้ถ้อยชวนฟัง น้ าเสียงไพเราะชัดเจน พูดมีหางเสียง มีค าขานรับ
เหมาะสม กล่าวต้อนรับและสอบถามว่าจะให้ช่วยบริการอย่างไร พูดแต่น้อยฟังให้มาก ไม่พู ดแทรก ไม่
กล่าวค าต าหนิ อาจพูดทวนย้ าสิ่งที่มีผู้มาติดต่อต้องการให้เขาฟังเพ่ือความเข้าใจตรงกัน พูดให้เกิด
ประโยชน์ต่อผู้รับบริการ ไม่พูดมากจนเกินจริง พูดเพ่ือความสบายใจของผู้รับบริการ และใช้ถ้อยค าที่
เหมาะสม  

  ๓) ทางใจ ต้องท าจิตใจให้เบิกบานแจ่มใส ยินดีที่จะต้อนรับ ไม่รู้สึกขุ่นเคืองที่จะต้อง
รับหน้า หรือพบปะกับคนแปลกหน้าที่ไม่คุ้นเคยกนมาก่อน แต่มาเรียกร้องต้องการนั้นต้องการนี้ ไม่ปล่อย
ให้จิตใจหม่นหมอง ใจลอยขาดสมาธิในการท างาน เศร้าซึม เบื่อหน่ายหรือเซ็ง๕๗  

นอกจากนี้ การปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐยังมีเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่าง
สม่ าเสมอและเนื่องจาก มาตรา ๓/๑ แห่ง พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ บัญญัติให้
การก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการ
ปฏิบัติราชการ เพ่ือให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีกระท าโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  ดังนั้น จึง

                                                        
  ๕๕สมิต สัชฌุกร, ศิลปะการให้บริการ, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๔๘), หน้า 
๑๔-๑๕. 
  ๕๖ส านักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม , คู่มือ มาตรฐานการให้บริการ, ๒๕๕๔, หน้า ๖, (อัด
ส าเนา). 
  ๕๗ทันดร ธนะกลบริภัณฑ์, มาตรฐานการให้บริการ, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๒), หน้า ๗, (อัด
ส าเนา). 



๓๕ 
 

เป็นไปได้ว่าในอนาคตข้างหน้า ระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองน่าจะอยู่ในสภาพที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

นอกจากทางด้านส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.๒๕๕๖ - พ.ศ.๒๕๖๑) โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ ๑ ว่าด้วยการสร้างความ
เป็นเลิศในการให้บริการประชาชนประกอบด้วย ๓ แนวทาง ได้แก่  

  ๑) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน ได้แก่ ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาระบบ
การเชื่อมโยงงานบริการซึ่งกันและกัน ยกระดับการด าเนินงานของศูนย์บริการร่วม (One Stop Service) 
ส่งเสริมให้ส่วนราชการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาใช้ในการให้บริการ ประชาชน (e-
Service)ส่งเสริมให้มีเว็บไซต์กลางของภาครัฐ (Web Portal) ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการให้บริการ
ประชาชนที่มีความเชื่อมโยงกันระหว่างหลาย ส่วนราชการ ส่งเสริมให้มีการน าระบบการรับประกัน
คุณภาพมาตรฐานการให้บริการ (Service Level Agreement) และส่งเสริมให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบบริการภาครัฐโดยใช้ประโยชน์จากบัตรประจ าตัว ประชาชน 

  ๒) เสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการที่เป็นเลิศ ได้แก่ ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐมีการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ค่านิยม และหล่อหลอมการสร้าง วัฒนธรรมองค์การให้ข้าราชการ และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตใจที่เอ้ือต่อการให้บริการที่ดี และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐยกระดับระบบการ
บริการประชาชนโดยการจ าแนกกลุ่มผู้รับบริการ การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการ
เพ่ือให้สามารถน ามาปรับปรุง และพัฒนา คุณภาพการบริการได้อย่างจริงจัง 

 ๓) พัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
ได้แก่ ส่งเสริมให้ส่วนราชการมีการพัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
ของประชาชนอย่างจริงจัง และวางหลักเกณฑ์ แนวทาง และกลไกการช่วยเหลือเยียวยาเมื่อประชาชน
ได้รับความไม่เป็นธรรม หรือได้รับความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดของการด าเนินการของภาครัฐ
และปัญหา ที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือปัญหาอื่นๆ ที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้อง๕๘ 

   กล่าวได้ว่า การบริการสาธารณะหรือการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนฐานะผู้
ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐซึ่งต้องให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ เต็มก าลังศักยภาพที่มีเพ่ือ
สร้างคุณประโยชน์ให้กับประชาชนในฐานะผู้เสียภาษีจะสร้างระบบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการรับบริการที่
เพ่ิมมากยิ่งขึ้น เช่น ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาระบบการเชื่อมโยงงานบริการซึ่งกันและกัน 
ยกระดับการด าเนินงานของศูนย์บริการร่วม (One Stop Service) เสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการที่
เป็นเลิศ พัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นต้น ที่

                                                        
 ๕๘ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ , แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.
๒๕๕๖ - พ .ศ.๒๕๖๑) , [ออนไลน์ ] , แหล่ งข้อมู ล  : http://www.opdc.go.th/lite/content0802.html [ ๒๒ 
พฤษภาคม ๒๕๕๙]. 
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สามารถท าให้ประชาชนได้รับการบริการที่ อีกทั้งคุณลักษณะของผู้ให้บริการจะต้องมองถึงพฤติกรรมการ
ให้บริการที่ดี  เช่น การวางตัวเป็นมิตร เปิดเผย จริงใจ สนองความต้องการของผู้รับบริ การอย่าง
กระตือรือร้นแสดงความเต็มใจที่จะให้บริการ พูดให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการ ไม่พูดมากจนเกินจริง พูด
เพ่ือความสบายใจของผู้รับบริการ และใช้ถ้อยค าที่เหมาะสม และมีจิตใจให้เบิกบานแจ่มใส ยินดีที่จะ
ต้อนรับ ไม่รู้สึกขุ่นเคืองที่จะต้องรับหน้า หรือพบปะกับคนแปลกหน้า ดังนั้น การให้บริการสาธารณะหรือ
การบริการต่อหน่วยงานอ่ืน และการบริการประชาชนเป็นหน้าที่ เป็นพันธกิจของหน่วยงานรัฐที่พ่ึงกระท า
ให้มีมาตรฐานการบริการสูงสุดเพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบราชการในยุคใหม่ต่อไป 

๖. Morality หมายถึง การบริหารจัดการจริยธรรม เป็นอีกหนึ่งประเด็นใหญ่ส าหรับส าหรับ
องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะต้องน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้เป็นตัวชี้วัดส าหรับการปฏิบัติงานในองค์กร
อย่างต่อเนื่อง อันสะท้อนเป็นค่านิยมร่วมกันทั่วทั้งองค์กรที่เป็นไปเพ่ือความโปร่งใส ความคุ้มค่า คุณธรรม
จริยธรรม ความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมจากประชาชน และเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติตามหลักนิติธรรม
นอกจากนี้เรื่องขวัญและก าลังใจของบุคคลในระบบซึ่งเป็นเรื่องส าคัญ หมายถึง ค่านิยมของคนที่มีต่อ
ระบบหรือต่อองค์กรมากกว่า ซึ่งเป็นค่านิยมของคนในระบบที่มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นค่านิยมของผู้บริโภคหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนให้ระบบอยู่รอด 
และกระตุ้นจูงใจด้วยวิธีต่างๆ ก็มีจุดมุ่งหมายในสิ่งนี้ระบบที่ขาดค่านิยมหรือขาดความเชื่อมั่นของบุคคล 
ระบบนั้นก็มักจะอยู่ต่อไปไม่ได้ จะต้องประสบกับความล้มเหลวในที่สุด๕๙ ดังนั้น การบริหารเชิงจริยธรรม
ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญมาก เพราะการท างานใด ๆ ด้วยใจที่มีจริยธรรม นั่นหมายความว่า งานนั้น
ย่อมมีโอกาสที่จะประสบความส าเร็จมากกว่างานที่ต้องท าด้วยความจ าใจ เพราะหากท างานด้วยใจย่อมจะ
มีความตั้งใจท า รู้สึกสนุกกับงานก าลังท าอยู่ ไม่เบื่องาน ยิ่ งสามารถท าให้คนอ่ืน ๆ เชื่อและให้ใจอย่าง
เต็มที่โอกาสที่งานจะประสบผลส าเร็จในการท างานย่อมมีมากขึ้น เพราะบุคลากรจะให้ความช่วยเหลือใน
การท างานขององค์กรด้วยความเต็มใจ และไม่หวังผลตอบแทน สรุปก็คือว่าไม่ว่าจะท างานใด ๆ ให้
ประสบผลส าเร็จได้จะต้องมีเงิน มีคน และมีใจ๖๐ 

  จริยธรรมเป็นธรรมชาติหรือหลักธรรมที่บุคคลควรประพฤติ จัดว่าเป็นคุณธรรมที่แสดงออก
ทางร่างกายในลักษณะที่ดีงามถูกต้องอันเป็นสิ่งที่ประสงค์ของสังคมและจริยธรรมจะมีได้จ าต้องอาศัยหลัก
ค าสอนทางศาสนา อันได้แก่ ศีล (precept) หมายถึง หลักหรือกฎเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติเพ่ือคัดหรือ
ฝึกหัดกายและวาจาให้เรียบร้อยให้เป็นปกติ กล่าวคือจะพูดหรือท าสิ่งใดให้เป็นไปตามปกติอย่าให้ผิดปกติ 
(ผิดศีล) เช่น พูดให้ถูกต้อง ให้เป็นธรรม กระท าให้ถูกต้อง ให้เป็นธรรม เมื่อพูดหรือกระท าถูกต้องเป็น
ธรรม ย่อมมีความสุข ความสบาย เยือกเย็น ไม่เดือดร้อนอันเป็นผลการมีความสุข ความสบาย เยือกเย็น 

                                                        
  ๕๙Autchariyaporn Kingkan, องค์ประกอบแบบ 6 M, [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล : http://autchariyaporn. 
blogspot.com/ [ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙]. 
 ๖๐ศิรินยา สิงห์ค า, 5M แห่งความส าเร็จ, [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล : https://www.l3nr.org/posts/66619 
[ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙]. 

https://plus.google.com/110884027987156771514
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ไม่เดือดร้อน ดังกล่าวจึงเป็นผลของการมีศีลหรือเป็นผลแห่งการมีคุณธรรมในจิตใจ เมื่อมีคุณธรรมในจิตใจ
แล้วก็เป็นเหตุให้ประพฤติจริยธรรมได้ถูกต้องดังนั้น คุณธรรมและศีลจึงเป็นโครงสร้างจริยธรรม๖๑ของ
มนุษย์และมีขอบเขตรวมถึงพฤติกรรมทางสังคมประเภทต่างๆ ด้วย ลักษณะ และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
จริยธรรมจะมีคุณสมบัติประเภทใดประเภทหนึ่งในสองประเภท คือ เป็นลักษณะที่สังคมต้องการให้มีอยู่ใน
สมาชิกในสังคมนั้น คือ เป็นพฤติกรรมที่สังคมชมชอบให้การสนับสนุน และผู้กระท าส่วนมากเกิดความ
พอใจว่า การกระท านั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม ส่วนอีกประการหนึ่ง คือ ลักษณะที่สังคมไม่ต้องการให้มี
อยู่ในสมาชิกในสังคม เป็นการกระท าที่สังคมลงโทษหรือพยายามก าจัดและผู้กระท าพฤติกรรมนั้น
ส่วนมากรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่สมควร ฉะนั้นผู้ที่มีจริยธรรมสูง คือ ผู้ที่มีลักษณะและพฤติกรรม
ประเภทแรกมากและประเภทหลังน้อย๖๒ที่มีต้อความรู้สึกผิดชอบชั่วดี เป็นกฎเกณฑ์ และมาตรฐานของ
ความประพฤติในสังคมซึ่งบุคคลจะพัฒนาขึ้นจนมีพฤติกรรมในสังคม ซึ่งบุคคลจะพัฒนาขึ้นจนมีพฤติกรรม
ของตนเองได้นั้น สังคมจะเป็นตัวตัดสินว่า การกระท านั้นถูกหรือผิด โดยในแต่ละสังคมจะมีเกณฑ์ในการ
ตัดสินของสังคมนั้น๖๓ 

   โดยพ้ืนฐานและหลักจริยธรรมการบริหารภาครัฐมักจะขึ้นอยู่กับบริบทปรัชญาวิธีคิดด้านสังคม
และการเมืองที่เป็นกระแสหลัก ในแนวคิดเสรีนิยมแบบดั้งเดิม หลักจริยธรรมการบริหารสาธารณะผูกติด
อยู่กับหลักการแยกการเมืองและการบริหารออกจากกัน การบริหารเน้นรูปแบบและพฤติกรรมของระบบ
ราชการเป็นรากฐาน จริยธรรมการบริหารสาธารณะจึงอยู่ในกรอบของเป้าหมายการสร้างประสิทธิภาพ 
ต่อมามุมมองการบริหารในแนวธุรกิจเอกชนได้รับความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจที่จะน ามาปรับใช้ใน
การบริหารภาครัฐ โดยเฉพาะ ข้อเสนอในรูปแบบของการบริหารสาธารณะใหม่ (NPM) ดังนั้น 
แนวความคิดหลักการ และพฤติกรรมเน้นตลาดจึงกลายเป็นแม่แบบของการสร้างรูปแบบจริยธรรมการ
บริหารของภาครัฐ อย่างไรกันตามหลักการจริยธรรมเน้นตลาดนี้ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก 
โดยเฉพาะในด้านผลกระทบต่อหลักการและคุณค่าของระบบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตย 
การเคลื่อนไหวทางความคิดและข้อเสนอการบริการสาธารณะแนวใหม่ (NPS) จึงเกิดขึ้นเพ่ือเป็นรูปแบบ
ทางเลือกท้ังในด้านหลักการบริหารและจริยธรรมที่การบริหารภาครัฐควรยึดถือเป็นสิ่งที่ดีงามและถูกต้อง
ในกรณีของสังคมไทย สถานภาพของหลักการบริหารภาครัฐและจริยธรรมที่เกี่ยวพันกันยังอยู่ในภาวะ
สับสน รัฐบาลแต่ละยุคสมัยไม่มีความชัดเจนว่าประชาธิปไตยของไทยควรตั้งอยู่บนหลักการอะไรบ้างและ
หลักการบริหารสาธารณะควรยึดถืออะไรเป็นสาธารณะ สถาบันวิชาการที่จัดการเรียนการสอนด้านรัฐ

                                                        
 ๖๑บุญมี  แท่นแก้ว, จริยธรรมกับชีวิต, พิมพ์ครั้งท่ี ๖, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๒), หน้า ๒๕. 
  ๖๒ดวงเดือน พันธุมนาวิน , ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมการวิจัยและการพัฒนาบุคคล ,  (กรุงเทพมหานคร : 
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, ๒๕๔๔), หน้า ๓. 
  ๖๓Kohlberg, L., Development of moral character and moral ideology in moral 
reasoning, Review of child development research, (Hartford: Connecticul Printers. 1984 ), pp. 383 – 
432. 



๓๘ 
 

ประศาสนศาสตร์เองกนไม่ค่อยมีความสนใจหรือใส่ใจที่จะศึกษาค้นคว้าว่าการบริหารสาธารณะของไทยมี
สภาพความเป็นจริงเช่นไรและควรปรับแก้ทิศทางและเนื้อหาอะไรบ้าง อาจจะเป็นไปได้ที่ปรากฏการณ์
ความชั่วร้ายทางการบริหาร (administrative evils) ได้เกิดขึ้นในสังคมไทยมานานแล้ว แต่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐยังไม่ได้ตระหนัก ขณะเดียวกันนักวิชาการเองยังคิดว่าไม่ใช่ธุระของตัว ผู้ได้รับผลของความชั่วร้ายคือ
ประชาชนที่ต้องทนรับกรรมที่สร้างโดยผู้ครองอ านาจรัฐ๖๔ที่สอดคล้องระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒ ขึ้น มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ 
สิงหาคม ๒๕๔๒ โดยทุกส่วนราชการต้องถือปฏิบัติและรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 
ตามระเบียบนี้ได้ระบุถึงหลักส าคัญของธรรมาภิบาล ๖ หลัก คือ  

 ๑. หลักนิติธรรม เป็นการตรากฎหมายและกฎข้อบังคับให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่
ยอมรับของสังคมอันจะทาให้สังคมยินยอมพร้อมใจกันปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎข้อบังคับเหล่านั้น โดย
ถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช้อ าเภอใจหรืออ านาจของบุคคล 

 ๒. หลักคุณธรรม เป็นการยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดถือ
หลักนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือเป็นตัวอย่างแก่สังคม และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไป
พร้อมกัน เพ่ือให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็น
นิสัยประจ าชาติ 

 ๓. หลักความโปร่งใส เป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติโดยปรับปรุง
กลไกการทางานขององค์การทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่าง
ตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและมีกระบวนการให้
ประชาชนตรวจสอบความชัดเจน 

 ๔. หลักการมีส่วนร่วม เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และเสนอความเห็นใน
การตัดสินใจปัญหาส าคัญของประเทศ ไม่ว่าจะด้วยการแสดงความคิดเห็นการไต่สวนสาธารณะ ประชา
พิจารณ์ และการแสดงประชามติ 

 ๕. หลักความรับผิดชอบ เป็นการตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความส านึกในความรับผิดชอบต่อ
สังคม การใส่ใจในปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาตลอดจนการเคารพใน
การแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง และความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระท าของตน 

                                                        
  ๖๔โกวิทย์ กังสนันท์, ผู้อ านวยการโครงการบัณฑิตศึกษา คณะทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์, จริยธรรมของการบริหารภาครัฐแนวใหม่ , [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล : http://kpi.ac.th/media/pdf/M7_ 
93.pdf [ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙]. 

http://kpi.ac.th/media/pdf/M7_


๓๙ 
 

  ๖. หลักความคุ้มค่า เป็นการบริหารและใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ส่วนร่วม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่าสร้างสรรค์สินค้า และบริการที่มี
คุณภาพสามารถแข่งขันได้ในเวทีนานาชาติ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน๖๕ 

  กล่าวได้ว่า การบริหารเชิงจริยธรรมของหน่วยงานรัฐ หรือองค์กรต่าง ๆ เป็นเรื่องที่มีความ
จ าเป็นและมีความส าคัญอย่างมากยิ่งเป็นภาครัฐยิ่งต้องตระหนักรู้เพ่ือการท าหน้าที่การงานของตนเองให้
สมบูรณ์มากที่สุด ไม่หนีงาน ไม่ละเว้นการปฏิบัติงาน จะต้องท าให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจ สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการขององค์กร นอกจากนี้ การบริหารเชิงจริยธรรมจะบทบาทอย่างมากต่อนัก
บริหารหรือผู้บริหารองค์กร หรือผู้น าในองค์กรนั้น ๆ ซึ่งต้องอาศัยการบริหารงานให้สอดคล้องกับหลักธรร
มาภิบาลทั้ง ๖ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความ
รับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า อันเป็นตัวชี้วัดคุณสมบัติของนักบริหารให้ตรงตามหลักเกณฑ์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีทั้งกลไก กระบวนการ และวิธีการปฏิบัติเพ่ือไปสู่คุณงามความดีในระดับต่าง ๆ อีกทั้ง
ยังจะต้องสร้างความอุ่นใจ ความเชื่อใจ และเป็นที่พ่ึงพาของบุคลากรในยามทุกข์ร้อน หรือเกิดปัญหาต่อ
การปฏิบัติงานได้ 

 สรุปได้ว่าในงานวิจัยนี้จะใช้ปัจจัยทางการจัดการ 6M ประกอบด้วย การบริหารจัดการคน 
(Men) การบริหารจัดการงบประมาณ (Money) การบริหารจัดการทั่วไป ( Management) การบริหาร
จัดการวัสดุอุปกรณ์ (Material) การเครื่องจักร และเครื่องมือเครื่องใช้  (Machine) การบริหารจัดการ
ให้บริการประชาชน (Market) และการบริหารจัดการจริยธรรม  

ตารางท่ี ๒.๑ แสดงการสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีการบริหารจัดการ 
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๑ ๒ ๓ ๔ 
๑.  วรพจน บุษราคัมวดี √    
๒. สมยศ นาวีการ  √   
๓. จุมพจน์ วนิชกุล  √   
๔. สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์  √   

 
                                                        
  ๖๕ธีระพล อรุณะกสิกร (บรรณาธิการ), ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์วิญญูชน,๒๕๔๒), หน้า ๘ - ๑๐. 
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ตารางท่ี ๒.๑ แสดงการสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีการบริหารจัดการ (ต่อ) 

 
       องค์ประกอบ 
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๑ ๒ ๓ ๔ 
๕ เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ  √   
๖ พิทยา บวรวัฒนา  √   
๗ มหาวิทยาลยสุโขทัยธรรมาธิราช  √   
๘ ธิติมา ไชยมงคล  √   
๙ วรรณพร พุทธภูมิ พิทักษ์และ

กัญญามน อินหว่าง 
 √ √  

๑๐ สถาบันพัฒนาข้าราชการพล
เรือน 

 √ √  

๑๑ พงกะพรรณ ตะกลมทอง  √ √  
๑๒ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ  √ √ √ 
๑๓ L. M. Spencer, & Spencer, S. 

M 
  √  

๑๔ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น   √  
๑๕ อาภรณ์ แก้วสลับศรี   √  
๑๖ สถาบันพระปกเกล้า   √  
๑๗ กิตติพงษ์ กิตยารักษ์   √  
๑๘ Autchariyaporn Kingkan    √ 
๑๘ ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ    √ 
๑๙ อ านวย แสงสว่าง    √ 
๒๐ พีรศักดิ์ โตค าวรพจน์    √ 
๒๑ สาธิต นฤภัย    √ 
๒๒ ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์    √ 
๒๓ ธงชัย สันติวงษ์    √ 
๒๔ นพ ศรีบุญนาค    √ 

 

https://plus.google.com/110884027987156771514
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ตารางท่ี ๒.๑ แสดงการสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีการบริหารจัดการ (ต่อ) 

 
       องค์ประกอบ 
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๑ ๒ ๓ ๔ 
๒๕ ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 
   

√ 

๒๖ สันติ บุญภิรมย์    √ 
๒๗ ส านักงานนโยบายแผนและ

งบประมาณ 
   

√ 

๒๘ คมสัน พวงเดช และจิดาภา 
เอ่ียมวงษ์ 

   
√ 

๒๙ ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ    √ 
๓๐ สุธี สุทธิสมบูรณ์ และ สมาน รังสิ

โยกฤษฎ์ 
   

√ 

๓๑ Holt, D.H    √ 
๓๒ พนัส หัสนาคินทร์    √ 
๓๓ ภารดี อนันต์นาวี    √ 
๓๔ Henri Fayol    √ 
๓๕ Frederick.W.Taylor    √ 
๓๖ William Ouchi    √ 
๓๗ วีระพงษ์ เฉลิมจิระวัฒน์    √ 
๓๘ สมชาติ แตรตุลาการ    √ 
๓๙ ราชบัณฑิตยสถาน    √ 
๔๐ วัชราภรณ์ สุริยาภวิัฒน์    √ 
๔๑ จิตตินันท์ เดชะคุปต์    √ 
๔๒ ตรีเพ็ชร์ อ่ าเมือง    √ 
๔๓ สมิต สัชฌุกร    √ 
๔๔ ส านักงานกิจการนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
   

√ 



๔๒ 
 

ตารางท่ี ๒.๑ แสดงการสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีการบริหารจัดการ (ต่อ) 

 
       องค์ประกอบ 
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๑ ๒ ๓ ๔ 
๔๕ ทันดร ธนะกลบริภัณฑ์    √ 
๔๖ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ 
   

√ 

๔๗ รินยา สิงห์ค า    √ 
๔๘ บุญมี  แท่นแก้ว    √ 
๔๙ ดวงเดือน พันธุมนาวิน    √ 
๕๐ Kohlberg, L    √ 
๕๑ โกวิทย์ กังสนันท์    √ 
๕๒ ธีระพล อรุณะกสิกร    √ 

รวม ๑ ๑๑ ๙ ๓๗ 
 
๒.๒ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวม 
  ๒.๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาวะแบบองค์รวม 

  นับเป็นเวลาประมาณ ๕๐ ปีที่ผ่านมาองค์การอนามัยโลก (World Health Organization) ซึ่ง
เรียกโดยย่อว่า WHO ได้ให้บทนิยามของค าว่า “สุขภาพ” ไว้ว่า “สุขภาพ คือความสุขที่สมบูรณ์ทั้งทาง
ร่างกาย จิตใจ และสังคม ไม่เพียงแต่ความปราศจากโรคหรือทุพพลภาพเท่านั้น” ความหมายของค าว่า
สุขภาพดังกล่าวนี้ใช้กันแพร่หลายทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการแพทย์และสาธารณสุข ต่อมา
ผู้เชี่ยวชาญขององค์การอนามัยโลกหลายคนมีความเห็นว่าบทนิยามที่ได้ให้ไว้ยังขาดความสมบูรณ์ น่าจะมี
การเพ่ิมองค์ประกอบทางจิตวิญญาณเข้าไปด้วยดังนั้นค าจ ากัดความของสุขภาพขององค์การอนามัยโลก 
ค าว่า “สุขภาพ” หรือ Health จึงหมายถึงสุขภาวะที่สมบูรณ์ ใช้ค าว่า “Complete Well-being” ทาง
กาย (Physical) ทางจิต(Mental) ทางสังคม (Social) และทางจิตวิญญาณ (Spiritual) ฉะนั้นค าจ ากัด
ความดังกล่าวเป็นค านิยามที่ลึกที่สุดกว้างที่สุด ครอบคลุมทุกอย่างทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทาง
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จิตวิญญาณ สุขภาพจึงไม่ใช่เรื่องโรค เรื่องโรงพยาบาล หรือเรื่องยาเท่านั้น แต่เป็นเรื่องที่ครอบคลุมไป
ทั้งหมด๖๖ 

  ปัจจุบันนี้ กระบวนทัศน์หรือวิธีคิดในเรื่องของสุขภาพแบบแยกส่วนก าลังถูกเปลี่ยนไปสู่วิธีคิด
แบบองค์รวม ซึ่งก าลังได้รังความสนใจจากวงการแพทย์ สาธารณสุข และสังคมมากขึ้น ทั้งนี้โดยอาศัย
หลักคิดเชิงนิเวศวิทยา กล่าว คือ ความเป็นปกติสุขของชีวิตคนเราแต่ละคน ประกอบด้วยความสัมพันธ์
ของระบบย่อยๆ ที่อยู่ภายใต้ตัวคน ทั้งองค์ประกอบด้านร่างกาย ตั้งแต่เซลล์ โมเลกุล เนื้อเยื้อ และอวัยวะ
ต่างๆ องค์ประกอบทางจิตใจ คือ ความรู้สึก ความคิด และองค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อมภายนอกตัวคน 
เช่น ดิน น้ า อากาศ รวมทั้งชีวิตอ่ืน ๆ (ครอบครัว พ่อแม่ ญาติ สังคม) พืช สัตว์ จุลินทรีย์ ฯลฯ ทุก
องค์ประกอบมีความสัมพันธ์กัน มีหน้าที่ท างานสอดประสานคล้องจองกันโดยที่ความสัมพันธ์นี้มีการ
เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา และถูกควบคุมด้วยการจัดระเบียบตัวเองที่พอเหมาะพอดีอยู่ในภาวะที่สมดุล 
เรียกว่า ดุลยภาพของชีวิต หากองค์ประกอบส่วนใดก็ตามเกิดผิดปกติ ก็จะส่งผลต่อความสัมพันธ์และการ
ท างานท าหน้าที่ของระบบเรียกว่า ขาดความสมดุลหรือขาดดุลยภาพ ระบบก็จะพยายามปรับตัวให้กลับสู่
ความสมดุล ถ้าปรับตัวไม่ได้จะแสดงออกด้วยการเจ็บป่วยต่างๆ ทั้งกายและจิตใจ เช่น มีไข้ ปวดหัว เมื่อย
เนื้อเมื่อยตัว คลื่นไส้ อาเจียน เครียด นอนไม่หลับ วิตกกังวล หรือแม้แต่โรคทางจิตต่าง ๆ ฯลฯ หาก
ร่างกายสามารถปรับตัวให้คืนสู่สภาวะสมดุลได้ สุขภาพดีก็จะด ารงอยู่ ชีวิตก็จะมีความเจริญมีความสุข จึง
อยู่บนกฎเกณฑ์ที่ว่า ส่วนรวมทั้งหมดถูกสร้างขึ้นมาจากส่วนย่อย ๆ ที่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องและพ่ึงพากัน ไม่
สามารถแยกออกจากกันได้ เพราะถ้าส่วนหนึ่งส่วนใดถูกท าลายไป อีกส่วนหนึ่งจะถูกท าลายไปด้วย 
เช่นเดียวกับชีวิตมนุษย์แต่ละคนจะประกอบด้วยร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ถ้าองค์ประกอบใด
องค์ประกอบหนึ่งของชีวิตสูญเสียการท างานไป ก็จะส่งผลต่อองค์ประกอบอ่ืน ๆ ที่เหลือในขณะเดียวกัน
ชีวิตและชีวิตองค์ประกอบของชีวิตแต่ละด้านก็จะเกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์กับสรรพสิ่งแวดล้อมเช่นกัน 
แม้ว่าองค์รวมจะมีส่วนย่อยหลายอย่างมาประกอบกันก็ตาม และทว่าองค์รวมก็มีคุณสมบัติใหม่ที่
ส่วนประกอบย่อยไม่มี ดังนั้น ตามแนวคิดสุขภาพแบบองค์รวมนี้จึงสอดคล้องกับนิยามดั้งเดิมขององค์การ
อนามัยโลก กล่าวว่า สุขภาวะมิได้หมายถึงการปราศจากโรค แต่หมายรวมถึงสภาวะที่ชีวิตมีความปกติสุข
สามมารถรักษาสมดุลของระบบความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบย่อยไว้ได้ ทั้งองค์ประกอบด้านร่างกาย 
จิตใจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภาวะสมดุลเช่นนี้เรียกว่า สุขภาวะหรือการมีสุขภาพที่ดี๖๗ 

  ทิศทางการพัฒนาสุขภาวะที่ถูกต้องจะต้องมีแนวคิดที่ถูกต้องเป็นพ้ืนฐาน การสรุปบทเรียน
กระบวนการพัฒนาสุขภาพในอดีตและความคิดเห็นทั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิและจากเวทีการระดมความเห็น
ต่างๆ ได้ข้อสรุปที่ตรงกันว่า การที่จะยกระดับเพดานความส าเร็จของการพัฒนาสุขภาพนั้น จ าเป็นต้องมี

                                                        
  ๖๖ประเวศ วะสี, การจัดการความรู้ : กระบวนการปลดปล่อยมนุษย์สู่ศักยภาพ เสรีภาพและความสุข , 
(กรุงเทพมหานคร : สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม, ๒๕๔๘), หน้า ๑๓. 
  ๖๗ กรรณิการ ปัญญาวงศ์ และพนัส พฤกษ์สุนันท์, วิชาการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม, เอกสารประกอบการ
สอน, (คณะศิลปะศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน, ๒๕๕๕), หน้า ๖. 
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การปรับกระบวนทัศน์เกี่ยวกับสุขภาพ โดยไม่เพียงแต่ต้องมองสุขภาพทั้งในมิติทางกาย ใจ สังคม และจิต
วิญญาณแล้ว ยังต้องมองให้เชื่อมโยงกับเหตุปัจจัยทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และ
สิ่งแวดล้อม แทนที่จะมองสุขภาพเป็นเพียงแต่การรักษาโรค แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ จึงต้อง
ยึดแนวคิดหลักที่ถือว่า “สุขภาพ คือสุขภาวะ” 

  ทัศนะที่มองการมีสุขภาพดีจ ากัดอยู่ที่การเยียวยารักษาโรคได้ท าให้ระบบสุขภาพของ
สังคมไทยเป็นแบบตั้งรับ กล่าวคือเป็นระบบสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ก็เฉพาะเมื่อเกิดการ
เจ็บป่วยแล้วเท่านั้น มาตรการต่าง ๆ จึงเป็นไปเพ่ือซ่อมสุขภาพมากกว่าสร้างสุขภาพ แนวคิดหลัก 
"สุขภาพคือสุขภาวะ" ถือว่า สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะที่สมบูรณ์และมีดุลยภาพทั้งทางกาย ทางใจ ทาง
สังคม และทางจิตวิญญาณ สุขภาพจึงแยกไม่ได้จากวิถีชีวิตที่จะต้องด าเนินไปบนพ้ืนฐานของความถูกต้อง
พอดี โดยด ารงอยู่ในครอบครัว ชุมชนและสังคมที่พัฒนาอย่าง "สมดุล" ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
และสิ่งแวดล้อม๖๘ 

  “สุขภาพ” คือภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม 
เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล“ปัญญา” หมายถึง ความรู้ทั่ว รู้เท่าทันและความเข้าใจอย่างแยกได้
ในเหตุผลแห่งความดี ความชั่ว ความมีประโยชน์และความมีโทษ ซึ่งน าไปสู่ความมีจิตอันดีงามและ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เมื่อมีการบัญญัติค าว่าสุขภาวะขึ้นมา๖๙สุขภาพจึงแยกไม่ได้จากวิถีชีวิตที่จะต้องด าเนินไป
บนพ้ืนฐานของความต้องพอดี โดยด ารงอยู่ในครอบครัวชุมชนและสังคมที่พัฒนาอย่างสมดุลสุขภาวะทาง
ทางจิตวิญญาณในปัจจุบันใช้ค าว่า สุขภาวะด้านปัญญา หมายถึง ความฉลาดรู้ น าไปสู่ชีวิตที่สมดุล 
สุขภาพนี้ได้มีการเปลี่ยนจุดเน้นเดิม ซึ่งพูดถึงเรื่องการแก้ปัญหาเมื่อเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นแล้วเป็นหลัก 
ต่อมาได้เน้นในเรื่องของการป้องกันหรือการสร้างเสริมสุขภาพก่อนที่จะเกิดโรคขึ้นควบคู่กันไปด้วย โดย
เชื่อว่าวิธีการดังกล่าวนี้จะช่วยให้เราสามารถที่จะสร้างสุขภาพได้ดีกว่า หรือพูดในภาษาที่สั้นๆ เน้นที่การ
สร้างน าซ่อม การเปลี่ยนแปลงบทบาทพฤติกรรมสุขภาพจาก “เชิงรับ” มาเป็น “เชิงรุก 

  เพราะฉะนั้น สุขภาพ คือ สุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณท่ีเชื่อมโยง
สัมพันธ์กันอย่างเป็นบูรณาการ การพัฒนาสุขภาพจึงไม่สามารถด าเนินการอย่างแยกขาด ตัดตอน และไม่
สามารถบรรลุผลได้โดยการด าเนินการของหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใดหรือภาคหนึ่งภาคใดอย่างแยกส่วน 
แต่ต้องด าเนินการพัฒนาระบบสุขภาพทั้งระบบ เพราะสุขภาวะที่สมบูรณ์เกิดจากระบบสุขภาพที่สมบูรณ์ 
ระบบสุขภาพมีขอบเขตกว้างกว่าระบบบริการสุขภาพ และกว้างกว่าระบบงานสาธารณสุขของทาง
ราชการ แนวคิดหลักของการพัฒนาระบบสุขภาพจึงต้องเน้นการพัฒนาระบบสุขภาพทั้งระบบ การจัดท า
แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติจึงไม่ใช่การจัดท าแผนปฏิบัติการของกระทรวงสาธารณสุข แต่จะต้องเป็นแผน
                                                        
 ๖๘แก้ววิบูลย์ แสงพลสิทธิ์, แนวคิดหลักของการพัฒนาสุขภาพในแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ 
พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๙, [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล : https://www.gotoknow.org/posts/33552 [๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘]. 
 ๖๙ส านักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส), สุขภาพทางจิตวิญญาณ สู่สุขภาพทางปัญญา, พิมพ์ครั้ง
ที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร : อุษาการพิมพ์, ๒๕๔๖), หน้า 

https://www.gotoknow.org/posts/33552


๔๕ 
 

ยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงไปถึงเหตุปัจจัยทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเข้าเป็น
องค์ประกอบและกลไกส าคัญของการสร้างสุขภาวะที่สมบูรณ์ของสังคมอย่างเป็นบูรณาการ โดยต้องสร้าง
การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของภาคส่วนต่างๆ ในการพัฒนาสุขภาพ๗๐ 

  นอกจากนี้ส านักงานส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)๗๑ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบต่อการดูแลสุขภาวะของประชาชนได้พัฒนา “ยุทธศาสตร์ไตรพลัง” เพ่ือผลักดันให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงตามเป้าหมาย ด้วยทรัพยากรที่มีจ ากัด โดยมีพ้ืนฐานส าคัญสองประการ ได้แก่ ความ
มีคุณธรรม และธรรมาภิบาล เป็นเงื่อนไขก ากับ มีสาระส าคัญดังนี้ 

  พลังปัญญา การขยายพ้ืนที่ทางปัญญา (wisdom space) อย่างกว้างขวาง ในการสร้างเสริม
สุขภาพให้บรรลุผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพจ าเป็นต้องมีองค์ความรู้อย่างพอเพียงจากทุกภาคส่วนของ
สังคม รวมทั้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่องให้เท่าทันสถานการณ์ เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและบริบท   องค์
ความรู้ (body of knowledge) ประกอบกับกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของฝ่ ายต่างๆ ท าให้การ
ปฏิบัติงานตรงเป้าหมายและขยายผลได้รวดเร็ว และเสริมพลังทางปัญญาสู่ทิศทางเดียวกัน 

  พลังนโยบาย การขยายพ้ืนที่การมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ (space of 
participatory policy & process) อย่างกว้างขวาง นโยบายส่งผลถึงระบบและโครงสร้างจึงเป็น
องค์ประกอบส าคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ จะส่งผลกระทบแก่ประชาชนในวงกว้าง  และมีผลสืบเนื่อง
ยาวนานกว่ากิจกรรมรณรงค์เพียงชั่วคราว โดยเฉพาะหากนโยบายได้พัฒนาขึ้นจากพ้ืนฐานทางปัญญา 
และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมก็จะยิ่งเป็นที่ยอมรับ เกิดความร่วมมือดีในทางปฏิบัติ และมีความยั่งยืนยิ่งขึ้น 

  พลังสังคม การขยายพื้นที่ทางสังคม (social space) อย่างกว้างขวาง เครือข่ายภาคีทางสังคม
ทุกภาคส่วนและทุกช่วงวัยมีบทบาทส าคัญในการระดมพลังการท างาน การรณรงค์ และการเฝ้าระวัง ใน
การสร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง  อย่างไรก็ดี จ าเป็นต้องมีกระบวนการ  การบูรณาการ และการ
พัฒนาทักษะการท างานร่วมกันในลักษณะเครือข่ายที่มีอุดมการณ์และเป้าหมายร่วม การท างานของ
เครือข่ายที่มีการเชื่อมโยงกันดี คือการขยายพ้ืนที่ทางสังคม ก่อให้เกิดพลังผลักดันที่ยิ่งใหญ่ในงานสร้าง
เสริมสุขภาพ 

 ๒.๒.๒ รูปแบบกิจกรรม  

  จุดประกาย กระตุ้น และสนับสนุนงบประมาณหรือสมทบงบประมาณ แก่ภาคีผู้รับผิดชอบ
นโยบายสาธารณะ เพื่อเกิดการเรียนรู้ ตระหนักถึงปัญหาของโทษภัยของ สุรา ยาสูบ และปัจจัยเสี่ยงต่างๆ 

                                                        
 ๗๐แก้ววิบูลย์ แสงพลสิทธิ์, แนวคิดหลักของการพัฒนาสุขภาพในแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ 
พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๙, [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล : https://www.gotoknow.org/posts/33552 [๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘]. 
  ๗๑ส านักงานส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) , “ยุทธศาสตร์ไตรพลัง”, [ออนไลน์], 
แหล่งข้อมูล : http://thaigiving.org/organization/detail/1126/info [๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘]. 

https://www.gotoknow.org/posts/33552
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ต่อสุขภาพ เพ่ือให้ภาคีเหล่านี้ร่วมด าเนินมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว  โดยก าหนดมาตรการการบังคับ
ใช้กฎหมาย และมาตรการสร้างเสริมสุขภาพอย่างจริงจัง 

  กระตุ้นและสนับสนุนภาคีวิชาการ ภาคีนโยบาย ภาคีปฏิบัติการ ให้ท างานร่วมกันเพ่ือพัฒนา
ความรู้ กระบวนการเรียนรู้ และจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ เพ่ือใช้สนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพสนับสนุนงบประมาณสมทบเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรและการบริหารจัดการ เพื่อสร้าง
เสริมสุขภาพในองค์กรทุกระดับ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนกระตุ้นและสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสื่อสาธารณะ สื่อมวลชน และเทคโนโลยีการสื่อสารเพ่ือประโยชน์ใน
การปรับเปลี่ยนความคิด ค่านิยม ความเชื่อพฤติกรรมของประชาชน ให้ไปสู่การลดปัจจัยเสี่ยงและเพ่ือการ
สร้างเสริมสุขภาพเสริมพลังแก่องค์กรของรัฐในการแก้ปัญหาวิกฤตทางสุขภาพ ที่เกิดขึ้นฉับพลันให้
ขับเคลื่อนได้อย่างคล่องตัว และทันเหตุการณ์ 

  จากสภาพปัญหาที่ผ่านมาท าให้สมัชชาสุขภาพแห่งชาติเกิดข้อเรียกร้องต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกระดับและทุกแห่ง เพ่ือด าเนินการจัดการสุขภาวะของชุมชนนั้นมีทั้งสิ้น ๗ ข้อ๗๒ 
ประกอบด้วย 
  ๑) จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนอย่างสมานฉันท์เพ่ือสร้างความรู้และความ
เข้าใจร่วมกัน ในการก าหนดนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพและการจัดการทรัพยากรธร รมชาติ 
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น และเป็นแกนหลักในการจัดท าสมัชชาสุขภาพท้องถิ่นและเชิงประเด็นบนพ้ืนฐาน
ของข้อมูลความจริงในพ้ืนที่ ในทุกระดับอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยมีกระบวนการด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบและเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ โดยเฉพาะภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม 
และภาคการเมืองทุกระดับ และพัฒนาองค์กรส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจและมีศักยภาพในการจัด
กระบวนการสมัชชาพ้ืนที่เพ่ือน าเสนอนโยบายสุขภาพระดับพ้ืนที่ที่สอดคล้องกับท้องถิ่น และมีความ
เชื่อมโยงไปยังนโยบายระดับชาติได้ 

  ๒) น านโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพและการประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพ มาจัดท า
แผน นโยบาย ยุทธศาสตร์ และโครงการ เพ่ือการจัดการด้านสุขภาพและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น และมีกระบวนการประเมินตนเองอย่างมีส่วนร่วมพร้อมทั้งมีการเผยแพร่รายงานผล
การประเมินต่อชุมชนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

  ๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและรับเรื่องร้องเรียนและเฝ้า
ระวังด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่อย่างกว้างขวาง ทั่วถึงและเพียงพอ รวมทั้งจัดท าข้อมูลสุขภาพ
ชุมชนและประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในชุมชน อย่างน้อยปี-ละ ๑ ครั้ง โดยร่วมมือกับ
องค์กรเอกชนหรือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

                                                        
 ๗๒ส านักงานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ (สช.), อปท. กับการจัดการสุขภาวะชุมชน, วารสารหมออนามัย,  
ปีท่ี ๑๙ ฉบับท่ี ๑, (กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๕๒): ๕๑-๕๓. 
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  ๔ ) พัฒนาบุคลากรสาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขในต าบล และจัดตั้งกอง
ทุนการศึกษาเฉพาะด้านเพ่ือด าเนินการพัฒนาบุคลากรทุกภาคฝ่าย เช่น ส่งบุคลากรในท้องถิ่นไปศึกษาต่อ
ในสาขาที่ท้องถิ่นต้องการ จัดบรรจุเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว หรือจัดการพัฒนาทั้งทางด้านวิชาการ จิต
วิญญาณบริการ ด้วยคุณธรรม จริยธรรม และมนุษยสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรด้านสาธารณสุข ตลอดจนให้
โอกาสแก่บุคคลในท้องถิ่นที่ส าเร็จการศึกษาในสาขาที่ท้องถิ่นต้องการกลับมาปฏิบัติงานในพ้ืนที่ชุมชน
อย่างมีความม่ันคงในวิชาชีพ เป็นต้น 
  ๕) ก าหนดข้อบังคับในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน
โดยประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการออกกฎระเบียบข้อบังคับ ควบคู่กับสร้างจิตส านึก และความ
ตระหนักให้กับคนในชุมชนรักและหวงแหน ในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนใช้
ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน 

  ๖) ส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

  ๗) เชื่อมโยงบูรณาการจัดระบบและแก้ไขปัญหาสุขภาพ และจัดการสิ่งแวดล้อมระหว่าง
ท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ต่อเนื่องถึงกัน หรือมีลักษณะงานที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนทุกระดับอีก ๕ ข้อ ให้ร่วมกัน 
ได้แก่  

  ๗.๑) ส่งเสริมสนับสนุนและติดตามการจัดท าพัฒนาหรือ ปรับปรุงร่างกฎหมาย ข้อบัญญัติ 
เทศบัญญัติกฎกระทรวง ระเบียบต่าง ๆ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาสังคมให้เอ้ื อ
ต่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชนและการจัดการทรัพยากร-ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ๗.๒) ก าหนดนโยบายและงบ-ประมาณในการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบทางด้านสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อมจากส่วนกลางและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีเป้าหมายและแนวทางปฏิบัติร่วมกัน 
ที่ชัดเจนเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกันและบูรณาการการท างานร่วมกันในการจัดการ
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

 ๗.๓) การถ่ายโอนสถานีอนามัยสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงสาธารณสุขควรมี
นโยบาย แผนปฏิบัติการถ่ายโอนที่ชัดเจนและกระบวนการที่เหมาะสมในการถ่ายโอนสถานีอนามัยทั้งใน
เรื่องกรอบอัตราก าลัง บุคลากรแผนงาน งบประมาณ สวัสดิการ การเบิกจ่ายงบประมาณ และกฎระเบียบ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการเตรียมการและด าเนินการอย่างเป็นระบบ และเป็นขั้นตอน ด้วยความสมัคร
ใจและความพร้อม และสอดคล้องกับความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานีอนามัย บน
พ้ืนฐานประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักกระทรวงสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดตั้ง
ศูนย์ประสานงานการถ่ายโอนสถานีอนามัยเพื่อรองรับการถ่ายโอนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

  ๗.๔) จัดให้มีองค์กรหรือหน่วยงานในระดับชุมชน จังหวัด และประเทศ ประเมินผล
กระทบทั้งด้านสุขภาพ สังคม และด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน ทั้งทางด้าน
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คุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ในชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนทุก
ภาคส่วน และให้หน่วยงานในระดับชุมชนเป็นฐานข้อมูลในการประเมิน และเผยแพร่ข้อมูลการประเมิน
ผ่านสื่อสาธารณะ ทุกครั้งที่มีการประเมิน ตลอดจนสิทธิรับรู้ข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
นั้นๆ 

   ๗.๕) สนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นมีบทบาทหน้าที่ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม โดย ก. สนับสนุนงบประมาณให้ชุมชน สามารถจัดการทรัพยากร ได้ เช่น จัดตั้งกองทุน
ร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่นส าหรับจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ข. พัฒนา
ศักยภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ภายใต้กฎหมาย ข้อบัญญัติที่
สอดคล้องกับบริบทของชุมชนนั้น ๆ รวมทั้ง สร้างและยกระดับกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาเครือข่าย 
และภาคีวิชาการ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิต
วัฒนธรรม ความเชื่อ เช่น การห้ามเผาตอซังข้าว การเลี้ยงผีขุนน้ าการบวชป่า การสืบชะตาแม่น้ า การ
จัดการเหมืองฝายแบบดั้งเดิมเป็นต้น เพ่ือให้ชุมชนสามารถจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม
ด้วยชุมชนเองได้  ค. ให้มีมาตรการและกลไกก ากับ ตรวจสอบ พิจารณา ต่อใบอนุญาต ของ
ภาคอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ง. จัดให้มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับท้องถิ่นในการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ๒.๒.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาวะแผนพัฒนาสถิติสาขาสุขภาพ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. 
๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ 

  ๑. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีสุขภาพในการสร้างสุขภาพตลอดจนการ
พ่ึงพาตนเองด้านสุขภาพบนพ้ืนฐานภูมิปัญญาไทย : ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมบทบาทของประชาชน 
ชุมชน ท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายสุขภาพให้มีศักยภาพ มีความเข้มแข็ง ในการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค 
มีวัฒนธรรมการดูแลรักษาสุขภาพทีดีทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคม มี
จิตส านึกและร่วมสร้างสิงแวดล้อมทีดีต่อสุขภาพ มีกระบวนการจัดการปัญหาสุขภาพชุมชน ท้องถิ่นของ
ตนเอง โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ และภาคประชาสังคม โดยใช้
ข้อมูลทีครบถ้วน รอบด้าน การหาทางออกร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ตลอดจนการพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างประเทศให้เข้มแข็งทั้งในระดับโลก ภูมิภาคและชายแดน พัฒนาศักยภาพวิถีการดูแลสุขภาพจาก
ภูมิปัญญาไทยให้มีความปลอดภัย มีคุณภาพและเป็นทียอมรับ พัฒนาระบบการเรียนรู้ และการจัดการ
ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และการแพทย์ทางเลือกให้มีมาตรฐาน ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีทีjเหมาะสมด้านการแพทย์แผนไทยในการตรวจและรักษาโรคให้มากขึ้น ตลอดจนส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนาเพ่ือการพึงพาตนเองด้านสุขภาพ 

  ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง เตือนภัย และการจัดการภัยพิบัติ อุบัติเหตุและภัย
สุขภาพ : ให้ความส าคัญกับการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย ดินโคลนถล่ม แผ่นดินไหวสารพิษ 
สารเคมี การก่อการร้าย การจลาจล ฯลฯ การเกิดโรคระบาดต่างๆ ทั้งที่อุบัติใหม่และอุบัติซ้ า สารก่อ



๔๙ 
 

อันตรายในสิงแวดล้อม ในอาหาร สิงแวดล้อมเป็นพิษ อุบัติเหตุ ตลอดจนภัยสุขภาพอ่ืนๆ พัฒนาระบบ
การเฝ้าระวัง เตือนภัยและการจัดการภัยพิบัติ ภัยสุขภาพ ตลอดจนการฟ้ืนฟูสภาพภายหลังการเกิดภัย
พิบัติ อุบัติเหตุและภัยสุขภาพ 

  ๓. ยุทธศาสตร์การมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน ควบคุมโรค และคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสุขภาพ เพ่ือให้คนไทยแข็งแรงทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา : ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ระบบสุขภาพเชิงรุกโดยการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรคและระบบการคุ้มครองผู้บริโภคที
มีประสิทธิผล เพิมสัดส่วนการลงทุนในด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้มากขึ้น สร้างจิตส านึก
ด้านสุขภาพให้สังคมมีการตื่นตัว ให้ความส าคัญต่อสุขภาพ มีการสร้างนโยบายสาธารณะทีดีมีความ
ปลอดภัยด้านอาหาร ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ โภชนาการการประกอบอาชีพ สร้างสิงแวดล้อมทีเกื้อกูลต่อ
สุขภาพ การพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพส าหรับประชาชนทุกกลุ่มอายุ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กไทยทั้ง 
ร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา พัฒนาระบบ การควบคุม ป้องกันการใช้สารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด 
และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดชนิดใหม่ พัฒนาและส่งเสริมการใช้แนวปฏิบัติด้านพฤติกรรม
สุขภาพส าหรับประชาชน สร้างมาตรการทางสังคมในการควบคุมพฤติกรรมเสียงทางสุขภาพที่ ส าคัญ 
ส่งเสริมการออกก าลังกายและการมีสุขภาพจิตที่ดี 

 ๔. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างระบบบริการสุขภาพให้มีมาตรฐานในทุกระดับเพ่ือตอบสนองต่อ
ปัญหาสุขภาพในทุกกลุ่มเป้าหมาย และพัฒนาระบบส่งต่อที่ ไร้รอยต่อ : .ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและการให้บริการในทุกระดับให้ได้มาตรฐาน ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างมีคุณภาพ 
ทังภาวะปรกติและฉุกเฉิน มีการกระจายทรัพยากรสุขภาพทีเหมาะสม โดยมีบุคลากรด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขทีเพียงพอในทุกระดับ มีการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างเหมาะสม พัฒนาความเชียวชาญ
ด้านการแพทย์เฉพาะทางให้ครอบคลุมพ้ืนทีตามความจ าเป็นประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้สะดวก มี
คุณภาพ มาตรฐานทีดีในทุกระดับ จัดบริการสุขภาพในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ เด็กสตรี ผู้สูงอายุ คน
พิการ คนชายขอบ พัฒนาการเข้าถึงบริการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้ครอบคลุมมากขึ้น พัฒนา
ระบบส่งต่อโดยประชาชนไม่ถูกปฏิเสธการส่งต่อและได้รับการดูแลที่ดีระหว่างการส่งต่อให้ความส าคัญกับ
ความปลอดภัยของผู้ป่วยในการรับบริการ ขยายขีดความสามารถในการบ าบัดรักษายาเสพติด สร้างกลไก
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ทีดี และการไกล่เกลี่ยลดความขัดแย้งระหว่างผู้รับบริการและผู้ให้บริการเมือเกิด
ภาวะไม่พึงประสงค์ สนับสนุนให้เกิดความเข้าใจทีถูกต้องตรงกันระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และ
ประชาชนในเรืองกระบวนการรักษาสิทธิประโยชน์และความคาดหวัง เพ่ือให้ผู้บริการสามารถปฏิบัติงาน
อย่างมีความสุขและผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 

  ๕. ยุทธศาสตร์การสร้างกลไกกลางระดับชาติในการดูแลระบบบริการสุขภาพ และพัฒนา
ระบบบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ : ให้ความส าคัญกับการสร้างกลไกการบริหารจัดการ
ระบบสุขภาพให้เกิดความเป็นเอกภาพ มีธรรมาภิบาล จัดตั้งกรรมการนโยบายระบบบริการสุขภาพ
แห่งชาติ (National Health Service Delivery Board) เพ่ือวางระบบบริการของประเทศ สร้างความ



๕๐ 
 

สมดุลระหว่างผู้ซื้อและผู้ให้บริการ ก าหนดทิศทางการเงินการคลังด้านสุขภาพของประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพลดความเหลื่อมล้ าของ ๓ กองทุน (กองทุนสวัสดิการข้าราชการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า และกองทุนประกันสังคม) พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพแรงงานข้ามชาติ บริหารจัดการ
ทรัพยากรให้มีการกระจายอย่างเหมาะสม เร่งผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพให้มีปริมาณเพียงพอ
และมีคุณภาพ มีการกระจายก าลังคนที่เหมาะสม เป็นธรรมและทั่วถึง มีระบบข้อมูลสุขภาพ ที่แม่นย า 
ครบถ้วน ทันเวลาสามารถใช้ประโยชน์ได้ สร้างระบบงานให้สามารถสร้างก าลังใจและแรงจูงใจให้บุคลากร
ทางการแพทย์และสาธารณสุขมีความสุขและเห็นคุณค่าของการท างาน ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริการด้านสุขภาพ (Public Private Partnership : PPP) สร้างกลไกการบูรณาการแผนงาน/
โครงการ กิจกรรมและการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขท้ังภาครัฐ
และเอกชน รวมถึงองค์กรต่างๆในระดับท้องถิ่น สนับสนุนการวิจัยด้านการแพทย์ และสาธารณสุขทีเป็น
ปัญหาทสี าคัญของประเทศ ตลอดจนการน าความรู้มาใช้ในการพัฒนางาน๗๓ 

 อีกทั้งการเรียกร้องของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติทั้ง ๗ ประการที่เป็นไปเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ
เป็นระบบสุขภาพของประชาชนเป็นค าที่มีความหมายรวบยอดของานสาธารณสุขมูลฐานอย่างเป็นระบบ 
เป็นกระบวนการของการด าเนินงานที่มิใช่กิจกรรมเดี่ยวๆ ของชุมชน มิใช่ภารกิจของหน่วยงานหรือองค์กร
ภาคนอกที่จะต้องก าหนดหรือออกแบบกิจกรรมด าเนินงานให้ชุมชน จึงเป็นเรื่องของชุมชนที่จะคิด จะ
ตั้งเป้าหมาย บริหารจัดการ และวัดผลความส าเร็จด้วยตนเอง หน่วยงานหรือองค์กรภายนอกสามารถท า
ได้เพียงการร่วมมืออย่างจริงจังและต่อเนื่องในเรื่องการส่งเสริมสนับสนุนหรือสร้างกลไกปัจจัยเกื้อหนุน
การจัดการด้านสุขภาพของชุมชนหันมามีบทบาทส่วนร่วมรับผิดชอบการดูแลชีวิตและสุขภาพพ้ืนฐานได้
โดยตนเอง ซึ่งมีความส าคัญต่อการพัฒนาสุขภาพของคนไทยหัวใจส าคัญของระบบสุขภาพภาคประชาชน 
คือ การจัดการเพ่ือให้ประชาชนมีความสามารถในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง ซึ่งการจัดการในที่นี้ คือ 
การปฏิบัติการประสานให้เกิดความสมดุลเพ่ือการเคลื่อนไหวของปัจจัย คน องค์ความรู้หรือวิธีการท างาน
ทุน เครือข่าย และระบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาสุขภาพให้เกิดการด าเนินกิจกรรมพัฒนาสุขภาพเพ่ือ
สนองความต้องการของคนในชุมชน ป้องกันและแก้ปัญหาสุขภาพของคนในชุมชนอย่างน้อยจะต้องท าให้
เกิดกระบวนการพัฒนาไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาวะโดยพร้อมๆ กัน อย่างเป็นขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคน เป็นองค์ประกอบส าคัญในการพัฒนาซึ่งอาจจะเริ่มจากคน
กลุ่มหนึ่งก่อนจะมากหรือน้อยก็ตาม ซึ่งมีความแตกต่างหลากหลาย ต่างกลุ่ม ต่างอาชีพ ต่างฐานะ ต่าง
เพศ ต่างวัย หรือต่างความคิด แต่มีจิตใจเดียวกันเพ่ือส่วนร่วม และมีเป้าหมายร่วมกัน และมีการขยาย
แนวร่วมออกไปเรื่อย ๆ โดยเฉพาะกลุ่ม อสม. กลุ่มสตรี หรือกลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ ที่มุ่งให้ความส าคัญของสุข
ภาวะชุมชน เป็นต้น 

                                                        
  ๗๓คณะอนุกรรมการสถิติสาขาสุขภาพ, แผนพัฒนาสถิติสาขาสุขภาพ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘,  
(กรุงเทพมหานคร : คณะท างานสถิติสาขาสุขภาพ, ๒๕๕๗), หน้า ๑๗-๑๙. 



๕๑ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาองค์ความรู้ในการด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน จ าเป็นต้อง
มีความรู้ วิธีการ เทคโนโลยี ภูมิปัญญาและประสบการณ์ จะท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ การถ่ายทอด
และการกระจายความรู้ข้อมูลข่าวสารในชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดหาแหล่งทุนเพ่ือการพัฒนาสุขภาพ การด าเนินงานพัฒนาสุขภาพ
จ าเป็นต้องอาศัยทุนที่เป็นตัวเงินและทุนที่ไม่ใช่ตัวเงินหรือทุนทางสังคมและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งทุนที่
เป็นตัวเงินจะมีความหมายในลักษณะการเงินการคลังด้านสุขภาพและการพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อจัดบริการ
ให้กับคนในชุมชนอย่างคุ้มค่าคุ้มเวลาที่ท างานและประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งแต่ละชุมชนสามารถ
แสวงหาแหล่งทุนได้ทั้งภายในและภายนอกชุมชนและน ามาบริหารจัดการให้เกิดผลก าไรแล้วน าดอกผล
นั้นมาใช้ในการพัฒนาต่อไป๗๔  

  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างเครือข่ายด้านสุขภาวะของประชาชนอย่างจริงจัง และต่อเนื่องโดย
ผ่านการจัดประชุมเชิงวิชาการ การสัมมนา การทัศนะศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ การติดต่อสื่อสารให้มีความถี่
มากยิ่งขึ้น รวมทั้งการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับประชาชนอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้การสร้าง
เครือข่ายดังกล่าวจะต้องให้เกิดการเชื่อมโยงไปยังองค์กรหรือสถาบันให้มีความครอบคลุมพันธกิจของ
องค์กรนั้นๆ ให้มากที่สุด เช่น อปท. สสส. มหาวิทยาลัย อนามัย โรงพยาบาล โรงเรียน วัด เป็นต้น ซึ่ง
องค์กรเหล่านี้จะสามารถเพ่ิมพลังอ านาจให้กับเครือข่ายต่อการด าเนินกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาสุขภาวะของ
ประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ  

   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเพ่ิมระบบการบริหารจัดการด้านสุขภาวะหรือนโยบายสุภาวะในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเมื่อคณะผู้บริหารที่มาจากประชาชนท าให้การยินยอมในการสร้างนโยบาย
สาธารณะย่อมมีผลต่อการต่อรองของเครือข่ายด้านสุขภาวะในชุมชน นอกจากนี้ ฝ่ายรัฐบาลหรือนโยบาย
ของผู้ที่ดูแลการบริหารงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีความเคร่งครัด ตรวจสอบการ
บริหารงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งเป็นการควบคุมคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่
ของข้าราชการอีกด้วย 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาวะของประชาชนในการพัฒนาสุขภาวะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมิใช่เป็นเพียงในความฝันที่ไม่สามารถจะเป็นไปได้ แต่กระนั้น การเรียกร้องของสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติช่วยกระตุ้นเตือนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมความรับผิดชอบในการดูแลสุขภาวะในชุมชน
ของตนเองซึ่งสามารถสร้างกระบวนการที่จะน าไปสู่เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาวะแห่งชาติ 
ได้แก่ การจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนอย่างสมานฉันท์ การน านโยบายสาธารณะเพ่ือ
สุขภาพและการประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพ การส่งเสริมและสนับสนุนการรับฟังความคิดเห็นจาก
ประชาชน การพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขในต าบล การก าหนดข้อบังคับใน

                                                        
 ๗๔ส านักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน, สิทธิ หน้าที่พลเมือง : ระบบสุขภาพภาคประชาชน , 
(กรุงเทพมหานคร : บริษัทเรดิเอช่ัน จ ากัด, ๒๕๔๕), หน้า ๑๓. 



๕๒ 
 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ 
และการเชื่อมโยงบูรณาการจัดระบบและแก้ไขปัญหาสุขภาพ เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่เกิดความรู้ความ
เข้าใจในบริบทที่ตนเองสามารถจะเลือกและตัดสินใจจะสามารถตอบโจทย์ส าหรับการต่อรองใน
ผลประโยชน์ที่เกี่ยวกับสุขภาวะของชุมชน นอกจากนี้ การอาจจะมีหลายกระบวนวิธีการที่แตกต่างกัน
ออกไปแต่อย่างน้อยที่ผู้เขียนเห็นว่าจะสามารถน ามาสร้างบทบาทในการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาสุข
ภาวะตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคน ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์ความรู้ในการด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ ยุทธศาสตร์การจัดหา
แหล่งทุนเพ่ือการพัฒนาสุขภาพ ๔ ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายด้านสุขภาวะของประชาชนอย่างจริงจัง 
และยุทธศาสตร์การเพิ่มระบบการบริหารจัดการด้านสุขภาวะหรือนโยบายสุขภาวะในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

  จะเห็นว่าแนวทางการพัฒนาแต่ละข้อที่ถูกก าหนดไว้ในนโยบายสาธารณะ เรื่อง บทบาท
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการสุขภาพ และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม นับเป็นความท้า
ทายต่อตัวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ ต่อหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ต่อนักวิชาการและ
สถาบันการศึกษา ต่อองค์กรภาคประชาสังคมและต่อตัวผู้ปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นทุกระดับ ที่จะร่วมกันท างานเพ่ือบรรลุเป้าหมายที่เกิดจากความต้องการร่วมกันตามกระบวนการ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติอย่างจริงจัง 

  ๒.๒.๔ การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นรูปแบบทางการจัดการ  
  การมุ่งเน้นความส าเร็จขององค์กร โดยการพิจารณาสภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยส าคัญและหา
แนวทางที่เป็นเอกลักษณ์ และโดดเด่นเฉพาะตัว มาเป็นจุดเด่นที่ส าคัญต่อการแข่งขัน การจัดการเชิงกล
ยุทธ์ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ได้แก่ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร การ
ก าหนดพันธกิจ และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์การสร้าง กลยุทธ์ การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ และควบคุมและ
ประเมินผล กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์จึงเป็นกิจกรรมสนับสนุนกระบวนการจัดการที่มุ่งเน้นทิศ
ทางการด าเนินงานขององค์กรให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก  จนได้กลยุทธ์ใน
ระดับต่างๆ แล้วน ากลยุทธ์นั้น ไปปฏิบัติ โดยมีการควบคุมและประเมินผล เพ่ือให้มั่นใจว่า กลยุทธ์นั้นจะ
ประสบความส าเร็จดังที่คาดหวัง๗๕

 
การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) เป็นวิธีการจัดการแบบหนึ่งที่มุ่งเน้น 

                                                        
  ๗๕สาคร สุขศรีวงศ์, การจัดการ : จากมุมมองนักบริหาร, พิมพครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร  :  บริษัท จี.พี. 
ไซเบอร์พรินท์ จ ากัด, ๒๕๕๔), หน้า ๒๓๕. 



๕๓ 
 

๑. การก าหนดทิศทาง ภารกิจ และกลยุทธ์การด าเนินงานขององค์การให้ชัดเจน  และ
สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ในสภาพแวดล้อมภายนอก และสภาพการณ์ภายในของ
องค์การ 

๒.การด าเนินการพัฒนาปรับปรุงส่วนต่างๆ ขององค์การให้สามารถน ากลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ไปสู่
การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

๓.การติดตามก ากับ ควบคุม และประเมินผลการด าเนินการตามกลยุทธ์  เพ่ือเรียนรู้ผล
ความก้าวหน้า ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพ่ือน าไปแก้ไขปรับปรุงต่อไป๗๖ 

องค์การอนามัยโลก (WHO) ให้ความหมายของการส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion) ว่า
หมายถึง กระบวนการเพ่ิมความสามารถของคนเราในการควบคุม ดูแลและพัฒนาสุขภาพของตนให้ดีขึ้น  
และกฎบัตรออตตาวา (Ottawa) ให้ความหมายว่า การส่งเสริมสุขภาพ คือ กระบวนการเพ่ิม
ความสามารถของคนเราในการควบคุมดูแลและพัฒนาสุขภาพตนเองให้ดีขึ้น๗๗ 

 ๑. การส่งเสริมสุขภาพตามกฎบัตรออตตาวาในการประชุมนานาชาติด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
ครั้งที่  ๑ เรื่อง “การส่งเสริมสุขภาพ : การเคลื่อนสู่การสาธารณสุขแนวใหม่” ระหว่าง ๑๗-๒๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๒๙ ที่กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา ที่ประชุมได้ประกาศ “กฎบัตรออตตาวา” เพ่ือการ
ปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายสุขภาพดีถ้วนหน้าในปี พ.ศ.๒๕๔๓ เนื้อหาประกอบด้วยการเสนอกลยุทธ์ ๓ ข้อ 
และกิจกรรม ๕ ประการในการส่งเสริมสุขภาพ ดังนี้  

๑.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพ ๓ ประการ คือ 

๑) ADVOCACY เป็นการชี้น าด้านสุขภาพให้ข้อมูลข่าวสารแก่สาธารณชนเพ่ือสร้าง
กระแสทางสังคม และสร้างแรงกดดันให้แก่ผู้มีอ านาจในการตัดสินใจก าหนดนโยบายในเรื่องการส่งเสริม
สุขภาพ เพื่อสร้างสภาวะหรือปัจจัยที่เอ้ือต่อสุขภาพ 

๒) ENABLINE เป็นการเพ่ิมความสามารถให้ทุกคนบรรลุถึงศักยภาพสูงสุดด้านสุขภาพ
เป็นการด าเนินการเพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่เพ่ือให้มีสุขภาพที่ ดี โดย
ก าหนดให้มีสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพประชาชนได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึง มีทักษะในการด าเนินชีวิตและมี
โอกาสที่จะเลือกทางเลือกท่ีมีคุณภาพ ทั้งนี้ประชาชนจะต้องสามารถควบคุมสิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้ 

๓) MEDIATINE เป็นการไกล่เกลี่ยระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ที่แตกต่างกันในสังคมเพ่ือ
จุดมุ่งหมายด้านสุขภาพ เป็นสื่อกลางในการประสานงานระหว่างกลุ่ม/หน่วยงานต่างๆ ในสังคมทั้งภาครัฐ

                                                        
  ๗๖ทศพร ศิริสัมพันธ์. การบริหารรัฐกิจเชิงกลยุทธ์, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๙), 
หน้า ๘๗. 
  ๗๗พิสมัย จันทวิมล, นิยามศัพท์ส่งเสริมสุขภาพฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๔๑, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ 
บริษัท ดีไซร์ จ ากัด, ๒๕๔๑), หน้า ๓. 



๕๔ 
 

และเอกชนทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุข และหน่วยงานด้านเศรษฐกิจสังคมและ
สื่อมวลชน ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการมีสุขภาพที่ดีของประชาชน 

๑.๒ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งกฎบัตรออตตาวา เสนอแนะว่าการด าเนินการเพ่ือการ
ส่งเสริม (Health Promotion Action) ให้ได้ผลควรด าเนินการในกิจกรรมที่ส าคัญ ๕ ประการ คือ 

๑) สร้างนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ (Build Health Public Policy)  
๒) สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ (Create Supportive Environment) 
๓) เสริมสร้างกิจกรรมชุมชนให้เข้มแข็ง (Strengthen Community Action)  
๔) พัฒนาทักษะส่วนบุคคล (Develop Personal Skills) 
๕) ปรับเปลี่ยนบริการสาธารณสุข (Reorient Health Services)๗๘ 

๒. การประเมินพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเพนเดอร์ (Pender) กล่าวว่า พฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของมนุษย์ในการที่จะยกระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นและบรรลุเป้าหมายใน
ชีวิต ซึ่งพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพตามแนวคิดของเพนเดอร์ ประกอบด้วย แผนการด าเนินชีวิตทางบวก 
๑๐ ด้าน ได้แก่ ความสามารถดูแลตนเองทั่วไป การปฏิบัติด้านโภชนาการ การออกก าลังกาย รูปแบบการ
นอนหลับ การจัดการความเครียด ความส าเร็จในชีวิต การมีความสัมพันธ์กับคนอ่ืน การควบคุมภาวะ
แวดล้อม และการใช้ระบบบริการสุขภาพ ซึ่งสามารถประเมินได้จากแบบแผนการด าเนินชีวิตและสุขวินัย 
(The Life Style and Health-Habits Assessment : LHHA) ที่เพนเดอร์สร้างขึ้น มีข้อค าถามทั้งหมด 
๑๐๐ ข้อ๗๙ ซึ่งต่อมา วอกเกอร์และเพนเดอร์ (Walker and Pender) ได้พัฒนารูปแบบการประเมินผล
การด าเนินชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพ (The  Health-Promotion Life-Style Profile : HPLP) มาจากแบบ
ประเมินแผนการด าเนินชีวิตและสุขนิสัยของเพนเดอร์ โดยได้พิจารณากิจกรรมที่ถือว่าเป็นแบบแผนการ
ด าเนินชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพ ๖ ด้าน คือ  

๑) การประสบความส าเร็จในชีวิต (Self-actualization) 
๒) ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ (Health Responsibility) 
๓) การออกก าลังกาย (Exercise) 
๔) การรับประทานอาหาร (Nutrition) 
๕) การช่วยเหลือและพ่ึงพาระหว่างกัน (Interpersonal Support)  
๖) การจัดการกับความเครียด (Stress Management)๘๐ 

                                                        
  ๗๘สุรเกียรติ อาชานานุภาพ, วิวัฒนาการส่งเสริมสุขภาพระดับนานาชาติ, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัย
ระบบสุขภาพ, ๒๕๔๑), หน้า ๑๑-๑๕. 
 ๗๙Pender, N.J.Health,  Health Promotion in Nursing Practice (3nd), p. 57. 

๘๐Walker, S.N. Secrist, R.K. & Pender, N.J., “ The Health Promoting Lifestyles Profile : 
Development and Psychometric Characteristics”, Nursing Research, 1987): 76-81. 



๕๕ 
 

 กล่าวได้ว่า หลักการดูแล และการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทางด้านสุขภาพทางกาย ซึ่ง
เป็นการมีรูปร่างที่แข็งแรง การดูแลสุขภาพทางจิตใจเป็นการมีจิตใจสงบ มั่นคง การดูแลสุขภาพทางสังคม 
จะให้ความต่อการมีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอ่ืน และสุขภาพทางจิตวิญญาณ หมายถึง ความศรัทธาต่อ
ความดีงามหรือต่อหลักศาสนา ซึ่งอาจจะต้องใช้กลยุทธ์การพัฒนาสุขภาวะด้วย ADVOCACY เป็นการ
ชี้น าด้านสุขภาพให้ข้อมูลข่าวสารแก่สาธารณชน ENABLINE เป็นการเพ่ิมความสามารถให้ทุกคนบรรลุถึง
ศักยภาพสูงสุดด้านสุขภาพ และMEDIATINE เป็นการไกล่เกลี่ยระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ที่แตกต่างกัน 
นอกจากนี้ยังสามารถที่จะ สร้างนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ 
เสริมสร้างกิจกรรมชุมชนให้เข้มแข็ง การพัฒนาทักษะส่วนบุคคลและปรับเปลี่ยนบริการสาธารณสุขใน
องค์กรต่างๆ นอกจากนี้องค์กรที่รับผิดชอบควรที่พัฒนาให้กับประชาชนได้มีความสามารถดูแลตนเอง การ
ปฏิบัติด้านโภชนาการที่ถูกต้อง การออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ รูปแบบการนอนหลับให้เพียงพอ การ
จัดการความเครียดได้อย่างถูกต้อง ความส าเร็จในชีวิต การมีความสัมพันธ์กับคนอ่ืนในสังคม การควบคุม
ภาวะแวดล้อมให้ดีอยู่เสมอ และการใช้ระบบบริการสุขภาพ ซึ่งสามารถประเมินได้จากแบบแผนการ
ด าเนินชีวิตและสุขวินัย เป็นต้น 
 สรุปได้ว่าในงานวิจัยนี้สุขภาวะแบบองค์รวมหมายถึง สุขภาวะที่สมบูรณ์ทางกาย ทางจิต ทาง
สังคม และทางจิตวิญญาณ 

ตารางท่ี ๒.๒ แสดงองค์ประกอบแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวม 
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๑ ๒ ๓ ๔ 
๑.  ประเวศ วะสี √    
๒. กรรณิการ ปัญญาวงศ์ และพนัส 

พฤกษ์สุนันท์ 
√    

๓. ส านักงานปฏิรูประบบสุขภาพ
แห่งชาติ (สปรส) 

√    

๔. แก้ววิบูลย์ แสงพลสิทธิ์ √    
๕ ส านั ก งานส านั ก งานกองทุ น

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
√ 

   

๖ ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ (สช.) 

√ 
   



๕๖ 
 

ตารางที่ ๒.๒ แสดงองค์ประกอบแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวม (ต่อ) 
 

       องค์ประกอบ 
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๑ ๒ ๓ ๔ 
๘ ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

สาธารณสุขมูลฐาน 
 √ √  

๙ สาคร สุขศรีวงศ์    √ 
๑๐ ทศพร ศิริสัมพันธ์    √ 
๑๑ พิสมัย จันทวิมล    √ 
๑๒ สุรเกียรติ อาชานานุภาพ    √ 
๑๓ Pender, N.J.Health    √ 
๑๔ Walker, Secrist, & Pender    √ 
 
๒.๓ หลักพุทธธรรมส าหรับการจัดการสุขภาวะ 
  ๒.๓.๑ หลักพุทธธรรมทั่วไป 
  “สุขภาวะ” หรือ “สุขภาพ” เป็นค าเดียวกันในภาษาบาลี แต่ภาษาไทยแผลง “ว” เป็น “พ” 
เป็นค าว่า “สุขภาพ” เมื่อความหมายของสุขภาพคือ สุขภาพทางกาย จิต สังคม และปัญญา จึงสื่อ
ความหมายใกล้ความสุข ภาวะที่ปลอดทุกข์ เป็นสุข เป็นภาวะที่สมบูรณ์ ค าสมัยใหม่เรียกว่า “องค์รวม” 
ความสุขแนวพุทธหรือสุขภาพแนวพุทธ ประกอบด้วยลักษณะที่เป็นวิชชา (ความสว่างผ่องใส) วิมุตติ 
(ความหลุดพ้นเป็นอิสระ) วิสุทธิ (ความหมดจด ไม่ขุ่นมัวเศร้าหมอง) สันติ (ความสงบไม่ร้อนรนกระวน
กระวาย) ซึ่งเป็นภาวะที่เป็นความดีงามของชีวิต๘๑ 

“สุขภาพ” ในคัมภีร์พระไตรปิฎกมีค ากล่าวที่บ่งถึงภาวการณ์มีสุขภาพกายดีมีอยู่ ๒ ค า คือ ค า
ว่า อัปปาพาโธ” มีความเจ็บป่วยน้อย หรือ “อัปปาตังโก” มีโรคน้อย เช่น “ภิกษ ุในธรรมวินัยนี้...... เป็นผู้
มีอาพาธน้อย มีโรคเบาบาง”๘๒ “บุคคลในโลกนี้ .....เป็นผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์ .... กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในที่
ใด ๆ เขาก็จะเป็นผู้มีโรคน้อย”๘๓ “ภิกษุทั้งหลาย องค์ของภิกษุ ผู้บ าเพ็ญเพียรมี ๕ ประการ คือ.....

                                                        
๘๑พระพรหมคุณาภรณ์  (ป .อ.ปยุตฺโต), “สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ”, พุทธจักร, ปีที่ ๕๙ ฉบับที่ ๑๑ 

(พฤศจิกายน ๒๕๔๘) : ๕–๑๐.  
๘๒ม. ม. (ไทย) ๑๓/๓๗๙/๔๖๔.   
๘๓ที. ปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๗/๓๐๖-๓๐๗.  



๕๗ 
 

หลังจากตายแล้ว ถ้าไม่ไปเกิดในสุคติสวรรค์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใดๆ เขาก็จะเป็นผู้มีอาพาธน้อย มี
โรคเบาบาง”๘๔ ทัศนะเรื่องความเจ็บป่วยที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ประการหนึ่งว่า “ร่างกายเป็น รังแห่ง
โรค”๘๕ การที่ร่างกายเป็นฐานหรือที่ตั้งแห่งโรค ย่อมจะเจ็บป่วยอย่างใดอย่างหนึ่งไม่มาก ก็น้อยเป็น
ธรรมดา อีกค าหนึ่ง คือ ค าว่า “อโรคฺย” ไม่มีโรค ดังพุทธภาษิตว่า “อาโรคฺยปรมา ลาภา” แปลว่า ความ
ไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ๘๖ 

เช่นเดียวกับงานศึกษาของ พระมหาปองปรีดา ปริปุณฺโณ  พบว่า ไม่ว่าในกาลใดๆ โรคภัยไข้
เจ็บเป็นสิ่งไม่มีใครที่จะรอดพ้นไปได้ เพราะชีวิตของมนุษย์ที่ประกอบด้วยขันธ์ ๕ ที่ต้องตกอยู่ในไตร
ลักษณ์ ๓ ประการ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ดังนั้น โรค คือ สิ่งที่เสียดแทงกายและใจให้ได้รับความ
เจ็บป่วย หรือเรียกว่า “ทุกข์” พระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงโรค ๒ ประการ คือ โรคทางกาย (กายิโก โรโค) 
และโรคทางใจ (เจตสิโก โรโค) ดังพระพุทธพจน์ว่า 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย โรค ๒ อย่างนี้ ๒ อย่างเป็นไฉน คือ โรคทางกาย ๑ โรคทางใจ ๑ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายผู้ปฏิญาณความไม่มีโรคด้วยโรคทางกาย ตลอดปีหนึ่ง มีปรากฏ ผู้ปฏิญาณความไม่
มีโรคตลอด ๒ ปีบ้าง ๓ ปีบ้าง ๔ ปีบ้าง ๕ ปีบ้าง ๑๐ปีบ้าง ๒๐ ปีบ้าง ๓๐ ปีบ้าง ๔๐ ปีบ้าง ๕๐ ปีบ้าง ผู้
ปฏิญาณความไม่มีโรค แม้ยิ่งกว่า ๑๐๐ ปีบ้าง มีปรากฏ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตว์เหล่าใดปฏิญาณความไม่มี
โรคทางใจ แม้ครู่หนึ่ง สัตว์เหล่านั้นหาได้ยากในโลก เว้นแต่พระขีณาสพเท่านั้น๘๗ 

โรคเป็นปัญหาสุขภาพส าคัญของมนุษย์ ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมจะบั่นทอนกายและจิตให้ทรุด
โทรมลง ถือเป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิต ดังนั้นมนุษย์จึงมีความพยายามที่จะรักษาร่างกายและจิตใจ ให้
มีสุขภาวะที่ดีมีความสุข เมื่อกายและใจมีความสุขแล้ว นั่นหมายถึงว่าสังคมก็จะเกิดความสงบสุขไปด้วย 
สมกับที่องค์การอนามัยโลกได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า“สุขภาพ  คือ สภาวะเชิงพลศาสตร์ของความสุขที่
สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ”๘๘ อนึ่งเพราะชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่มีค่า จึงควรท าการ
รักษาสุขภาวะให้เกิดแก่ร่างกายและจิตใจเสมอ 

พระพุทธเจ้าตรัสถึงความส าคัญของการมีสุขภาพร่างกายดี  ไม่มีโรคภัยเบียดเบียนว่า เป็น
ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การบ าเพ็ญเพียรอย่างยิ่ง๘๙  หากร่างกายเจ็บป่วยไม่อาจเยียวยาได้แล้ว พระองค์จะ
ทรงมุ่งเน้นการเยียวยาทางด้านจิตใจเป็นหลัก ดังเรื่องที่ปรากฏว่า ครั้งหนึ่งมีภิกษุทุพพลภาพป่วยหนัก 

                                                        
๘๔องฺ. ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๕๓-๕๔/๙๒-๙๓.   
๘๕ขุ. ธ. (ไทย) ๒๕/๑๔๘/๗๘, ขุ. อป. (ไทย) ๓๓/๑๕๕/๔๐๘.   
๘๖ม. ม. (ไทย) ๑๓/๒๑๕-๒๑๖/๒๕๔-๒๕๕.   
๘๗องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๕๗/๑๖๘.  
๘๘จ าลอง  ดิษยวณิช, วิปัสสนากรรมฐานและเชาว์อารมณ์, (เชียงใหม่ : โรงพิมพ์แสงศิลป์, ๒๕๔๓), หน้า 

๑๑๑.  
๘๙องฺ. ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๕๓-๕๔/๙๒-๙๓.   



๕๘ 
 

ระยะสุดท้าย พระพุทธเจ้าทรงเยียวยารักษาด้านจิตใจ ทรงมีพระด ารัสว่า “แม้ร่างกายจะเจ็บหนักแต่ยัง
สามารถพัฒนาให้ไปสู่การบรรลุธรรมได้” ๙๐ ดังนี้ 

๑) การบริโภคอาหารฉันอาหารมื้อเดียวนอกจากจะทรงถือหลักในการฉันอาหารมื้อเดียวตลอด
ชีวิตพรหมจรรย์แล้ว พระองค์ยังทรงพร่ าสอนและแนะน าให้เหล่าภิกษุสงฆ์ฉันอาหารมื้อเดียวด้วย ดังพุทธ
พจน์ว่า “ตถาคตฉันมื้อเดียว ไม่ฉันในเวลาวิกาล พระองค์รู้สึกว่า กระปรี้กระเปร่าท าให้มีโรคน้อย ภิกษุ
ทั้งหลาย มาเถิด แม้เธอทั้งหลาย ก็จงฉันอาหารมื้อเดียวเถิด เธอทั้งหลายฉันอาหารมื้อเดียว จักรู้สึกว่า มี
โรคน้อย”๙๑ 

พิจารณาอาหารก่อนฉัน ดังพุทธพจน์ว่า  
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาโดยแยบคายแล้วฉันบิณฑบาต ไม่ใช่เพ่ือเล่น ไม่ใช่เพ่ือมัวเมา 

ไม่ใช่เพ่ือตกแต่ง ไม่ใช่เพ่ือประดับประดา แต่เพียงเพ่ือความด ารงอยู่ได้แห่งกายนี้ เพ่ือให้ชีวิตินทรีย์เป็นไป
ได้ เพ่ือบ าบัดความหิว เพ่ืออนุเคราะห์พรหมจรรย์ ด้วยความ คิดเห็นว่า โดยอุบายนี้ เราจักก าจัดเวทนา
เก่าเสีย และจักไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้น ความด ารงอยู่แห่งชีวิต ความไม่มีโทษ และการอยู่โดยผาสุกจักมี
แก่เรา แล้วจึงบริโภคอาหาร๙๒ 

๒) การออกก าลังกาย พระพุทธเจ้าทรงใช้วิธีออกก าลังกายที่เหมาะควรกับสมณเพศเป็นอย่าง
ยิ่ง ทรงยึดหลักการปรับเปลี่ยนอิริยาบถทั้ง ๔ ยืน เดิน นั่ง นอน ให้มีความสมดุล โดยเฉพาะอิริยาบถเดิน 
ได้แก่ การเดินบิณฑบาต เช้าตรู่ของทุกวัน พระพุทธเจ้าและพระสาวก จะออกเดินบิณฑบาต ไปตาม
หมู่บ้านเป็นประจ า เช่น “ครั้นเวลาเช้า พระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสก ถือบาตรและจีวร เสด็จเข้า
ไปยัง....ล าดับนั้น อุทัยพราหมณ์ตักข้าวใส่บาตรถวายจนเต็ม”๙๓  และ “ครั้นเวลาเช้า ท่านพระอานนท์
ครองอันตรวาสก ถือบาตรและจีวร เสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถี”๙๔ การเดินจงกรม การเดินไปมา
โดยมีสติก ากับ พระพุทธเจ้าและพระสาวกจะปฏิบัติธรรมด้วยการเดินจงกรมเป็นประจ า  เช่น “สมัยนั้น 
ท่านพระสารีบุตร .... ท่านพระมหาโมคคัลลานะ..... ท่านพระมหากัสสปะ... ท่านพระอนุรุทธะ...ท่านพระ
ปุณณมันตานีบุตร...ท่านพระอุบาลี... ท่านพระอานนท์.... แม้พระเทวทัตก็ก าลังเดินจงกรมอยู่กับภิกษุ
จ านวนมาก ในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาค”๙๕  

๓) การบริหารจิต พระพุทธเจ้าทรงถือหลักปฏิบัติในการบริหารจิต ด้วยหลักใหญ่ๆ ดังที่ตรัสไว้
ในโอวาทปาติโมกข์ ๓ ประการ คือ “ละชั่ว ท าดี และท าจิตให้บริสุทธิ์”๙๖ การละชั่ว คือ การละเว้นจาก
บาปอกุศลทั้งปวง ได้แก่ การฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม พูดเพ้อเจ้อ พูดส่อเสียด พูดค าหยาบ 

                                                        
๙๐องฺ. ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๒๑/๒๐๑.   
๙๑ม. มู. (ไทย) ๑๒/๒๒๕/๒๓๖.  
๙๒ม. มู. (ไท ย) ๑๒/๒๗/๒๓. 
๙๓ส . ส. (ไทย) ๑๕/๑๙๘/๒๘๕-๒๘๖.   
๙๔ส . ส. (ไทย) ๑๕/๒๐๗/๒๙๙.   
๙๕ส . นิ. (ไทย) ๑๖/๙๙/๑๘๗.   
๙๖ที. ม. (ไทย) ๑๐/๕๔/๕๗. 



๕๙ 
 

เพ่งเล็งอยากได้ของเขา การมีจิตพยาบาท มีความเห็นผิด๙๗ การท าดี คือ การท ากุศลให้ถึงพร้อม ได้แก่ 
การละเว้นขาดจากการฆ่า ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม พูดเพ้อเจ้อ พูดส่อเสียด พูดค าหยาบ เพ่งเล็ง
อยากได้ของเขา การมีจิตพยาบาท มีความเห็นผิด๙๘ การท าจิตให้บริสุทธิ์ พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ด ารงจิต
ให้บริสุทธิ์ด้วยการท าจิตให้อยู่กับปัจจุบันกาลทุกขณะ และการท าจิตให้ว่าง ดังพุทธพจน์ที่ว่า “ภิกษุ
ทั้งหลาย ไม่เศร้าโศกถึงอดีต ไม่คิดถงึอนาคต ก าหนดรู้ปัจจุบัน”๙๙  ทั้งนี้เพ่ือเป็นแบบอย่างแก่กุลบุตร  

๔) การอยู่กับธรรมชาติ พระพุทธองค์ทรงด าเนินชีวิตอยู่กับธรรมชาติตามที่ต่างๆ เช่น ตามป่า
บ้าง ภูเขาบ้าง โคนต้นไม้บ้าง ในถ้ าบ้าง เช่น “สมัยนั้น มาณพหลายคน.... พากันเข้าไปยังป่านั้นแล้ว ได้
เห็นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งคู้บัลลังก์ตั้งพระกายตรง....อยู่ในราวป่านั้น....และถามว่า ภิกษุ ท่านท างาน
อะไร จึงอยู่ในป่าสาละ พระโคดมอยู่ในป่าแต่ผู้เดียว ได้ความยินดีอะไรหรือ”๑๐๐ 

  กล่าวได้ว่า หลักพุทธธรรมส าหรับการส่งเสริมสุขภาวะมีหลายหลักธรรมหลายหมวดที่สามารถ
น ามาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ได้อย่างลงตัวพร้อมกับอธิบายถึงแง่มุมต่าง ๆ ที่พระพุทธองค์ได้ทรง
ตรัสสอนให้ชางพุทธได้ดูแลตนเองให้ดีที่สุดเพ่ือน าสรรพร่างกายนี้ไปสู่การประกอบคุณงามความดีจนถึง
ที่สุด แต่กระนั้น การดูแลตนเองที่เกี่ยวข้องกับพระภิกษุพระพุทธองค์ทรงวางระเบียบจนถึ งพระวินัยเป็น
ข้อบังคับมากมายเพ่ือให้สังคมสงฆ์เป็นสังคมต้นแบบแห่งการดูแล และการจัดการสุขภาวะแบบยั่งยืนใน
สังคม เช่น การรักษาความสะอาดเกี่ยวเครื่องนุ่มห่ม ที่อยู่อาศัย การดูแลการขับถ่าย การฉันอาหารให้
เป็นไปเพ่ือการรักษาร่างให้สมบูรณ์ การฉันยาดองด้วยน้ ามูตรเน่า จนกระทั่งทรงเป็นห่วงใยต่อพระสงฆ์
และชาวพุทธทั้งหลายให้ด ารงตนเองอยู่ในศีลธรรมอันดีซึ่งเป็นการป้องกันโรคต่าง ๆ ได้อย่างถาวรถึงแม้ว่า
ร่างกายนี้จะเป็นรังของโรคก็ตามแต่ทรงสั่งสอนให้เป็นไปเพ่ือละทิ้งสาเหตุที่ท าให้ตนเองเกิดโรคที่รักษา
ไม่ได้นั่นก็คือ โรคการเกิด โรคการแก่ โรคการเจ็บ และโรคแห่งการตาย หากใครสามารถหนีโรคเหล่านี้ได้
จะถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐที่สุดดังพุทธภาษิตทรงตรัวว่า อาโรคฺยปรมา ลาภา” แปลว่า ความไม่มีโรค
เป็นลาภอันประเสริฐ 

 ๒.๓.๒ หลักอิทธิธรรม 

แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาวะแบบองค์รวมตามแนวพระพุทธศาสนามีหลายหลักธรรมที่สามารถ
น ามาอธิบายและพัฒนาสุขภาวะได้แต่อย่างไรก็ตามผู้วิจัยมีความมุ่งหวังที่จะน าหลักอิทธิบาทธรรมเพราะ
ผู้วิจัยเห็นสามารถที่จะน าไปสู่การเพ่ิมศักยภาพบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี
รวมทั้งสามารถเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการจัดการสุขภาวะเพ่ือประชาชนในพื้นท่ีเป้าหมาย  

                                                        
๙๗ม. มู. (ไทย) ๑๒/๔๔๐/๔๗๓-๔๗๕.   
๙๘ม. มู. (ไทย) ๑๒/๔๔๑/๔๗๕-๔๗๘.   

๙๙ส . ส. (ไทย) ๑๕/๑๐/๑๐.   
๑๐๐ส . ส. (ไทย) ๑๕/๒๐๓-๒๐๔/๒๙๔-๒๙๖.   



๖๐ 
 

  อิทธิบาทเป็นธรรมเครื่องให้ถึงอิทธิ (ฤทธิ์หรือความส าเร็จ) หรือธรรมที่เป็นเหตุให้ประสบ
ความส าเร็จหรือแปลง่ายๆ ว่า ทางแห่งความส าเร็จ มี ๔ อย่างคือ ฉันทะ (ความพอใจ) วิริยะ (ความเพียร) 
จิตตะ (ความคิดจดจ่อ) และวิมังสา (ความสอบสวนไตร่ตรอง) แปลให้จ าง่ายตามล าดับว่า มีใจรัก 
พากเพียรท า เอาจิตฝักใฝ่ ใช้ปัญญาสอบสวน อิทธิบาท มาจากค า ๒ ค า คือ อิทธิ หมายถึง ความส าเร็จ 
ความสัมฤทธิ์ การบรรลุผล และ บาท หมายถึง วิถีทาง เป็นรากฐานที่น าไปสู่ความส าเร็จ ดังนั้น อิทิบาท 
หมายถึง วิถีทางที่จะน าไปสูความส าเร็จ เป็นหลักในการสร้างความส าเร็จให้แก่ตนเอง เป็นหลักธรรมที่
น ามาใช้ในการประกอบกิจ ซึ่งจะน าไปสู่ความส าเร็จ โดยความหมายของความส าเร็จนั้น  ควรเป็น
ความส าเร็จในทางที่ดี ทางสร้างสรรค์ มากกว่าความชั่วทางท าลาย หลักธรรมนี้เรียกอีกอย่างว่าธรรม
สามัคคี เป็นหลักธรรมที่การปฏิบัติที่เกี่ยวโยงกัน ผู้กระท าจะต้องร่วมกันกระท าทั้ง ๔ ข้อ ถึงจะไปถึง
ความส าเร็จที่หวังไว้จะท าเพียงข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้ ๑๐๑ 

  หลักการท างานโดยใช้อิทธิบาท ๔ นี้ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงใช้มาแล้วทั้งในการศึกษา
และปฏิบัติงานทางโลก ทั้งในการค้นคว้าอย่างกว้างขวาง แม้ว่าพระองค์ปรินิพพานแล้วถึง ๒๕ ศตวรรษ 
การท างานของพระพุทธองค์นั้นจะมีการตั้งความประสงค์ไว้ล่วงหน้า แล้วใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการท าสิ่ง
นั้นให้บรรลุความประสงค์ เช่น ตอนเสด็จออกผนวช ก็ทรงตั้งความประสงค์ไว้ว่าจะแสวงหาทางพ้นทุกข์ 
จะทรงสอนศาสนา ก็ทรงตั้งความมุ่งหมายไว้ว่าจะทรงสอนให้ผู้ฟังรู้จริง เห็นจริง หลักอิทธิบาท ๔ นี้ 
พระองค์ทรงท าจนได้ผลเป็นที่พอพระทัยแล้วจึงทรงวางเป็นหลักสูตรไว้ให้เราได้ศึกษา๑๐๒ ดังนั้น หลัก
ความส าเร็จ ปฏิบัติตามหลักธรรม ที่จะน าไปสู่ความส าเร็จแห่งกิจการ ที่เรียกว่า อิทธิบาท (ธรรมให้ถึง
ความส าเร็จ) ซึ่งมี ๔ ข้อ คือ 

 ๑. ฉันทะ : รักงาน (การเห็นคุณค่า ความรัก ความพอใจ) คือ มีใจรัก พอใจจะท าสิ่งนั้น และท า
ด้วยใจรัก ต้องการท าให้เป็นผลส าเร็จอย่างดีแห่งกิจหรืองานที่ท า มิใช่สั กว่าท าพอให้เสร็จๆ หรือเพียง
เพราะอยากได้รางวัลหรือผลก าไร 

 ๒. วิริยะ : สู้งาน (ความเพียร เห็นเป็นความท้าทาย ใจสู้ ขยัน) คือ พากเพียรท า ขยันหมั่น
ประกบ หมั่นกระท าสิ่งนั้นด้วยความพยายามเข้มแข็ง อดทน เอาธุระ ไม่ทอดทิ้ง ไม่ท้อถอย ก้าวไป
ข้างหน้าจนกว่าจะส าเร็จ 

 ๓. จิตตะ : ใส่ใจงาน (ความคิด อุทิศตัวต่องาน ใจจดจอ จริงจัง) คือ เอาจิตฝักใฝ่ ตั้งจิตรับรู้ใน
สิ่งที่ท า และท าสิ่งนั้นด้วยความคิดไม่ปล่อยจิตใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอย ใช้ความคิดในเรื่องนั้นบ่อยๆ เสมอๆ 
ท ากิจหรืองานนั้นอย่างอุทิศตัวอุทิศใจ 

                                                        
๑๐๑พระธรรมปิฎก”(ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม,”(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน้า ๒๔๖-๒๔๘.  
๑๐๒ปิ่น มุทุกันต์, แนวสอนธรรมะ ตามหลักสูตรนักธรรมตรี, (กรุงเทพมหานคร : คลังวิทยา, ๒๕๑๔), หน้า 

๒๒๘. 



๖๑ 
 

 ๔. วิมังสา : ท างานด้วยปัญญา (ไตร่ตรอง พิสูจน์ ทดสอบ ตรวจตรา ปรับปรุง แก้ไข) ใช้ปัญญา
สอบสน คือ หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผล และตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนเกินเลย
บกพร่องขัดข้อง เป็นต้น ในสิ่งที่ท านั้น โดยรู้จักทดลอง วางแผน วัดผล คิดค้น วิธีแก้ไขปรับปรุง เป็นต้น 
เพ่ือจัดการและด าเนินงานนั้นให้ได้ผลดียิ่งขึ้นไป๑๐๓ 

   จะเห็นได้ว่าหลักอิทธิบาทธรรมจะเป็นทางแห่งความส าเร็จนอกจากการที่จะมีความไม่สันโดษ 
และสันโดษที่ถูกต้องแล้ว เพราะฉันทะท าให้ใจมาอยู่กับงาน สิ่งที่ท า สิ่งที่เป็นเป้าหมายท าให้เกิดจิตใจ
ฝักใฝ่อย่างที่ว่ามาเมื่อกี้ เมื่อใจฝักใฝ่ก็ท างานด้วยความแน่วแน่จริงจัง สภาพที่จิตแน่วแน่อยู่กับสิ่งที่กระท า
นั้น เราเรียกว่าเป็น “สมาธิ” เพราะฉะนั้น ฉันทะก็น าไปสู่สมาธิ สมาธิในการท างานเกิด ได้ด้วยการมี
ฉันทะ เมื่อมีสมาธิและใจก็รักงานนั้น ท างานด้วยใจรัก ใจก็เป็นสุข เพราะฉะนั้น คนที่ท างานด้วยฉันทะก็มี
จิตใจเป็นสุข ใจเป็นสมาธิ สมาธิก็ท าให้เป็นสุขเพราะจิตใจสงบแน่วแน่ เมื่อท าจิตใจให้เป็นสมาธิแน่วแน่ 
ตั้งใจจริงจัง ใจรักงานนั้น ตั้งใจท าเต็มที่ มีความเพียรพยายาม ผลส าเร็จของงานก็เป็นผลส าเร็จที่ดีเรียกว่า
น าไปสู่ “ความเป็นเลิศ” ของงานนั้น หมายความว่า งานนั้นจะส าเร็จผลอย่างดีเลิศ อันนี้ก็เลยพันกันไป
หมด เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า ฉันทะเป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งในอิทธิบาท ๔ คือ ธรรมที่เป็น
เครื่องให้ถึงความส าเร็จ หรือเรียกง่ายๆ ว่า “ทางแห่งความส าเร็จ” เมื่อพูดมาถึงอิทธิบาทแล้ว ก็จะต้อง
โยงไปถึงคุณธรรมข้ออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เพราะอิทธิบาทมี ๔ ข้อ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ฉันทะ
คือ ข้อที่พูดมาแล้ว ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น  รักงาน รักเป้าหมาย รักจุดหมายที่ดีงาม รักวัตถุประสงค์
ของงานนั้น ข้อต่อไปนี้คือ วิริยะ ความเพียร ความพยายาม จิตตะ ความเอาใจใส่ในสิ่งนั้น วิมังสา ความ
ไตร่ตรองสอบสวนพิจารณาหรือถ้าจะพูดให้สั้น จ าง่ายๆ ก็บอกว่า “มีใจรัก พากเพียรท า เอาจิตฝักใฝ่ใช้
ปัญญาสอบสวน” นี่เป็นอิทธิบาท ๔ ฉันทะเป็นข้อที่ ๑ ตามปกติถ้ามีฉันทะแล้ว มันก็ช่วยให้เกิดคุณธรรม
ข้ออ่ืนในอิทธิบาท ๔ ตามมา มันสัมพันธ์กัน ช่วยเหลือเกื้อหนุนกัน พอมีฉันทะใจรักแล้ว มันก็เกิดความ
เพียรพยายามเมื่อมีความเพียรพยายามใจก็ฝักใฝ่จดจ่ออยู่กับสิ่งนั้น มีใจจดจ่อเอาใจใส่แล้ว ก็สามารถจะ
ใช้ปัญญาพิจารณาสอนสวนเรื่องราวนั้น ไตร่ตรองถึงข้อบกพร่อง ข้อที่ควรแก้ไข หาทางทดลองปรับปรุง
อะไรต่างๆ เหล่านี้ มันก็ตามกันมา ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสาเป็นชุดกันทีเดียว๑๐๔ 

  การส่งเสริมสุขภาวะภาคประชาชนเป็นระบบสุขภาพภาคประชาชนเป็นค าที่มีความหมายรวบ
ยอดของานสาธารณสุขมูลฐานอย่างเป็นระบบ เป็นกระบวนการของการด าเนินงานที่มิใช่กิจกรรมเดี่ยวๆ 
ของชุมชน มิใช่ภารกิจของหน่วยงานหรือองค์กรภาคนอกที่ จะต้องก าหนดหรือออกแบบกิจกรรม
ด าเนินงานให้ชุมชน จึงเป็นเรื่องของชุมชนที่จะคิด จะตั้งเป้าหมาย บริหารจัดการ และวัดผลความส าเร็จ
ด้วยตนเอง หน่วยงานหรือองค์กรภายนอกสามารถท าได้เพียงการร่วมมืออย่างจริงจังและต่อเนื่องในเรื่อง

                                                        
  ๑๐๓พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, พิมพ์ครั้งที่ ๔๖, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา 
กรมศาสนา, ๒๕๔๕), หน้า ๔๐. 
 ๑๐๔พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม, ๒๕๔๓), หน้า ๑๙.  



๖๒ 
 

การส่งเสริมสนับสนุนหรือสร้างกลไกปัจจัยเกื้อหนุนการจัดการด้านสุขภาพของชุมชนหันมามีบทบาทส่วน
ร่วมรับผิดชอบการดูแลชีวิตและสุขภาพพ้ืนฐานได้โดยตนเอง ซึ่งมีความส าคัญต่อการพัฒนาสุขภาพของ
คนไทยหัวใจส าคัญของระบบสุขภาพภาคประชาชน คือ การจัดการเพ่ือให้ประชาชนมีความสามารถใน
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง ซึ่งการจัดการในที่นี้ คือ การปฏิบัติการประสานให้เกิดความสมดุลเพ่ือการ
เคลื่อนไหวของปัจจัย คน องค์ความรู้หรือวิธีการท างานทุน เครือข่าย และระบบการบริหารจัดการเพ่ือ
พัฒนาสุขภาพให้เกิดการด าเนินกิจกรรมพัฒนาสุขภาพเพ่ือสนองความต้องการของคนในชุมชน ป้องกัน
และแก้ปัญหาสุขภาพของคนในชุมชนอย่างน้อยจะต้องท าให้เกิดกระบวนการพัฒนาไปตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาสุขภาวะโดยพร้อมๆ กัน ๑๐๕ จึงกล่าวได้ว่า การจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมิใช่เพียงกระแสเรียกร้องจากหน่วยงานอ่ืน ๆ แต่เป็นสิทธิ เสรีภาพของ
ประชาชนในการปกป้องตนเองที่สามารถพัฒนาสุขภาวะในพ้ืนที่ที่ตนเองอาศัยด้วยการเฝ้าระวังติดตาม
การปฏิบัติงานทางด้านการบริหารจัดการองค์กรอันมีนโยบายทางด้านสุขภาวะที่สามารถเพ่ิมขีด
ความสามารถให้กับท้องถิ่นเพ่ือดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมรวมทั้งใส่ใจต่อสุขภาวะของประชาชนในท้องถิ่นนั้น
อย่างใกลช้ิดที่มากท่ีสุด 

  ๒.๓.๓ หลักภาวนา  

  การมีสุขภาพที่ดีตามแนวพระพุทธศาสนาจะต้องเป็นการพัฒนาที่สมดุล ครบถ้วนทั้งด้าน
กายภาพ สังคม จิตใจ และปัญญาในมุมมองตามหลักพุทธธรรมแล้ว สุขภาพไม่ใช่เรื่องของการปราศจาก
โรคภัยไข้เจ็บเท่านั้น แต่จะต้องมีองค์ประกอบดังนี้ คือ วิชชา-ความสว่าง-ความเสรี วิสุทธิ-ความสะอาด 
และสันติ-ความสงบ เพราะการขาดองค์กรประกอบอย่างหนึ่งอย่างใดย่อมท าให้ชีวิตเสียสมดุล การพัฒนา
สุขภาวะที่สมบูรณ์จึงต้องพัฒนาทั้งระดับภายในตัวบุคคล ท่าทีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการชี้วัดว่า
บุคคลมีสุขภาวะอย่างไรนั้น ให้ดูจากผลการของการพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่เรียกว่า ภาวนา ๔ คือ จิตภาวนา 
ปัญญาภาวนา ศีลภาวนา และกายภาวนา อย่างไรก็ตามผลการส ารวจด้วยว่า ชาวพุทธเกือบครึ่งหนึ่งใน
กรุงเทพไม่เต็มใจที่จะบุญแต่ต้องท าบุญเพราะกลัวหน้าหรือเกรงใจ และ๑ ใน ๔  ของคนไทยในเมืองหลวง
หวังที่จะได้รับความสบายใจจากการท าบุญ รองลงมาไปท าบุญอุทิศส่วนกุศลเพ่ือความสุขในชาตินี้ หรือ
หวังให้รอดพ้นจากเรื่องเลวร้ายที่ประสบอยู่ เป็นต้น ทั้งนี้มากกว่าครึ่งหนึ่งเชื่อว่าคนไทยยังมีคุณธรรมและ
น าความเชื่อในคติธรรมทางศาสนามาเป็นหลักปฏิบัติ เช่น กรรมมีจริง ท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว ท าให้ไม่
เบียดเบียนกันและอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติในสังคม๑๐๖ 

  ค าว่า  “ภาวนา”  ก่อนที่จะแปลว่าเจริญ ภาวนาถ้าแปลตามตัวอักษร  แปลว่า “การท าให้เป็น
ให้มี” หมายความว่า  อันไหนที่ไม่เป็นก็ท าให้เป็นขึ้น  อันไหนที่ไม่มีก็ท าให้มีขึ้น  ซึ่งหมายความเลยไปว่า  
                                                        

๑๐๕ส านักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน, สิทธิ หน้าที่พลเมือง : ระบบสุขภาพภาคประชาชน , 
๒๕๔๕, หน้า ๑๓. 
  ๑๐๖ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพล ส านักงานสถิตแห่งชาติ, สุขภาพปัญญาแนวพุทธ,  (กรุงเทพมหานคร : ส านักงาน
สถิตแห่งชาต,ิ ๒๕๔๗), หน้า ๒๖. 



๖๓ 
 

การท าให้เพ่ิมพูนขึ้นท าให้กล้าแข็งขึ้นอะไรพวกนี้ เราจึงแปลกันอีกความหมายหนึ่งว่า “ฝึกอบรม”  ค าว่า  
“ฝึกอบรม” ก็ไปใกล้กับความหมายของค าว่าสิกขาเพราะฉะนั้น  สิกขากับภาวนาจึงเป็นค าที่ใช้อย่าง
ใกล้เคียงกัน บางทีเหมือนกันแทนกันเลยทีเดียวนี้เป็นการดยงเข้ามาหาตัวหลักใหญ่ในการปฏิบัติทางพระ
พุทะศาสนา  พระพุทธเจ้าตรัสในค าสอนของพระพุทธองค์เองเพ่ือใช้เป็นคุณสมบัติของบุคคลท่านใช้ว่าภา
วิตกาโย  ภาวิตสีโล  ภาวิตจิตโตภาวิตปัญโญ  คือค าว่า ภาวนา  เวลาใช้เป็นคุณศัพท์เป็นภาวิตะ ภาวิตกา
โย  ผู้มีกายที่เจริญแล้วหรือฝึกอบรมแล้ว  ภาวิตสีโล ผู้มีศีลที่ฝึกอบรมแล้วหรือเจริญแล้ว ภาวิตจิตโต ผู้มี
จิตที่เจริญแล้วหรือมีจิตที่ฝึกอบรมแล้ว ภาวิตปัญโญ ผู้มีปัญญาที่เจรญิแล้วหรือปัญญาที่ฝึกอบรมแล้ว 

  ๑. หลักภาวนา   

           ภาวนา เป็นค าในภาษบาลี ที่มีรูปกิริยาศัพท์เป็น ภาเวติ มีความหมายตรงกับค าว่า วฑฺเฒติ  ซึ่ง
ก็คือ วัฒนา  หรือ การพัฒนา  ที่ใช้ในภาษาไทย  ค าว่า ภาวนา ในค าสอนของพระพุทธศาสนา หมายถึง
การท าให้มีขึ้นเป็นครึ่ง, การท าให้เกิดขึ้น, การเจริญ,การบ าเพ็ญ, การฝึกอบรม, การพัฒนาเพ่ือท าสิ่งที่ยัง
ไม่มีให้มีขึ้น โดยมีความหมายครอบคลุมถึงการปฏิบัติตนทั้งหมดที่เป็นไปเพ่ือการพัฒนาคุณธรรมภายใน
ตน ภาวนา ๔ ที่ปรากฏในพระไตรปิฏกมักแสดงในรูปที่เป็นคุณสมบัติของบุคคลผู้ได้เจริญกาย ศีล จิต 
และปัญญาแล้ว ดังข้อความตัวอย่างต่อไปนี้  พระผู้มีพระภาคเจ้า ชื่อว่า ทรงอบรมพระองค์แล้ว ทรงเป็น
ภาวิตัตต์ หรือ พระองคที่ทรงเจริญหรือพัฒนาแล้ว เป็นอย่างไร คือ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอบรมพระ
วรกาย อบรมศีล อบรมจิตใจ อบรมปัญญา ดังนั้นความหมายของภาวนา ๔ คือ การเจริญ การพัฒนา ทั้ง
ทางด้านสมถะ และวิปสสนา  เพ่ือให้มีผลปรากฏ เช่น  มีบุคลิกภาพ ภาพลักษณ์ภายนอก และคุณธรรม
ภายในตน๑๐๗ ซึ่งเป็นการท าให้เป็นให้มีขึ้น, การฝึกอบรม, การพัฒนา ซึ่งมีการพัฒนาอยู่ ๔ ประเภท คือ  

  ๑. กายภาวนา คือ การเจริญกาย พัฒนากาย การฝึกอบรม ให้รู้จักติดต่อเกี่ยวกับสิ่งทั้งหลาย
ภายนอกทางอินทรีย์ทั้งห้าด้วยดี และปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นในทางที่เป็นคุณ มิให้เกิดโทษให้กุศลธรรมงอก
งาม ให้อกุศลธรรมเสื่อมสูญ การพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

  ๒. ศีลภาวนา คือ การเจริญศีล พัฒนาความประพฤติ การฝึกอบรมศีล ให้ตั้งอยู่ในระเบียบวินัย
ไม่เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหาย อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้ด้วยดี เกื้อกูลแก่กัน           

  ๓. จิตตภาวนา คือ การเจริญจิต พัฒนาจิต การฝึกอบรมจิตใจ ให้เข็มแข็งมั่นคง เจริญงอกงาม
ด้วยคุณธรรมทั้งหลาย เช่น มีการเมตตา มีฉันทะ ขยันหมั่นเพียร อดทน มีสมาธิ และสดชื่นเบิกบาน เป็น
สุขผ่องใส เป็นต้น 

  ๔. ปัญญาภาวนา คือ การเจริญปัญญา พัฒนาปัญญา การฝึกอบรมปัญญา ให้รู้เข้าใจสิ่ง
ทั้งหลายตามเป็นจริง รู้เท่าทันเห็นแจ้งโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถท าให้เป็นอิสระ ท าตนให้บริสุทธิ์

                                                        
  ๑๐๗พระธรรมปีฏก (ป. อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม (ฉบับเดิม), พิมพ์ครั้งที่ ๑๑,  (กรุงเทพมหานคร : ดวงแก้ว, 
๒๕๔๔), หน้า ๓๗๑. 



๖๔ 
 

จากกิเลสและปลอดพ้นจากความทุกข์ แก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นได้ด้วยปัญญาความหมายการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนานั้นต้องพัฒนาร่วมกันหลายอย่างเช่น การพัฒนากาย การพัฒนา
จิต การพัฒนาปัญญา เข้าด้วยกันจึงจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยไม่เน้นอย่างใดอย่างหนึ่ง๑๐๘ 

 กล่าวได้ว่า หลักภาวนาทั้ง ๔ ประการเป็นเครื่องมือหรือแนวทางส าหรับการพัฒนากาย การ
พัฒนาศีล การพัฒนาจิตใจและการพัฒนาปัญญาที่ส่งผลต่อการพัฒนาสุขภาวะแบบองค์รวม นอกจากนี้
เมื่อพุทธถึงการพัฒนาสุขภาวะทางพระพุทธศาสนานักวิชาการ นักวิจัยต่าง ๆ มีนิยมน าหลักภาวนาทั้ง ๔ 
มาใช้เป็นหลักธรรมในการขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาแบบองค์รวมก็เพราะหลักภาวนาเป็นหลักธรรมที่ท าให้
สุขภาวะเกิดความสมดุลและความเหมาะสมที่สัมพันธ์กันกับสิ่งแวดล้อมอย่างลงตัวมากที่สุด แต่กระนั้น 
การน าหลักภาวนา ๔ ไปใช้อาจจะต้องดูถึงมิติทางหลักการและเป้าหมายเป็นส าคัญซึ่งหากน าไปใช้แต่ขาด
การสร้างตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์ของการพัฒนาก็อาจจะอธิบายในเชิงรูปธรรมได้ยากเช่นกันจึงต้องอาศัย
หลักภาวิตา คือ หลักแห่งการวัดและประเมินผลของหลักภาวนาว่ามีการพัฒนาถึงระดับใด หรือพัฒนาไป
ถึงข้ึนไหน และยังมีอะไรที่จะต้องพัฒนาต่อไปหรือไม่ อย่างไรซึ่งจะได้อธิบายในหัวข้อต่อไป 

  ๒. หลักภาวิตา 

  การวัดผลของการศึกษาหรือการพัฒนาบุคคล รูปศัพท์ที่พบจึงมักเป็นค าแสดงคุณสมบัติของ
บุคคล คือ แทนที่จะเป็น ภาวนา ๔ (กายภาวนา ศีลภาวนา จิตภาวนา และปัญญาภาวนา) ก็เปลี่ยนเป็น 
ภาวิต ๔ ซึ่งมีคุณลักษณะส าหรับการวัดการพัฒนาของมนุษย์ คือ 

  ๑. ภาวิตกาย มีกายที่พัฒนาแล้ว (= มีกายภาวนา) คือ  มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทาย
กายภาพในทางที่เกื้อกูลและได้ผลดี  เริ่มแต่รู้จักใช้อินทรีย์ เช่น ตา หู ดู ฟัง เป็นต้น อย่างมีสติ ดูเป็น ฟัง
เป็น ให้ได้ปัญญา บริโภคปัจจัย ๔ และสิ่งของเครื่องใช้ ตลอดจนเทคโนโลยี อย่างฉลาด ได้ผลตรงเต็มตาม
คุณค่า 

  ๒. ภาวิตศีล มีศีลที่พัฒนาแล้ว (= มีศีลภาวนา) คือ มีพฤติกรรมทางสังคมที่พัฒนาแล้ว ไม่
เบียดเบียนก่อความเดือดร้อนเวรภัย ตั้งอยู่ในวินัยและมีอาชีวะที่สุจริต มีความสัมพันธ์ทางสังคมใน
ลักษณะที่เก้ือกูล สร้างสรรค์ และส่งเสริมสันติสุข 

  ๓. ภาวิตจิต  มีจิตที่พัฒนาแล้ว (= มีจิตภาวนา) คือ มีจิตในที่ฝึกอบรมดีแล้วสมบูรณ์ด้วย
คุณภาพจิต คือ ประกอบด้วยคุณธรรม  เช่น มีเมตตา กรุณา เอ้ืออารี มีมุทิตามีความเคารพ อ่อนโยน 
ซื่อสัตย์ กตัญญู เป็นต้นสมบูรณ์ด้วยสมรรถภาพจิต คือ มีจิตใจเข้มแข็งมั่นคง  มีความเพียรพยายาม กล้า
หาญ อดทน รับผิดชอบ มีสติ มีสมาธิ เป็นต้น และสมบูรณ์ด้วยสุขภาพจิต คือ มีจิตใจที่ร่าเริง เบิกบาน 
สดชื่น เอิบอิ่ม ผ่องใส และสงบ เป็นสุข 

                                                        
  ๑๐๘เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๕๑. 



๖๕ 
 

  ๔. ภาวิตปัญญา  มีปัญญาที่พัฒนาแล้ว  ( =  มีปัญญาภาวนา )  คือรู้จักคิดรู้จักพิจารณา รู้จัก
วินิจฉัย รู้จักแก้ปัญหา และรู้จักจัดท าด าเนินการต่าง ๆ  ด้วยปัญญาที่บริสุทธิ์ ซึ่งมองดูรู้เข้าใจเหตุปัจจัย 
มองเห็นสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงหรือตามที่มันเป็น ปราศจากอคติและแรงจู งใจแอบแฝง เป็นผู้ที่กิเลส
ครอบง าบัญชาไม่ได้ เป็นอยู่ด้วยปัญญารู้เท่าทันโลกและชีวิต เป็นอิสระไร้ทุกข์ ผู้มีภาวนา ครบทั้ง ๔ อย่าง 
เป็นภาวิต ทั้ง ๔ ด้านนี้แล้ว โดยสมบูรณ์เรียกว่า “ภาวิตัตตะ” แปลว่าผู้ได้พัฒนาตนแล้ว ได้แก่พระ
อรหันต์๑๐๙ 

  กล่าวได้ว่า หลักภาวิตา คือ หลักพุทธธรรมที่ได้รับการพัฒนาเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดย
อาศัยหลักภาวนาทั้ง ๔ ประการเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการวางเป้าหมายของการพัฒนามนุษย์ และการ
พัฒนาสุขภาวะสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังสามารถเป็นเครื่องมือชี้วัดความส าเร็จแห่งการพัฒนาที่สามารถน าไป
สร้างเป็นกรอบการประเมินในด้านอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการวัดสุขภาวะแบบองค์ รวมขององค์กรต่าง ๆ 
นอกจากนี้ ภาวนา ๔ ที่แยกเป็นขอๆ โดยแตละขอมีองคประกอบหลักและองคประกอบยอยออกไปนั้น    
มุ่งเพ่ือความสะดวกในการวัดผล จะไดตรวจดูให้ ละเอียดใหชัดวามีกี่แงกี่ดาน และครบถวนหรือไม่        
เทานั้นสวนการใหน ้าหนักก็แลวแตวัตถุประสงคในการวัดวาตองการเนนที่กลุ่มมไหนหรือตองการเนนดาน
ใดเปนพิเศษในความเปนจริงองคประกอบหลักทั้ง ๔ จะท างานสัมพันธกันอาศัยกันและสงผลตอกัน ไม
สามารถแยกขาดจากกันไดทัศนคติที่ถูกตองตอทุกองคประกอบ คือ ไมยึดติดแตตั้งมั่น และให้เป็นไปเพ่ือ
เกื้อกูลต่อชีวิตที่ดีงามเพ่ือการพัฒนาสร้างสรรคต์นเองสังคมและสิ่งแวดลอม๑๑๐ ดังต่อไปนี้ 

 สรุปได้ว่าในงานวิจัยฉบับนี้จะใช้หลักพุทธธรรมตามหลักอธิบาท ๔ ได้แก่ ฉันทะ (ความพอใจ) 
วิริยะ (ความเพียร) จิตตะ (ความคิดจดจ่อ) และวิมังสา (ความสอบสวนไตร่ตรอง) 

 

                                                        
  ๑๐๙พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), “พุทธธรรม (ฉบับเดิม)”, พิมพ์ครั้ง ๑๐.  (กรุงเทพมหานคร : 
บริษัท เอส. อาร์ พริ้นเตอร์ แมส โปรดักส์ จ ากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๑๗๒. 
  ๑๑๐พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ, (นครปฐม : วัดญาณเวศกวัน, ๒๕๕๙), 
หน้า ๑๒๕. 



๖๖ 
 

 
แผนภาพที่ ๒.๑ แสดงแผนภาพกายภาวนา 

ที่มา : พรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) จากหนังสือสุขภาะองค์รวมแนวพุทธ หนา้ที่ ๑๒๖  
ได้อธิบายไว้เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๖ จัดท าแผนภาพโดย พระครรชิต คุณวโร 

 

 
แผนภาพที่ ๒.๒ แสดงแผนภาพศีลภาวนา 

ที่มา : พรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) จากหนังสือสุขภาะองค์รวมแนวพุทธ หนา้ที่ ๑๒๗ 
ได้อธิบายไว้เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๖ จัดท าแผนภาพโดย พระครรชิต คุณวโร 



๖๗ 
 

  
แผนภาพที่ ๒.๓ แสดงแผนภาพจติตภาวนา 

ที่มา : พรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยตุโฺต) จากหนังสือสุขภาะองค์รวมแนวพุทธ หน้าที่ ๑๒๘  
ได้อธิบายไว้เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๖ จดัท าแผนภาพโดย พระครรชิต คณุวโร 

 
แผนภาพที่ ๒.๔ แสดงแผนภาพปญัญาภาวนา 

ที่มา : พรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยตุโฺต) จากหนังสือสุขภาะองค์รวมแนวพุทธ หน้าที่ ๑๒๙ 
ได้อธิบายไว้เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๖ จดัท าแผนภาพโดย พระครรชิต คณุวโร 



๖๘ 
 
 

ตารางท่ี ๒.๓ แสดงองค์ประกอบหลักพุทธธรรมส าหรับการส่งเสริมสุขภาวะ 

 
องค์ประกอบ 
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๑ ๒ ๓ 
๑. จ าลอง  ดิษยวณิช √   
๒. พระพรหมคุณาภรณ์”(ป.อ. ปยุตฺโต) √ √ √ 
๓. ปิ่น มุทุกันต์  √  
๔. ส านักงานคณะกรรมการสาธารณสุข

มูลฐาน 
 √  

๕ พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย √ √  
๖ ส านักงานสถิตแห่งชาติ    

รวม ๓ ๔ ๑ 
 
๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมสุขภาวะ 
  ๒.๔.๑ แนวคิดเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  การปกครองท้องถิ่นว่าเป็นการปกครองโดยวิธีการซึ่งหน่วยการปกครองในท้องถิ่นได้มีการ
เลือกตั้งผู้ท าหน้าที่ปกครองโดยอิสระ และได้รับอ านาจโดยอิสระ ซึ่งความรับผิดชอบตนสามารถที่จะใช้ได้
โดยปราศจากการควบคุมของหน่วยการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง แต่การปกครองท้องถิ่นยังอยู่
ภายใต้บทบังคับว่าด้วยอ านาจสูงสุดของประเทศมิใช่ว่าได้กลายเป็นรัฐอธิปัตย์ไป๑๑๑การปกครองใน
รูปลักษณะการกระจายอ านาจบางอย่าง ซึ่งรัฐได้มอบหมายให้ท้องถิ่นท ากันเองเพ่ือให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นมีโอกาสปกครองและบริหารงานท้องถิ่นด้วยตนเอง เพ่ือสนองความต้องการส่วนรวมของ
ประชาชนในท้องถิ่นนั้นให้งานด าเนินไปอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตรงกับความ
ประสงค์ของประชาชน โดยเหตุที่ว่าประชาชนในแต่ละท้องถิ่นย่อมจะทราบความต้องการของท้องถิ่นนั้นๆ 
ได้ดีกว่าบุคคลอ่ืน และย่อมมีความผูกพันต่อท้องถิ่นนั้นโดยมีงบประมาณของตนเอง และมีอิสระในการ

                                                        
๑๑๑ธเนศวร์  เจริญเมือง, การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น, (กรุงเทพมหานคร : ๑๗๙ การพิมพ์, ๒๕๓๗), หน้า 

๖๒. 



๖๙ 
 

บริหารงานพอสมควร๑๑๒ ระบอบการปกครองที่เป็นผลเนื่องมาจากการกระจายอ านาจทางการปกครอง
ของรัฐ และในนัยนี้จะเกิดมีองค์กรท าหน้าที่ปกครองท้องถิ่นโดยคนในท้องถิ่นนั้น ๆ องค์กรนี้ถูกจัดตั้งและ
ควบคุมโดยรัฐบาล แต่ก็มีอ านาจในการก าหนดนโยบายและควบคุมให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย
ของตนเองได๑้๑๓ 

 การปกครองในรูปลักษณะการกระจายอ านาจดังกล่าว ซึ่งรัฐได้มอบหมายให้ท้องถิ่นท ากันเอง 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นมีโอกาสปกครอง และบริหารท้องถิ่นด้วยตนเอง เพ่ือสนองความต้องการส่วน
ร่วมของประชาชนในท้องถิ่นนั้น ให้งานด าเนินไปอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลตรงกับ
ความประสงค์ของประชาชน โดยให้เหตุที่ว่าประชาชนในแต่ละท้องถิ่นย่อมจะทราบความต้องการของ
ท้องถิ่นนั้นๆ ได้ดีกว่าบุคคลอ่ืน และย่อมมีความผูกพันต่อท้องถิ่นนั้น โดยมีงบประมาณเป็นของตนเอง 
และมีอิสระในการบริหารงานพอสมควร๑๑๔ ถ้าอ านาจการปกครองมาอยู่ที่ประชาชนในท้องถิ่นแล้ว 
รัฐบาลท้องถิ่นก็ย่อมเป็นรัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน เพ่ือประชาชน ดังนั้นการบริหารการ
ปกครองท้องถิ่นจ าเป็นต้องมีองค์กรของตนเองอันเกิดจากการกระจายอ านาจของรัฐบาลกลาง โดยให้
องค์กรอันมิได้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลกลาง มีอ านาจในการตัดสินใจและบริหารงานภายในท้องถิ่นในเขต
อ านาจของตน๑๑๕ การปกครองที่ผู้บริหารของหน่วยการปกครองท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งโดยอิสระมี
อ านาจและมีความรับผิดชอบที่สามารถใช้ได้ปลอดจาการควบคุมของหน่วยการบริหารราชการส่วนกลาง
หรือส่วนภูมิภาค แต่ยังอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยอ านาจสูงสุดของประเทศไม่ใช่รัฐอิสระ๑๑๖ แต่ทั้งนี้หน่วย
การปกครองท้องถิ่นยังต้องอยู่ภายใต้บทบังคับว่าด้วยอ านาจสูงสุดของประเทศ ไม่ได้กลายเป็นอิสระใหม่
แต่อย่างใด หน่วยการปกครองที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้บริการประชาชนในเขตพ้ืนที่หนึ่งพ้ืนที่ใดโดยเฉพาะ
และหน่วยการปกครองดังกล่าว จัดตั้งและอยู่ในความดูแลของรัฐบาล๑๑๗ การปกครองตนเองของชุมชน
แห่งหนึ่งแห่งใด ที่มีองค์การเกิดขึ้น ท าหน้าที่ในเขตพ้ืนที่ที่ก าหนด มีอ านาจในการวินิจฉัย ตัดสินใจ และ

                                                        
๑๑๒วิญญู  อังคณารักษ์, แนวความคิดในการกระจายอ านาจการปกครองท้องถิ่น, (กรุงเทพมหานคร : ไทย

วัฒนาพาณิชย์, ๒๕๓๙), หน้า ๔. 
๑๑๓วิศิษฐ์  ทวีเศรษฐ์, การเมืองการปกครองไทย ภาควิชาการปกครอง , คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย

รามค าแหง, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๓), หน้า ๔๑๕. 
 ๑๑๔ส านักงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง, คู่มือปฏิบัติงาน เร่ืองการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดนกรมการปกครอง
, ๒๕๓๔), หน้า ๕๒. 
 ๑๑๕ธงชัย  สันติวงษ์, การบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๒), หน้า ๓๒.  
 ๑๑๖ชูวงศ์  ฉายะบุตร, การปกครองท้องถิ่นไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น, ๒๕๔๓), หน้า ๒๑. 
 ๑๑๗Jon J. Clarke, Outline of Local Government of the United Kingdom ,  (London : Sir 
Issac Pitman and Son, Ltd, 1957), pp. 87-89. 



๗๐ 
 

สภาของท้องถิ่นเป็นองค์การส าคัญขององค์การนี้๑๑๘ การปกครองส่วนหนึ่งของประเทศที่รัฐจัดตั้งขึ้น โดย
มีอ านาจอิสระในการปกครองตนเอง (Autonomy)  แต่ต้องไม่มากจนมีผลกระทบต่ออ านาจอธิปไตยของ
รัฐ ซึ่งมีสิทธิตามกฎหมาย (Legal Rights) และมีองค์กรที่จ าเป็น (Necessary Organization) เพ่ือ
ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความมุ่งหมายของการปกครองท้องถิ่นนั่นเอง๑๑๙ 

 ๑) ความหมายและอ านาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

   การปกครองท้องถิ่น หมายถึง “การปกครองที่รัฐบาลกลางให้อ านาจหรือ กระจายอ านาจไปให้
หน่วยการปกครองท้องถิ่น เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นนั้น ได้มีอ านาจในการปกครองร่วม
รับผิดชอบทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนในการบริหารงานท้องถิ่นตามแนวความคิดที่ว่า  ถ้าอ านาจการ
ปกครองมาจากประชาชนในท้องถิ่นแล้ว รัฐบาลของท้องถิ่นก็ย่อมจะเป็น รัฐบาลของประชาชน โดย
ประชาชน และเพ่ือประชาชน ๑๒๐ การปกครองที่รัฐบาลกลางมอบอ านาจให้หรือกระจายอ านาจไปให้
หน่วยการปกครองที่เกิดขึ้นจากหลักการกระจายอ านาจได้  มีอ านาจในการปกครองร่วมรับผิดชอบ
ทั้งหมด หรือแต่เพียงบางส่วนในการบริหารภายในขอบเขตอ านาจหน้าที่ และอาณาเขตของตนที่ก าหนด
ไว้ตามกฎหมาย ๑๒๑หรือการปกครองท้องถิ่นเป็นระบบการปกครองที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระจาย
อ านาจทางการปกครองของรัฐ และโดยนัยนี้จะเกิดองค์การท าหน้าที่ปกครองท้องถิ่นโดยคนในท้องถิ่นนั้น 
ๆ องคก์รนี้ถูกจัดตั้งและควบคุมโดยรัฐบาลแต่ก็มีอ านาจในการก าหนดนโยบายและควบคุมให้มีการปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามนโยบายของตนเอง๑๒๒ หน่วยการปกครองทางการเมืองที่อยู่ในระดับต่ าลงมาจากชาติ หรือ
ระดับมลรัฐและรัฐ (ในกรณีท่ีประเทศเป็นสหพันธรัฐหรือรัฐรวม) ซึ่งก่อตั้งโดยกฎหมายและมีอ านาจอย่าง
เพียงพอที่จะท ากิจกรมในท้องถิ่นโดยตนเอง รวมทั้งอ านาจเก็บภาษีหรือการให้แรงงานเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานดังกล่าวนี้ อาจจะได้รับการเลือกตั้งหรือจากการจัดสรร 
(แต่งตั้ง) ขึ้นมาโดยท้องถิ่นก็ได้  มีโดยอธิบายเพ่ิมเติมว่า  การปกครองท้องถิ่นนั้นเป็นการปกครองของ
ตนเอง ของชุมชนแห่งใดแห่งหนึ่งที่มีองค์กรเกิดขึ้น ท าหน้าที่ในเขตพ้ืนที่ที่ก าหนดมีอ านาจในการ

                                                        
 ๑๑๘หควณ  ชูเพ็ญ, เอกสารประกอบการบรรยายวิชาการบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น , (มหาสารคาม : 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๖), หน้า ๓๔. 
 ๑๑๙William A. Robson, “Local Government” in Encyclopedia of Social Science, (New York : 
McMillan, 1953), p. 574. 
  ๑๒๐ชูวงศ์ ฉายะบุตร, การปกครองท้องถิ่นไทย, (กรุงเทพมหานคร: สมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๙),  หน้า ๒๑. 
   ๑๒๑ชูศักดิ์  เที่ยงตรง, การบริหารการปกครองท้องถิ่นไทย, (กรุงเทพมหานคร:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
๒๕๓๘), หน้า ๙. 
  ๑๒๒ประทาน  คงฤทธิ์ศึกษากร, ทฤษฎีการปกครองท้องถิ่น, (กรุงเทพมหานคร: คณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,  ๒๕๔๒), หนา้ ๒. 



๗๑ 
 

บริหารงานคลัง มีอ านาจในการวินิจฉัยตัดสินใจ และมีสภาของท้องถิ่นเป็นองค์กรที่ส าคัญขององค์การ
นั้น๑๒๓ 

 จากการศึกษาเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่รับผิดชอบของการปกครองท้องถิ่น ได้มีนักวิชาการ
กล่าวไว้ ดังนี้ว่าเมื่อรัฐบาลได้กระจายอ านาจให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นแล้ว องค์การปกครองท้องถิ่น
นั้นก็มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการแก่ประชาชนและท้องถิ่น ทั้งนี้ หลักการที่จะก าหนดว่าหน้าที่ใด
ควรให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นรับผิดชอบด าเนินการ โดยให้ข้อพิจารณา ดังต่อไปนี้ 

 ๑. การพิจารณาถึงก าลังเงิน ก าลังงบประมาณ เพราะในท้องถิ่นหลายแห่งยังประสบกับปัญหา
การขาดแคลนงบประมาณ ไม่สามารถด าเนินงานตามหน้าที่รับผิดชอบที่กว้างขวางเกินก าลังของตนได้ 

 ๒. การพิจารณาถึงก าลังคน ก าลังความสามารถของอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เพราะ
ก าลังคน และเครื่องมือใช้เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการด าเนินการบริหารท้องถิ่นให้ได้ทั่วถึง 

 ๓. หน้าที่รับผิดชอบของท้องถิ่น ควรที่จะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
หากกิจการนั้นเกินกว่าภาระหรือเป็นนโยบายซึ่งรัฐบาลต้องการความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งประเทศก็
ไม่ควรมอบให้ท้องถิ่นด าเนินการ เช่น การศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรืองานทะเบียนที่ดิน ที่สาธารณะ 
เป็นต้น๑๒๔ 

 การก าหนดหน้าที่รับผิดชอบให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นด าเนินการที่อยู่ในบางประเทศ มี
ข้อพิจารณาดังนี้ 
   ๑. เป็นงานที่ เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น  และงานที่ เกี่ยวกับการอ านวย 
ความสะดวกในชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน เช่น พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น โบราณสถานของท้องถิ่นตลอดจน
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรอ่ืนๆ นอกจากนั้นในด้านการอวยความสะดวกในวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของตนในท้องถิ่น หน้าที่ต้องรับผิดชอบ ได้แก่ การจัดท าถนน สะพาน สะพานคนเดินข้าม สวนสาธารณะ 
สวนหย่อม การก าจัดขยะมูลฝอย เป็นต้น งานเหล่านี้เป็นงานที่เกี่ยวพันกับการด าเนินชีวิตประจ าวันของ
คนท้องถิ่นท่ีจะมารับบริการ จึงควรที่จะเป็นหน้าที่ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นด าเนินการ 
 ๒. งานที่ เกี่ยวกับการป้องกันภัย รักษาความปลอดภัย (Protective.Service) ได้แก่  
งานต ารวจ งานดับเพลิง เป็นต้น 
 ๓. งานที่ เกี่ยวกับสวัสดิการสังคม (Social Welfare Service) งานด้านนี้ เป็นงานที่มี
ความส าคัญส าหรับคนในท้องถิ่นเป็นอันมาก ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นต้องจัดให้มี
ขึ้นหรือต้องรับผิดชอบร่วมมือกับรัฐบาลเพ่ือแก้ปัญหา เช่น การจัดให้มีหน่วยบริการทางสาธารณสุขใน

                                                        
  ๑๒๓ลิขิต  ธีระเวคิน , การเมืองการปกครองไทย , พิมพ์ครั้ งที่  ๗ , (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๘), หน้า ๑๕๙. 
 ๑๒๔อุทัย  หิรัญโต, สารานุกรมศัพท์สังคมวิทยา – มานุษยวิทยา, (กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยการปกครอง, 
๒๕๓๑), หน้า ๑๖. 
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ท้องถิ่นเพ่ือบริการประชาชน การจัดให้มีศูนย์เยาวชน การจัดให้มีสถานสงเคราะห์เด็กและคนชรา คน
พิการ รวมทั้งงานที่ให้ความบันเทิงกับประชาชนในชุมชน เช่น การจัดสวนสาธารณะ ส าหรับประชาชน
หรือจัดห้องสมุดประชาชนในท้องถิ่น เป็นต้น 
 ๔. งานที่เกี่ยวกับการพาณิชย์ของท้องถิ่น (The Trading or Commercial Service) งาน
ประเภทนี้ถือเป็นกิจการที่บริการให้ประชาชน ซึ่งหากปล่อยให้เอกชนเข้าด าเนินการอาจไม่ได้รับผลดี
เท่าทีค่วร หน่วยการปกครองท้องถิ่นจึงต้องรับมาด าเนินการเอง กิจการเหล่านี้ ได้แก่ การจัดตั้งสถานธนา
นุบาล หรือโรงจ าน า การจัดตลาด การจัดบริการเดินรถ เป็นต้น และงานต่างๆ นี้เป็นงานที่มีรายได้ โดย
สามารถเรียกค่าบริการจากประชาชนได้ ลักษณะการก าหนดหน้าที่รับผิดชอบในหน่วยการปกครอง
ท้องถิ่นรับไปด าเนินการนั้นกระท าได้ ๒ ลักษณะ 
 ๑) บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือพระราชบัญญัติอันเป็นการทั่วไป ทั้งนี้ก็เพ่ือต้องการความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันหรือความคล้ายคลึงกัน เช่น การบัญญัติหน้าที่ของเทศบาลในพระราชบัญญัติเทศบาลที่
ก าหนดให้เทศบาลทุกเทศบาลมีหน้าที่ซึ่งแบ่งออกเป็นหน้าที่บังคับให้กระท าและหน้าที่ให้เลือกกระท าได้ 
 ๒) บัญญัติไว้ในกฎหมายเป็นการเฉพาะเจาะจง แต่ละหน่วยการปกครองท้องถิ่นใน
ลักษณะนี้รัฐบาลจะตรากฎหมายหรือพระราชบัญญัติจัดตั้งหน่วยการปกครองท้องถิ่น พร้อมทั้งก าหนด
หน้าที่รับผิดชอบขึ้นมาพร้อมๆ กับกฎหมายนั้น เช่น การตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๘ ก็ได้ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบไว้ชัดเจน๑๒๕ 
  กล่าวได้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจ บทบาทหน้าที่ในการดูแลสุขภาวะของ
ประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในรูปแบบการบริการสาธารณะ
ขั้นมูลฐานที่จะต้องร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อการก าหนดนโยบายการสร้างการป้องกันและการดูแล 
แก้ไขปัญหาที่เก่ียวกับสุขภาวะของประชาชนอย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง รวมทั้งการจัดการผ่านกระบวนการ
มีส่วนร่วมภาคประชาชนในการก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ เช่น การป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ การรักษาความสะอาด และความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย การสาธารณสุข การอนามัย
ครอบครัว และการรักษาพยาบาล ดังนั้น บทบาทการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
การพัฒนาสุขภาวะในชุมชนก่อให้เกิดการด าเนินกิจกรรมพัฒนาสุขภาพที่ตอบสนองต่อความต้องการ การ
ป้องกัน และการแก้ไขปัญหาสุขภาวะของคนในชุมชนอย่างน้อยจะต้องท าให้เกิดกระแสในการพัฒนาสุข
ภาวะอย่างเป็นรูปธรรมที่ควรจะเป็น ได้แก่ บทบาทใน การพัฒนาคนให้มีความรู้ด้านสุขภาวะ บทบาทการ
พัฒนาองค์ความรู้ในการด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ  บทบาทในการจัดหาแหล่งทุนเพ่ือการพัฒนาสุขภาวะ 
และบทบาทในการสร้างเครือข่ายแบบมีส่วนร่วมด้านสุขภาวะของประชาชนอย่างจริงจัง ซึ่งเป็นไปตาม
ความคาดหวังของประชาชนในการด าเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 

                                                        
 ๑๒๕เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๗-๑๘. 
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ตารางท่ี ๒.๔ แสดงการปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
       องค์ประกอบ 
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๑ ๒ 
๑.  ธเนศวร์  เจริญเมือง √  
๒. วิญญู  อังคณารักษ์ √  
๓. วิศิษฐ์  ทวีเศรษฐ์ √  
๔. กรมการปกครอง √  
๕ ธงชัย  สันติวงษ ์ √  
๖ ชูวงศ์  ฉายะบุตร √ √ 
๗ Jon J. Clarke √  
๘ หควณ  ชูเพ็ญ √  
๙ William A. Robson √  
๑๐ ชูศักดิ์  เที่ยงตรง  √ 
๑๑ ประทาน  คงฤทธิ์ศึกษากร  √ 
๑๒ ลิขิต  ธีระเวคิน  √ 
๑๓ อุทัย  หิรัญโต.  √ 

รวม ๙ ๕ 
 
  ๒.๔.๒ แนวคิดเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการส่งเสริมสุขภาวะของประชาชน 
   พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ระบุไว้มาตรา ๔๗ ในว่า เพ่ือสร้าง
หลักประกันสุขภาพให้กับบุคคลในพ้ืนที่โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความ
เหมาะสมและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นให้คณะกรรมการสนับสนุนและประสานกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดหลักเกณฑ์ เพ่ือให้องค์กรดังกล่าวเป็นผู้ด าเนินงานและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่โดยให้ได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุน ซึ่งมาตราดังกล่าวถือเป็น
การกระจายอ านาจด้านสุขภาพเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเองและ
ครอบครัว การเข้ามามีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในการบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพนั้น 
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  การสร้างกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นกิจกรรมที่นโยบายหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้าพยายามกระตุ้นให้เกิดขึ้นโดยจัดให้มีงบประมาณรองรับที่ชัดเจน ส าหรับใช้ในกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องและได้มีการก าหนดสิทธิประโยชน์หลักด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรครวมทั้งประเภทและ
ขอบเขต ของบริการสาธารณสุขที่บุคคลมีสิทธิได้รับครอบคลุมบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ให้
โดยตรงแก่บุคคลเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคซึ่งได้รับการพิสูจน์ทางวิชาการแล้วว่า มี
อรรถประโยชน์และประสิทธิผลคุ้มค่าคือส่งผลให้ประชาชนไทยมีอายุขัยเฉลี่ยยืนยาวขึ้น สร้างเสริม
คุณภาพชีวิตและลดอัตราการเจ็บป่วยและการไร้ความสามารถโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (ก) การตรวจคัด
กรองเพ่ือค้นหาภาวะเสี่ยงต่อการเสียสุขภาพและศักยภาพที่เอ้ืออ านวยต่อการสร้างเสริมสุขภาพ, (ข) การ
สร้างเสริมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การให้การปรึกษาแนะน าและการให้ความรู้เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกันการเจ็บป่วยและ (ค) การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน  การใช้ยาและการท าหัตถการเพ่ือสร้างเสริม
สุขภาพ และป้องกันการเจ็บป่วย๑๒๖ 

  กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคหรือป้องกันการเจ็บป่วยมีรูปแบบการท างานจ าแนก
ได้เป็น ๒ ระดับ 
  ๑. ระดับบุคคลมุ่งหมายที่จะพัฒนาศักยภาพด้านสุขภาพของระดับบุคคลโดยตรงท าให้
บุคคลมีความเข้มแข็งและสามารถที่จะแก้ปัญหาสุขภาพตลอดจนสามารถเผชิญกับสถานการณ์ชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒. ระดับชุมชน มุ่งหมายต่อการสร้างและเพ่ิมศักยภาพของระบบนิเวศน์สังคมให้ดีขึ้นอันจะ
ท าให้เกดิสิ่งแวดล้อมท่ีดีต่อสุขภาพ 
  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ ส่งผลต่อการขยาย
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสร้างเสริมสุขภาพชัดเจน คือ เน้นหนักไปในเชิงการจัดการ
สิ่งแวดล้อมพ้ืนฐาน กล่าวคือ การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้ง
ก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตลอดจน การป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ แต่กระนั้นก็ยังไม่ครอบคลุม
บทบาทตามยุทธวิธี ๕ ประการของการสร้างเสริมสุขภาพในนิยามใหม่ ส่วนแผนปฏิบัติการก าหนด
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้ อปท. ฉบับที่ ๒ ได้ผูกภารกิจการบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การ
ป้องกันโรคและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ไปพร้อมงบประมาณ สถานีอนามัยและบุคลากร ให้ถ่ายโอน
ให้ อปท. ที่มีความพร้อมด าเนินการ ซึ่งน่าจะท าให้ภาวการณ์น าของ อปท. ในการสร้างเสริมสุขภาพล่าช้า
ออกไป เนื่องจากจะต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนในการรับโอนสถานีอนามัย ดังนั้นเพ่ือให้มีความ
ชัดเจน ถึงบทบาทของท้องถิ่นในการสร้างเสริมสุขภาพจึงสมควรก าหนดภารกิจให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ใน
การสร้างเสริมสุขภาพให้ชัดเจน ซึ่งชี้ได้ว่ามีกลุ่มภารกิจเดียวที่อาจจ าเป็นต้องให้สถานีอนามัยด าเนินการ 

                                                        
  ๑๒๖ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค, [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล : 
http://www.nhso.go.th/FrontEnd/page-network_history_Next02.aspx [๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘]. 

http://www.nhso.go.th/FrontEnd/page-network_history_Next02.aspx


๗๕ 
 

คือการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนรายบุคคล การมอบภารกิจจากหน่วยงานรัฐส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค
ให้ท้องถิ่น๑๒๗ 
  นอกจากนี้ยังมีข้อเรียกร้องของสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกระดับและทุกแห่ง เพ่ือด าเนินการจัดการสุขภาวะของชุมชนนั้นมีทั้งสิ้น ๗ ข้อ ประกอบด้วย 

 ๑) จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนอย่างสมานฉันท์เพ่ือสร้างความรู้และความ
เข้าใจร่วมกัน ในการก าหนดนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น และเป็นแกนหลักในการจัดท าสมัชชาสุขภาพท้องถิ่นและเชิงประเด็นบนพ้ืนฐาน
ของข้อมูลความจริงในพ้ืนที่ ในทุกระดับอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยมีกระบวนการด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบและเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ โดยเฉพาะภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม 
และภาคการเมืองทุกระดับ และพัฒนาองค์กรส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจและมีศักยภาพในการจัด
กระบวนการสมัชชาพ้ืนที่เพ่ือน าเสนอนโยบายสุขภาพระดับพ้ืนที่ที่สอดคล้องกับท้องถิ่น และมีความ
เชื่อมโยงไปยังนโยบายระดับชาติได้ 

  ๒) น านโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพและการประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพ มาจัดท า
แผน นโยบาย ยุทธศาสตร์ และโครงการ เพ่ือการจัดการด้านสุขภาพและการจัดกาทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น และมีกระบวนการประเมินตนเองอย่างมีส่วนร่วมพร้อมทั้งมีการเผยแพร่รายงานผล
การประเมินต่อชุมชนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

  ๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและรับเรื่องร้องเรียนและเฝ้า
ระวังด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่อย่างกว้างขวาง ทั่วถึงและเพียงพอ รวมทั้งจัดท าข้อมูลสุขภาพ
ชุมชนและประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในชุมชน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยร่วมมือกับ
องค์กรเอกชนหรือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

  ๔) พัฒนาบุคลากรสาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขในต าบล และจัดตั้งกอง
ทุนการศึกษาเฉพาะด้านเพ่ือด าเนินการพัฒนาบุคลากรทุกภาคฝ่าย เช่น ส่งบุคลากรในท้องถิ่นไปศึกษาต่อ
ในสาขาที่ท้องถิ่นต้องการ จัดบรรจุเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว หรือจัดการพัฒนาทั้งทางด้านวิชาการ จิต
วิญญาณบริการ ด้วยคุณธรรม จริยธรรม และมนุษยสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรด้านสาธารณสุข ตลอดจนให้
โอกาสแก่บุคคลในท้องถิ่นที่ส าเร็จการศึกษาในสาขาที่ท้องถิ่นต้องการกลับมาปฏิบัติงานในพ้ืนที่ชุมชน
อย่างมีความม่ันคงในวิชาชีพ เป็นต้น 
  ๕) ก าหนดข้อบังคับในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน
โดยประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการออกกฎระเบียบข้อบังคับ ควบคู่กับสร้างจิตส านึก และความ

                                                        
  ๑๒๗ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์; จิรบูรณ์ โตสงวน; หทัยชนก สุมาลี, บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการ
สร้างเสริมสุขภาพและข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่องการกระจายอ านาจด้านการสร้างเสริมสุขภาพ , รายงานการวิจัย, 
(สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณะสุข, ๒๕๕๒). 



๗๖ 
 

ตระหนักให้กับคนในชุมชนรักและหวงแหน ในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนใช้
ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน 

    ๖) ส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

    ๗) เชื่อมโยงบูรณาการจัดระบบและแก้ไขปัญหาสุขภาพ และจัดการสิ่งแวดล้อมระหว่าง
ท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ต่อเนื่องถึงกัน หรือมีลักษณะงานที่เก่ียวข้องในทุกภาคส่วน๑๒๘ 

นอกจากนี้บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องในการส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะของประชาชน
จะต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการสร้างสุขภาพมากกว่าการซ่อมสุขภาพ ที่มีกระแสในช่วงปี ๒๕๔๕-๒๕๔๗ 
จึงได้ถูกประกาศให้เป็น “ปีแห่งการรณรงค์สร้างสุขภาพ” ของคนไทยทั่วทั้งประเทศที่มีผลต่อการบริหาร
จัดการสุภาวะในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้นรวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการสร้างเสริมสุข
ภาวะในประเทศไทย เริ่มต้นตั้งแต่ยุคของการสาธารณสุขมูลฐาน ในปี พ.ศ.๒๕๒๓ เป็นต้นมา ภายใต้การ
สนับสนุนของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๔๗ ที่จะต้องให้ความส าคัญในการสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับบุคคลในพ้ืนที่ 
รวมทั้งจะต้องท าการตรวจคัดกรองเพ่ือค้นหาภาวะเสี่ยงต่อการเสียสุขภาพและศักยภาพ การสร้างเสริม
เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนที่เสี่ยงต่อการเกิดสุขภาวะที่ไม่ดี  และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
มากกว่าการแก้ไขตามปรัชญาการพัฒนาสุขภาวะแห่งชาติที่บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
หน้าที่ในความรับผิดชอบในการส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนอย่างหลักเลี่ยงมิได้นั่นหมายถึง 
การดูแลประชาชนในฐานะผู้ที่ปฏิบัติตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและ
ตามพระราชบัญญัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ  

  บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องในการส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนในชุมชนหรือ
พ้ืนที่รับผิดชอบ ซึ่งหากดูผิวเผินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีความสนใจในการพัฒนาสุขภาวะ
ของประชาชนมากนักท าให้สภาพสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติถูกรบกวนไปด้วยแผน และโครงการพัฒนา
ท้องถิน่จนกลายเป็นปัญหาทางสิ่งแวดล้อม ทางอากาศ ทางเสียง ทางกลิ่น และอ่ืน ๆ ส่งผลต่อการด าเนิน
ชีวิตและสุขภาวะของประชาชนอย่างเห็นได้ชัดเจน ซึ่งหากมาในพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ พยายามที่จะให้หลักประกันสุขภาพให้กับบุคคลในพ้ืนที่โดยส่งเสริมกระบวนการมี
ส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  หรือแม้กระทั่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และ พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วน
จังหวัด และพระราชบัญญัติเทศบาล ทุก ๆ ฉบับ ได้ให้ความส าคัญต่อบทบาทขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการสร้างเสริมสุขภาพชัดเจน คือ เน้นหนักไปในเชิงการจัดการสิ่งแวดล้อมพ้ืนฐานที่จะต้อง ซึ่ง

                                                        
  ๑๒๘สุวิทย์ สมบัติ, นักวิชาการสาธารณสุขจากจังหวัดแพร่, อปท. กับการจัดการสุขภาวะชุมชน, วารสารหมอ
อนามัย, ปีท่ี ๑๙ ฉบับท่ี ๑ : ๕๑-๕๒. 



๗๗ 
 

ทางสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับและทุกแห่ง ไห้ช่วยในการจัด
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน การน านโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ การส่งเสริมและสนับสนุน
การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน พัฒนาบุคลากรสาธารณสุข การก าหนดข้อบังคับในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเชื่อมโยง
บูรณาการจัดระบบและแก้ไขปัญหาสุขภาพ  

  นอกจากนี้บทบาทของท้องถิ่นจะต้องสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในประเทศไทย
ได้ถูกบัญญัติไว้ตามกรอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ว่าด้วยการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมก าหนดให้ส่วนราชการจัดหาหรือสนับสนุนกลไกใน
การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของภาครัฐมากขึ้นดังความในมาตรา ๗๘ 
(๕) ซึ่งบัญญัติให้รัฐต้อง “ จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืนเพ่ือให้การจัดท าและการ
ให้บริการสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยค านึงถึงการมีส่วน
ร่วมของประชาชน” และในมาตรา ๘๗ ก าหนดให้รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วม
ประชาชน โดยต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆ อย่างครบวงจรเริ่มตั้งแต่การก าหนด
นโยบาย การตัดสินใจ จนถึงการติดตามตรวจสอบ โดยเห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 
๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๑ – พ.ศ. ๒๕๕๕) จึงท าให้หน่วยงานในภาครัฐ 
องค์กรต่างๆ ได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมผ่าน
ช่องทางหรือกลไกในการให้ข้อมูลข่าวสารและรับฟังความคิดเห็น และให้หน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน  ได้ศึกษาเรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิด
จากการปฏิบัติจริง และพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพ่ือ
กระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และ
พัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นส าคัญ๑๒๙ 

 แนวคิดในการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินพัฒนาร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ แก้ปัญหาของตนเอง ใช้ความคิดสร้างสรรค์และความช านาญของ
ประชาชนร่วมกับการใช้วิทยาการที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา๑๓๐ แนวคิดการมีส่วนร่วมประกอบด้วย 
มิติ คือ มิติที่หนึ่ง การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าอะไรควรท าและท าอย่างไร มิติที่สอง มีส่วนร่วม
เสียสละในการพัฒนาลงมือปฏิบัติการ ตามที่ได้ตัดสินใจ และ มิติที่สาม มีส่วนร่วมในการแบ่งปัน

                                                        
 ๑๒๙ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ”, รายงาน
การศึกษา, (มูลนิธิเอเชีย สถาบันพระปกเกล้า : นนทบุรี, ๒๕๕๒), หน้า ๑๙. 
  ๑๓๐Earwin William,  Participation Managemeant : Concept Theory and Imlementation, 
(Atlanta G : Georgia state Univercity, 1976), p.130. 



๗๘ 
 

ผลประโยชน์ที่เกิดจากการด าเนินงาน๑๓๑รวมทั้งการปะทะสังสรรค์ทางสังคมซึ่งรวมทั้งการมีส่วนร่วมของ
ปัจเจกบุคคลและการมีส่วนร่วมของกลุ่ม๑๓๒  

  มิติการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งสามารถจะอธิบายในลักษณะความสอดคล้องกันใน ๔ มิติ 
ได้แก่ ๑. การมีส่วนร่วมการตัดสินใจว่าควรท าอะไรและท าอย่างไร ๒. การมีส่วนร่วมเสียสละในการพัฒนา
รวมทั้งลงมือปฏิบัติตามที่ได้ตัดสินใจ ๓. การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินงาน และ๔. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ โดยสร้างโอกาสให้สมาชิกทุกคนของชุมชน 
ได้เข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือและเข้ามามีอิทธิพลต่อกระบวนการด าเนินกิจกรรมในการพัฒนา รวมถึง
ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนานั้นอย่างเสมอภาค๑๓๓ ทีเ่กิดขึ้นจาก เป้าหมายที่ต้องการ  ค่านิยม ความ
เชื่อ วัฒนธรรมประเพณี ความผูกพัน การเสริมแรง โอกาส ความสามารถ การสนับสนุนความคาดหมาย
ในสิ่งที่ต้องการ โดยมีพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วม ดังนี้ ๑. การมีส่วนร่วมบนพ้ืนฐานของเหตุผล ๒.การมี
ส่วนร่วมบนพ้ืนฐานของค่านิยม ๓. การมีส่วนร่วมบนพ้ืนฐานของประเพณี และ๔.การมีส่วนร่วมบน
พ้ืนฐานของความผูกพัน ความเสน่หา ฉะนั้น การมีส่วนร่วมของชุมชนนั้น เกิดจากจิตใจที่ต้องการเข้าร่วมใน
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง เพ่ือให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของกลุ่มคนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตทางสังคม  ซึ่งการ
เร้าให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมนั้น  ผู้ด าเนินงานจะต้องมีความเข้าใจในวิธีการด าเนินชีวิต  ค่านิยม 
ประเพณี  ทัศนคติของบุคคล เพ่ือให้เกิดความสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม๑๓๔ 

 การมีส่วนร่วมเป็นการมองถึงความเป็นเจ้าของ สิทธิ เสรีภาพทางการปฏิบัติ การตัดสินใจบน
พ้ืนฐานของความดีงาม เป้าหมายที่ต้องการ  ค่านิยม ความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณี ความผูกพัน การ
เสริมแรง โอกาส ความสามารถ การสนับสนุนความคาดหมายในสิ่งที่ต้องการ ซึ่งหากมองในเชิงของ
ลักษณะจะเห็นว่าพลังอ านาจของประชาชนจะอยู่ที่การมีส่วนร่วมการตัดสินใจว่าควรท าอะไรและท า
อย่างไร การมีส่วนร่วมเสียสละในการพัฒนารวมทั้งลงมือปฏิบัติตามที่ได้ตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการ
แบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดข้ึน และการมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ 

                                                        
  ๑๓๑White Alastair T., Why Community Participation? :  a  Discussion of the Argument Go, 
Community Participation : Current Issue and Lesson Learned. (United Nations Children’ s Fund, 
1982), p.18.   
  ๑๓๒Reeder Willam W., Some Aspects of the Informel Social Participation of Farmilies in 
New Yok State. (Ph. D. Dissertation, Cornell Universcity, 1974), p.39. 

๑๓๓Cohen, J.M. and Uphoff , N.T. Rural Development Participation : Concept and 
Measures for Project Design Implementation and Evaluation,  ( Rural Development Committee 
Center for International Studies , Cornell University , 1981), p.6. 

๑๓๔สุชาดา  จักรพิสุทธิ์. “การศึกษาทางเลือกของชุมชน”, วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,ปีที่ 
๒๗ ฉบับท่ี ๔, (มิถุนายน – สิงหาคม) : ๑๘-๒๓ 
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จะเห็นได้ว่า การส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับบทบาทขององค์การปกครองส่วนท้องในการส่งเสริม
สุขภาพภาคประชาชนเป็นระบบสุขภาพภาคประชาชนเป็นค าที่มีความหมายรวบยอดของานสาธารณสุข
มูลฐานอย่างเป็นระบบ เป็นกระบวนการของการด าเนินงานที่มิใช่กิจกรรมเดี่ยวๆ ของชุมชน มิใช่ภารกิจ
ของหน่วยงานหรือองค์กรภาคนอกที่จะต้องก าหนดหรือออกแบบกิจกรรมด าเนินงานให้ชุมชน จึงเป็นเรื่อง
ของชุมชนที่จะคิด จะตั้งเป้าหมาย บริหารจัดการ และวัดผลความส าเร็จด้วยตนเอง หน่วยงานหรือองค์กร
ภายนอกสามารถท าได้เพียงการร่วมมืออย่างจริงจังและต่อเนื่องในเรื่องการส่งเสริมสนับสนุนหรือสร้าง
กลไกปัจจัยเกื้อหนุนการจัดการด้านสุขภาพของชุมชนหันมามีบทบาทส่วนร่วมรับผิดชอบการดูแลชีวิตและ
สุขภาพพ้ืนฐานได้โดยตนเอง ซึ่งมีความส าคัญต่อการพัฒนาสุขภาพของคนไทยหัวใจส าคัญของระบบ
สุขภาพภาคประชาชน คือ การจัดการเพ่ือให้ประชาชนมีความสามารถในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง ซึ่ง
การจัดการในที่นี้ คือ การปฏิบัติการประสานให้เกิดความสมดุลเพ่ือการเคลื่อนไหวของปัจจัย คน องค์
ความรู้หรือวิธีการท างานทุน เครือข่าย และระบบการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาสุขภาพให้เกิดการด าเนิน
กิจกรรมพัฒนาสุขภาพเพ่ือสนองความต้องการของคนในชุมชน ป้องกันและแก้ปัญหาสุขภาพของคนใน
ชุมชนอย่างน้อยจะต้องท าให้เกิดกระบวนการพัฒนาไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาวะโดยพร้อมๆ กัน 
๑๓๕ กล่าวได้ว่า บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในการพัฒนาสุขภาวะมิใช่เป็นเพียงใน
ความฝันที่ไม่สามารถจะเป็นไปได้ แต่กระนั้น ความรู้ความเข้าใจในบริบทที่ตนเองสามารถจะเลือกและ
ตัดสินใจจะสามารถตอบโจทย์ส าหรับการต่อรองในผลประโยชน์ที่เกี่ยวกับสุขภาวะของชุมชน  

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมิใช่เป็นเพียงในความฝันที่ไม่สามารถจะเป็นไปได้ แต่กระนั้น การ
เรียกร้องของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติช่วยกระตุ้นเตือนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมความรับผิดชอบ
ในการดูแลสุขภาวะในชุมชนของตนเองซึ่งสามารถสร้างกระบวนการที่จะน าไปสู่เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
การพัฒนาสุขภาวะแห่งชาติ ได้แก่ การจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนอย่างสมานฉันท์ การน า
นโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพและการประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพ การส่งเสริมและสนับสนุนการ
รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน การพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุข ในต าบล 
การก าหนดข้อบังคับในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ และการเชื่อมโยงบูรณาการจัดระบบและแก้ไขปัญหาสุขภาพ เพ่ือให้
ประชาชนในพ้ืนที่เกิดความรู้ความเข้าใจในบริบทที่ตนเองสามารถจะเลือกและตัดสินใจจะสามารถตอบ
โจทย์ส าหรับการต่อรองในผลประโยชน์ที่เกี่ยวกับสุขภาวะของชุมชน นอกจากนี้ การอาจจะมีหลาย
กระบวนวิธีการที่แตกต่างกันออกไปแต่อย่างน้อยที่ผู้เขียนเห็นว่าจะสามารถน ามาสร้างบทบาทในการ
ด าเนินกิจกรรมการพัฒนาสุขภาวะตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะประกอบด้วย ๕ 
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์ความรู้ในการด าเนินงานกิจกรรม
ต่างๆ ยุทธศาสตร์การจัดหาแหล่งทุนเพื่อการพัฒนาสุขภาพ ๔ ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายด้านสุขภาวะ

                                                        
๑๓๕ส านักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน, สิทธิ หน้าที่พลเมือง : ระบบสุขภาพภาคประชาชน , 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัทเรดิเอช่ัน จ ากัด, ๒๕๔๕), หน้า ๑๓. 



๘๐ 
 

ของประชาชนอย่างจริงจัง และยุทธศาสตร์การเพ่ิมระบบการบริหารจัดการด้านสุขภาวะหรือนโยบายสุข
ภาวะในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
๒.๕ นโยบายรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุขและแผนพัฒนาสุขภาวะของกลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนบน ๑ 
  ๑. นโยบายรัฐบาล 

  การวิเคราะห์ส าหรับก าหนดยุทธศาสตร์ระดับจังหวัดที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลเป็นส่วน
ของนโยบายที่รัฐบาลแถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบด้วย  

  การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ๓๐ 
บาท รักษาทุกโรค เพ่ือให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการอย่างมีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว  และเป็นธรรม 
รวมทั้งบูรณาการสิทธิของผู้ปุวยที่พึงได้รับจากระบบประกันสุขภาพต่าง ๆ บูรณาการ แผนงานของ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน ตลอดจนส่งเสริม  การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยและคุ้มค่าต่อการให้บริการมาใช้ให้แพร่หลาย รวมทั้งจัดให้มี มาตรการลดปัจจัยเสี่ยง
ที่มีผลต่อสุขภาพและภาวะทุพโภชนาการที่น าไปสู่การเจ็บป่วยเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด และโรคมะเร็ง รวมทั้งการเฝูาระวัง โรคอุบัติใหม่ และมาตรการป้องกัน
อุบัติเหตุจากการจราจร ซึ่งมนีโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน ดังนี้ 

  ๑. ลงทุนด้านบริการสุขภาพ โดยการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพทั้งระบบ อย่างมี
บูรณาการเชื่อมโยงในทุกระดับ จัดให้มีระบบสารสนเทศทางสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ และเร่งผลิต
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้เพียงพอกับปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้นตามข้อเท็จจริงในปัจจุบัน เพ่ิม
ขีดความสามารถของโรงพยาบาลระดับต่าง ๆ โดยเฉพาะโรงพยาบาลศูนย์ความเป็นเลิศที่กระจายอยู่ ใน
ส่วนภูมิภาค และมีระบบการส่งต่อผู้ป่วยไปสู่โรงพยาบาลต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งสนับสนุน ให้
โรงพยาบาลในระดับต่าง ๆ มีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  การแพทย์
ที่ทันสมัย รวมทั้งพัฒนาสถานบริการปฐมภูมิในเขตเมืองและชนบทที่สมบูรณ์แบบทั่วประเทศ 

   ๒. การผลิตบุคลากรทางด้านสาธารณสุขให้เพียงพอ โดยก าหนดแผนงานแก้ไขปัญหา ขาด
แคลนบุคลากรทางการแพทย์ให้สอดคล้องกับจ านวนประชากรในพ้ืนที่ และสนับสนุนให้มีการเร่งผลิต
แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เพ่ือให้กลับไปปฏิบัติงานในภูมิล าเนาเดิมในชนบท พร้อมกับการ สร้าง
ขวัญก าลังใจในเรื่องของความก้าวหน้าในอาชีพ และการมีค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม 

  ๓. การจดัให้มีมาตรการสร้างสุขภาพโดยมีเป้าหมาย เพื่อลดอัตราป่วย ตาย และ ผลกระทบ
จากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด และโรคมะเร็ง 
อย่างมีบูรณาการและครบวงจร ตั้งแต่การมีนโยบายสาธารณะที่เอ้ือต่อการลดปัจจัยเสี่ยง ทางสุขภาพ จัด
ให้มีการสื่อสารสาธารณะของรัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ให้ความรู้ป้องกันโรคเพ่ือการดูแล



๘๑ 
 

รักษาสุขภาพตนเองของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การให้บริการ
เชิงรุก ตลอดจนคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 

  ๔. การพัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุข ทุกคนให้เป็นนักจัดการสุขภาพ
ชุมชน ขยายความครอบคลุมไปถึงกลุ่มผู้ด้อยโอกาสสนับสนุนอุปกรณ์พ้ืนฐานที่จ าเป็นเพ่ือให้ สามารถเป็น
ก าลังส าคัญในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน พัฒนาแกนน าสุขภาพครอบครัวและการ สาธารณสุขมูล
ฐาน ที่ชุมชน ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพและจัดการปัญหาสุขภาพของ  ตนเองได้อย่าง
เข้มแข็งและยั่งยืน 

  ๕. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตั้งแต่ในช่วง ตั้งครรภ์วัยเด็ก วัยเจริญพันธุ์ วัย
บรรลุนิติภาวะ วัยชรา และผู้พิการ สนับสนุนโครงการสร้างเชาว์ปัญญาของเด็ก และให้ความ  ช่วยเหลือ 
แนะน า ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน สนับสนุนโครงการพัฒนาศูนย์สร้าง  สุขภาพ
สตรีเพ่ือดูแลสุขภาพของสตรีและเด็กอย่างบูรณาการทั่วประเทศ รวมทั้งเผยแพร่ให้ความรู้และ  ดูแล
ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ และลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี  
สนับสนุนโครงการจัดตั้งศูนย์สร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการเพ่ือดูแลผู้สู งอายุและผู้พิการให้มี  
คุณภาพชีวิตที่ดีโดยให้ได้เข้าถึงการบริการอย่างมีศักดิ์ศรี มีคุณภาพ และเป็นธรรม รวมทั้งให้มีระบบการ
ฟ้ืนฟูสุขภาพในชุมชน จัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพผ่านสื่อแขนงต่าง  ๆ 
อย่างเป็นระบบ 

  ๖. การสร้างให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสออกก าลังกายและเล่นกีฬาเพ่ือสร้างเสริม 
สุขภาพและพลานามัยที่ดี สร้างนิสัยความมีน้ าใจเป็นนักกีฬาและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพ่ือ 
หลีกเลี่ยงการหมกมุ่นมั่วสุมกับอบายมุขและยาเสพติด 

  ๗. การขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นเลิศในผลิตภัณฑ์และ การบริการด้านสุขภาพและการ
รักษาพยาบาลในภูมิภาคเอเชีย โดยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการสร้าง 
ความก้าวหน้าในทางวิชาการ และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับบริการสุขภาพโดยรวมของคนไทย สนับสนุน 
เอกชนให้จัดบริการศูนย์พักฟ้ืนผู้ป่วยที่มีมาตรฐาน รวมทั้งแก้ไขปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้มี 
การใช้บุคลากรทางการแพทย์ร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนให้เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินงาน๑๓๖ 

  ๒. นโยบายของคณะรัฐบาลของนายกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชนรัฐบาลจะ
วางรากฐาน พัฒนา และเสริมความเข้มแข็งให้แก่การให้บริการ  ด้านสาธารณสุขและสุขภาพของ
ประชาชนโดยเน้นความทั่วถึง ความมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ดังนี้ 

                                                        
  ๑๓๖ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ธันวาคม ๒๕๕๖, ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสระบุรี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐), หน้า ๙-๒๐, (เอกสารอัดส าเนา). 



๘๒ 
 

  ๑) วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากร ในทุกภาคส่วนอย่างมี
คุณภาพโดยไม่มีความเหลื่อมล้ าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการ ข้อมูลระหว่างทุกระบบ
หลักประกันสุขภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

  ๒) พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วย  แล้วจึงมารักษา 
สร้างกลไกการจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง  ปรับระบบการจ้างงาน การ
กระจายบุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่นและให้ภาคเอกชนสามารถมีส่วนร่วมใน
การจ้างบุคลากรเพ่ือจัดบริการสาธารณสุขโดยรัฐ เป็นผู้ก ากับดูแลสนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐและ
เอกชนในการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุข โดยส่งเสริมการร่วมลงทุนและการใช้
ทรัพยากรและบุคลากรร่วมกันโดยมีข้อตกลง ที่รัดกุมและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 

  ๓) เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่  และโรคอุบัติ
ช้า โดยมีเครือข่ายหน่วยเฝ้าระวัง หน่วยตรวจวินิจฉัยโรค และหน่วยที่สามารถตัดสินใจ  เชิงนโยบายใน
การสกัดก้ันการแพร่กระจายได้อย่างทันท่วงที 

  ๔) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันน้าไปสู่  การบาดเจ็บและ
เสียชีวิต โดยการร่วมมือระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในการตรวจจับเพ่ือป้องกัน การรายงาน  และการดูแล
ผู้บาดเจ็บ 

  ๕) ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัย เยาวชนให้มีน้ าใจ
นักกีฬา มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกทั้งพัฒนา  นักกีฬาให้มีศักยภาพ
สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติจนสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศชาติ 

  ๖) ประสานการท างานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม เพ่ือป้องกัน  และแก้ปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็ม
เซลล์ โดยจัดให้มีมาตรการและกฎหมายที่รัดกุม เหมาะสม กับประเด็นที่เป็นปัญหาใหม่ของสังคม 

  ๗) พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข โดยจัด
ให้มีบุคลากรและเครื่องมือที่ทันสมัย และให้มีความร่วมมือทั้งระหว่าง หน่วยงานภายในประเทศและ
หน่วยงานต่างประเทศ โดยเฉพาะในการป้องกันและรักษา โรคที่มีความส าคัญ๑๓๗ 

  ๓. นโยบายกระทรวงสาธารณสุข  
  โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขมอบ
นโยบายบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข จ านวน ๑๖ ข้อ ดังนี้ 

                                                        
 ๑๓๗ประยุทธ์ จันทร์โอชา, ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 
๑๒ กันยายน ๒๕๕๗, หน้า ๗-๘. 



๘๓ 
 

 ข้อที่ ๑ พัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชด าริและโครงการเฉลิมพระเกียรติเพ่ือ 
เทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้ด าเนินการ  

  ข้อที่ ๒ เพ่ิมคุณภาพระบบหลักประกันสุขภาพ เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ 
มาตรฐานทั่วถึง เป็นธรรม สร้างระบบบริหารจัดการที่มีเอกภาพ  

  ข้อที่ ๓ เร่งรัดมาตรการสร้างสุขภาพโดยมีเป้าหมาย เพ่ือลดอัตราป่วย ตายและผลกระทบ
จาก โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดัน หัวใจ หลอดเลือดสมอง และมะเร็ง  - ด้านนโยบาย
สาธารณะ ในการสร้างสุขภาพ การบังคับใช้กฎหมายต่างๆอย่างเข้มแข็งอาทิ พรบ.การควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์, พรบ.ควบคุมยาสูบ - การสร้างกระแสสังคม การจัดมหกรรมรณรงค์ต่างๆ เช่น มหกรรมการ
ออกก าลังกาย รณรงค์องค์กรไร้พุง ฯลฯ - การพัฒนาศักยภาพในชุมชน เป็นการสนับสนุนให้ชุมชน 
ท้องถิ่นมีชมรมสร้างสุขภาพ อาทิ ชมรมออกก าลังกาย, ชมรมผู้สูงอายุ, ชมรมอาหารปลอดภัย - การสร้าง
บทบาทอาสาสมัครสาธารณสุข ให้ อสม .ที่มีอยู่จ านวนเกือบ ๑ ล้านคนได้ช่วย สร้างสุขภาพ ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของประชาชน 

  ข้อที่ ๔ เร่งรัดด าเนินการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ตลอดจนอาหารปลอดภัยการ
คุ้มครอง ผู้บริโภค การเฝ้าระวังอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย โดยชมรมต่างๆ , ประชาชน, 
ท้องถิ่น รวมถึงการสนับสนุนให้มีอยู่น้อย ในโรงเรียน ที่ขยายไปสู่กลุ่มเยาวชนมากขึ้น 

   ข้อที่ ๕ เตรียมความพร้อม พัฒนาระบบเฝ้าระวัง เตือนภัย การจัดการที่มีประสิทธิผลทัน
การณ์ เมื่อเกิดภัยพิบัติ โรคระบาด และภัยสุขภาพ  

  ข้อที่ ๖ จัดให้มีการดูแลกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มเด็ก กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้
พิการ รวมถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะอ่ืน เช่น แรงงานข้ามชาติ  

  ข้อที่ ๗ สร้างแรงจูงใจและพัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขทุกคนโดย 
สนับสนุนอุปกรณ์พ้ืนฐานที่จ าเป็นในการปฏิบัติภารกิจตามท่ีได้รับมอบหมาย  

  ข้อที่ ๘ สร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับโดยปรับระบบค่าตอบแทนให้
เหมาะสม และความก้าวหน้าในวิชาชีพที่เป็นธรรม สร้างกลไกพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้บริการ
และ ผู้รับบริการ  

  ข้อที่ ๙ เพ่ิมการลงทุนในระบบบริการทุกระดับ ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และอุปกรณ์
การแพทย ์ที่จ าเป็น มุ่งเน้นการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท  

  ข้อที่  ๑๐ สร้างการใช้การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในระบบบริการ
สาธารณสุขทุก ระดับ สร้างการใช้ยาไทย/สมุนไพรไทยในสถานบริการเพ่ิมข้ึน  

  ข้อที่ ๑๑. สร้างการจัดบริการสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub and Wellness) และ
ระบบ โลจิสติกโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับบริการสุขภาพโดยรวมของคนไทย  
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  ข้อที่ ๑๒ สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการจัดบริการสุขภาพ 

  ข้อที่  ๑๓ พัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพให้มีคุณภาพและบริการข้อมูลสุขภาพ ส าหรับ
ประชาชน กลุ่มเปูาหมายต่างๆ - โครงการปฏิรูประบบข้อมูลสุขภาพ ให้ทุกจังหวัดเป็นศูนย์ข้อมูลสุขภาพ 
(Data Center) - เพ่ิมช่องทางสื่อสารด้านสุขภาพกับประชาชน  

  ข้อที่ ๑๔ พัฒนา ผลักดันและการบังคับใช้กฎหมายให้เอ้ือประโยชน์ต่อการสนับสนุนการ 
ด าเนินงานด้านสาธารณสุข  

  ข้อที่ ๑๕ จัดตั้งศูนย์บ าบัด ฟื้นฟู ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ควบคุม ป้องกันการใช้สารตั้งต้นใน
การ ผลิตยาเสพติดและเฝูาระวังการแพร่ระบาดของสารเสพติดชนิดใหม่  

  ข้อที่ ๑๖ จัดให้มีการสื่อสารสาธารณะ ด้านสุขภาพเพ่ือให้ความรู้กับประชาชนอย่างท่ัวถึง 

  ๔. แผนพัฒนาสุขภาวะของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ 

  กลุ่มงานแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพระดับได้ก าหนดระบบการบริหารจัดการสุขภาวะในหลาย
พ้ืนที่โดยเฉพาะส านักงานสาธารณสุขกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ได้แก่  

   วิสัยทัศน์ บริหารจัดการระบบสุขภาพท่ีเป็นเลิศในเครือข่ายบริการสุขภาพที่ ๔ 

  พันธกิจตามกฎหมาย ๑.ก าหนดนโยบายสุขภาพและจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขต
พ้ืนที่จังหวัด ๒.ด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่จังหวัด  ๓.ก ากับ ดูแล 
ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขใน  เขตพ้ืนที่จังหวัด เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ การส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังควบคุม
และปูองกันโรค การรักษาพยาบาล การฟ้ืนฟูสภาพ งาน  อาชีวอนามัยและการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สุขภาพ ๔.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่  ได้รับ
มอบหมาย 

  พันธกิจเพื่อการพัฒนา ๑.เสริมสร้างและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม
แก่ประชาชนเพ่ือลด อัตราป่วย และอัตราตายด้วยโรคที่ส าคัญ ๒.พัฒนาให้หน่วย บริหารและหน่วย 
บริการมีคุณภาพมาตรฐานและส่งเสริมการ ด าเนินงานในรูปแบบของเครือข่ายบริการสุขภาพ เพ่ือให้
ประชาชนเข้าถึงบริการทุกระดับอย่าง ทั่วถึงและเป็นธรรม ๓.พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขให้มี
คุณภาพ เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน ๔.สร้างและประสานให้เกิดการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานด้านสุขภาพกับภาคี เครือข่ายอ่ืน เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคมและ
ภาคเอกชน 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาวะ 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ การเฝูาระวัง ควบคุมปูองกันโรค อาชีวอนามัย
และ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ตามกลุ่มวัย  
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  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาและจัดระบบบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน  

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ    

  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายสุขภาพและประชาชน ให้
มี ส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ 

  เป้าประสงค์ - ประชาชนจังหวัดสระบุรีมีพฤติกรรมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  - มี
ระบบและการบริการสุขภาพที่มีมาตรฐานและสามารถเข้าถึงได้ทุกระดับ  - มีการบริหารจัดการงานด้าน
สุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ - ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการและดูแลสุขภาพได้อย่างยั่งยืน๑๓๘ 

 ๕. ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพ ๘ จังหวัดภาคกลางตอนบน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 
๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ 

  วิสัยทัศน์เขตสุขภาพ เป็นผู้น าด้านสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน พัฒนาระบบบริการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง สู่สุขภาวะที่ดี 

  ประเด็นยุทธศาสตร์เขตสุขภาพ ๘ จังหวัดภาคกลางตอนบน 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑ ขับเคลื่อนและอภิบาลระบบสุขภาพ ๘ จังหวัดภาคกลาง 
ตอนบนน าพาประชาชนไปสู่สุขภาวะที่ดี 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในการด าเนินงาน 
ด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วม 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพบุคลากร ประชาชน และภาคีเครือข่ายให้เป็น 
สุขภาพแห่งการเรียนร 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สนับสนุนการ 
ด าเนินงานให้สนับสนุนการด าเนินงานเชิงยุทธศาสตร์และระดับท้องถิ่น 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

  พันธกิจเขตสุขภาพ ๘ จังหวัดภาคกลางตอนบน 

  ๑. พัฒนาระบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
  ๒. เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทั้ งภาครัฐ ภาคเอกชนและ ภาคประชาสังคมให้มี 
คุณภาพและมีความสุข 

                                                        
  ๑๓๘ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ธันวาคม ๒๕๕๖, ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสระบุรี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐), หน้า ๒๐-๒๔. (เอกสารอัดส าเนา). 
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  ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนให้เข้มแข็งอย่าง 
ยั่งยืน 
  ๔. พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับอย่างต่อเนื่องและมีมาตรฐาน 
  ค่านิยมร่วม ในการท างาน คือ CENTRAL (ภาคกลาง ๘ จังหวัด) ดังนี้ 

 C reative = มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรม 

  E tremely skilled = มีความช านาญอย่างยิ่งยวดในงานที่ปฏิบัติ 
  N on profit desired performance = ท าโดยไม่หวังผลประโยชน์ให้กับตนเอง 
  T eam work = ท างานเป็นทีม 
  R emember merit of social = การระลึกถึงคุณธรรม จริยธรรมของสังคมอยู่ตลอดเวลา 
 A im to be healthy person = การมุ่งมาดปรารถนาเป็นคนที่มีสุขภาพดี 
  L earning organization = เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้๑๓๙ 

  กล่าวได้ว่า การส่งเสริมการจัดการสุขภาวะของประชาชนในประเทศไทยได้รับการสนใจอย่างกว้า
ขวางตั้งแต่ระดับนโยบายรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยแต่กระนั้นการป้องคุ้มครองดูแลประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสุข
ภาวะของประชาชน ที่ยังไม่มีรัฐบาลชุดไหนให้ความตระหนักอย่างเป็นรูปธรรมที่แท้จริงเพราะหากมอง
กลับไปดูถึงสุขภาพของประชาชนกลับพบว่า มีประชาชนมากมายต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมิได้
ขาดสายในแต่ละวัน แต่และเดือน และแต่ละปี   นอกจากนี้ประเด็นยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่ก าหนดเพ่ือ
ขับเคลื่อนองคาพยพทั่วประเทศไทยก็ยังไม่มีผลต่อการยกระดับการดูแลสุขภาวะของประชาชนให้เห็น
ภาวะของการแก้ไขปัญหา และระดับของการป้องกันที่สร้างความม่ันใจให้กับประชาชนได้ รวมทั้งบทบาท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการออกก าลังกาย โครงการกีฬาสัมพันธ์ 
เป็นต้น ก็ยังไม่มีผลสัมฤทธิ์ทางสุขภาพที่ยั่งยืน และการขาดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคภัยต่าง ๆ 
ดังนั้น กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ ที่ประกอบด้วยหลายจังหวัดแม้ว่าจะมีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
อย่างต่อเนื่องก็เพียงช่วยให้สุขภาพของประชาชนดีขึ้นในชั่วขณะเท่านั้น เพราะสภาพทั่วไปของพ้ืนที่เต็ม
ไปด้วยอุปสรรคและปัญหาต่อการด าเนินงานอย่างมาก เพราะมีทั้งภาวะสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ การเกิดขึ้น
ของโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ ๆ การย้ายถิ่นฐานของประชาชนจากภาคอ่ืน ๆ แรงงานต่างด้าวจ านวนมาก
ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ท าให้การส่งเสริมจัดการสุขภาวะของประชาชนคงต้องหาทิศทางการปรับเปลี่ยนแปลง
กรอบคิดเพ่ือสร้างความตระหนักถึงสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัวพร้อมทั้งการเสริมสร้างองค์ความรู้ในการดูแลตนเอง
อย่างจริงจังในลักษณะองค์รวมที่มีการจัดการของท้องถิ่นร่วมกับภาคประชาชนอย่างต่ อเนื่องซึ่งจะเป็น
โอกาสทองส าหรับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ ในการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนให้ดีขึ้น 
 

                                                        
  ๑๓๙ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ธันวาคม ๒๕๕๖, ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสระบุรี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐), หน้า ๒๕. (เอกสารอัดส าเนา). 
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๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
งานวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการสุขภาวะของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ภาคกลางตอนบน ซึ่งผู้วิจัยได้น าผลงานวิจัยมาศึกษาในหลายประเด็นที่ท าให้เกิดความเข้าใจ ผนวกกับ
บริบทของพ้ืนที่ภาคกลางตอนบนที่ยังไม่ปัญหาและอุปสรรคเชิงการจัดการสุขภาวะของประชาชนที่
อาจจะต้องระดมสรรพก าลังหลายฝ่ายให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง พร้อมกับส่งเสริมระบบการจัดการสุข
ภาวะแบบองค์รวมโดยการน าศาสตร์ต่าง ๆ มาวิเคราะห์ เพ่ือให้เห็นถึงแนวทางการด าเนินงานอย่างเป็น
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการจัดการสุขภาวะ ประเด็น
การน าผลพุทธธรรมาบูรณาการจัดการสุขภาวะ ดังต่อไปนี้ 

 ๒.๖.๑ งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการสุขภาวะ 

การจัดการสุขภาวะของประชาชนในประเทศไทยที่นิยมศึกษาเพ่ือหาแนวทางป้องกัน แก้ไข
ปัญหาด้านสุขภาวะนั้นก็คือ ประเด็นการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนเพราะมองเห็นว่า การมีส่วนร่วม
ของประชาชนจะก่อให้เกิดการตระหนักรู้ และเห็นความส าคัญในการพัฒนาสุขภาวะ ซึ่ง                 

นัฏยาภรณ์ แก้วป้องปก และพายัพ แสงทอง๑๔๐ ได้ท าการศึกษา การมีส่วนร่วมและการเสริม
พลังอ านาจของหุ้นส่วนสุขภาพคนต าบลชาติตระการในการวางแผนควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อในชุมชน 
ปี ๒๕๕๖ พบว่า ประชาชนร่วมกันก าหนดแผนปฏิบัติการ (Action plan) ในการแก้ไขปัญหาภายใต้
แนวคิดหลักการ “ร่วมกันสร้างสุขภาพดี ตามวิถีคนต าบลชาติตระการ“ซึ่งการก าหนดแผนจัดขึ้นในเวที
การประชุมแผนจัดสรรงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับต าบล ผลการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในการวางแผนแก้ไขปัญหาน าไปสู่ การระดมภาคีเครือข่ายหุ้นส่วนด้านสุขภาพเหล่านี้ ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพและการเสริมพลังอ านาจ (Empowerment) ก่อเกิดนวัตกรรมจากปราชญ์ชาวบ้าน 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น สอดคล้องกับงานวิจัยของ  

ม่ิงขวัญ คงเจริญ และ อาชัญญา รัตนอุบล๑๔๑ ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้าง
พลังอ านาจของชุมชนเพ่ือเสริมสร้างความยั่งยืนของชุมชนแห่งการเรียนรู้  ผลการวิ จัย พบว่า๑ . 
องค์ประกอบการเสริมสร้างความยั่งยืนของชุมชนแห่งการเรียนรู้ มีองค์ประกอบ คือ การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของชุมชน  ๒. การเสริมสร้างพลังอ านาจของชุมชนเพ่ือเสริมสร้างความยั่งยืนของชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ ประกอบด้วยการเสริมสร้างพลังอ านาจของชุมชนในระดับบุคคล คือ การแสดงออกระดับบุคคล มี 
๒ รูปแบบได้แก่ รูปแบบของชุมชนเมือง และรูปแบบของชุมชนชนบท ซึ่งมีองค์ประกอบคล้ายคลึงกัน แต่

                                                        
  ๑๔๐นัฏยาภรณ์ แก้วป้องปก และพายัพ แสงทอง, การมีส่วนร่วมและการเสริมพลังอ านาจของหุ้นส่วนสุขภาพ
คนต าบลชาติตระการในการวางแผนควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อในชุมชน ปี ๒๕๕๖, รายงานการวิจัย, (ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก, ๒๕๕๖), หน้า ๑. 

 ๑๔๑มิ่งขวัญ คงเจริญ และ อาชัญญา รัตนอุบล, การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลังอ านาจของชุมชนเพื่อ
เสริมสร้างความยั่งยืนของชุมชนแห่งการเรียนรู้, รายงานการวิจัย, (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๒๕๓), หน้า ๗๒ 

http://www.plkhealth.go.th/www/index.php
http://www.plkhealth.go.th/www/index.php
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มีความแตกต่างกันในบางประเด็น นอกจากนี้ รูปแบบการเสริมสร้างความยั่งยืนของชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทั้งในชุมชนเมืองและชุมชนชนบท ประกอบด้วยการก าหนดเป้าหมายและวางแผน การวิเคราะห์ความ
ต้องการของชุมชน การท าประชาคมเพ่ือหาสาเหตุของปัญหาการจัดเวทีชาวบ้านให้ความรู้ความเข้าใจ 
การบันทึกการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงของชุมชนในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ แห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน 
การติดตามผลการด าเนินงาน และการสร้างความสัมพันธ์เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิก หรือกลุ่มชุมชน
อ่ืนๆ  

การเสริมสร้างพลังอ านาจให้กับประชาชนในการต่อรองเพ่ือการพัฒนาสุขภาวะและอัตราของ
การความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่เป็นผลพวงของการท าลายระบบสิ่งแวดล้อมซึ่งสุดก็ย้อนกลับ
มาท าร้ายประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบ ด้วยการเกิดโรคต่าง ๆ จนถึงภาวะซึมเศร้าที่ไม่สามารถจะ
ประกอบอาชีพได้ และมีอัตราเสี่ยงต่อฆ่าตัวตาย ทางด้าน 

แคทรียา คณฑา๑๔๒ ได้วิจัยเรื่อง การเสริมสร้างพลังอ านาจของชุมชนในการดูแลผู้ที่มีภาวะ
เครียดซึมเศร้า และเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย  พบว่า ปัญหาและความต้องการของผู้ที่มีภาวะเครียด ภาวะ
ซึมเศร้า ที่มีปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว ไม่รู้วิธีแก้ไขปัญหา ภาวะซึมเศร้าที่ต้องรับประทานยา ขาด
ยาไม่ได้ และยังพบว่า รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและภาคภูมิใจในตนเองเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเกิดเครือข่ายใน
การด าเนินงานสุขภาพจิต ส่วนผู้ที่มีภาวะเครียด ภาวะซึมเศร้า มีการพ่ึงพิงยาลดน้อยลง รวมทั้งคนใน
ครอบครัวก็ยังสามารถช่วยเหลือและดูแลภาวะดังกล่าวให้ความเสี่ยงลดลง สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

กิตติยาภรณ์ โชคสวัสดิ์ภิญโญ๑๔๓ ได้วิจัยเรื่อง การเสริมสร้างพลังอ านาจผู้ดูแลในครอบครัวต่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ พบว่า ผู้ดูแลในครอบครัวมีภาวะพร่องพลังอ านาจ
ด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต ด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม ในระยะปฏิบัติการแก้ไขปัญหาท าการส่งเสริม
ความรู้และทักษะการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ ส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง และการรณรงค์ให้ชุมชนมีความเข้าใจผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์เมื่อประเมินผล พบว่า  พลัง
อ านาจของผู้ดูแลเกิด พลังความรู้ พลังความเข้าใจ พลังใจ พลังเศรษฐกิจ และพลังสนับสนุน ที่ตนเองรู้สึก
ว่าชีวิตมีคุณค่า ได้รับการยอมรับจากครอบครัวและชุมชนท าให้รู้ สึกพอใจในตนเอง ยอมรับการอยูกับ
ความเป็นจริง นอกจากผู้น าชุมชน และครอบครัวจะคอยให้ก าลังแล้ว ชุมชนอาจจะภูมิปัญญาที่มีเข้ามา
ผสานวิธีเพ่ือช่วยเหลือผู้ที่ปัญหาความอ่อนแอทางกาย หรือทางจิตสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

                                                        
 ๑๔๒แคทรียา คณฑา, การเสริมสร้างพลังอ านาจของชุมชนในการดูแลผู้ที่มีภาวะเครียดซึมเศร้า และเสี่ยงต่อ

การฆ่าตัวตาย, ในเอกสารการประชุมวิชาการ การป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย ครั้งท่ี ๘, เรื่อง "เสริมสร้างชีวิต ฝ่าวิกฤต
โลกร้อน" วันท่ี ๗-๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ณ. โรงแรมลิตเติ้ลดั๊ก จังหวัดเชียงใหม่. 

 ๑๔๓กิตติยาภรณ์ โชคสวัสดิ์ภิญโญ,”การเสริมสร้างพลังอ านาจผู้ดูแลในครอบครัวต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์,” รายงานการวิจัย, (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธาน,ี ๒๕๕๓). 
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สมบูรณ์ ธรรมลังกา๑๔๔ ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชนโดยใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานในจังหวัดเชียงราย” พบว่า สังคมแบบเครือญาติมีโครงสร้างทางสังคมเป็นทั้งแบบ
แนวราบและแนวตั้ง ทางด้านวัฒนธรรมชุมชน มีประเพณี ความเชื่อและพิธีกรรมที่สืบทอดมาจากบรรพ
บุรุษ การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานในการเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชน เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ด้านผู้น าชุมชน การเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การปรับตัวกับการ
เปลี่ยนแปลงส่วนปัจจัยที่มีผลต่อความเข็มแข็งของชุมชนมีปัจจัยส าคัญคือ กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน 
ระบบเครือข่าย ระบบความสัมพันธ์ในชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้าง
ความเข็มแข็งของชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานได้ใช้ปัจจัยต่าง ๆ จึงกล่าวได้ว่า การส่งเสริม
จัดการสุขภาวะของประชาชนจะอยู่ที่การมีส่วนร่วมประกอบการพลังอ านาจในการต่อรองคุณภาพชีวิตขอ
ตนเองที่เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลโดยรวมสูงสุดที่มีอิทธิทางตรงและทางอ้อม คือ ความไว้วางใจ กระบวนการ
เรียนรู้ของกลุ่ม และการสร้างทีมงาน ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในการวางแผนแก้ไขปัญหาน าไปสู่การระดมภาคีเครือข่ายหุ้นส่วนด้านสุขภาพ การแสดงออก
ระดับบุคคล มีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ องค์ประกอบภายในบุคคล องค์ประกอบด้านปฏิสัมพันธ์รูปแบบ
ของชุมชนเมือง และรูปแบบของชุมชนชนบทที่รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและภาคภูมิใจในตนเองเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขเกิดเครือข่ายในการด าเนินงานสุขภาพจิต 

งานวิจัยในต่างประเทศท าให้มองเห็นภาพของระบบการจัดการที่มีบทบาทของเอกชนเข้ามา
เกี่ยวข้องอย่างมาก บทบาทเหล่านี้ย่อมถูกส่งผลไปสู่การบริหารในเชิงธุรกิจมากกว่าการจัดการเชิง
สวัสดิการแบบในประเทศไทยท าให้ค่าใช้จ่ายเมื่อประชาชนจ าเป็นจะต้องไปโรงพยาบาลทางด้าน  

Ludwig Kuntz§ & Stefan Scholtes๑๔๕ ศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทของผู้ เชี่ยวชาญด้าน
การแพทย์ในทีมผู้บริหารระดับสูงขององค์กรด้านการดูแลสุขภาพ: มีรูปแบบทางเศรษฐกิจ พบว่า 
ผู้อ านวยการแพทย์มีบทบาทมีส่วนส าคัญในการสร้างความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพทางการแพทย์และ
การเงินขององค์กรเพราะมีความส าคัญในการตัดสินใจน าไปสู่การตัดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและเป็นอันตราย
ผลกระทบต่อผลการด าเนินงานด้านการแพทย์ 

                                                        
๑๔๔สมบูรณ์ ธรรมลังกา, “รูปแบบการเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานใน

จังหวัดเชียงราย”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัยเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย, ๒๕๕๔). 
  ๑๔๕Ludwig Kuntz§ & Stefan Scholtes, The Role of Medical Professionals in Top Management 
Teams ofHealthcare Organisations: An Economic Model, Faculty of Management, Economics and 
Social Sciences, Department of Business Administration and Healthcare Management, (University of 
Cologne, Albertus-Magnus, 2008), p. 1. 



๙๐ 
 

Linda V. Green๑๔๖ ได้ศึกษาเรื่อง การลดความล่าช้าในการด าเนินของบุคลากรทาง
การแพทย์ พบว่า สถาบันการแพทย์ถึงระบุถึงภาวะของการ "ทันเวลา" เป็นหนึ่งในหกของภารกิจที่มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาแต่ในรายงานล่าสุดเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบัติงานยังคงมีความล่าช้าในการ
ให้บริการผู้ป่วยส่งผลให้เกิดความไม่พอใจต่อการรักษาที่ไม่พึงประสงค์และมักจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น ซึ่ง
การปฏิบัติงานที่ล่าช้าอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตของประชาชน ดังนั้นกรอบการพัฒนาการวิจัยจึงได้ช่วยลด
ความล่าช้าและมีค่าใช้จ่ายน้อยหรือไม่มีเลย นอกจากนี้ความยากล าบากในการพัฒนาและการใช้รูปแบบ
กลับมีปัจจัยที่เพ่ิมข้ึนท าให้โอกาสของความส าเร็จยากข้ึนตามล าดับซึ่งงานวิจัยดังกล่าวได้น าไปทดลองกับ
โรงพยาบาลขนาดเล็กที่จะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติและนโยบายอย่างมีนัยส าคัญในเวลาที่เหมาะสมใน
เข้าถึงการรักษาพยาบาล ทางด้าน  

Tom Cox and others๑๔๗ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการวิธีการ
ในบริบทของการร่วมกันปัญหาสุขภาพสถานที่ท างาน ซึ่งใช้ระเบียบวิธีวิจัย  

Delphi  ท าให้พบว่า ผู้เชี่ยวชาญได้สะท้อนมุมมองเกี่ยวนโยบายการจัดการสุขภาพยังมืดมนไป
ด้วยสุขภาพจิตและการท างานซึ่งในระยะยาวอาคารกรณีเพ่ือสุขภาพจะต้องมีการแทรกแซงเพ่ือการ
พัฒนาการท างานด้านสุขภาพที่ยังคงไร้ประสิทธิภาพ รวมทั้งอาจจะต้องก าหนดกลยุทธ์ร่วมกันเพ่ือดูแล
สุขภาพและความปลอดภัยให้กับประชนของกรมอนามัย ทั้งนี้ทางนโยบายรัฐบาลได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะ
สร้างความแตกต่างที่แท้จริงในการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคนท างาน พร้อมกับการขยาย
มาตรฐานระบบการจัดการเพ่ือสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการท างาน ความเป็นอยู่ และการให้สวัสดิการแก่ผู้
ท างานเก่ียวกับการดูแลสุขภาพของประชาชน  

Ajit Appari and M. Eric Johnson๑๔๘ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ข้อมูลความปลอดภัยด้านความ
เป็นส่วนตัวในการดูแลสุขภาพ พบว่า ความปลอดภัยของข้อมูลและความเป็นส่วนตัวในภาคการดูแล
สุขภาพที่มีความส าคัญในการเจริญเติบโต และการยอมรับของระเบียนผู้ป่วยเพ่ิมขึ้นรวมผู้ให้บริการและ
ความต้องการที่เพ่ิมขึ้นส าหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ป่วยหรือผู้จ่ายเงินกับผู้ให้บริการจึงมีความ
จ าเป็นอย่างมากต่อการรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลที่ดีสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

                                                        
 ๑๔๖ Linda V. Green, Using Operations Research to Reduce Delays for Healthcare, 
(Columbia Business School, New York, 2008), p. 1. 
  ๑๔๗Tom Cox and others, Developing the management standards approach within the 
context of common health problems in the workplace, nstitute of Work, Research Report, (Health & 
Organisations, University of Nottingham, 2009), p. 1. 
  ๑๔๘Ajit Appari and M. Eric Johnson, Information security and privacy in healthcare: 
current state of research, Research Report, ( Glassmeyer/McNamee Center for Digital Strategies, 
Tuck School of Business, 2010), p. 279. 
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Jane Ward๑๔๙ ได้ศึกษาวิจัยเรื่องของผลกระทบของสุขภาพและการจัดการความปลอดภัย
ของพนักงานในองค์กร พบว่า พนักงานภาครัฐมีการรับรู้ด้านความปลอดภัยต่ าต่อประเด็นการเจ็บป่วยที่
เกี่ยวข้องกับการท างานกว่าพนักงานภาคเอกชน เมื่อเปรียบเทียบระหว่างภาคอุตสาหกรรมที่
เฉพาะเจาะจงแสดงให้เห็นว่าพนักงานในอุตสาหกรรม และการก่อสร้างมีระดับการรับรู้ด้านสุขภาพ และ
ความปลอดภัยสูงมากด้วยเหตุที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ความเสี่ยงสูงองค์กรจึงตระหนักให้ความส าคัญ
ต่อการปฏิบัติงานและสาธารณูปโภคต่าง ๆ แก่พนักงาน ซึ่งท าให้การรับรู้สภาพภูมิอากาศ ความปลอดภัย
และทัศนคติขององค์กรในเชิงบวกมากขึ้น รวมทั้งพนักงานในองค์กรมีความมุ่งมั่นมากขึ้นที่แสดงให้เห็น
มากขึ้นความพึงพอใจและมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ขณะที่งานวิจัยของ  

Abdur Raisa and Ana Viana๑๕๐ ศึกษาเรื่อง การวิจัยด าเนินงานในการดูแลสุขภาพที่มุ่ง
การส ารวจ พบว่า ปัญหาการเพ่ิมประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพได้รับความสนใจอย่างมากมานานกว่า
สามทศวรรษแต่ด้วยการลดอัตราการเกิดมากขึ้นของประเทศที่พัฒนาแล้วท าให้การเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การดูแลสุขภาพได้กลายเป็นสิ่งส าคัญดึงดูดอย่างเห็นได้ชัดแต่ความสนใจการด าเนินงานวิจัยได้เริ่มต้นค่อย 
ๆ ขยายตามล าดับซึ่งอาจจะเป็นเพราะการจัดสรรทรัพยากรและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่จะรวมถึงปัญหา
การด าเนินงาน เช่น การก าหนดเวลาทรัพยากรและการวางแผนการรักษา ในปัจจุบันกิจกรรมการวิจัย
มุ่งเน้นไปที่ความหลากหลายของปัญหาการเพ่ิมประสิทธิภาพเช่นเดียวกับ รวมทั้งเทคนิควิธีการแก้ปัญหา
ที่ยั่งยืนมากขึ้น รวมทั้ง  

François Sainfort (Chair) and others๑๕๑ ได้วิจัยเรื่อง การวิจัยเพ่ือการด าเนินงานระบบ
การดูแลสุขภาพ พบว่า การท างานด้านการดูแลสุขภาพมีความก้าวหน้าและอยู่ในระดับที่ปลอดภัย ซึ่งทาง
บุคลากรทางการแพทย์มีวิธีการดูแลที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งราคาท่ีไม่แพงจนเกินไป แต่การใช้จ่ายจะเพ่ิม
มากขึ้นในประเทศท่ีพัฒนาแล้วซึ่งมีแนวโน้มท าให้เกิดการปรับปรุงระบบต่าง ๆ ผนวกกับค่าใช่จ่ายที่สูงขึ้น
ตามมาด้วย ในขณะที่การจัดการข้อมูลการดูแลมีความผันผวนอยู่มากท าให้เกิดความล่าช้าในระบบเป็น
บางครั้ง นอกจากนี้ทางการแพทย์ได้น าเทคโนโลยีมาใช้ที่เป็นเครื่องมือที่จะคาดการณ์ได้อย่างแม่นย าลด
ผลกระทบต่อการจัดการข้อมูลและการบริการประชาชนโดยเฉพาะข้อมูลส าหรับการตัดสินใจ  รวมทั้ง
ระบบการดูแลสุขภาพในการท างานในสหรัฐอเมริกาแคนาดาและยุโรปในลักษณะคล้ายคลึงกันมี
โรงพยาบาลมีความเป็นอิสระมักจะไม่แสวงหาผลก าไร แต่ส่วนใหญ่จะมีปัญหามากเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับ

                                                        
  ๑๔๙Jane Ward, The impact of health and safety management on organisations and their 
staff, Department of Human Sciences, (Loughborough University, 2008), p. 7. 
  ๑๕๐Abdur Raisa and Ana Viana,  Operations Research in Healthcare: a survey, International 
Federation of Operational Research Societies,  (USA : Blackwell Publishing 2015), p. 1. 
  ๑๕๑François Sainfort (Chair) and John Blake Diwakar Gupta Ronald L. Rardin, Operations 
Research for Healthcare Delivery Systems, Research Report, (The National Science Foundation and 
the Agency for Healthcare Research and Quality, 2005) 
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กฎข้อบังคับการประกันภัยและนโยบายการลดต้นทุน และมีการพัฒนากฎระเบียบและกลไกการ
ตรวจสอบเพ่ือให้แน่ใจว่ามีประสิทธิภาพที่คุ้มค่าต่อบริการด้านการดูแลสุขภาพซึ่งหลายประเทศในยุโรปมี
ความกระตือรือร้นอย่างมาก 

๒.๖.๒ งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวม 

งานวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนมีนักวิจัยได้ให้ความสนใจที่จะศึกษาใน
ประเด็นและองค์กรต่างๆ ที่มุ่งสู่การบริหารจัดการองค์กรที่ดี รวมทั้งประเด็นในการน านโยบายไปปฏิบัติ
ในระดับบุคลากรและประชาชนซึ่งเป็นไปตามกระแสของการเปิดโอกาสทางกฎหมายในด้านสิทธิขั้น
พ้ืนฐาน ซึ่งยังคงมุ่งไปที่สู่การจัดการสุขภาวะอย่างมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนโดยเฉพาะประเด็นสิ่งแวดล้อม
ทางด้าน  

สุขุมาลย์ ประสมศักดิ์๑๕๒ ได้วิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมตามหลักพุทธธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน” พบว่า 
สภาพปัญหาได้แก่ มีสภาพที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม นโยบายภาครัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ไม่สามารถควบคุมและไม่สามารถรักษามาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมได้  ประชาชนขาดองค์ความรู้
และไม่มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างต่อเนื่อง และ เครือข่ายของสมาคมทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านไม่สามารถจะบูรณาการการท างานในเชิงเครือข่ายได้  ดังนั้น องค์การบริหารส่วน
จังหวัดจ าเป็นที่จะต้องมีความรับผิดชอบโดยตรงและให้ความส าคัญในฐานะที่มีบทบาทหลักในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมตามนโยบายของรัฐบาล นอกจากนี้ ควรให้องค์กรสงฆ์ องค์กรด้านสตรี และประชาชนทั่วไปได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ   

เสน่ห์  ใจสิทธิ์๑๕๓ วิจัยเรื่อง การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ในการก าหนดนโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า  หลักพุทธธรรมมีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับกระบวนกระบวนการก าหนดนโยบายที่สามารถน ามาบูรณาการเพ่ือให้เกิดเป็นมิติของ
การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง แต่ยังคง มีสภาพปัญหาในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ก าหนดนโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีปัญหาอยู่ ๖ กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ ปัญหาการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ปัญหาเชิงการสื่อสาร ปัญหาเชิงโครงสร้างปัญหาเชิงกระบวนการมีส่วนร่วมปัญหา
ทางการเมืองท้องถิ่น และปัญหาเชิงการบริหารจัดการ การสร้างระบบความสัมพันธ์ระหว่างองค์ทาง

                                                        
๑๕๒สุขุมาลย์ ประสมศักดิ์, “กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักพุทธธรรม

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัญฑิตสาขาวิชา รัฐ
ประศาสนศาตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 

 ๑๕๓เสน่ห์  ใจสิทธิ์,”การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๙๓ 
 

พระพุทธศาสนารวมทั้งองค์กรในชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการวางแนวทางส าหรับ
วางรากฐานให้กับประชาชนได้มีความรู้และมีส่วนร่วมต่อกระบวนการก าหนดนโยบายตั้งแต่เริ่มต้นอัน
ประกอบด้วย การร่วมคิดนโยบาย (Complicity) การร่วมใจต่อนโยบาย (Come Together) การร่วมท า
ตามนโนยาย (Collaborate) การร่วมแรงตามนโยบาย (Contribute Personal Effort) การร่วมทุนตาม
นโยบาย(Capitalization) การร่วมรับผลประโยชน์อย่างเหมาะสม (Convenience) การร่วมดูแลรักษา
นโยบาย(Careful) และการร่วมเป็นเจ้าของนโยบาย(Co-Owned) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

เบญจ์ พรพลธรรม๑๕๔ ได้วิจัยเรื่อง “การจัดการความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมในบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” พบว่า การจัดการความโปร่งใสภายในองค์กรและการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลสัมฤทธิ์ที่ส่งผลกระทบต่อ
เป้าหมายการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ ได้แก่การวางแผน การ
ก าหนดเป้าหมาย การจัดระเบียบด้านข้อมูลข่าวสาร  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการสาธารณะ การส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความส าคัญในการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบความ
โปร่งใส  การจัดการด้านการบริหารของผู้น าองค์กรที่มีความยุติธรรมโปร่งใส และเข้าถึงความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในชุมชนและการมีระบบบริหารจัดการความโปร่งใสที่เป็นรูปธรรมและมีกลไก   

บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องเข้าไปดูแลสุขภาวะของประชาชนในระดับ
นโยบายตลอดจนลงพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ส าหรับการวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาวะที่
เกดิขึ้นในรูปของการบริหารสาธารณะเพ่ือยังประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยงานวิจัยของ  

อ านวย  บุญรัตนไมตรี๑๕๕ ได้วิจัยเรื่อง “การจัดท าบริการสาธารณะร่วมกันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษากรณีการจัดการขยะ” พบว่า การจัดท าบริการสาธารณะ,u ๕ ด้านคือ ด้าน
นโยบายการจัดท าบริการสาธารณะ ด้านกฎหมาย ด้านสภาพทางการเมืองขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด้านงบประมาณการจัดการขยะ  และการจัดการขยะ ส าหรับความแตกต่างด้านความมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุ้มค่าและคุณภาพของการจัดท าบริการสาธารณะการจัดการขยะระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการขยะร่วมกันนั้น มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากกว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ด าเนินการจัดการขยะที่ไม่มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  ส่วน
ด้านอ่ืนไม่มีความแตกต่างกัน กล่าวได้ว่า งานวิจัยที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมเป็นประเด็นที่มุ่งให้ความส าคัญ
ต่อการพัฒนาท้องถิ่นในลักษณะความคิดเห็นร่วมกันทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชนในเขต

                                                        
๑๕๔เบญจ์ พรพลธรรม, “การจัดการความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมในบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น”, ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 
๒๕๕๓). 

๑๕๕อ านวย  บุญรัตนไมตรี, “การจัดท าบริการสาธารณะร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษากรณี
การจัดการขยะ”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 
๒๕๕๔). 



๙๔ 
 

พ้ืนที่นั้น รวมทั้งการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิในการปฏิบัติงาน และเป็น
รากฐานของความสามัคคีในชุมชนอีกทั้งการตอบสนองต่อความต้องการทางด้านการวางแผนหรื อการ
ตัดสินใจ การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ การติดตามตรวจสอบการท างาน และการรับประโยชน์จาก
ข้อเสนอแนะของประชาชนซึ่งมีลักษณะของการประชาคม การประชาพิจารณ์ และประชามติ เป็นต้น ท า
ให้เห็นว่า ลักษณะการจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมุ่งเน้นไปสู่ภาพลักษณะทางสังคมอันเป็น
การสร้างค่านิยมร่วม และสร้างความตระหนักถึงบทของผู้น าชุมชนที่ต้องให้ความส าคัญในประเด็นต่าง ๆ 
อย่างใกล้ชิดสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

มนูญ หวันหยี๑๕๖ ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทผู้น าชุมชน การมีผลประโยชน์ และ การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนที่มีผลต่อการยอมรับโครงการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในพ้ืนที่ภาคใต้ของประเทศไทย” พบว่า บทบาท
ผู้น าที่สร้างสัมพันธ์กับคนในชุมชนให้ยอมรับทั้งแนวคิดและวิถีปฏิบัติ สามารถโน้มน้าวให้ผู้อื่นทุ่มเทท างาน
ให้กับชุมชน ผู้น าที่มีคุณธรรม และมีประสบการณ์ชีวิตมาก จะได้รับการยอมรับจากคนในชุมชนมาก 
อย่างไรก็ตามบทบาทผู้น าชุมชนมีผลทางอ้อมต่อการเสริมสร้างการยอมรับโครงการของชุมชนคนในชุมชน
สนใจและต้องการมีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ ทุกช่วงเวลา
ด าเนินงาน ส าหรับการมีส่วนร่วมของชุมชนในระดับต่ าสุดนั้น ต้องมีการสื่อสารทั้งสองทางโดยการเปิด
โอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความห่วงใยของคนในชุมชนต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีโครงการ มาจัดตั้งในพ้ืนที่
ของชุมชน ส่วนการมีส่วนร่วมในระดับที่สูงสุดคือตัวแทนทุกกลุ่มในชุมชนมีอ านาจในการตัดสินใจและ
ตรวจสอบทั้งหมด 

นอกจากนี้งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมซึ่งเป็นการระดมภูมิปัญญาทั้งใน
ประเทศ และแนวคิด ทฤษฎีการจัดการในต่างประเทศมาบูรณาการเพ่ือเสริมสร้างความสมบูรณ์ทางกาย 
ศีล จิต และปัญญา แต่กระนั้น หากดูนักวิจัยที่มุ่งศึกษาจะมีลักษณะของสภาพแวดล้อมในระดับสังคมหรือ
ชุมชนมากกว่าตัวบุคคลหรือการศึกษาสุขภาวะทางสังคมที่ประกอบด้วยนโยบายสุขภาวะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ขณะที่งานวิจัยของ  

ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ และคณะ๑๕๗ ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
สร้างเสริมสุขภาพ และข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่องการกระจายอ านาจด้านการสร้างเสริมสุขภาพ” พบว่า 
การส่งเสริมสุขภาพเป็นการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพโดยบุคลากรสาธารณสุข ให้ประชาชนทั่วไปที่ไม่เป็น

                                                        
๑๕๖มนูญ หวันหยี, “บทบาทผู้น าชุมชนการมีผลประโยชน์และการมีส่วนร่วมของชุมชนท่ีมีผลต่อการยอมรับ

โครงการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ๒๕๕๐). 

๑๕๗ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ และคณะ,“บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสร้างเสริมสุขภาพและ 
ข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่องการกระจายอ านาจด้านการสร้างเสริมสุขภาพ”, รายงานฉบับสมบูรณ์,  (กรุงเทพมหานคร : 
ส านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, ๒๕๕๓). 



๙๕ 
 

โรคมีสุขภาพแข็งแรง เช่น การให้สุขศึกษา ให้คนทั่วไปมีความรู้ในการดูแลสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพ
ที่ดี การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เป็นต้น มี ๒ ลักษณะ คือ การจัดบริการโดยบุคลากรสาธารณสุข และ
กระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเพ่ือท าให้ประชาชนเพ่ิมความสามารถในการควบคุมปัจจัยก าหนด
สุขภาพและพัฒนาสุขภาพให้ดีขึ้น ทั้งในคนปกติทั่วไปและผู้ที่เจ็บป่วย รวมทั้งบทบาทที่เน้นหนักไปในเชิง
การจัดการสิ่งแวดล้อมพ้ืนฐาน เช่น การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ 
รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตลอดจนการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ การป้องกันโรคและการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้นไปพร้อมงบประมาณ สถานีอนามัยและบุคลากรให้ถ่ายโอนให้ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความพร้อมด าเนินการผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนในการรับโอนสถานีอนามัยทางด้าน
งานวิจัยของ  

สุรศักดิ์  บุญเทียน๑๕๘  ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสร้างนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ
แบบมีส่วนร่วมของสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่ พบว่า การสร้างนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วน
ร่วมของสมัชชาสภาพเฉพาะพ้ืนที่ คือ ความสัมพันธ์ของการตัดสินใจของฝ่ายต่าง ๆ ในทิศทางที่สังคม
ต้องการ โดยการสร้างพ้ืนที่สาธารณะให้กับภาพส่วนต่าง ๆ ในสังคมได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ปรึกษาหารือ อย่างเปิดเผยและเกิดกระบวนการผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติผ่านการประชุมที่เป็นระบบ
บนหลักการมีส่วนร่วมภายใต้ศีลธรรมอันดี ได้แก่ ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้การก าหนดประเด็นสาธารณะ 
การก าหนดเป้าหมายเชิงนโยบาย ผู้มีส่วนได้เสีย กลไกการท างาน  ขั้นตอน/กระบวนการ การจัดประชุม/
เวทีและการสื่อสารกับสังคม  กลไกการท างาน  กระบวนการขั้นตอนการพัฒนา จัดท าข้อเสนอและขั้น
ติดตามผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติ  ปัจจัยความเข้มแข็ง เข้มข้นของภาคประชาสังคม ความ
สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ โดยมีลักษณะการขับเคลื่อนตามบทบาทของแกนน าและนโยบาย
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ กระบวนการเรียนรู้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ กล่าวได้ว่า งานวิจัยที่เกี่ยวการ
จัดการสุขภาวะมีนักวิจัยได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการกระจายอ านาจด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การ
พัฒนาศักยภาพองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือรองรับการกระจายอ านาจด้านสาธารณสุข การพัฒนา
รูปแบบการสร้างนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่ผ่าน
เครื่องมือการท างานขององค์กรที่ดูแลสุขภาวะ เช่น การให้ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้การก าหนดประเด็น
สาธารณะ การก าหนดเป้าหมายเชิงนโยบาย ผู้มีส่วนได้เสีย กลไกการท างาน  ขั้นตอน/กระบวนการ การ
จัดประชุม/เวทีและการสื่อสารกับสังคม เป็นต้น รวมทั้งการชี้น าให้ประชาชนให้เห็นความส าคัญต่อ
กระบวนการดูแลสุขภาวะของตนเองผ่านโครงการต่าง ๆ ที่จัดขึ้นมาเพ่ือรองรับความแข็งแรงทางด้าน
ร่างกายมากกว่าทางด้านจิตใจ และอารมณ์ของมนุษย์ 

                                                        
๑๕๘สุรศักดิ์  บุญเทียน, “การพัฒนารูปแบบการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของ

สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่”, วิทยาพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๕๑). 



๙๖ 
 

งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมตามแนวพระพุทธศาสนาส าหรับการพัฒนา
สุขภาวะเป็นการน าค าสั่งสอนของพระพุทธองค์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดความสมบูรณ์ทั้งกายและใจซึ่งค าสั่ง
สอนต่าง ๆ มีนักวิจัยมากมายที่น ามาศึกษาในประเด็นที่แตกต่างกันออกไปตามความสนใจของตนเองซึ่ง
นับวันงานวิจัยเกี่ยวกับพุทธธรรมยิ่งมีมากขึ้นทุกวันซึ่งท าให้การอธิบายท าได้ง่ายขึ้นจนได้รับความนิยม
อย่างมากในปัจจุบันทางด้าน 

สมจิตรา  กิตติมานนท์๑๕๙  ได้วิจัยเรื่อง “การบริโภคอาหารเจเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
แนวทางไตรสิกขา” พบว่า การกินเจก็เป็นการปฏิบัติให้เข้าถึงหลักศีลธรรม ๕ สมาธิ ปัญญาในไตรสิกขา 
คุณภาพชีวิตกับไตรสิกขาจึงมีความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกัน การบริโภคอาหารเจต่อเนื่องตลอดชีวิตเป็น
การประกอบแต่กุศลกรรม มีสติสัมปชัญญะ มีผลให้จิตเป็นสมาธิอย่างต่อเนื่อง จิตอุเบกขา ปล่อยวางจาก
ความโลภ โกรธ หลงในการกิน  เป็นการพัฒนาปัญญาที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิ เพราะมีความรู้ในความทุกข์
ของสัตว์  เข้าใจว่าการกินเนื้อสัตว์เป็นสาเหตุของการฆ่าสัตว์  เข้าถึงความดับทุกข์ด้วยการกินเจตลอดชีวิต
เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายและตนเอง  ด้วยวิธีนี้สัตว์ทั้งหลายจึ งพ้นทุกข์จากการ
ถูกคุกคามชีวิต สอดคล้องกับงานวิจัยของ  

ณรัฐ วัฒนพานิช๑๖๐ได้วิจัยเรื่อง“การปรับพฤติกรรมมนุษย์ตามหลักสัปปุริสธรรม ๗” พบว่า 
จุดเริ่มต้นของการพัฒนาคุณภาพชีวิต คือเริ่มจากการใช้ปัญญาเพ่ือพัฒนา“ตนเอง” และเชื่อว่า มนุษย์ทุก
คนในโลกนี้เป็นผู้ที่ ฝึกตน และพัฒนาตนได้ ให้เกิดปัญญา ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความส าคัญในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของตนไปในทางบวกโดยในการจะน าหลักสัปปุริสธรรม ๗ มาใช้จะต้องท าความเข้าใจในหลัก
ดังกล่าวให้ดีและมีความเข้าใจในลักษณะของมนุษย์ในองค์กรศึกษาถึง ระบบบริหารการจัดรูปแบบของ
องค์กร สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก ที่มีผลต่อการพัฒนา ฟื้นฟู ดูแลรักษาสุขภาวะแบบครบวงจร
ขณะที่  

อายุษกร งามชาติ๑๖๑ ได้วิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
ปรับเปลี่ยนภาวะบกพร่องทางความรัก” พบว่า การปรับเปลี่ยนภาวะบกพร่องทางความรักเชิงพุทธบูรณา
การโดยใช้หลักการของจิตวิทยาตะวันตกเป็นกรอบ คือ การปรับอารมณ์ความรู้สึก การปรับความคิด การ
ปรับพฤติกรรม และการปรับเป้าหมาย โดยการน าบุคคลให้กลับมามีสติอยู่กับปัจจุบัน และน ากุศลธรรม

                                                        
๑๕๙สมจิตรา  กิตติมานนท์ , “การบริโภคอาหารเจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางไตรสิกขา”, 

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๓). 

๑๖๐ณรัฐ วัฒนพานิช, “การปรับพฤติกรรมมนุษย์ตามหลักสัปปุริสธรรม ๗”, วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต, 
(สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : มหาวิทยาลัยรามค าแหง , ๒๕๕๑). 

 ๑๖๑อายุษกร  งามชาติ, “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อเป็นเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนภาวะบกพร่องทาง
ความรัก”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 



๙๗ 
 

มาแทนที่อกุศลธรรม เพ่ือปรับเปลี่ยนความรู้สึกทางลบให้กลายเป็นบวก การใช้กุศโลบายในการระงับ
ความโกรธเคือง เพ่ือให้เกิดความคิดให้อภัย การปรับเปลี่ยนความคิด ให้รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล ไม่มี
ความคิดที่บิดเบือน สามารถปรับเปลี่ยนความคิดที่เป็นไปในแง่ลบซึ่งเป็นปัจจัยให้เกิดอารมณ์ความรู้สึก
เชิงลบ เกิดความคิดในแง่บวก ซึ่งเป็นปัจจัยให้เกิดความรู้สึกเชิงบวก  

ท าให้เห็นว่า การวิจัยในปัจจุบันมีแนวโน้มถึงกระบวนทัศน์ทางพระพุทธศาสนาที่นักวิชาการได้
พยายามน าหลักคิดมาใช้ประกอบในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้มากยิ่งขึ้น มีความครอบคลุมบริบททึก
ภาคส่วนในรูปของการบูรณาการทางด้าน 

จักรกฤษ  สุริโยปการ๑๖๒ ได้วิจัยเรื่อง "รูปแบบและกระบวนการพัฒนาครูตามหลักพุทธบูรณา
การ" พบว่า ครูเป็นผู้อบรมถ่ายทอดจิตวิญญาณที่ดีให้แก่ศิษย์เป็นบุคคลที่ดีของสังคม การพัฒนาวิชาชีพ
ครู ให้เป็นอาชีพที่สังคมยอมรับนับถือ และน าไปสู่คุณภาพที่ได้มาตรฐานเป็นที่พึงพอใจของสังคม ฉะนั้น 
แนวคิดและกระบวนการพัฒนาครูตามหลักของกระทรวงศึกษา ประกอบด้วย ๔ ด้าน ๑) ด้านคุณธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ประกอบด้วยจรรยาบรรณต่อตนเอง วิชาชีพ ผู้รับบริการ ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
และสังคม ๒) ด้านความรู้ประสบการณ์วิชาชีพ มีความสามารถทางวิชาชีพครู จัดการเรียนการสอน ๓) 
ด้านบุคลิกภาพของความเป็นครู ประกอบด้วย ความถึงพร้อมด้านสุขภาพ อารมณ์ เชาว์ปัญญา เผชิญฟัน
ฝ่ากับอุปสรรค และ ๔) ด้านภาวะผู้น าการพัฒนาการศึกษา เป็นผู้น าทางวิชาการ และการเปลี่ยนแปลง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต, ดร๑๖๓ ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพองค์รวม
ของพระสงฆ์ในจังหวัดขอนแก่นโดยเน้นการมีส่วนร่วมของเครือข่าย พบว่า การพัฒนารูปแบบการดูแล
สุขภาพองค์รวมของพระสงฆ์ในจังหวัดขอนแก่น โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของเครือข่าย มีการบูรณาการ
แนวคิดการดูแลสุขภาพองค์รวมตามหลักการ พระพุทธศาสนา เข้ากับหลักการดูแลสุขภาพของกระทรวง
สาธารณสุขแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพองค์รวมของพระสงฆ์ในจังหวัดขอนแก่น 
โดยการมี ส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ได้แนวทางการดูแลสุขภาพตามระบบการสาธารณสุขว่าสถาน
บริการ สาธารณสุขได้แบ่งการดูแลออกเป็น ๔ ด้าน คือ ด้านการส่งเสริม การป้องกัน การรักษา และการ
ฟ้ืนฟูสภาพ จึงได้ท าการประเมิน พฤติกรรมสุขภาพองค์รวมของพระสงฆ์ พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น
จากก่อนการด าเนินการจัดระบบ บริการสุขภาพในทุกมิติ ขณะที่งานวิจัยของ 

                                                        
๑๖๒จักรกฤษ  สุริโยปการ, “รูปแบบและกระบวนการพัฒนาครูตามหลักพุทธบูรณาการ”, วิทยานิพนธ์พุทธ

ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 
  ๑๖๓พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต , ดร, การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพองค์รวมของพระสงฆ์ในจังหวัด
ขอนแก่นโดยเน้นการมีส่วนร่วมของเครือข่าย, รายงายการวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๑. 



๙๘ 
 

อุ่นเอ้ือ สิงห์ค า๑๖๔วิจัยเรื่อง กระบวนการและผลของการสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวม  วิถีพุทธ 
พบว่า ๑) กระบวนการสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวมวิถีพุทธจัดขึ้นเป็นระยะเวลา ๕ วัน เพ่ือเรียนรู้ทฤษฏี
การสร้าง สุขภาพควบคู่กับการปฏิบัติ โดยบูรณาการองค์ความรู้บนความเชื่อจากวิถีการด ารงชีวิตของ
สังคมไทยและวิทยาการ ทางวิทยาศาสตร์ เน้นองค์ความรู้เพื่อการ “พ่ึงตนเองจนเป็นที่พ่ึงของคนอื่นได้”มี
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายจิตใจ สังคมและจิตวิญญาณมีการฟังและสนทนาธรรมจากนักบวชเพ่ือ ให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณสู่การลด ละ เลิกความโลภ โกรธ หลงและ๒) 
ผลจากกระบวนการสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวมวิถีพุทธท าให้คนมีสุขภาพที่ดีขึ้นเกิดจิตใจที่ดีงาม มีความ
เสียสละ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีอารมณ์เบิกบาน แจ่มใส ท าให้เกิดพลังในการช่วยเหลือผู้อ่ืนที่ทุกข์ทรมาน 
เพ่ือให้มีสุขภาพดี และช่วยท าให้สุขภาวะของสังคมดีข้ึน และสอดคล้องงานวิจัยของ 

ชณิตา ประดิษฐ์สถาพร และคณะ๑๖๕ได้วิจัยเรื่อง สุขภาวะจิตของผู้สูงอายุไทยตามแนววิถีพุทธ 
พบว่า ผู้สูงอายุใช้ประสบการณ์ตรงและอ้อมของตนเอง ระบุว่า  สุขภาวะทางจิต ของผู้สู งอายุ
ประกอบด้วย ๒ องค์ประกอบหลัก คือ ความสุขและความสามารถของจิต ผลการศึกษาครั้งนี้คาดว่าจะ
เป็นประโยชน์ต่อพยาบาลสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการ  ส่งเสริมสุขภาพจิตและเครื่องมือ
ประเมินสุขภาพจิตส าหรับผู้สูงอายุไทยพุทธต่อไป และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

บุญโรม สุวรรณพาหุ อรัญญา ตุ้ยค าภีร์ และวรรณี แกมเกตุ๑๖๖ วิจัยเรื่อง สุขภาวะของวัยรุ่น 
: กรอบมโนทัศน์และเครื่องมือประเมินทางจิตวิทยา พบว่า สุขภาวะเป็นสภาวะที่บุคคลรับรู้ตนเองอย่าง
เป็นองค์รวมว่าตนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดีมีการ  ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สุขภาวะ
ประกอบด้วยหลายมิติเชื่อมโยงกันอย่างสมดุลทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และจิต วิญญาณ การศึกษาแนวคิด
และทฤษฎีสุขภาวะพบว่ามี ๓ แนวคิดหลัก คือ โมเดลสุขภาวะ กงล้อของสุขภาวะ สุขภาวะแบบองค์รวม
แนวพุทธ ส าหรับเครื่องมือได้แก่มาตรวัดการรับรู้สุขภาวะ มาตรวัดสุขภาวะ ๕ องค์ประกอบ การประเมิน
สุขภาวะตามรูปแบบการด าเนินชีวิต และมาตรวัดสุขภาวะแบบองค์รวมแนวพุทธ 

ขณะที่งานวิจัยในรูปแบบการบูรณาของศาสตร์ต่าง ๆ จากตะวันได้ถูกน ามาพัฒนาสุขภาวะของ
ประชาชนในรอบหลายทศวรรษที่ผ่านมากลับท าให้เกิดการแก้ไขปัญหาแบบชั่วคราวหรือแก้ไขปัญหาแบบ
ฉาบฉวยมากกว่าการแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืนโดยเฉพาะสุขภาวะทางกายจะเน้นในเรื่องของการรับรู้ และ
การออกก าลังกายให้เกิดภูมิคุ้มกันที่ดี แต่กระนั้น ผู้คนที่เจ็บป่วยจากกิจกรรมการด าเนินชีวิตกลับถูก

                                                        
  ๑๖๔อุ่นเอื้อ สิงห์ค า, กระบวนการและผลของการสรา้งเสรมิสขุภาวะองค์รวมวิถีพุทธ, วารสารสมาคมนักวิจัย, 
ปีท่ี ๑๙ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม - เมษายน ๒๕๕๗): ๗๓. 
 ๑๖๕ชณิตา ประดิษฐ์สถาพร และคณะ, สุขภาวะจิตของผู้สูงอายุไทยตามแนววิถีพุทธ, วารสารพยาบาล
สาธารณสุข, ปีท่ี ๒๖ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม – เมษายน ๒๕๕๕): ๖๙.  
  ๑๖๖บุญโรม สุวรรณพาหุ อรัญญา ตุ้ยค าภีร์ และวรรณี แกมเกตุ, สุขภาวะของวัยรุ่น : กรอบมโนทัศน์และ
เครื่องมือประเมินทางจิตวิทยา, วารสารพฤติกรรมศาสตร์, ปีท่ี ๑๙ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม ๒๕๕๖): ๑๒๘. 



๙๙ 
 

ละเลยด้วยกรอบของเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งแม้ว่าจะองค์กรทางพระพุทธศาสนาที่คอยสนับสนุนองค์
ความทางด้ายจิตวิญญาณแต่การเปลี่ยนแปลงของสังคมกลับท าให้องค์กรสงฆ์ก็อ่อนแอตามไปด้วยท าให้ 

พิณนภา แสงสาคร๑๖๗ ได้ศึกษาเรื่อง การสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับสุขภาวะทางจิต
วิญญาณในบริบทของสังคมไทย พบว่า ๑. การนิยามความหมาย มีการนิยามความหมายที่หลากหลาย
แตกต่างกันไปตามกระบวนทัศน์  วิธีวิทยา และบริบททางสังคมที่มีความเป็นสากล ได้ ๒. ปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ  ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย ลักษณะชีวิตสังคม ประสบการณ์ในอดีต 
บุคลิกภาพ การปฏิบัติทางพุทธศาสนา ภาวะซึมเศร้า และปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย การถ่ายทอดทาง
สังคม การสนับสนุนทางสังคม สิ่งแวดล้อมภาวะสุขภาพ การสร้างเครื่องมือและการประเมิน สามารถท า
ได้หลายวิธีและควรใช้หลายวิธีร่วมกันในการประเมินสอดคล้องกันงานวิจัยของ  

พระมหาสุทิตย์ อาภากโร และสายชล ปัญญชิต๑๖๘ ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการเสริมสร้างสุข
ภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา พบว่า แนวคิดและวิธีการ เสริมสร้างสุขภาวะและ
การเรียนรู้ของสังคมเชิงพุทธ สามารถน าไปสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ด้านพฤติกรรมสุข  ภาวะเชิง
สร้างสรรค์ การพัฒนาจิตใจ ปัญญา และการสร้างพลังทางสังคมได้ ๓) ด้านการพัฒนารูปแบบของคณะ 
สงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคม พบว่า รูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะและการ
เรียนรู้ทาง พระพุทธศาสนา สามารถพัฒนาบุคคลและสังคมตามหลัก “ภาวนา ๔” คือ ประการที่หนึ่ง 
กายภาวนา มุ่งเน้น การพัฒนากาย การฝึกอบรมกายให้รู้จักเป็นระบบ ระเบียบ และส่งเสริมให้ เกิดการ
พัฒนาตนเอง รวมทั้งเข้าใจ ระบบความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพให้เกิดความยั่งยืน  รวมทั้ง
งานวิจัยต่อมาของ  

พระมหาสุทิตย์ อาภากโรและคณะ๑๖๙ ได้วิจัยเรื่อง การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของ
สังคมตามแนวพระพุทธศาสนา พบว่า กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมของ
พระสงฆ์และชุมชนน าไปสู่ ๕ มิติ  ได้แก่ ๑) เกิดการเรียนรู้ของบุคคลและสังคมโดยมีพระสงฆ์เป็นแกนน า
ในพ้ืนที่ ๒) เกิดเครือข่ายการพัฒนาในพ้ืนที่ระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งพระสงฆ์ องค์กรของรัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนทั่วไป ๓) เกิดการจัดการตนเองด้านสุขภาวะของบุคคลและสังคม
โดยเฉพาะด้านสุขภาวะทางจิต ปัญญาและสังคม ๔) เกิดพลังการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ของชุมชน 

                                                        
  ๑๖๗พิณนภา แสงสาคร, การสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับสุขภาวะทางจิตวิญญาณในบริบท ของสังคมไทย, 
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ , (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , 
๒๕๕๔), หน้า ๑. 
  ๑๖๘พระมหาสุทิตย์ อาภากโร และสายชล ปัญญชิต, รูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคม
ตามแนวพระพุทธศาสนา, วารสารวิชาการ Veridian E-Journal,  สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ, ปีท่ี ๘ 
ฉบับท่ี ๑,  (เดือนมกราคม – เมษายน ๒๕๕๘): ๙๕๘. 

 ๑๖๙พระมหาสุทิตย์ อาภากโรและคณะ , การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนว
พระพุทธศาสนา, รายงานการวิจัย, (พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘), หน้า ๓. 



๑๐๐ 
 

เช่น การจัดการด้านผู้สูงอายุ ด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดสวัสดิการสังคม และ ๕ เกิดการแก้ไขปัญหา
ของบุคคลและสังคมในระยะยาวและยั่งยืนเนื่องจากได้มีการบูรณาการความรู้ กระบวนการและภาคีการ
พัฒนาในสังคมเข้าด้วยกัน กล่าวได้ว่า งานวิจัยเกี่ยวกับหลักพุทธธรรมส าหรับการพัฒนาสุขภาวะเป็น
การศึกษาเพ่ือเติมเต็มความบกพร่องทางกาย ทางศีลธรรม ทางจิตใจ และทางสติปัญญาให้มนุษย์สามารถ
ดูแลตนเองให้มีความปลอดภัยมากที่สุดเพราะหลักพุทธธรรมเมื่อน าไปประยุกต์ใช้ในระดับบุคคลจะท าให้
ผู้นั้นมีกายที่ดีงาม มีมิตรไมตรีต่อเพ่ือนมนุษย์ มีอารมณ์ดีท าให้ผู้อ่ืนเกิดความรักเมตตาและอยากเข้าใกล้ มี
สติปัญญาดีที่สามารถจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ รวมทั้งการศึกษาในระดับองค์กรจะช่วยให้เกิดความ
สามัคคีในหมู่คณะ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ภาวะผู้น าสามารถเป็นต้นแบบแห่งการน าทางไปสู่
เป้าหมายได้ เป็นต้น 

 
ตารางท่ี ๒.๕ แสดงการสังเคราะห์และวิเคราะห์ผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
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๑ ๒ 
๑. นัฏยาภรณ์ แก้วป้องปก และพายัพ แสงทอง √  
๒. มิ่งขวัญ คงเจริญ และ อาชัญญา รัตนอุบล √  
๓. แคทรียา คณฑา √  
๔. กิตติยาภรณ์ โชคสวัสดิ์ภิญโญ √  
๕ สมบูรณ์ ธรรมลังกา √  
๖ Ludwig Kuntz§ & Stefan Scholtes √  
๗ Linda V. Green √  
๘ Tom Cox and others √  
๙ Ajit Appari and M. Eric Johnson √  

๑๐ Abdur Raisa and Ana Viana √  
๑๑ François Sainfort (Chair) and others √  
๑๒ สุขุมาลย์ ประสมศักดิ์  √ 

 

 



๑๐๑ 
 

ตารางท่ี ๒.๕ แสดงการสังเคราะห์และวิเคราะห์ผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง (ต่อ) 

 
       องค์ประกอบ 

 
 
 

แหล่งที่มา 

งา
นว

ิจัย
เก

ี่ยว
กับ

กา
ร

จัด
กา

รส
ุขภ

าว
ะ 

งา
นว

ิจัย
เก

ี่ยว
กับ

กา
รจ

ัดก
าร

สุข
ภา

วะ
แบ

บอ
งค

์รว
ม 

๑ ๒ 
๑๓ เสน่ห์  ใจสิทธิ์  √ 
๑๔ เบญจ์ พรพลธรรม  √ 
๑๕ อ านวย  บุญรัตนไมตรี  √ 
๑๖ มนูญ หวันหยี  √ 
๑๗ ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ และคณะ  √ 
๑๘ สุรศักดิ์  บุญเทียน  √ 
๑๙ ณรัฐ วัฒนพานิช  √ 
๒๐ อายุษกร งามชาติ  √ 
๒๑ จักรกฤษ  สุริโยปการ  √ 
๒๒ พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต, ดร  √ 
๒๓ อุ่นเอื้อ สิงห์ค า  √ 
๒๔ ชณิตา ประดิษฐ์สถาพร และคณะ  √ 
๒๕ บุญ โรม  สุ ว รรณ พาหุ  อรัญ ญ า ตุ้ ยค าภี ร์ 

และวรรณี แกมเกตุ 
 √ 

๒๖ พิณนภา แสงสาคร  √ 
๒๗ พระมหาสุทิตย์ อาภากโร และสายชล ปัญญชิต  √ 
๒๘ พระมหาสุทิตย์ อาภากโรและคณะ  √ 

รวม ๑๑ ๑๗ 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒ 
 

๒.๗ กรอบแนวคิดการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่องการส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบนผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวม และ
หลักพุทธธรรมซึ่งมีท่ีมีของกรอบแนวคิดแต่ละประเด็นตามกรอบแผนภาพดังต่อไปนี้  
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒.๕ : แผนภาพแสดงกรอบแนวคิดการวิจัยเรื่อง การส่งเสริมการจัดการสุขภาวะ 
                     แบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน 
 

การส่งเสริมจัดการ        
สุขภาวะแบบองค์รวม   

เพ่ือประชาชน 
๑) มิติทางกาย  
๒) มิตทิางสังคม 
๓) มิตทิางจิต  
๔) มิติทางปัญญา 

 

ปัจจัยการจัดการสุขภาวะ 
Man  คน 
Money  งบประมาณ 
Management การจัดการทั่วไป 
Machine       อุปกรณ์/เครื่องมือ 
Market         การบริการประชาชน 
Material       คุณธรรม จริยธรรม  

 

หลักอิทธิบาทธรรม 
หลักฉันทะ ความพอใจในงาน 
หลักวิริยะ ความเพียร 
หลักจิตตะ ความตั้งมั่น 
หลักวิมังสา ความมั่นพิจารณา 



 
 

บทท่ี ๓ 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน” การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑. เพ่ือศึกษาการ
จัดการสุขภาวะแบบองค์รวมของประชาชนในเขตภาคกลางตอนบน ๒. เพ่ือศึกษาปัจจัยการส่งเสริมการ
จัดการสุขภาวะและอิทธิบาท๔ ที่มีอิทธิพลต่อการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน และ ๓. เพ่ือน าเสนอรูปแบบการการส่งเสริมการจัดการ
สุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน ผู้วิจัยได้ท า
ศึกษาวิธีด าเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 ๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 ๓.๓ เครื่องมือการวิจัย  
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล  
 

๓.๑ รูปแบบกำรวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี(Mixed  Methods Research) ระหว่างการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และ) มี
รูปแบบการศึกษาวิจัยดังต่อไปนี้ 
          ๓.๑.๑ รูปแบบกำรวิจัยเชิงคุณภำพ  

 ผู้วิจัยได้ก าหนดรูปแบบในการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กลุ่มพระสงฆ์ที่ท างาน
ด้านสุขภาวะ กลุ่มองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการดีเด่นในด้าน ธรรมาภิบาล 
และเครือข่ายหรือองค์กรด้านสุขภาวะ โดยมีล าดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

  ๑. ศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์
รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบนเพ่ือก าหนดประเด็นปัญหาการ
วิจัย รวมทั้งก าหนดกรอบการศึกษาในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา หนังสือ เอกสารต่าง ๆ เป็นต้น 

   ๒. เมื่อผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็นส าหรับการสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วโดยผ่านการให้ค าแนะน า
จากอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และอาจารย์ที่ปรึกษารองพร้อมกับการก าหนดผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านไว้



๑๐๔ 
 
ดังนี้ พระภิกษุระดับผู้ปกครองสงฆ์ กลุ่มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด กลุ่มนายกเทศมนตรี กลุ่ม
นายกและปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลุ่มประธานเครือข่ายการพัฒนาด้านสุขภาวะ และ
นักวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์หรือนักวิชาการด้านสุขภาวะ 

  ๓. การติดต่อประสานงานไปยังผู้เชี่ยวชาญเพ่ือขอท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) พร้อมทั้งขออนุญาตบันทึกภาพ บันทึกเสียงตลอดการสัมภาษณ์ในวันเวลา และสถานที่
ตามก าหนด 

  ๔.ขอหนังสือรับรองการเข้าสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจากผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏี
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 

  ๕. น าข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาท าการ สังเคราะห์ วิเคราะห์ตามประเด็นที่ได้ก าหนดไว้
เพ่ือสร้างเป็นรูปแบบการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคกลางตอนบน  

   ๓.๑.๒ รูปแบบกำรวิจัยเชิงปริมำณ 

ผู้วิจัยได้คัดเลือกเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี
ด้านธรรมาภิบาลและด้านสุขภาวะตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือตอบแบบสอบถาม
ให้กับผู้วิจัย โดยมีล าดับการวิจัยเชิงปริมาณ ดังต่อไปนี้ 

 ๑. การรวบรวมข้อมูลเอกสาร  เช่น คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ต ารา หนังสือ บทความ  
ผลงานวิจัยระดับปริญญาเอก  และเอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการจัดการสุข
ภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน 

 ๒. ขอหนังสือจากผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถึงกลุ่มเป้าหมายแต่ละพ้ืนที่เพ่ือขอ
ความอนุเคราะห์ในการเก็บและรวบรวมข้อมูล 

 ๓. ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยผู้วิจัยได้ท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) คือ พนักงานและประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคกลาง
ตอนบนที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีด้านธรรมาภิบาลและด้านสุขภาวะ จ านวน ๔๐๐ คนซึ่งใน
การแจกแบบสอบถามผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปแจกและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง  

   

๓.๒ ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง/ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

   ๓.๒.๑ ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างได้แก่ ประชาชนในองค์กรปกครองส่วนที่ท้องถิ่นในเขตภาค
กลางตอนบนที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการและการส่งเสริมด้านสุขภาวะดีเด่นตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ 



๑๐๕ 
 
ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ มีจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน ๓๙๙ แห่ง๑ มีจ านวนประชาชนทั้งหมด 
๓,๖๓๕,๖๘๓ คนได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น ๔๐๐ คนองค์กรปกครองส่วนที่ท้องถิ่นในเขตภาคกลาง
ตอนบนที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการและการส่งเสริมด้านสุขภาวะดีเด่นได้แก่จังหวัดนนทบุรี 
จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี ซึ่งผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามในแต่ละ
องค์กรปกครองส่วนที่ท้องถิ่นในเขตภาคกลางตอนบนได้จ านวน ๒๐ แห่งๆละ ๒๐ คน โดยผู้วิจัยได้ท า
การเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบเจาะจง   (Purposive Sampling) โดยการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดย
ใช้วิธีการค านวณสูตรของ Taro Yamane (1967)๒ ก าหนดใหสัดสวนของลักษณะที่สนใจ เทากับ ๐.๕ 
ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได ๕% และระดับความเชื่อมั่น ๙๕% ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการสุ่มตัวอย่างโดยมี ๒ ขั้นตอน คือ 

       ขั้นที่ ๑ การค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมโดยหลักการค านวณของ 
Taro Yamane และให้มีความคลาดเคลื่อนได้ 0.05 จากสูตร 
 
   n = 
 
 โดยที่ e =  เป็นการคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง ซึ่งก าหนดไว้ที่ 0.05 
  N =  เป็นขนาดของประชากร 
  n =  เป็นขนาดของตัวอย่าง 
 
 แทนค่า n =  
 
        
 

ดังนั้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เท่ากับ ๔๐๐ คน 
         
  ขั้นที่ ๒ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบมาตราส่วนโดยใช้สัดส่วนที่เท่ากัน (Proportional 
Stratified Sampling) จะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่มชั้นของประชาชนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตภาคกลางตอนบนทั้งหมด ๒๐ แห่ง เท่ากับ ๔๐๐   คน จ าแนกได้ดังนี้ 
 
 

                                         
๑ข้อมูลส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจั งหวัดพระนครศรีอยุธยา  ณ วันที่  ๓๑ 

ธันวาคม  ๒๕๕๖.  
๒Taro Yamane (1967) อ้างใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, กำรวิจัยและวิเครำะห์ข้องมูลทำงสถิติด้วย SPSS, 

พิมพ์ครั้งท่ี ๑๐, (กรุงเทพมหานคร: บิสซิเนสอาร์แอนด์ดี, ๒๕๕๒), หน้า ๔๘ – ๔๙.  

N 
1 + N(e)2 

230,526 
1 + 230,526 (0.05)  



๑๐๖ 
 
ตำรำงที่ ๓.๑ : แสดงขนาดของตัวอย่าง ของประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคกลาง

ตอนบน 

ขนำดประชำกร และกลุม่ตัวอย่ำง 

กลุ่มจังหวัด ขนำด อปท. 
จ ำนวน 
อปท. 

ประชำชน(คน) 
กลุ่ม

ตัวอย่ำง 
(แห่ง) 

กลุ่ม
ตัวอย่ำง 
(คน) 

นนทบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ 

๑,๑๗๓. ๘๗๐ 

๑ ๒๐ 
เทศบาล นคร ๑ ๒ ๒๐ 
 เมือง ๔ ๓ ๒๐ 
 ต าบล ๑๑ ๔ ๒๐ 
องค์การบริหารส่วนต าบล ๒๘ ๕ ๒๐ 

รวมท้ังหมด ๔๕ ๑๕ ๑๐๐ 

ปทุมธาน ี องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ 

๑,๐๒๔, ๕๘๐ 

๑ ๒๐ 
เทศบาล นคร - ๒ ๒๐ 
 เมือง ๓ ๓ ๒๐ 
 ต าบล ๑๑ ๔ ๒๐ 
องค์การบริหารส่วนต าบล ๕๒ ๕ ๒๐ 

รวมท้ังหมด ๖๗ ๑๕ ๑๐๐ 
พระนครศรี 

อยุธยา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ 

๘๐๓,๗๗๓ 

๑ ๒๐ 
เทศบาล นคร ๑ ๒ ๒๐ 
 เมือง ๓ ๓ ๒๐ 
 ต าบล ๒๔ ๔ 

๕ 

๒๐ 
องค์การบริหารส่วนต าบล ๑๓๓   ๒๐ 

รวมท้ังหมด ๑๖๒ ๑๕ ๑๐๐ 

สระบรุ ี องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ 

๖๓๓,๔๖๓ 

๑ ๒๐ 
เทศบาล นคร - ๒ ๒๐ 
 เมือง ๑ ๓ ๒๐ 
 ต าบล ๒๐ ๔ ๒๐ 
องค์การบริหารส่วนต าบล ๑๐๓ ๕ ๒๐ 

รวมท้ังหมด ๑๒๕ ๑๕ ๑๐๐ 
รวมท้ังหมด ๓๙๙ ๓,๖๓๕,๖๘๓ ๒๐ ๔๐๐ 

  

 
 



๑๐๗ 
 

๓.๒.๒ กำรวิจัยเชิงคุณภำพ 

  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก(In-depth Interview)ที่
ท างานด้านสุขภาวะและผู้บริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการดีเด่นใน
ด้านธรรมาภิบาลและด้านสุขภาวะ  จ านวนรวมทั้งหมด ๒๖ รูป/ คน ดังนี้ 

 พระภิกษุที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุขภาวะ ๑ รูป  , นายกเทศมนตรี จ านวน ๒ คน ,นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๑ คน , รองนายกและปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน ๔  
คน ,ประธานเครือข่ายหรือชมรมการพัฒนาด้านสุขภาวะจ านวน ๙ คน และนักวิชาการด้านรัฐ
ประศาสนศาสตร์และนักวิชาการด้านสุขภาวะจ านวน ๙ คน รวมทั้งหมด ๒๖ รูป/ คน 
 

ตำรำงท่ี ๓.๒ รายนามผู้ทรงคุณวุฒิจากการสัมภาษณ์ 

ที ่ รำยช่ือ ต ำแหน่ง 
1. พระครูอมรชัยคุณ(หลวงตาแช่) เจ้าอาวาสวัดสุชัยคณาราม เจ้าคณะต าบลสีคิ้ว  จังหวัด

นครราชสีมา 
2. นายแพทย์บัญชา  พงษ์พาณิชย์ เลขานุการหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ 
3. นายสมนึก  ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนนทบุรี 
4. ร้อยต ารวจตรีธานี   โพธิ์ชีพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองอโยธยา 
5. นางทิพานี    อุบลสุข พยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย  
6. นางพรทิพย์   สุนทรโฆสิต ครูช านาญการพิเศษ คศ.3/ผู้น าชมรมสร้างสุขภาพ 
7. นางเพลินตา  คงรอด ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน 
8. นางวรี    สุขเภรี ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน(อสม.) 

ประธานชุมชนวัดวงค้อง 
9. นางศิรินทร์ญา   อาสางาม อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน 
10. นางวาสนา   สิงโต ประธาน อ.ส.ม. หมู่ที่ ๓  ต าบลพุกร่าง  อ าเภอพระพุทธบาท 

จังหวัดสระบุรี 
11. นางศรีนวล   อุ่นที ประธานชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ 
12. นางศิริพันธ์   บัณทิพย์ สมาชิกชมรมเพ่ือสุขภาพ 
13. นางอลิสา    ชัยเทียนทอง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
14. นายบ ารุง    มีนา รองประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าต าบลบางนมโค 
15. นายปรีชา ดัสดุล นายกเทศมนตรีต าบลบางนมโค 
16. นายพยบ    นาคะบุตร ประธานชมรมผู้สูงอายุวัดอินทาราม 
17. นายเพนียด     ชนะฤทธิ์ ประธาน อ.ส.ม. ต าบลบางนมโค 
18. นายพงศกร      มงคลหมู่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรางจระเข้ 
 
 



๑๐๘ 
 
 
ตำรำงท่ี ๓.๒ รายนามผู้ทรงคุณวุฒิจากการสัมภาษณ์ (ต่อ) 

ที ่ รำยช่ือ ต ำแหน่ง 
19. นายสมบูรณ์     จันทิ ประธานชุมชนพันทรี่พาร์ค กรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน 

กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔กรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบางเตย 
20. นายสุนทร       บุญมาก ประธานชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ 
21. นายสุรินทร์       กิจนิจชี ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส) 
22. นายสุวัฒน์    สรรพโกศล รองนายกเทศมนตรีพระนครศรีอยุธยา 
23. นายอิทธิชัย     ชูเรณู ปลัดเทศบาลต าบล 
24. นายอุกฤษ     ทิพพะพาทย์ ข้าราชการบ านาญ  
25. ร้อยตรีสุเทพ   อันประนิตย์ ประธานชมรมผู้สูงอายุ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลพุกร่าง  
26. นายวุฒิชัย     สิมา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนนทบุรี 
 

๓.๓ เครื่องมือกำรวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ ์โดยมีขั้นตอน
การสร้างและการตรวจสอบเครื่องมือ ดังนี้ 

 ๓.๓.๑ เครื่องมือกำรวิจัยเชิงคุณภำพ    

    การสร้างเครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพผู้วิจัยจะศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับ
เรื่อง การส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาค
กลางตอนบนเพ่ือก าหนดประเด็นปัญหาการวิจัย รวมทั้งก าหนดกรอบการศึกษาในคัมภีร์ทาง
พระพุทธศาสนา หนังสือ เอกสารต่าง ๆ เป็นต้น เมื่อผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็นส าหรับการสัมภาษณ์
เรียบร้อยแล้วโดยผ่านการให้ค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และอาจารย์ที่ปรึกษารองพร้อมกับ
การก าหนดผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านไว้ ดังนี้ พระภิกษุระดับผู้ปกครองสงฆ์ กลุ่มนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด กลุ่มนายเทศมนตรี กลุ่มนายกและปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กลุ่มประธานเครือข่าย
การพัฒนาด้านสุขภาวะ และกลุ่มนักวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์และนักวิชาการด้านสุขภาวะ 

  การก าหนดค าถามการวิจัยตั้งต้นที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ซึ่งค าถามการวิจัย
จะต้องผ่านการเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง ๒ ท่านโดยก าหนดแบบสอบถามการวิจัย ๒ ชุด 
ได้แก่ 

 แบบสัมภาษณ์ชุดที่ ๑ แบบการสัมภาษณ์ประชาชนทั่วไปประกอบด้วย ๓ ตอน ได้แก่ 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลผู้ให้ข้อมูลหลัก  ค าถามเกี่ยวกับ “การส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน” ดังต่อไปนี้ ๑. ท่านได้รับการส่งเสริม
สุขภาพจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร ? ๑) มิติสุขภาพทางกาย ๒) มิติสุขภาพทางจิต ๓) มิติ
สุขภาพทางสังคม และ๔) มิติสุขภาพทางปัญญาหรือจิตวิญญาณ ๒. ท่านสนใจหรือให้ความส าคัญ 
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเก่ียวกับสุขภาวะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        ๓. ท่านคิดว่าองค์กร



๑๐๙ 
 
ปกครองส่วนท้องถิ่นควรให้ความส าคัญต่อสุขภาพของประชาชนอย่างไรบ้าง ?   ๔. ท่านคิดว่า หาก
ประชาชนมีสุขภาพที่ดีจะส่งผลอย่างไรต่อชุมชนบ้าง ? ๕. ท่านคิดว่ากิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการอยู่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนหรือไม่ อย่างไร ? 
๖. หากในอนาคตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในชุมชน 
ท่านคิดว่ากิจกรรมรูปแบบใดที่ตรงกับความต้องการของท่าน ? และตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

  แบบสัมภาษณ์ชุดที่  ๒ แบบการสัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบด้วย ๓ ตอน ได้แก่ ตอนที่ ๑ ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์  ตอนที่ ๒  ค าถามเกี่ยวกับ “การส่งเสริม
การจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน” 
ดังต่อไปนี้ ๑. ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมสุขภาพของประชาชน
อย่างไรบ้าง ? ๒. ท่านคิดว่าหากประชาชนมีสุขภาพกายและจิตที่ดีจะส่งผลดีอย่างไรต่อการบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ? ๓. เป้าหมายในการส่งเสริมสุขของประชาชนควรเป็นอย่างไร ? ได้แก่ 
๑ มิติสุขภาพทางกาย ๒.มิติสุขภาพทางจิต ๓. มิติสุขภาพทางสังคม และ ๔.มิติสุขภาพทางปัญญา
หรือจิตวิญญาณ ๔. การด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าถึงคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ท่าคิดว่าจะมีแนวทางด าเนินการอย่างไร ? ๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดกิจ
กรรมการบริหารตามหลัก ๖M ได้แก่ ๑) การจัดการคน ๒) การจัดการงบประมาณ (๓) การจัดงาน
ทั่วไป (๔) การจัด วัสดุอุปกรณ์ (๕)การจัดการคุณธรรม จริยธรรม และ (๖) การให้บริการประชาชน
เพ่ือการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนไว้อย่างไรบ้าง ?  ๖. กิจกรรมที่ได้อาศัยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนที่แสดงถึงการส่งเสริมสุขภาพมีอะไรบ้าง ? และตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 ขั้นตอนกำรสร้ำงและกำรตรวจสอบเครื่องมือเชิงคุณภำพ  

  ๑. ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร และผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบ
องค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบนพร้อมกับการก าหนดร่าง
ค าถามการวิจัยที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาให้ตรวจตอบความชัดเจน 
พร้อมกับน ามาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 

 ๒. ผู้วิจัยน าค าถามการวิจัยไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจ านวน ๔ รูป/คนเพ่ือน ามาวิเคราะห์
ว่ามีความชัดเจน และสามารถจะตอบค าถามตรงกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ พร้อมกับน า
ข้อมูลขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาอีกครั้ง พร้อมกับค าเสนอแนะ และการแก้ไข 

 ๓. การน าค าถามการวิจัยไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญอีกจ านวน ๒๖ รูป/คน เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลที่ชัดเจนว่ามีความครบถ้วนตามที่ผู้วิจัยต้องการหรือไม่ ซึ่งจะได้วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
เพ่ือน าเสนอประเด็นการส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบนต่อไป 

 ๓.๓.๒ เครื่องมือกำรวิจัยเชิงปริมำณ  

  การก าหนดสร้างเครื่องมือวิจัยจากกรอบแนวคิด ทฤษฎีการจัดการสุขภาวะแบบองค์ เพ่ือ
ประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบนซึ่งมีการตรวจสอบเครื่องมือโดย



๑๑๐ 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิและจากอาจารย์ที่ปรึกษาน ามาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้ได้ประเด็นในสิ่งที่ต้องการน าไปใช้ใน
การเก็บข้อมูล เชิงปริมาณเป็นการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน ประกอบด้วย ๕ ตอน ได้แก่   

  ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 ตอนที่ ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบ
องค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบนโดยแบ่งออกเป็น ๔ หัวข้อ
ใหญ่ ได้แก่ ด้านมิติทางกายจ านวน ๕ ข้อ ด้านมิติทางสังคมจ านวน จ านวน ๕ ข้อ ด้านมิติทางจิต
จ านวน ๕ ข้อ และด้านมิติทางปัญญาจ านวน ๕ ข้อ รวมทั้งหมด ๒๐ ข้อ 

  ตอนที่  ๓ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน โดยแบ่งออกเป็น ๖ ค าถามย่อย คือ ด้าน
การจัดการคน (Man) จ านวน ๕ ข้อ ด้านการจัดการงบประมาณ (Money) จ านวน ๕ ข้อ การจัดการ
บริการประชาชน (Morale) จ านวน ๕ ข้อ การจัดการวัสดุอุปกรณ์ (Machine) จ านวน ๕ ข้อ การ
จัดการคุณธรรม จริยธรรม (Material) จ านวน ๕ ข้อ การจัดการทั่วไป (Management) จ านวน ๕ 
ข้อ รวมทั้ง ๓๐ ข้อ  

  ตอนที่ ๔ ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักพุทธธรรมส าหรับการจัดการสุขภาวะเพ่ือประชาชน
แบบองค์รวม โดยผู้วิจัยแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน คือ ด้านฉันทะ จ านวน ๖ ข้อ ด้านวิริยะ จ านวน ๖ ข้อ 
ด้านจิตตะ จ านวน ๖ ข้อ และด้านวิมังสาจ านวน ๖ ข้อ รวมทั้งหมด ๒๔ ข้อ   

  ตอนที่ ๕ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมซึ่งเป็นค าถามปลายเปิดส าหรับแสดงความคิดเห็น 

 กำรสร้ำงเครื่องมือ 

 ๑. ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์
รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน จากพระไตรปิฎก หนังสือ 
เอกสาร และผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วก าหนดเป็นกรอบแนวคิดให้ครอบคลุมกับเนื้อหาและ
วัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษาวิจัย 

 ๒. สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นภาคกลางตอนบนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะ ซึ่งผู้ศึกษาได้แบ่งออกเป็น ๕ตอนได้แก่ ตอนที่๑ เป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ เพศ ระดับการศึกษา รายได้ และ
ลักษณะกลุ่มสุขภาวะ มีลักษณะเป็นค าถามแบบเลือกตอบ (Check list) ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับความคิดเห็นการส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบนมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Numerical Rating Scale) มี ๕ 
ระดับ๓ คือ เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วย เห็นด้วย น้อยและเห็นด้วยน้อยที่สุด โดย
ก าหนดค่าของล าดับคะแนน ดังนี้ ๕ หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด  ๔ หมายถึง เห็นด้วยมาก  ๓ 

                                         
 ๓ธีรยุทธ  พ่ึงเทียร, สถิติเบ้ืองต้นและกำรวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์สูตรไพศาล, ๒๕๔๕), หน้า 
๑๓๐. 



๑๑๑ 
 
หมายถึง เห็นด้วย ๒ หมายถึง ไมเ่ห็นด้วย ๑ หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง การตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือ 

 ผู้ศึกษาได้ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยการหาความเที่ยงตรง (Validity) 
และทดสอบหาความเชื่อมั่น (Reliability) ตามข้ันตอนดังนี ้

๑. การทดสอบหาความเที่ยงตรง(Validity) โดยผู้ศึกษาวิจัยได้น าร่างแบบสอบถามที่
สร้างข้ึน ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๕ ท่าน ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัย  

๒. ด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านพระพุทธศาสนา และด้านสุขภาวะ ช่วย
ตรวจสอบความถูกต้องครอบคลุม และแก้ไขปรับปรุงให้เกิดความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity)  

  ผู้ศึกษาวิจัยได้น าเครื่องมือที่สร้างขึ้น มาหาค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ราย
ข้อ (Index of Item – Objective Congruence) : IOC๔ ซึ่งค่า IOC  จะต้องมีค่า    ๐.๕ ขึ้นไปจึง
จะแปลผลว่าใช้ได้ ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ มีผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามได้ค่า IOC 
อยู่ระหว่าง ๐.๖ – ๑.๐ 

  ๒. การทดสอบหาความเชื่อม่ันของเครื่องมือ  (Reliability)  

  ผู้ศึกษาวิจัยน าแบบสอบถามที่ผ่านการแก้ไขปรับปรุงจากผู้เชี่ยวชาญเรียบร้อยแล้ว ไป
ทดลองใช้(Try out) โดยการขออนุญาตเก็บข้อมูลกับประชาชนในเขตเทศบาลต าบลในจังหวัดลพบุรี 
ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึง กับประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  จ านวน ๒๖ รูป/คน เพ่ือหาค่าความ
เชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ( - Coefficient) ตามวิธี
ของครอนบาค (Cronbach)๕ โดยการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ค่าสัมประสิทธิ์ของความสอดคล้องรายข้อ
และสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น ๐.๙๘๒ 

  ๓. น าแบบสอบถามที่ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย เพื่อขอ
ความเห็นชอบและจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพ่ือใช้เก็บข้อมูลจริงต่อไป 

   

๓.๔ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนในการด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ตามประเภทการวิจัยดังต่อไปนี้ 
    
 
 
                                         
 ๔พิสณุ  ฟองศรี, วิจัยทำงกำรศึกษำ, พิมพ์ครั้งที่ ๒,  (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์เทียมฝ่ายการพิมพ์, ๒๕๔๙), 
หน้า ๑๓๘-๑๓๙. 
 ๕บุญชม  ศรีสะอาด, กำรวิจัยเบื้องต้น, พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น, ๒๕๔๕), หน้า ๙๙. 



๑๑๒ 
 
 ๓.๔.๑ กำรวิจัยเชิงปริมำณ 

 ๑. การรวบรวมข้อมูลเอกสารต่าง  เช่น คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ต ารา หนังสือ 
บทความ  ผลงานวิจัยระดับปริญญาเอก  และเอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการ
จัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน 

 ๒. ขอหนังสือจากผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถึงกลุ่มเป้าหมายแต่ละพ้ืนที่เพ่ือความ
สะดวกเกี่ยวกับการเก็บและรวบรวมข้อมูล รวมทั้งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๕ รูป/คนในการตรวจสอบ
ความสอดคล้องเนื้อหากับวัตถุประสงค์ ( IOC) และการทดสอบหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ  
(Reliability) โดยการขออนุญาตเก็บข้อมูลตัวอย่าง (Try out) กับประชาชนในเขตเทศบาลต าบลใน
จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึง กับประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จ านวน ๓๐ รูป/คน 

 ๓.  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยผู้วิจัยได้ท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่ม
แบบเจาะจง  ( Purposive Sampling) กับกลุ่มเป้าหมาย  คือ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และประชาชนในเขตภาคกลางตอนบนจ านวน ๔๐๐ คน  ซึ่งในการแจกแบบสอบถามผู้วิจัยได้น า
แบบสอบถามไปแจกและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง  

 ๔. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยโดยผู้วิจัยก าหนดเทคนิคการวิเคราะห์โดยสถิติอย่างง่าย
ได้แก่ โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  

 ๕. การน าเสนอผลการวิจัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และกรรมการที่ปรึกษาเพ่ือท าการ
ตรวจสอบความชัดเจน ความถูกต้องต่อประเด็นที่ศึกษาเพ่ือปรับปรุงแก้ไข และน าเสนอต่อหลักสูตร
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
และขอสอบประชาพิจารณ์ สอบป้องวิทยานิพนธ์เป็นล าดับต่อไป 

   
๓.๕ กำรวิเครำะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในกำรวิจัย 
 ๓.๕.๑. เชิงคุณภำพ 

 ๑. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ เรื่องรูปแบบการส่งเสริมการ
จัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน  
  ๒. การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลหลักที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานทางด้านธรรมาภิบาลและด้านสุขภาวะดีเด่นจ านวน ๒๖ รูป/คน  
  ๓. การน าข้อมูลจากสังเคราะห์ ไปสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) ไปตาม
วัตถุประสงค์เป็นหลัก เพ่ือวิเคราะห์การ จัดการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ื อประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน  
  ๔. สังเคราะห์ วิเคราะห์ ข้อมูลต่างๆ เพ่ือน าเสนอรูปแบบการจัดการสุขภาวะแบบองค์
รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน  



๑๑๓ 
 
  ๕. สรุป อภิปรายผล และน าเสนอผลการวิจัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือการแก้ไข 
ปรับปรุงวิทยานิพนธ์ต่อไป 

 
๓.๕.๒ กำรวิจัยเชิงปริมำณ 

   การวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจ ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติโดยหาค่าเฉลี่ย( ) การหาค่าร้อยละ(Percentage) หาค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน( S.D.) ดังนี้ 

 ๑. ร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

๒.ค่าเฉลี่ยตัวอย่าง( )เพ่ือใช้อธิบายค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามทั้ง ๕ 
ตอนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน( S.D.)  เพ่ือใช้อธิบายค่าความแปรปรวนของข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม 
ทั้ง ๕ ตอน การทดสอบค่าที( t-test)และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) และการวิเคราะห์การถดถอย 
Regression 

วิเคราะห์ความคิดเห็นของการจัดการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน เป็นการศึกษาจากแบบสอบถาม จ านวน ๔๐๐ ชุด แล้ว
น ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป โดยการหา ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ ดังนี้๖ 

ค่าเฉลี่ย ๔.๕๐-๕.๐๐ หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย ๓.๕๐-๔.๔๙ หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย ๒.๕๐-๓.๔๙ หมายถงึ ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย ๑.๕๐-๒.๔๙ หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 

ค่าเฉลี่ย ๑.๐๐-๑.๔๙ หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด  

๓.วิเคราะห์หลักพุทธธรรมได้แก่หลักอิทธิบาท ๔ ที่มีอิทธิพลต่อการจัดการแบบองค์รวม
เพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน ค่าเฉลี่ยตัวอย่าง( )เพ่ือใช้อธิบาย
ค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามทั้ง ๕ ตอนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน( S.D.) 

                                         
๖ สิน  พันธุ์พินิจ, เทคนิคกำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์, (กรุงเทพมหานคร ;บริษัทจูนพับลิซช่ิง จ ากัด, 

๒๕๔๗ ), หน้า ๑๙๒. 



 
 

บทท่ี ๔ 
 

ผลการวิจัย 
 

 การศึกษาเรื่อง “การส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) ศึกษาการจัดการสุขภาวะแบบองค์
รวมของประชาชนในเขตภาคกลางตอนบน ๒) เพ่ือศึกษาปัจจัยการส่งเสริมการจัดการสุขภาวะและ
หลักพุทธธรรมได้แก่อิทธิบาท ๔ ที่มีอิทธิพลต่อการส่งเสริมจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพื่อประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบนและ ๓) น าเสนอรูปแบบการส่งเสริมจัดการสุขภาวะ
แบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ คือ องค์กรปกครองส่วนที่ท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการดีและการส่งเสริมด้านสุข
ภาวะดีเด่นตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ กลุ่มตัวอย่างทัง้สิ้น ๔๐๐ คน  

 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) ได้แก่ พระภิกษุที่เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุขภาวะ ๑ รูป  , นายกเทศมนตรี จ านวน ๒ คน ,นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ านวน ๑ คน , รองนายกและปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน ๔  คน ,ประธานเครือข่ายหรือ
ชมรมการพัฒนาด้านสุขภาวะจ านวน ๙ คน และนักวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์และนักวิชาการ
ด้านสุขภาวะจ านวน ๙ คน รวมทั้งหมด ๒๖ รูป/ คน 

 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป หาค่าความถี่(Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะห์  สังเคราะห์ น าเสนอ และ
อภิปรายผลการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ตามล าดับ ดังนี้ 

             ๔.๑ ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) 

                      ๔.๑.๑ การจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นภาคกลางตอนบน 

                             ๑)  การจัดการสุขภาวะทางกาย 
                   ๒)  การจัดการสุขภาวะทางสังคม 
                   ๓)  การจัดการสุขภาวะทางจิต 
                   ๔)  การจัดการสุขภาวะทางปัญญา/จิตวิญญาณ 
                   ๕)  การจัดการสุขภาวะด้านอื่นๆ 
          ๔.๑.๒ ปัจจัยการส่งเสริมการจัดการสุขภาวะและหลักพุทธธรรมอิทธิบาท ๔ ต่อ

การส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลาง
ตอนบน 



๑๑๕ 

  

 ๔.๑.๓ รูปแบบการส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน 

๔.๒ ผลการวิจัยเชิงปริมาณ จากแบบสอบถาม ( Questionnaires) 
                   ๔.๒.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
                   ๔.๒.๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการสุขภาวะเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน 
                   ๔.๒.๓ ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักพุทธธรรมส าหรับการจัดการสุขภาวะเพ่ือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน 
                   ๔.๒.๔ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน 
                   ๔.๒.๕ การจัดการสุขภาวะแบบองค์รวม โดยการบูรณาการด้วยหลักพุทธธรรม 

๔.๓  ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
๔.๔ รูปแบบการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นภาคกลางตอนบน 
๔.๕ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 

๔.๑ ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 การวิจัยเรื่อง การส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบนในครั้งนี้ จากวัตถุประสงค์ข้อที่ ๑.เพ่ือศึกษาการจัดการสุข
ภาวะแบบองค์รวมของประชาชนในเขตภาคกลางตอนบน เพ่ือตอบโจทย์ปัญหาที่ต้องการทราบใน
ประเด็นทางด้านการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวม ว่าเป็นอย่างไร ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview)ดังนี้ 

 ๔.๑.๑ วิเคราะห์ประเด็นที่ ๑ การจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการจัดการสุขภาวะของประชาชน ตามข้อบัญญัติ
และระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การที่ประชาชนจะมีสุขภาวะที่ดี
จะต้องมีการดูแลแบบองค์รวม นั่นก็คือต้องมีความสมดุลในองค์ประกอบชีวิตทุกด้าน ผู้วิจัยคิดว่า การ
จัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน 
ประกอบด้วย(๑)สุขภาวะทางกาย คือการมีร่างกายที่แข็งแรง มีพละก าลัง สามารถเคลื่อนไหวร่างกาย
ได้อย่างคล่องแคล้ว อวัยวะระบบต่างๆ ของร่างกายท างานได้อย่างปกติ และมีประสิทธิภาพ อี กทั้ง
ร่างกายยังต้านทานโรคได้เป็นอย่างดี ปลอดภัยจากโรค ความปลอดภัย  อุบัติเหตุ หรือภัยอันตราย 
ตลอดจนมีปัจจัยสนับสนุนการมีสุขภาวะร่างกายที่ดีคือ การมีปัจจัย ๔ ที่เพียงพอ  มีเศรษฐกิจ(เศรษ
ฐานะ)ที่เหมาะสม และได้อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ต่อการส่งเสริมสุขภาพ (๒) สุขภาวะทางจิต คือ 
การมีภาวะจิตใจที่เป็นสุขมีความเมตตากรุณา มีสติ มีสมาธิ และปัญญา ตลอดจนเป็นจิตที่มีความ
คล่องแคล้ว มีความพร้อมต่อการด าเนินชีวิตด้วยการปรับจิตของตนได้ สอดคล้องกับความเป็นจริง 
และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแสดล้อมและสังคม ประกอบกับความสามารถในการควบคุมอารมณ์



๑๑๖ 

  

ให้มั่นคงปราศจากความสับสนและความขัดแย้งในจิตใจ (๓) สุขภาวะทางสังคม คือ การที่บุคคล
สามารถมีปฎิสัมพันธ์และการปรับตัวกับสังคมได้ เป็นอย่างดีและปกติสุข ตลอดจนการมีความสุขเมื่อ
อยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืน พร้อมทั้งเป็นผ็ที่มีสภาวะร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ ไม่ถือตัว เป็นที่เคารพรักและ
นับถือของบุคคลทั่วไป  ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน นอกจากนี้ยังเป็นผู้อาศัยอยู่ในครอบครัวและชุมชนที่
มีความเข้มแข็ง มีความเสมอภาค และมีสันติภาพ  (๔)สุขภาวะทางปัญญา(ทางจิตวิญญาณ) คือ การ
ให้คุณค่าในชีวิตภายในบุคคล การมีความคิดอยู่อย่างมีคุณค่า มีความหมาย มีเป้าหมาย มีความคิดที่
เป็นเหตุเป็นผล สามารถคิดแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างมีความคิดริเริ่มกระตือรือร้น เปิดกว้างต่อการ
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  รวมถึงการมีที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจที่ช่วยให้ด าเนินชีวิตได้อย่างมั่นคง ผู้วิจัยเห็นว่าบน
ฐานคิดของการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลาง
ตอนบนควรเป็นดังนี้ 

๑)  การจัดการสุขภาวะทางกาย การจะส่งเสริมให้มีร่างกายที่แข็งแรง ก็จะกระท าได้โดย
การการออกก าลังกาย การฟ้ืนฟูรักษาให้ประชาชนมีสุขภาพทางร่างกายที่ปกติที่สุด๑โครงการที่น าลง
ไปในพ้ืนที่ เป็นงานของกองการศึกษา ที่เข้าไปหาข้อมูล    ต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลด้านสุขภาพ เทศบาล
จะท าเนินการช่วยเหลือให้ เพ่ือสนองความต้องการของประชาชน๒ การส่งเสริมด้านศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ การออกก าลังกายทุกวัน โดยแต่ละวันกิจกรรมจะแตกต่างกัน  
เช่น การเต้นลีลาส การเต้นแอร์โรบิก   ร าไม้พลอง   การเต้นโยคะ  กระดานเก้าช่อง ฯลฯ๓มีสองส่วน
หลัก ๆ คือ ประชาชนและท้องถิ่น  โดยท้องถิ่นต้องหาจุดพอดีที่สัมพันธ์กับศักยภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และต้องสัมพันธ์กับความเป็นจริงของท้องที่  ต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย เน้นที่การส่งเสริมให้ประชาชนลุกขึ้นมาด าเนินการเอง เพ่ือความยั่งยืน๔ส่งเสริมสุขภาพการ
ออกก าลังกาย มีการประเมินผลการออกก าลังกาย  การรวมกลุ่ม เกิดความสามัคคีกันในหมู่ประชาชน 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ให้ความรู้ในการเลี้ยงดูบุตรอย่างถูกวิธีทั้ งด้านร่างกาย
และด้านจิตใจ  การส่งเสริมการวางแผนครอบครัว๕ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นอย่างดี ทั้งน าประปา 
ไฟฟ้า ประชาชนมีสุขภาพกายท่ีดีขึ้น มีน้ าสะอาดอุปโภค มีไฟฟ้าใช้   การบริการเรือดับเพลิง   การจัด
บุคลากรทางการแพทย์ลงมาในพ้ืนที่บ่อยครั้ง รวมทั้งการจัดหน่วยเคลื่ อนที่มาดูแลอ านวยความ
สะดวกด้านสุขภาพให้ประชาชน  การจัดส่ง อ.ส.ม. เพ่ือการดูแลเบื้องต้นให้ประชาชน จัดหาถังขยะ
เพ่ือให้คัดแยกขยะเพ่ือการก าจัดที่ง่ายขึ้น  เข้ารับการอบรมเพ่ือมาน าเสนอและเป็นวิทยากร ด้าน

                                                           
๑ สัมภาษณ์  นายพงศกร   มงคลหมู่,นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรางจระเข้,๑๐ พฤศจิกายน  

๒๕๕๙. 
๒ สัมภาษณ์  ร้อยต ารวจตรี ธานี  โพธ์ิชีพันธ์,รองนายกเทศมนตรีเมืองอโยธยา,๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๙. 
๓ สัมภาษณ์  นางทิพานี  อุบลสุข,พยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย,๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๙. 
๔ สัมภาษณ์  นายแพทย์บัญชา  พงษ์พาณิชย์,เลขานุการหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ,๑๑  

พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 
๕ สัมภาษณ์  นางพรทิพย์  สุนทรโฆสิต,ครูช านาญการพิเศษ คศ.3/ผู้น าชมรมสร้างสุขภาพ,๑๕  

ธันวาคม  ๒๕๕๙. 



๑๑๗ 

  

สุขภาพ๖ การส่งเสริมสุขภาพ มีการตรวจสุขภาพโดยบุคลากรทางการแพทย์ และ บุคลากรของ
เทศบาลเอง ที่มีความรู้และเป็นบุคลากรทางการแพทย์มาก่อน ศูนย์ต่าง ๆ   มีวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ 
อย่างเพียงพอตลอดจนมีบุคลากรที่มีศักยภาพในการดูแลเบื้องต้น ตลอดจนการจัดหาที่พักให้คนป่วย 
การหารถส่งไปยังโรงพยาบาล การจัดหางบประมาณช่วยเหลือส าหรับผู้ป่วยที่ขาดแคลน๗ การจัดหา
เครื่องออกก าลังกายไว้ใช้เป็นศูนย์กลางการออกก าลังกายประจ าหมู่บ้าน รวมทั้งจัดหาครูผู้สอนออก
ก าลังกาย โดยได้เข้ามาเป็นพ่ีเลี้ยงในการจัดท าเป็นสนาม  ส านักงาน และส่วนที่เป็นสถานที่ปลูกพืช
สมุนไพร ได้จัดสรรงบประมาณจากโครงการต่าง ๆ  สนับสนุนอุปกรณ์ตรวจสุขภาพ   ในการดูแล
ผู้ป่วยเบื้องต้นต่าง ๆ ท าให้ประชาชนในหมู่บ้านรู้สึกอุ่นใจ และเชื่อมั่นในความสามารถหรือศักยภาพ
ของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน๘ได้ส่งเสริมสุขภาพ ตั้งแต่เกิดจนตาย  เมื่อตั้งครรภ์
เทศบาลจะมีการน า นม กับไข่ไก่มามอบให้ทานทุกเดือนจนกว่าจะคลอด  การดูแลเยาวชนให้ปลอด
จากยาเสพติดมีการอบรมให้ความรู้ ทั้งด้านการป้องกัน ด้าน การส่งเสริมสุขภาพ ด้านการป้องกันการ
ท้องในวัยเรียนโดยเทศบาลจะได้ประสานกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนเพื่อด าเนินการป้องกัน
ร่วมกัน๙ได้ด าเนินการด้วยตนเองและการด าเนินการผ่านอาสาสมัครต่าง ๆ  การส่งเสริมการดูแล
ผู้สูงอายุ โดยการให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้สูงอายุในการดูสุขภาพอย่างถูกต้อง  การช่วยเหลือคนป่วย
ให้ดูแลตนเองอย่างถูกต้อง ทานยาอย่างต่อเนื่อง ทานยาอย่างถูกวิธี แนะน าการดูแลตัวเอง  การไป
พบแพทย์ต่างๆ   ส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูลชุมชนเพ่ือการมีข้อมูลไว้ใช้ในการพัฒนาพ้ืนที่   ส่งเสริม
การการดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ   ส่งเสริมให้อาสาสมัคร ออกวัดความดัน พูดคุย กับคนป่วยที่
อาจจะอยู่บ้านล าพัง  ขาดคนดูแล นอกจากนี้อาสาสมัครบางส่วนยังมีส่วนช่วยเหลือในการดูแลท า
ความสะอาดบ้านให้ผู้ป่วยอีกด้วย๑๐การส่งเสริมด้านศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ  ศูนย์ขนาดใหญ่ มีอาคาร มีเจ้าหน้าที่ดูแลและอ านวยความสะดวก ข้าราชการที่เกษีณอายุ
สามารถมีให้ความรู้และเป็นผู้น าในการท ากิจกรรมต่างๆ ได้๑๑ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ปราศจาก
โรคภัยไข้เจ็บ โดยมีองค์ประกอบทั้งด้านอาหาร สิ่งแวดล้อม ที่อยู่อาศัย๑๒บริการด้านการเดินทางที่มี
รถมา-ส่ง  การบริการด้านสาธารณสุขและบริการทางการแพทย์มีการจัดหาแพทย์มาตรวจรักษาตาม
สถานีอนามัย การพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ เพ่ือให้มาดูแลในชุมชนของตนเองเก็บข้อมูลต่างๆ ด้าน
การออกก าลังกาย จัดหาเครื่องออกก าลังกายให้ทุกชุมชน   จัดหาสถานที่ออกก าลังกายให้การตรวจ
                                                           

๖ สัมภาษณ์  นางเพลินตา  คงรอด,ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน,๒๖  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 

๗ สัมภาษณ์  นางวรี  สุขเภรี,ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน(อสม.) ประธาน
ชุมชนวัดวงค้อง,๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 

๘ สัมภาษณ์  นางศิรินทร์ญา   อาสางาม,อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน,๒๗  ตุลาคม  
๒๕๕๙. 

๙ สัมภาษณ์  นางวาสนา  สิงโต,ประธาน อ.ส.ม. หมู่ที่ ๓  ต าบลพุกร่าง  อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัด
สระบุรี,๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๙. 

๑๐ สัมภาษณ์  นางศรีนวล   อุ่นที,ประธานชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ,๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 
๑๑ สัมภาษณ์  นางศิริพันธ์  บัณทิพย์,สมาชิกชมรมเพื่อสุขภาพ,๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๙. 
๑๒ สัมภาษณ์  นางอลิสา  ชัยเทียนทอง,ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,๒๘  ตุลาคม  

๒๕๕๙. 



๑๑๘ 

  

คัดกรองโรคต่าง ๆ ตามชุมชน ปัจจัยที่ท าให้สุขภาพทางกายมีการเปลี่ยนพฤติกรรรมความประพฤติ
ปฏิบัติของคนในชุมชน   การดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ติดสังคม ติดบ้าน ๑๓การส่งเสริมให้มี
ที่แข็งแรง โดยการจัดโครงการ  เกี่ยวกับการออกก าลังกาย รวมทั้งการฟ้ืนฟูรักษาให้ประชาชนมี
สุขภาพทางร่างกายที่ปกติที่สุด ไม่เจ็บป่วย หรือเจ็บป่วยก็สามารถที่จะดูแลเยียวยาให้หายป่วยได้ใน
เวลาไม่มากนัก๑๔มีการตรวจสุขภาพโดยบุคลากรทางการแพทย์ และ บุคลากรของเทศบาล ทีมีความรู้
และเป็นบุคลากรทางการแพทย์มาก่อน โดยการตรวจสุขภาพท่ัวไปเป็นประจ าทุกเดือน  จัดส่งหมอมา
ตรวจสุขภาพตาทุก  มีการจัดประชุมประจ าเดือน   จัดส่งเจ้าหน้าที่มาออกก าลังกายให้ผู้สูงอายุที่
มาร่วมประชุม เพ่ือให้ผู้สูงอายุน ากลับไปปฏิบัติเองที่บ้าน  ผู้สูงอายุมีความสุขมีโอกาสได้พบปะพูดคุย 
ยิ้มแย้มแจ่มใส มีการจัดกีฬาประจ าปี ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี มีก าลังใจ รู้รัก สามัคคีได้พบปะ
สังสรรค์กัน โดยเป็นกีฬาที่ง่ายๆ  และเหมาะกับผู้สูงอายุ การจัดส่งผู้สูงอายุไปร่วมกิจกรรมหรือ
แข่งขันกีฬาผู้สูงอายุกับจังหวัดอ่ืนอีกด้วย๑๕ได้ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับ
ดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะช่วงที่มีการจัดประชุมประจ าเดือน หรือช่วงที่มีการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ย
ยังชีพผู้พิการ จะมีวิทยากร จากกองสาธารณสุข หรือจากสถานีอนามัยมาให้ความรู้ด้านการดูแล
สุขภาพ รวมทั้งด้านอ่ืน ๆ ด้วย ท าให้ตนเองได้รับความรู้ที่ถูกต้อง และน าความรู้ทีได้มาดูแลสุขภาพ
ตนเองพร้อมทั้งมีโอกาสได้น าความรู้ทีได้ไปถ่ายทอดต่ออีกด้วย ๑๖การส่งเสริมการออกก าลังกาย ให้มี
ในทุกชุมชน  ทุกเพศทุกวัย  การตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ที่ท าให้
ผู้สูงอายุมีกิจกรรมด้านสุขภาพทางกายเป็นจ านวนมาก เช่นการเต้นลีลาศ การร าไม้พลอง การเต้น
แอร์โรบิก๑๗การส่งเสริมด้านสุขภาพ  ในด้านอุปกรณ์การออกก าลังกาย  จัดหาสถานที่ออกก าลังกาย 
และจัดหาครูมาฝึกสอน และผันตัวเองมาเป็นวิทยากรน าการออกก าลังกายเอง ท าให้สามารถประหยัด
งบประมาณของเทศบาล โครงการคัดกรองโรคเฉพาะทาง  อายุรกรรมและการตรวจสารเคมีตกค้าง 
ต่าง ๆ การสนับสนุนอุปกรณ์ตรวจสุขภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้านได้รับการ
อบรมมาเป็นอย่างดีได้ด าเนินการดูแลเบื้องต้น  ให้ค าแนะน าเรื่องอาหารการกินให้ถูกต้องตามหลัก
โภชนาการ ติดต่อประสานส่งผู้ป่วยในหมู่บ้านไปยังโรงพยาบาลจังหวัดได้๑๘การจัดประชุม จะมีการ
น าเสนอหรือส่งเสริมเรื่องสุขภาพทุกครั้งกล่าวคือให้ประชาชนได้ออกก าลังกายเป็นประจ ารับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ การน าเสนอให้งดเหล้า งดบุหรี่ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ท าให้ประชาชนหันมา
ตระหนักและดูแลสุขภาพเพ่ิมมากขึ้น  การส่งเสริมด้านสุขภาพกายโดยการจัดหารถรับส่งผู้ป่วยถึง
โรงพยาบาล ตลอดจนการประสานงานต่าง ๆ๑๙การมองด้านสุขภาพแบบองค์ รวมน้อยหรือแทบจะไม่

                                                           
๑๓ สัมภาษณ์  นายบ ารุง  มีนา,รองประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าต าบลบางนมโค,  ๑๐  

ธันวาคม  ๒๕๕๙. 
๑๔ สัมภาษณ์  นายปรีชา ดัสดุล, นายกเทศมนตรีต าบลบางนมโค, ๑๐พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๕ สัมภาษณ์ นายพยบ นาคะบุตร, ประธานชมรมผู้สูงอายุวัดอินทาราม, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๖ สัมภาษณ์  นายเพนียด  ชนะฤทธิ์,ประธาน อ.ส.ม. ต าบลบางนมโค,๑๐  ธันวาคม  ๒๕๕๙. 
๑๗ สัมภาษณ์  นายสมนึก  ธนเดชากุล,นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนนทบุรี,๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๙. 
๑๘ สัมภาษณ์ นายสมบูรณ์  จันทิ , ประธานชุมชนพันทรี่พาร์ค กรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน 

กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ กรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบางเตย, ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๙ สัมภาษณ์ นายสุนทร บุญมาก, ประธานชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ, ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.  



๑๑๙ 

  

เห็นความส าคัญเลย โดยส่วนใหญ่จะมองมิติด้านการเมือง เพ่ือเป็นฐานเสียงของตนเอง และเป็นสิ่งที่
ประชาชนต้องการเน้นออกมาเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน สุขภาพชุมชนกับทรัพยากรกับคุณภาพชีวิต 
เพ่ือให้มองเห็นและเข้าใจแล้วจึงจะสามารถด าเนินการได้ถูกทาง  การส่งเสริมสุขภาพทางกายค้อนข้าง
น้อย๒๐การตั้งชมรมเพ่ือรองรับผู้สูงอายุ  มีการจัดกีฬาผู้สูงวัย มีการจัดกีฬาเป็นประจ า โดยเลือกชนิด
กีฬาที่ง่าย ๆ เหมาะสมกับวัย และทีประสบความส าเร็จตั้งแต่เยาวชนจนถึงผู้สูงอายุคือกีฬาเปตอง๒๑

การส่งเสริมการออกก าลังกาย เช่นการจัดสรรงบประมาณ การจัดหาผู้น าการออกก าลังกาย การ
จัดเตรียมสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนการดูแลผู้ป่วยติดเตียง ที่ให้ผู้ป่วยมีสภาพร่างกาย
ทีดีขึ้น๒๒การส่งเสริมด้านศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพผู้สูงอายุ ขนาดใหญ่ มีอาคาร มีเจ้าหน้าที่
ดูแลและอ านวยความสะดวก การออกก าลังกายทุกวัน โดยแต่ละวันกิจกรรมจะแตกต่างกัน ๒๓การ
ส่งเสริมสุขภาพกายร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน และอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน ในการตรวจสุขภาพประชาชนเป็นประจ า ส่งเสริมโดยการจัดให้มี
การออกก าลังกายเป็นประจ า ส่งเสริมการจัดท าอาชีพเสริม การเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง การเยี่ยมคน
สูงอายุ ร่วมกันเป็นภาคีเครือข่าย ด าเนินการเป็นรูปธรรม  ท าให้ผู้ป่วยติดเตียงบางคนสามารถลุกนั่ง
ได้ การด าเนินการด้านคลินิกโรคเรื้อรัง๒๔ 

นอกจากเทศบาลนครนนทบุรีจะมีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุที่
ผู้สูงอายุกว่า ๗๐๐ คนให้ความสนใจสมัครเป็นสมาชิกแล้ว จัดให้มีเครือข่ายการออกก าลังกาย มี
สวนสาธารณะ ที่มีเครื่องออกก าลังกายค่อนข้างมาก  มีศูนย์ส่งเสริมสุขภาพอีกหลายแห่ง ๒๕อาจจะ
ไม่ได้มีการเน้นการส่งเสริมสุขภาวะในส่วนของนี้เท่าไหร่ ท าให้หลวงตาต้องลงมาท างานเชิงรุกด้านสุข
ภาวะเอง โดยพยายามเข้าไปดูแลในผู้ทีเกี่ยวข้อง  ในลักษณะจิตอาสา จะด าเนินการเหมือน Nursery 
ของสังคม ที่ดูทั้งองค์กรพระสงฆ์และประชาชนทั่วไป ถือเป็นการสร้างบทบาทขององค์กรทางศาสนา
ที่มีส่วนร่วมกับท้องถิ่นในการจัดการสุขภาวะ และต้องท าประโยชน์เพ่ือสังคมได้และต้องมีส่วนร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน  อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน๒๖ 

 สรุปผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key Informants) มีการน าเสนอแนวคิดที่เหมาะสมส าหรับการเก
ส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมของประชาชนในเขตภาคกลางตอนบน  ทางกาย  พบว่า 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ส่งเสริมสุขภาพประชาชนในเขตพ้ืนที่ดีเป็นอย่างดี โดยเฉพาะเรื่อง
สุขภาพกาย เทศบาลมีการส่งเสริมโดย การอ านวยความสะดวกด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ควบคุมการ

                                                           
๒๐ สัมภาษณ์ นายสุรินทร์ กิจนิจชี, ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส) , ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๒๑ สัมภาษณ์ นายสุวัฒน์  สรรพโกศล,รองนายกเทศมนตรีพระนครศรีอยุธยา,๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๙. 
๒๒ สัมภาษณ์ นายอิทธิชัย ชูเรณู,ปลัดเทศบาลต าบล, ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๒๓ สัมภาษณ์  นายอุกฤษ  ทิพพะพาทย์,ข้าราชการบ านาญ, ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๙. 
๒๔ สัมภาษณ์ ร้อยตรีสุเทพ  อันประนิตย์,ประธานชมรมผู้สูงอายุ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลพุ

กร่าง ต าบลพุกร่าง อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี, ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๙. 
๒๕ สัมภาษณ์  นายวุฒิชัย  สิมา,รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนนทบุรี, ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๙. 
๒๖ สัมภาษณ์ พระครูอมรชัยคุณ,เจ้าอาวาสวัดสุชัยคณาราม  เจ้าคณะต าบลสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา, 

๑๒  ธันวาคม  ๒๕๕๙. 



๑๒๐ 

  

ออกก าลังกาย โดยได้มีการจัดหาสถานที่ อุปกรณ์การกีฬา บุคลากรในการสอนออกก าลังกาย รวมทั้ง
เป็นที่ปรึกษาในเรื่องการจัดท ากิจกรรมกีฬาต่าง ๆ ที่ทางชุมชนเสนอ พร้อมทั้งมีการจัดตั้งอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อ.ส.ม.) โดยได้มีการฝึกอบรมก่อนที่จะออกมาปฏิบัติงานในแต่ละหมู่บ้าน  

๒)  การจัดการสุขภาวะทางสังคม 
การจัดการสุขภาวะด้านสังคมคือมิติที่เน้นการอยู่ในสังคมร่วมกัน ที่อยู่กันแบบเครือญาติ  

ส่วนประชากรแฝงมีน้อยมาก ท าให้ เป็นสังคมที่มีความเอ้ืออาทร และเผื่อแผ่กันเป็นปกติเหมือนสังคม
ชนบททั่วไป เกิดกิจกรรมที่มีการเชื่อมโยงกับชุมชนเพ่ิมมากขึ้นเวลาประชาคม ประชาชนมีส่วนร่วม
มากขึ้น มีผู้น าด้านสังคมที่โดดเด่นขึ้นมาหลายคน สามารถจะน าไปด าเนินการขยายผลค่อนข้างมาก
ปัจจุบันมีการร่วมมือกับกองทุนส่งเสริมหลักประกันสุขภาพ โดยประชาชนจะน าไปด าเนินการต่อ๒๗

คนเราเมื่อจิตใจดี ร่างกายดี ก็จะออกมาสู่สังคมได้ แต่ประเด็นคือต้องมีเงินทองเพียงพอได้ จึงจะ
ออกมาสังคมได้ เนื่องจากสังคมไทยโดยเฉพาะสังคมเมือง ต้องมีค่าใช้จ่ายตลอด ทั้งค่าใช้จ่ายส่วนตัว 
และค่าใช้จ่ายทางสังคม ดังนั้นจึงต้องมีการสร้างงาน สร้างเงิน๒๘จัดให้มีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีมาก ส่วนใหญ่อยู่บ้าน บางรายอาจจะอยู่บ้านโดยล าพัง รู้สึก
เหงา ได้มีโอกาสได้พบปะสังสรรค์กัน พูดคุยกัน เกิดปฏิสัมพันธ์กัน ได้เพ่ือนใหม่ ได้สังคม  คลายเหงา 
ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน๒๙ความเข้าใจในมิติสุขภาพทางสังคม คือการที่องค์ประกอบโดยรวมของพ้ืนที่ 
ความแจ่มใสไม่มีภัย  คุกคาม ไม่อดอยาก ไม่เป็นหนี้ที่หมุนไม่ทัน ชั้นเชิงบุคคล ดังนั้นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องหาวิธีการที่ส่งเสริมให้ประชาชนเป็นลักษณะนี้๓๐จัดกิจกรรมเพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
มีส่วนร่วม และร่วมพบปะสังสรรค์กันทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  โดยการร่วมจัดกิจกรรมใน
โรงเรียนด้านโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเยาวชน  และนอกโรงเรียน เช่นโครงการประเพณี
สงกรานต์  ประเพณีวันเข้าพรรษา ประเพณีการกวนข้าวทิพย์  โครงการวันพ่อแห่งชาติ โครงการวัน
แม่แห่งชาติ  โครงการกีฬา ตลอดจนการส่งเสริมการออกก าลังกายต่างๆ   ซึ่งตนเองได้มีส่วนในการ
ร่วมเป็นวิทยากรน าออกก าลังกายด้วย ท าให้คนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย มีโอกาสได้พบปะพูดคุย เกิด
การท างานร่วมกัน เกิดความสามัคคีในชุมชน ๓๑จัดโครงการเพ่ือให้มีการด าเนินการร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งกิจกรรมด้านงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  งานด้านสาธารณสุข ด้านคุณภาพชีวิต 
และงานประเพณีท้องถิ่นต่าง ๆ  โดยการส่งเสริมให้ประชาชนออกมามีส่วนร่วม ร่วมด าเนินการจะได้มี
ความรู้รักสามัคคี และ เป็นการสืบสานประเพณีต่าง ๆ  เช่น ประเพณีสงกรานต์  การจัดงานเพื่อเฉลิม
ฉลองวันพ่อ วันแม่  การส่งเสริมการท าบุญตามวันส าคัญต่าง ๆ ซึ่งทุก ๆ กิจกรรมจะได้รับความ

                                                           

                 ๒๗ สัมภาษณ์ นายพงศกร มงคลหมู่, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรางจระเข้ , ๑๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 

๒๘ สัมภาษณ์ ร้อยต ารวจตรี ธานี โพธิ์ชีพันธ์, รองนายกเทศมนตรีเมืองอโยธยา, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๒๙ สัมภาษณ์  นางทิพานี  อุบลสุข,พยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย,๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๙. 
๓๐ สัมภาษณ์  นายแพทย์บัญชา  พงษ์พาณิชย์,เลขานุการหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ,๑๑  

พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 
๓๑ สัมภาษณ์  นางพรทิพย์  สุนทรโฆสิต,ครูช านาญการพิเศษ คศ.๓/ผู้น าชมรมสร้างสุขภาพ,๑๕  

ธันวาคม  ๒๕๕๙. 



๑๒๑ 

  

ร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี ๓๒การจัดให้มีโครงการต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก ทั้งด้าน คุณภาพชีวิต  
ด้านการศึกษา  ด้านการศาสนา และด้านวัฒนธรรม โดยประชาชนสนใจให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
 ชุมชนมีความต้องการสิ่งใดหรือจัดกิจกรรมใด ๆ ในชุมชน เทศบาลจะให้การสนับสนุน
งบประมาณเป็นอย่างดีมาโดยตลอด และเมื่อ  เทศบาลขอความร่วมมือใด ๆ ประชาชนมักที่จะให้
ความร่วมมือกับเทศบาลเนื่องจากประทับใจในสิ่งที่เทศบาลสนับสนุนชุมชนอย่างดีและต่อเนื่อง การ
โครงการใหญ่ และจ าเป็นต้องเลี้ยงอาหารจ านวนมาก ชุมชนต่าง มีการรวมเงินกันในชุมชนและจัดหา
อาหารไปร่วมกับเทศบาลด้วย ถือเป็นการมีส่วนร่วมกันและประชาชนเกิดความเสียสละและภาคภูมิใจ   
การจัดกิจกรรมเพ่ือท าความสะอาดซอย เทศบาลจะให้ชุมชนต่าง ๆ มาช่วยกันเพ่ือความสามัคคี เพ่ือ
สังคม และเพ่ือให้การด าเนินการรวดเร็ว และมักที่จะได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี๓๓

เดิมเป็นชุมชนบ้านจัดสรรที่ผู้อยู่อาศัยต่าง ๆ เป็นบุคคลต่างถิ่นมาซื้อบ้านอยู่ จึงไม่มีความสัมพันธ์ทาง
เครือญาติกัน การบริหารจัดการชุมชนโดยการเป็นพ่ีเลี้ยงให้ในการรวมกลุ่มจัดท าแผนต่าง ๆ เพ่ือให้
ชุมชนมีแผนพัฒนาเป็นของชุมชนเอง รวมทั้งแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ต้องให้มีการผ่านเวทีประชาคม ให้มี
การบรรจุโครงการด้านสุขภาพไว้ในแผนพัฒนาในทุก ๆ  แผนของเทศบาลส่งเสริมกิจกรรมการออก
ก าลังกายของกลุ่มวัยรุ่น การจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา เพ่ือการมีสุขภาพทีดี  เกิดความสามัคคีกัน ให้ห่ าง
จากยาเสพติดและอบายมุขทั้งปวง มีการออกก าลังกายในรูปแบบต่าง ๆ และร่วมกันรับผิดชอบ
อุปกรณ์ออกก าลังกายเมื่อเกิดความช ารุดเสียหาย  การรวมกลุ่มกันเพ่ือจัดหางบประมาณจากแหล่ง
อ่ืนเพ่ิมเติม ได้จัดโครงการอบรมการเขียนโครงการเพ่ือให้ชุมชนสามารถเขียนโครงการได้สามารถ
เขียนโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งอ่ืนได้ด้วยตนเอง๓๔จัดกิจกรรมเพ่ือให้
ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วม และร่วมพบปะสังสรรค์ มีกิจกรรมร่วมกันจ านวนมาก การจัดกีฬา
พ้ืนบ้านเพื่อความสามัคคีในชุมชน และจะมีประชาชนทุกชุมชน ทุกหมู่บ้านมาร่วมกิจกรรมเป็นจ านวน
มาก การจัดกิจกรรมแต่ละครั้งจะจัดโดยใช้ภาคีเครือข่ายร่วมกันเพ่ือให้การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมและตรงตามความต้องการของประชาชน๓๕การส่งเสริมมิติสุขภาพทาง
สังคม เพ่ือให้สังคมเป็นสังคมที่อยู่กันอย่างมีความสุข โดยการจัดกิจกรรมทุกรูปแบบเพ่ือให้ประชาชน
มามีส่วนร่วมได้ทุกเพศ ทุกวัย   ตลอดจนการส่งเสริมให้มีศูนย์การเรียนรู้ ในทุกๆ หมู่บ้าน เพ่ือให้
หมู่บ้านยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนตนเองไว้ รวมทั้งการให้
เยาวชนได้ศึกษา สืบทอดและมีโอกาสได้ภาคภูมิใจในชุมชนของตนเอง  นอกจากนี้แล้ว เมื่อประชาชน
ได้มีการรวมกลุ่มใด ๆ ขึ้นเพ่ือท ากิจกรรมทางสังคมใด ๆ ในชุมชน จะให้การสนับสนุนด้วยทุกครั้ง ๓๖ 

                                                           
๓๒ สัมภาษณ์  นางเพลินตา  คงรอด,ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน, ๒๖  

พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 
๓๓ สัมภาษณ์  นางวรี  สุขเภรี,ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน(อสม.) ประธาน

ชุมชนวัดวงค้อง, ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 
๓๔ สัมภาษณ์  นางศิรินทร์ญา   อาสางาม,อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน, ๒๗ ตุลาคม  

๒๕๕๙. 
๓๕ สัมภาษณ์  นางวาสนา  สิงโต,ประธาน อ.ส.ม. หมู่ที่ ๓ ต าบลพุกร่าง  อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัด

สระบุรี, ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๙. 
๓๖ สัมภาษณ์  นางศรีนวล   อุ่นที,ประธานชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ, ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 



๑๒๒ 

  

การเป็นลักษณะชุมชนเมือง ส่วนมากอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกันมากนัก แต่จากการที่ให้มีศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีมาก โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ที่อยู่บ้าน บางราย
อาจจะอยู่บ้านโดยล าพัง รู้สึกเหงา ได้มีโอกาสได้พบปะสังสรรค์กัน พูดคุยกัน เกิดปฏิสัมพันธ์กัน ได้
เพ่ือนใหม่ ได้สังคม  คลายเหงา ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน ได้เพ่ือนสนิทพ่ึงพาช่วยเหลือกันได้ แต่ต้อง
ยอมรับว่าแต่ละคนมีความแตกต่างกัน อยู่ทีเราเลือกที่จะคบเพ่ือน โดยรวมถือว่าเทศบาลส่งเสริม
สังคมได้ดี๓๗การส่งเสริมให้ประชาชนมีความสุขตั้งแต่ระดับสถาบันครอบครัว สังคม ชุมชน โดยมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สามารถช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันได้ มีความสันติสุข มี
ความยุติธรรม มีวัฒนธรรมและมีระบบบริการทีดีและทั่วถึง๓๘เทศบาลต าบลบางนมโค มีการส่งเสริม
ให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่ ที่มีการรวมตัวกันในชุมชน การท ากิจกรรมต่าง ๆ การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการประกอบอาชีพ มีการพัฒนาการเพ่ิมรายได้ การเสริมสร้างพลังงานชุมชนพอเพียง 
การดูแลอนุรักษ์ชุมชนร่วมกันกับส่วนต่าง ๆทั้งราชการและเอกชนให้ไปในทิศทางเดียวกัน มีการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจอาชีพ และรายได้ร่วมกัน๓๙การทีประชาชนต้องเข้าใจสภาพแวดล้อมโดยรวม สิ่ง
รอบตัวต่างๆ รวมถึงด้านครอบครัวที่ต้องมีครอบครัวที่อบอุ่นเข้มแข็งและประชาชนต้องเข้าใจว่า
ครอบครัวคือรากฐานที่ส าคัญของสังคม ดังนั้นการส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับความเข้มแข็งของ
ครอบครัวจึงเป็นสิ่งที่เทศบาลต าบลบางนมโคให้ความส าคัญค่อนข้างมาก นอกจากการเข้าใจ
สภาพแวดล้อมโดยรวมแล้วประชาชนต้องมีความเข้าใจใน  ด้านสิ่งแวดล้อม การเมือง วัฒนธรรม
ประกอบกันด้วยเนื่องจากสิ่งต่าง ๆเหล่านี้เกี่ยวข้องกับสังคมที่มีความเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตมนุษย์ทุก
คน๔๐เทศบาลจัดโครงการอบรม อผส. หรืออาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ เหมือนเพื่อนช่วยเพื่อนที่ช่วยดูแล
กันอย่างถูกต้อง จะมีการออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุ การเยี่ยมจะแบ่งเยี่ยม
เป็นสองสายเพ่ือให้บริการอย่างทั่วถึง จะมีนโยบายในการมอบของขวัญเช่น น้ ามัน ข้าวสาร เพ่ือเป็น
ขวัญและก าลังใจให้ผู้ป่วย โดยเทศบาลได้ใช้งบจาก สปสช. ซึ่งนายกเทศมนตรีเป็นประธาน  จากการ
ที่ ทุกคนผ่านการอบรมจึงท าให้ทุกคนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี  เช่น การดูแลสิ่งแวดล้อม
ก่อนเข้าบ้าน  การช่วยจัดสิ่งของในบ้านให้เป็นที่เป็นทาง การจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับคนป่วย 
ซึ่งบางบ้านสภาพแวดล้อม ที่ไม่เหมาะสม คนป่วยอยู่ในที่อับอากาศไม่ถ่ายเท ก็จะมีการแนะน าและ
ช่วยด าเนินการร่วมกับญาติผู้ป่วย   การแนะน าเรื่องการเก็บรักษายา การรับประทานยาอย่างถูกต้อง
ให้กับผู้ที่มี่หน้าที่ดูแลผู้ป่วย  การช่วยด าเนินการตัดผมให้ผู้ป่วยติดเตียง  การซ่อมรถให้ผู้พิการ การ
จัดหาเก้าอีนั่งส าหรับขับถ่ายให้ การพาคนป่วยไปตรวจที่โรงพยาบาล ทั้งหมดนี้เป็นผลจากการที่ได้รับ
การอบรมจากเทศบาล และเมื่อ อผส.ลงพ้ืนที่จริง และมีสิ่งใดติดขัดหรือต้องการสิ่งใดจะประสาน
มายังเทศบาล ก็จะได้รับการ๔๑ด้านสังคมเป็นภาพกว้าง ๆ ให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพทางสังคมมา

                                                           
๓๗ สัมภาษณ์  นางศิริพันธ์  บัณทิพย์,สมาชิกชมรมเพื่อสุขภาพ,๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๙. 
๓๘ สัมภาษณ์  นางอลิสา  ชัยเทียนทอง,ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ๒๘  ตุลาคม  

๒๕๕๙. 
๓๙ สัมภาษณ์  นายบ ารุง  มีนา,รองประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าต าบลบางนมโค,  ๑๐  

ธันวาคม  ๒๕๕๙. 
๔๐ สัมภาษณ์  นายปรีชา  ดัสดุล, นายกเทศมนตรีต าบลบางนมโค, ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๔๑ สัมภาษณ์ นายพยบ นาคะบุตร, ประธานชมรมผู้สูงอายุวัดอินทาราม, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๑๒๓ 

  

อย่างสม่ าเสมอ โดยการแนะน าให้มีการพูดคุย การมีมนุษยสัมพันธ์  การพบปะสังสรรค์ การมี
ปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือน ๆ ให้ประชาชนมีความสุขและน ามาให้ความรู้ ที่กระจ่างต่อประชาชนท าให้
ประชาชนน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  และมีประชาชนคนอ่ืนปฏิบัติตามและเมื่อประชาชนเห็นว่าผู้ที
ปฏิบัติ มีสุขภาพ การบอกกล่าวต่อประชาชน ท าให้เขาสนใจที่จะรับน าสิ่งที่เราปฏิบัติไปปฏิบัติต่อด้วย 
เพราะ อ.ส.ม. ต้องน าแนวนโยบายของเทศบาลมาด าเนินการและบอกต่อ๔๒  

เน้นกิจกรรมเพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมและได้พบปะกัน มีสัมพันธภาพทีดีต่อกัน จัด
กิจกรรมโครงการต่าง ๆจ านวนมากมายตลอดทั้งปี เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม และมีสังคม ๔๓เดิม
ชุมชนบ้านจัดสรรที่ผู้อยู่อาศัยต่าง ๆ เป็นบุคคลต่างถิ่นมาอยู่ จึงไม่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกัน 
การบริหารจัดการหรือการรวมตัวกันค่อนข้างเป็นไปได้ยาก ได้มีการเป็นพ่ีเลี้ยงให้ในการรวมกลุ่ม
จัดท าแผนต่าง ๆ เพ่ือให้ชุมชนมีแผนพัฒนาเป็นของชุมชนเอง รวมทั้งแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ต้องให้มี
การผ่านเวทีประชาคม ได้ส่งเสริมให้มีการบรรจุโครงการด้านสุขภาพไว้ในแผนพัฒนาของเทศบาล 
ส่งเสริมกิจกรรมการออกก าลังกายของกลุ่มวัยรุ่น จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์ฟุตบอลเพ่ือให้กลุ่ม
เยาวชนรวมกลุ่มกันออกก าลังกายเพ่ือการมีสุขภาพทีดี  เกิดความสามัคคีกัน เพ่ือให้ห่างจากยาเสพ
ติดและอบายมุขทั้งปวง๔๔ส่งเสริมมิติทางสังคม โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ที่นายกจะให้ความส าคัญและ
น ามามีส่วนร่วมในทุก ๆ กิจกรรม มีกลุ่มต่าง ๆ ของตนเองเพราะองค์การบริหารส่วนต าบลเองมองว่า
ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มบุคคลที่ทรงคุณค่าและท าประโยชน์ให้สังคมได้ค่อนข้างมาก ส่งเสริมการจัดตั้ง วง
ดนตรีสี่วัย ประกอบด้วย วัยปู่ วัยพ่อ วัยลูกและวัยหลาน  โดยใช้แคนเป็นเครื่องดนตรีหลัก และ
สามารถเล่นตามงานต่าง ๆ ทั้งในชุมชน  และต่างชุมชนได้ อีกท้ังยังมีส่วนได้ส่งเสริมและสืบสานเครื่อง
ดนตรีไทยด้วย  การส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้เรียนต่อ ไม่รีบแต่งงานเหมือนก่อน เพ่ือสร้างโอกาสที่ดี
ให้กับเยาวชน ได้หาทุนเรียนต่อให้กับเด็กนักเรียน เพ่ือให้ไปเรียนต่อในเขตเมือง  เมื่อเด็กเหล่านั้นจบ
มาส่วนใหญ่แล้วมีงานท า มีรายได้ดี เลี้ยงตัวเองได้ ท าให้เยาวนชนรุ่นหลัง ๆ  มองรุ่นพ่ีเป็นแบบอย่าง 
และหันมาสนใจเรียนต่อเพ่ิมมากขึ้น  การส่งเสริมหรือหางานให้คนพิการมีงานท า เพ่ือการอยู่ในสังคม
ได้อย่างปกติสุขและได้รับการยอมรับจากสังคม  การส่งเสริมการออกก าลังกาย เช่นการเต้นแอร์โรบิก 
การแข่งฟุตบอล การจัดกีฬาสีต าบล การจัดกีฬาผู้สูงอายุ เช่นแข่งยิงธนู ปาลูกดอก๔๕การฟ้ืนฟู
ประเพณี ต่าง ๆ ของชุมชน เพราะประเพณีต่างๆ ท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรัก วัฒนธรรม  การ
เพ่ิมเติมคือควรหากิจกรรมที่ได้ท าร่วมกันทุกเพศทุกวัย ทุกสังคม ทุกศาสนา ทุกวัฒนธรรม  มารวมตัว
กันแบบพหุสังคม ได้รวมตัวกัน ได้เห็นคุณค่าของตนเอง ของสังคม ท าให้มีจิตใจทีดี  โดยเฉพาะ
วัฒนธรรมท้องถิ่น ประชาชนมารวมตัวกัน  จะจูงใจประชาชนว่าถ้าต้องการให้บุตรหลานเรียนเก่งควร
ท าอย่างไร๔๖  
                                                           

๔๒ สัมภาษณ์  นายเพนียด   ชนะฤทธิ์,ประธาน อ.ส.ม. ต าบลบางนมโค,๑๐  ธันวาคม  ๒๕๕๙. 
๔๓ สัมภาษณ์  นายสมนึก  ธนเดชากุล,นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนนทบุรี,๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๙. 
๔๔ สัมภาษณ์ นายสมบูรณ์  จันทิ , ประธานชุมชนพันทรี่พาร์ค กรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน 

กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ กรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบางเตย, ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๔๕ สัมภาษณ์ นายสุนทร บุญมาก, ประธานชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ, ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๔๖ สัมภาษณ์ นายสุรินทร์ กิจนิจชี, ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส) , ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๑๒๔ 

  

ส่งเสริมการรวมกลุ่ม เช่นกลุ่มผู้สูงอายุ มีการเล่นกีฬาทั้งกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย๔๗เน้นการ
ด าเนินกิจกรรมมิติทางด้านสังคมโดยผ่านโครงการด้านวัฒนธรรมต่าง ๆ ทั้งประเพณีส าคัญของชาติ
และประเพณีของท้องถิ่นที่เน้นให้ประชาชนทุกเพศทุกวัย สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้  เช่นประเพณี
สงกรานต์ ๔๘ประชาชนส่วนมากอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกันมากนัก เป็นชุมขนในเมือง แต่การจัดให้มี
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีมาก โดยเฉพาะผู้สูงอายุ  ที่อยู่
บ้าน บางรายอาจจะอยู่บ้านโดยล าพัง รู้สึกเหงา ได้มีโอกาสได้พบปะสังสรรค์กัน พูดคุยกัน เกิด
ปฏิสัมพันธ์กัน ได้เพ่ือนใหม่ ได้สังคม  คลายเหงา๔๙ จัดกิจกรรมเพ่ือให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วม 
และร่วมพบปะสังสรรค์กันทั้ง ๙ ชุมชน  มีกิจกรรมร่วมกันจ านวนมาก เช่น  กิจกรรมวันสงกรานต์  
กิจกรรมวันพ่อ กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันเด็ก๕๐เน้นให้มีการจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการรวมตัวของ
ประชาชนจ านวนมาก ๆ  มีการรวมตัวเป็นกลุ่ม เป็นชมรม ซึ่งมีการจัดกิจกรรมเดือนละครั้ง  มีการจัด
วันเกิดให้ผู้สูงอายุ  มีการน าวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องสุขภาพ ๕๑ท้องถิ่นอาจจะด าเนินการบ้าง โดย
ด าเนินการตามโครงการต่าง ๆ ประจ าเทศกาล แต่เนื่องจากไม่ได้มีการประสานมาทางวัดเพ่ือร่วม
กิจกรรม แต่ในส่วนของหลวงตาเอง เนื่องจากหลวงตาเองเป็นคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพ ที่มีหน้าที่
ดูแลสุขภาพประชาชนทั้งประเทศ โดยหลวงตาเน้นให้มีการท าบุญเรื่องสุขภาพ ท าให้เกิดเป็นกระแส  
๑ ต าบล  ๑ วัดสุขภาพ  แต่ภายหลังอาจจะไม่ต่อเนื่องและถ้าจะให้ต่อเนื่องคงต้องให้ประชาชนเป็นผู้
ริเริ่ม๕๒ 

สรุปผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key Informants) มีการน าเสนอแนวคิดที่เหมาะสมส าหรับการ
ส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมของประชาชนในเขตภาคกลางตอนบน เกี่ยวกับการส่งเสริม
การจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมของประชาชนในเขตภาคกลางตอนบน ทางสังคม พบว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเน้นกิจกรรมเพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมและได้พบปะกัน มีสัมพันธภาพทีดีต่อกัน 
จัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ จ านวนมากมายตลอดทั้งปี เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม และมีสังคมที่ดี  
การฟ้ืนฟูประเพณี ต่าง ๆ ของชุมชน  เพ่ือให้มีส่วนร่วมและรัก วัฒนธรรม  และหากิจกรรมที่ได้ท า
ร่วมกันทุกเพศทุกวัย ทุกสังคม ทุกศาสนา ทุกวัฒนธรรม  มารวมตัวกันแบบพหุสังคม ได้เห็นคุณค่า
ของตนเอง ของสังคม ท าให้มีจิตใจทีดี  โดยเฉพาะวัฒนธรรมท้องถิ่น ประชาชนมารวมตัวกันเสริมและ
สืบสานเครื่องดนตรีไทยด้วย  การส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้เรียนต่อ โดยการจัดหาทุนให้ เพ่ือสร้าง
โอกาสที่ดีให้กับเยาวชน ท าให้รุ่นพ่ีเป็นแบบอย่างในการเรียนหนังสือและประสบความส าเร็จในชีวิต 

                                                           
๔๗ สัมภาษณ์ นายสุวัฒน์  สรรพโกศล,รองนายกเทศมนตรีพระนครศรีอยุธยา, ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๙. 
๔๘ สัมภาษณ์ นายอิทธิชัย ชูเรณู,ปลัดเทศบาลต าบล, ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๔๙ สัมภาษณ์  นายอุกฤษ  ทิพพะพาทย์,ข้าราชการบ านาญ, ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๙. 
๕๐ สัมภาษณ์ ร้อยตรีสุเทพ  อันประนิตย์,ประธานชมรมผู้สูงอายุ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลพุ

กร่าง ต าบลพุกร่าง อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี, ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๙. 
๕๑ สัมภาษณ์  นายวุฒิชัย  สิมา,รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนนทบุรี, ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๙. 
๕๒ สัมภาษณ์ พระครูอมรชัยคุณ,เจ้าอาวาสวัดสุชัยคณาราม  เจ้าคณะต าบลสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา, 

๑๒  ธันวาคม  ๒๕๕๙. 
 



๑๒๕ 

  

การส่งเสริมหรือหางานให้คนพิการมีงานท า เพ่ือการอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขและได้รับการยอมรับ
จากสังคม   

๓)  การจัดการสุขภาวะทางจิตใจ 

ในการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพจิตทีดี มีการกล่าวว่าประชาชนเป็นผู้ป่วยด้านจิต
ค่อนข้างมาก จึงได้ประสานไปยังสาธารณสุขอ าเภอถึงวิธีการดูแลด้านร่างกายอย่างไร ก็ได้รับ
ค าแนะน าว่าการรับประทานข้าวกล้องมีส่วนช่วยในการบ าบัดได้ในระดับหนึ่ง และมีการตรวจเยี่ยม
ผู้ป่วยดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ก าลังใจ ให้ค าแนะน า รวมทั้งการแนะน าให้ไปพบจิตแพทย์เพื่อที่จะ
ได้รักษาอย่างถูกต้อง บางท่านกล่าวว่า ได้ส่งเสริมด้านธรรม มีการจัดกิจกรรมฟังเทศน์  โดยกิจกรรม
ฟังเทศน์นั้นมีการจัดกิจกรรมทั้งในพ้ืนที่และต่างพ้ืนที่  การท าบุญเลี้ยงพระ  รวมทั้งก ารจัดท า
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕  และผ่านเกณฑ์ทุกหมู่บ้าน จ านวน ๗ หมู่บ้าน๕๓โครงการทางด้านจิตใจ 
จะเป็นโครงการประเพณี ของกองการศึกษา นอกนั้นก็ไปโครงการรักษาศีล  ที่มีการเชิญชุมชน 
ประชาชน และนักเรียน มา ซึ่งจัดที่วัดใหญ่ชัยมงคล ในส่วนจิตใจ จะมีการจัดกิจกรรมด้านธรรมะทุก
เดือน  นายกต้องการที่จะให้คนในเขตเทศบาลและเขตอ่ืน ๆ ได้ซึมซับด้านธรรมะ๕๔เทศบาลนคร
นนทบุรีได้สนับสนุนด้านสุขภาพจิต ดังนี้มีการจัดให้มีห้องสวดมนต์ ห้องธรรมมะที่มีจิตอาสามาสอน
เรื่องธรรมะและผู้สูอายุ๕๕องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องท าความเข้าใจเบื้องต้นว่า สุขภาพ มิใช่การ
ปราศจากโรคเพียงอย่างเดียว และปราศจากความพิการเท่านั้น  สุข คือ ไม่ ทุกข์  / ปลอดโปร่ง อิสระ 
สุขกาย สุขใจ  สุขภาพ  คือ ภาวะ สุขภาวะ เป็นนามธรรม  ส่วนสุขภาพเป็นรูปธรรมโดยรวมคือ 
สภาวะที่มีความสุข  ดังนั้น  การด าเนินการด้านสุขภาวะจึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการด้านจิตใจ
ด้วย สุขภาพจิตนั้นมีองค์ประกอบอีก  ๓  มิติย่อยๆ คือ ใจ ปัญญาและ สังคม ดังนั้นเมื่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็จะสามารถด าเนินการ ได้ครบถ้วนต้อไป ๕๖การ
ส่งเสริมให้มีการจัดกิจรรมต่อหลังจากการออกก าลังกาย เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสนุกสนาน ได้
สนิทสนมกัน อารมณ์ดี จิตใจแจ่มใส และท าให้ประชาชนมีความสุขมากขึ้น ปัจจุบันมีสมาชิกให้ความ
สนใจมาออกก าลังกายเพ่ิมมากขึ้น มีทุกเพศทุกวัย ทุกกลุ่ม ปัจจุบันเริ่มมีประชาชนจากชุมชนใกล้เคียง
ให้ความส าคัญและมาร่วมออกก าลังกายได้ และมีโครงการดูแลผู้ถือศีลเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเห็น
ความส าคัญของการถือศีล๕๗ด้านสุขภาพจิตเทศบาลได้มีการส่งเสริมประชาชนด้านสุขภาพจิตโดยการ 
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าวัด สวดมนต์ ทุกวันศุกร์  ท าบุญทุกวันพระ  และจากการที่เทศบาลส่งเสริม

                                                           

            ๕๓ สัมภาษณ์ นายพงศกร มงคลหมู่ , นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรางจระเข้, ๑๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 

๕๔ สัมภาษณ์ ร้อยต ารวจตรี ธานี โพธิ์ชีพันธ์, รองนายกเทศมนตรีเมืองอโยธยา, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๕๕ สัมภาษณ์  นางทิพานี  อุบลสุข,พยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย, ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๙. 
๕๖ สัมภาษณ์  นายแพทย์บัญชา  พงษ์พาณิชย์,เลขานุการหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ, ๑๑  

พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 
๕๗ สัมภาษณ์  นางพรทิพย์  สุนทรโฆสิต,ครูช านาญการพิเศษ คศ.๓/ผู้น าชมรมสร้างสุขภาพ, ๑๕  

ธันวาคม  ๒๕๕๙. 



๑๒๖ 

  

การออกก าลังกายท าให้ประชาชนมีสุขภาพกายทีดี และน ามาซึ่งสุขภาพจิตที่ดีตามไปด้วย๕๘การไป
เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งนายกเทศมนตรี รองนายก เลขานุการนายก จะเป็นแกนน าข้าราชการพร้อม
ด้วยผู้น าชุมชนร่วมเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงหรือบางครั้งอาจจะมอบหมายข้าราชการด าเนินการ แต่ได้
กระท าอย่างต่อเนื่อง และการตรวจเยี่ยมนั้นเป็นการตรวจเยี่ยมเพ่ือดูแลด้านสุขาภาพและด้านจิตใจ 
โดยการให้ก าลังใจ ตลอดจนการน าสิ่งของเยี่ยมไปมอบให้เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจนอกจากนี้ยังมี่
โอกาสได้แนะน าญาติผู้ป่วยในการดูแลคนป่วยอย่างถูกต้องอีกด้วยนอกจากนี้แล้ว เทศบาลยังได้
ส่งเสริมการสวดมนต์ของชุมชนที่ได้ด าเนินการเป็นประจ าทุกวัน  การจัดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕  
เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตใจทีดี  ใช้ธรรมะมาเปลี่ยนแปลงตนเอง๕๙โครงการไหว้พระฟังธรรม เช่น
การพาผู้สูงอายุไปไหว้พระฟังธรรมที่วัดเพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รู้สึกผ่อนคลายและมีสุขภาพจิตที่ดี และ
ส่วนมากเป็นความต้องการของประชานชนโดยเฉพาะคนสูงอายุอยู่แล้วส่งเสริมให้มีการสวดมนต์เป็น
ประจ า นั่งสมาธิ  เป็นผลให้ประชาชนในชุมชนรู้จักใฝ่ธรรมะ และเห็นความส าคัญของการสวดมนต์นั่ง
สมาธิจนน าไปปฏิบัติเองที่บ้าน  ตลอดจนพาบุคคลที่สนใจไปบวชชีพราหมณ์ ที่วัดในพ้ืนที่ต่าง ๆด้วย 
และได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากปะชาชน๖๐ได้ส่งเสริมมิติสุขภาพจิต โดยการไปเยี่ยมคนสูงอายุที่
ต้องอยู่บ้านคนเดียว การไปเยี่ยมแต่ละครั้งจะได้น าผู้น าชุมชน อ.ส.ม. เทศบาล  ร.พ.ส.ต. และภาคี
เครื่องข่ายไปร่วมด้วยทุกครั้ง และการไปพูดคุยเพ่ือให้คนสูงอายุไม่เหงาแล้วยังได้มีการน า อาหาร  นม 
และสิ่งต่าง ๆไปมอบให้เพ่ือเป็นก าลังใจด้วย  การไปเยี่ยมผู้ป่วยพักฟ้ืนเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจอีก
ด้วย  โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 การส่งเสริมให้ประชาชนเข้าวัด ท าบุญทุกวันพระ  โดยเทศบาลจะ
เป็นผู้จัดกิจกรรมดังกล่าว๖๑เน้นการด าเนินการที่ท าให้ประชาชนมีจิตใจที่เบิกบาน การท างานกับกลุ่ม
องค์กร กลุ่มผู้น าชุมชนต่าง ๆ ทุกชุมชน ท าให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัยมีส่วนร่วมในกิจกรรม ได้รับ
ความสุข ความสนุก ความเบิกบานจากทุก ๆ กิจกรรมที่ได้ด าเนินการ ทั้งกิจกรรมทางการศึกษา การ
วัฒนธรรม และกิจกรรมด้านอื่น ๆ นอกจากนี้ยังสงเสริมให้อาสาสมัคร ไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วย คนชรา คน
พิการ และพูดคุยให้ก าลังใจ ช่วยท าความสะอาดบ้านเรือนให้มีสุขลักษณะที่ดีส าหรับผู้ป่วย๖๒

สนับสนุนการจัดให้มีห้องสวดมนต์ ห้องธรรมมะที่มีจิตอาสามาสอนเรื่องธรรมะและผู้สูอายุภายในศูนย์
ที่ผู้สูงอายุสามารถมาใช้บริการได้ ตนเองมาทีนี่ท าให้ได้พบเพ่ือนหลายหลายอาชีพ และได้เพ่ือนสนิท
ในวัยชราที่นี่ ท าให้ตนเองมีความสุข ไม่เหงา มีสุขภาพจิตทีดี และศูนย์แห่งนี้ยังมีกิจกรรมนันทนาการ
มากมายท าให้ตนเองได้หัวเราะ คลายเครียด๖๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพจิตทีดี และสามารถ
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความคิดเชิงบวก ไม่คิดท าร้ายใคร ไม่เครียด และสามารถแก้ไขปัญหา
                                                           

๕๘ สัมภาษณ์  นางเพลินตา  คงรอด,ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน,  ๒๖  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 

๕๙ สัมภาษณ์  นางวรี  สุขเภรี,ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน(อ.ส.ม.) ประธาน
ชุมชนวัดวงค้อง, ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 

๖๐ สัมภาษณ์  นางศิรินทร์ญา   อาสางาม,อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน ,๒๗  ตุลาคม  
๒๕๕๙. 

๖๑ สัมภาษณ์  นางวาสนา  สิงโต,ประธาน อ.ส.ม. หมู่ที่ 3 ต าบลพุกร่าง  อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัด
สระบุรี, ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๙. 

๖๒ สัมภาษณ์  นางศรีนวล   อุ่นที,ประธานชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ, ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 
๖๓ สัมภาษณ์  นางศิริพันธ์  บัณทิพย์,สมาชิกชมรมเพื่อสุขภาพ, ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๙. 



๑๒๗ 

  

ต่าง ๆได้ ส าหรับตนเองให้ความส าคัญด้านจิตใจไม่น้อยกว่าด้านร่างกายเนื่องจากสุขภาพจิตที่ดีจะ
น ามาซึ่งสุขภาพใจที่ดี๖๔ ได้จัดกิจกรรมการรักษาศีล ๕  การสวดมนต์นั่งสมาธิตามหมู่บ้านในแต่ละ
หมู่บ้านและตามวัดในต าบล การน าประชาชนมาร่วมท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามประเพณีที่อยู่ในหมู่บ้าน
และที่เทศบาล นอกจากนี้ยังมีการน าประชาชนไหว้พระท าบุญตามวัดต่างในวันส าคัญต่าง ๆ เช่น วัน
ขึ้นปีใหม่  วันสงกรานต์๖๕การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพจิตทีดี และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข มีความคิดเชิงบวก ไม่คิดท าร้ายใคร ไม่เครียด และสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆได้ ส าหรับ
ตนเองให้ความส าคัญด้านจิตใจไม่น้อยกว่าด้านร่างกายเนื่องจากสุขภาพจิตที่ดีจะน ามาซึ่งสุขภาพใจที่
ดี ๖๖การไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง แกนน าข้าราชการพร้อมด้วยผู้น าชุมชนร่วมเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงหรือ
บางครั้งอาจจะมอบหมายข้าราชการด าเนินการ ได้กระท าอย่างต่อเนื่อง และการตรวจเยี่ยมนั้น เป็น
การตรวจเยี่ยมเพ่ือดูแลด้านสุขาภาพและด้านจิตใจ โดยการให้ก าลังใจ ตลอดจนการน าสิ่งของเยี่ยมไป
มอบให้เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจ  ยังมี่โอกาสได้แนะน าญาติผู้ป่วยในการดูแลคนป่วยอย่างถูกต้องอีก
ด้วย  และจากการที่นายกเทศมนตรีเรียกผู้สูงอายุทุกคนว่าพ่อ แม่ ท าให้ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยหรือไม่ได้
เจ็บป่วยมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น๖๗เนื่องจากทางด้านร่างกายแข็งแรงท าให้ส่งผลต่อจิตใจ เพราะร่างกายดี 
แข็งแรงดี ส่วนภายในจิตใจก็จะดี ผ่องใส เพราะเมื่อไม่มีโรคภัยมีเบียดเบียดจิตใจก็จะมีความสุข มี
ความสงบ  มีเวลาท ากิจกรรมต่าง ๆ มีเวลาคิดที่จะท าประโยชน์ต่าง ๆได้เยอะ แม้ร่างกายจะไม่
แข็งแรงแต่ถ้าจิตดีจิตสงบก็จะสามารถเยียวยากันได้๖๘การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพจิตทีดี และ
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ประชาชนมีสุขภาพจิตดี ได้มาพบปะกันในศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ   ได้พูดคุยกัน สนุกสนาน จากการ  ท ากิจกรรมทีตนเองชอบ ทั้งการ
เล่นดนตรี เล่นกีฬา ร้องเพลง จัดให้มีกิจกรรมการสวดมนต์นั่งสมาธิ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ประชาชนให้
ความสนใจ ส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี๖๙สนับสนุนด้านสุขภาพจิต โดยการจัดท าโครงการไหว้
พระฟังธรรม เช่นการพาผู้สูงอายุไปไหว้พระฟังธรรมที่วัดเพ่ือให้รู้สึกผ่อนคลายและมีสุขภาพจิตที่ดี 
การสวดมนต์เป็นประจ า  นั่งสมาธิ  เป็นผลให้ชุมชนรู้จักใฝ่ธรรมะ และเห็นความส าคัญของการสวด
มนต์นั่งสมาธิจนน าไปปฏิบัติเองที่บ้าน  ตลอดจนการพาบุคคลที่สนใจไปบวชชีพราหมณ์ที่วัดในพ้ืนที่
ต่าง ๆด้วย และได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากปะชาชน๗๐ด้านสุขภาพจิตเทศบาลได้มีการส่งเสริม
ประชาชนด้านสุขภาพจิตโดยการ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าวัด แต่งชุดขาวฟังธรรม  สวดมนต์  ท าบุญ   
ได้ส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสุขภาพจิตของตัวเองให้ดีเยี่ยมโดยการไม่เครียด  คิดดีท าดี เมื่อมีปัญหาให้
ค่อย ๆ คิดแก้ไข หรือถ้ามีปัญหากับเพ่ือนบ้าน ก็ให้หาแนวทางผ่อนปรนประนีประนอมกัน อย่าใช้
                                                           

๖๔ สัมภาษณ์  นางอลิสา  ชัยเทียนทอง,ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ๒๘  ตุลาคม  
๒๕๕๙. 

๖๕ สัมภาษณ์  นายบ ารุง  มีนา,รองประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าต าบลบางนมโค,  ๑๐  
ธันวาคม  ๒๕๕๙. 

๖๖ สัมภาษณ์  นายปรีชา  ดัสดุล, นายกเทศมนตรีต าบลบางนมโค, ๑๐พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๖๗ สัมภาษณ์ นายพยบ นาคะบุตร, ประธานชมรมผู้สูงอายุวัดอินทาราม, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๖๘ สัมภาษณ์  นายเพนียด   ชนะฤทธิ์,ประธาน อ.ส.ม. ต าบลบางนมโค, ๑๐  ธันวาคม  ๒๕๕๙. 
๖๙ สัมภาษณ์  นายสมนึก  ธนเดชากุล,นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนนทบุรี, ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๙. 
๗๐ สัมภาษณ์ นายสมบูรณ์  จันทิ , ประธานชุมชนพันทรี่พาร์ค กรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน 

กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ กรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบางเตย, ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๑๒๘ 

  

ความรุนแรงเพ่ือที่จะให้ประชาชนมีความสุขทางใจและสังคมน่าอยู่๗๑มิติทางวัฒนธรรมที่ส าคัญ 
จิตเป็นนาย  กายเป็นบ่าว ถ้าจิตดีจะส่งผลต่อสุขภาพทีดี  ควรมีการส่งเสริมประชาชนและเปลี่ยนจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นตัวก าหนดมาเป็นประชาชนเป็นตัวก าหนดที่ผ่านมาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะก าหนดเองแต่ก็ถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมมิติสุขภาพจิตให้กับประชาชนเพราะโครงการ
และกิจกรรมต่าง ๆ ล้วนสร้างให้ประชาชนมีความสุข มีสุขภาพจิตที่ดี มีการรวมตัวพูดคุยกันในกลุ่ม๗๒

เน้นการผูกพันกับวัด คือให้พระมาเทศน์เกี่ยวกับ บาปบุญคุณโทษ  การฝึกสมาธิสั้น ๆ การน้อมจิต
ถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การให้เยาวชนไปดูแลผู้สูงอายุ และให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาส
สอนเยาวชน สอนการมีน้ าใจ การมีขันติ ท าให้เยาวชนมีความใกล้ชิดกับผู้ใหญ่ มีความอ่อนโยน และ
ยังท าให้ผู้ใหญ่ที่ขาดญาติ ขาดบุตรหลาน ได้มีความอบอุ่น นอกจากนี้เทศบาลยังมีโครงการตั้งโรงเรียน
ผู้สูงอายุเพ่ือสอนรวมทั้งสอนธรรมะอีกด้วย๗๓เน้นการส่งเสริมด้านจิตใจ โดยการเน้นการด าเนิน
โครงการต่าง ๆ ด้านศาสนา  เนื่องจากในเขตเทศบาลไม่มี วัด ไม่มีมัสยิด หรือองค์กรทางศาสนา 
เทศบาลจึงเน้นการจัดท าโครงการที่โยงกิจกรรมทางศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเกือบทุกครั้ง และ
จ าน ากิจกรรมต่าง ๆที่สามารถเชื่อมโยงได้กับทุกศาสนา  เช่นมีการจัดกิจกรรมที่เชิญทั้งเจ้าอาวาส 
ประธานกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  บาทหลวงคริสต์ มาร่วมกิจกรรม การ
สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมเพ่ือช่วยกล่อมเกลาจิตใจ มีการสวดมนต์ ท าบุญ  ท าให้
ประชาชนมีศาสนาในจิตใจและน ามาซึ่งจิตใจทีดี๗๔ สนับสนุนการจัดให้มีห้องสวดมนต์ ห้องธรรมมะที่
มีจิตอาสามาสอนเรื่องธรรมและผู้สูอายุ  ภายในศูนย์ที่ผู้สูงอายุสามารถมาใช้บริการได้ นอกจากนี้แล้ว
การที่ผู้สูงอายุได้พบปะกัน ท าให้คลายเครียดและมีสุขภาพจิตดี๗๕ ได้ส่งเสริมมิติสุขภาพจิต โดยการไป
เยี่ยมผู้ถือศีล น าน้ าปาณะ ผลไม้ไปมอบให้ ทุกวันพระ และช่วงเทศกาลเข้าพรรษาจะมีการนิมนต์พระ
มาเทศให้ประชาชนฟัง  และทราบว่าในปีต่อ ๆ ไปจะมีการจัดสรรงบประมาณให้เพ่ิมขึ้นทุกปี มี
โครงการจะจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความสุข โดยการจัดตั้งยังอยู่
ในช่วงของการริเริ่มในอนาคตคงจะมีโรงเรียนผู้สูอายุ๗๖ เน้นให้ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี โดยการเน้น
ให้ประชาชนออกก าลังกาย และมีความสุขกับการใช้ชีวิต ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับชุมชน 
ส่งเสริมการจัดตั้งชมรมต่าง ๆ เช่นชมรมผู้สูงอายุ เน้นให้คนมีจิตสาธารณะ และเน้นให้ประชาชนเห็น
คุณค่าของตนเอง๗๗ หลวงตาตระหนักว่ามีความส าคัญ โดยหลวงตาจะเน้นการท าวัดให้เป็นการ
ส่งเสริมสุขภาวะ มีการจัดค่ายที่วัด  เน้นให้มีการอบรมในค่าย เป็นการอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ตลอดจนจัดให้มีการบริหารร่างกายด้วย กล่าวคือวัดของหลวงตาจะเป็นวัดสาธารณะและบริการทั่วไป

                                                           
๗๑ สัมภาษณ์ นายสุนทร บุญมาก, ประธานชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ, ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.  
๗๒ สัมภาษณ์ นายสุรินทร์ กิจนิจชี, ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส), ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๗๓ สัมภาษณ์ นายสุวัฒน์  สรรพโกศล,รองนายกเทศมนตรีพระนครศรีอยุธยา, ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๙. 
๗๔ สัมภาษณ์ นายอิทธิชัย ชูเรณู,ปลัดเทศบาลต าบล, ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๗๕ สัมภาษณ์  นายอุกฤษ  ทิพพะพาทย์,ข้าราชการบ านาญ, ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๙. 
๗๖ สัมภาษณ์ ร้อยตรีสุเทพ  อันประนิตย์,ประธานชมรมผู้สูงอายุ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลพุ

กร่าง ต าบลพุกร่าง อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี, ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๙. 
๗๗ สัมภาษณ์  นายวุฒิชัย  สิมา,รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนนทบุรี, ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๙. 



๑๒๙ 

  

ด้วยเน้นในเรื่องการดูแลสุขภาพด้วย มีการนวดแผนไทย ฝึกสมาธิ เดินจงกลม ท าวัด การให้องค์
ความรู้ ส่งเสริมองค์ความรู้ โดยวัดเองได้จัดท าปรัชญาอาศรม และการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆจะเน้น
ตามปรัชญาอาศรม  บางคนหลวงตาด าเนินการสงเคราะห์จนเขามีรายได้อย่างยั่งยืน๗๘  

สรุปผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key Informants) มีการน าเสนอแนวคิดที่เหมาะสมเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมของประชาชนในเขตภาคกลางตอนบน ทางจิตใจ พบว่า  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เข้าไปด าเนินการ ซึ่งเป็นการ
บ ารุงจิตใจให้สงบแน่ ซึ่งสภาพจิตเป็นเรื่องส าคัญ จึงได้ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าวัด ถือศีล  สวดมนต์ 
นั่งสมาธิ  ซึ่งท าให้ประชาชนได้น าสิ่งเหล่านี้ไปปฏิบัติที่บ้าน การปฏิบัติเช่นนี้เรียกว่า จิตเป็นนาย กาย
เป็นบ่าว ถ้าจิตดีจะส่งผลต่อสุขภาพที่ดี มีความสุขกับการใช้ชีวิต มีจิตสาธารณะ และเน้นให้ประชาชน
เห็นคุณค่าของตนเอง 

๔)  การจัดการสุขภาวะทางปัญญา/จิตวิญญาณ 

การส่งเสริมให้ประชาชนคิดเอง และสามารถด าเนินการเองได้ด้วยตนเอง๗๙มิติสุขภาพทาง
ปัญญา จะเน้นการด าเนินการควบคู่ไปกับด้านสังคม และสอดแทรกไปในทุกกิจกรรมและทุก
โครงการ๘๐บางท่านกล่าวว่า การที่เราได้มาท ากิจกรรมบ่อยๆ  เรียนรู้กิจกรรมต่าง ๆ จ านวนมาก ท า
ให้เราซึมซับและรักการดูแลตนเอง และมีความต้องการที่จะมาที่ศูนย์แห่งนี้เสมอ ๆ มีความคิดค้น
พัฒนาการท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น๘๑การรู้ความจริงอย่างถูกต้อง ไม่ทุกข์ทางใจจึงจะแก้ปัญหา
ทางสังคมได้  และเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นองค์รวมสัมพันธ์กันอีกทั้งต้องไม่หวังว่าต้องด าเนินการ ให้
รวดเร็ว แต่ควรด าเนินการแบบค่อยเป็นค่อย ท าอย่างไรจะให้ประชาชนอยู่ท่ามกลางสังคมอย่างมี
ความสุข๘๒ได้ส่งเสริมกิจกรรมการออกก าลังกายเป็นประจ าและมีประชาชนจ านวนมากมาร่วมออก
ก าลังกายนั้น ท าให้ประชาชนมีความคิดที่จะต่อยอดการท ากิจกรรมต่าง ๆ โดยการหาวิธีการเพ่ือให้มี
ความหลากหลายและประชาชนมาร่วมตลอดโดยการจัดหาวิธีการออกก าลังกายรูปแบบใหม่ เช่นการ
เต้นบาสโลป  การเต้นลีลาศ การร าไทย หรือแม้แต่การจัดหาเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแบบย้อนยุคเพ่ือ
เพ่ิมสีสันการออกก าลังกาย  ตลอดจนการออกก าลังกายส าหรับคนสูงอายุ๘๓จากการที่เทศบาล
ด าเนินการด้านสุขภาวะอย่างจริงจังท าให้ประชาชนสนใจการดูแลสุขภาพตนเองมากข้ึน และหันมาท า
กิจกรรมด้านสุขภาพด้วยตนเองเพ่ิมมากข้ึนไม่ต้องรอให้ใครมาบอก ให้ความส าคัญกับการรับประทาน
ยาตามแพทย์สั่ง  เพ่ือป้องกันโรคที่จะลุกลามใหญ่โต  พร้อมที่จะได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้
                                                           

๗๘ สัมภาษณ์ พระครูอมรชัยคุณ,เจ้าอาวาสวัดสุชัยคณาราม  เจ้าคณะต าบลสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา, 
๑๒  ธันวาคม  ๒๕๕๙. 

            ๗๙ สัมภาษณ์ นายพงศกร มงคลหมู่ , นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรางจระเข้ , ๑๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 

๘๐ สัมภาษณ์ ร้อยต ารวจตรีธานี โพธิ์ชีพันธ์, รองนายกเทศมนตรีเมืองอโยธยา, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๘๑ สัมภาษณ์  นางทิพานี  อุบลสุข,พยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย, ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๙. 
๘๒ สัมภาษณ์  นายแพทย์บัญชา  พงษ์พาณิชย์,เลขานุการหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ, ๑๑  

พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 
๘๓ สัมภาษณ์  นางพรทิพย์  สุนทรโฆสิต,ครูช านาญการพิเศษ คศ.๓/ผู้น าชมรมสร้างสุขภาพ, ๑๕  

ธันวาคม  ๒๕๕๙. 



๑๓๐ 

  

ตนเองได้ มีก าลังกายก าลังใจดูแลตัวเองต่อผู้น านายกเทศมนตรีมักจะเข้ามาร่วมด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ด้านสุขภาวะด้วย ประชาชนได้รับประโยชน์จากกิจกรรมยิ่งท าให้เห็นความส าคัญ๘๔มิติสุขภาพทาง
ปัญญาหรือจิตวิญญาณนั้น ประชาชนในชุมชนนี้ถือว่ามิติสุขภาพทางปัญญาค่อนข้างมาก ประชาชน
ตระหนักถึงด้านสุขภาพ ของตนเองไม่ต้องให้ใครมาเตือนเหมือนเดิม คิดเองได้ว่าวันนี้วันพระต้องไป
ท าบุญ หรือควรมีการรวมกันจัดเลี้ยงอาหารร่วมกับเทศบาล ประชาชนจะท าด้วยความเต็มใจไม่ต้องมี
การบังคับกัน๘๕กลุ่มแกนน าของหมู่บ้านชักชวนให้มาดูแลรักษาสุขภาพด้วยตนเอง ท ากายภาพบ าบัด 
ซึ่งใช้ระยะเวลาหลายปี เป็นการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง จนเชื่อมั่นและยึดเป็นแบบอย่างว่า 
ถ้าหันมาดูแล และรักษาตนเองอย่างจริงจัง ก็สามารถที่จะหายจากโรคที่เป็นอยู่ได้ ถือเป็นบุคคล
ต้นแบบอีกคนหนึ่งของชุมชน๘๖โดยมากแล้วกลุ่มคนที่จะมีมิติทางปัญญานั้นจะเป็นกลุ่มแกนน าชุมชน 
เช่น อ.ส.ม. เนื่องจากกลุ่มคนเหล่านี้ได้รับรู้ข้อมูลต่าง ๆ จ านวนมาก ท าให้ตนเองตระหนักมากว่ากลุ่ม
คนอ่ืน  ดังนั้นกลุ่มเหล่านี้จะน าความรู้ที่ได้ไปต่อยอดและแนะน าคนอ่ืนต่อ เช่นการแนะน าคนอ่ืนให้มี
การนั่งสมาธิและอธิบายให้คนอ่ืนเข้าใจได้ว่าการนั่งสมาธิดีอย่างไร  หรือการแนะน าให้คนอ่ืนหันมา
ทานยาสมุนไพรแทนยาแผนปัจจุบันที่เป็นสารเคมี๘๗การด าเนินชีวิตที่เน้นการด าเนินกิจกรรมที่
สามารถด าเนินการร่วมกันได้และคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนท้องถิ่น ท าให้ประชาชนเกิด
ความภาคภูมิใจในชุมชน เช่นการจัดประเพณีหรือกิจกรรมขอชุมชนทั้งประเพณีทางศาสนา วัฒนธรรม 
และสถาบันพระมหากษัตริย์   การต่อการรวมกลุ่มกันเพ่ือการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ โดยทุกหมู่บ้าน
จะมีแหล่งเรียนรู้ของตนเอง   องค์การบริหารส่วนต าบลให้การสนับสนุน สามารถก่อให้เกิดรายได้ต่อ
ประชาชน และประชาชนพึงพอใจ๘๘คือการที่เราได้มาท ากิจกรรมที่นี่บ่อย ๆ ท าให้เราซึมซับและรัก
การดูแลตนเอง และมีความต้องการที่จะมาที่ศูนย์แห่งนี้เสมอ ๆ๘๙ มีการปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม ความ
เมตตากรุณา  เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมของคน สามารถสร้างให้เกิดได้ในครอบครัว  
ชุมชนด้วยความรักและเข้าใจ มีความเคารพในศักดิ์ศรีของกันและกันในฐานะเป็นมนุษย์
เช่นเดียวกัน๙๐เทศบาลมีการแก้ปัญหาในชุมชนให้ได้รับความสะดวกสบาย ความทันสมัย และ
ความสุขของคนยุคใหม่ ตลอดจนพยายามท าทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เชื่อว่าเป็นการพัฒนา ตลอดจนวิธีการ
ต่าง ๆ เพ่ือผลของการเป็นอยู่ที่ดีของคนในชุมชน และพัฒนาด้านต่างๆ ต่อไป มีการเน้นเรื่องการ
รับประทานอาหารที่ต้องกินผักเป็นยา อาหารปลอดสาร ผักปลอดสาร และอาหารต่างๆ  เพ่ือ
                                                           

๘๔ สัมภาษณ์  นางเพลินตา คงรอด,ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน,๒๖  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 

๘๕ สัมภาษณ์  นางวรี  สุขเภรี,ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน(อ.ส.ม.) ประธาน
ชุมชนวัดวงค้อง, ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 

๘๖ สัมภาษณ์  นางศิรินทร์ญา อาสางาม,อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน,๒๗  ตุลาคม  
๒๕๕๙. 

๘๗ สัมภาษณ์  นางวาสนา  สิงโต,ประธาน อ.ส.ม. หมู่ที่ ๓  ต าบลพุกร่าง  อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัด
สระบุรี, ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๙. 

๘๘ สัมภาษณ์  นางศรีนวล  อุ่นที,ประธานชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ, ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 
๘๙ สัมภาษณ์  นางศิริพันธ์  บณัทิพย์,สมาชิกชมรมเพื่อสุขภาพ, ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๙. 
๙๐ สัมภาษณ์  นางอลิสา ชัยเทียนทอง,ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ๒๘  ตุลาคม  

๒๕๕๙. 



๑๓๑ 

  

สุขภาพ๙๑ประชาชนต้องมีความคิด มีสปิริต มีความรับผิดชอบชั่วดีและประชาชนต้องมีสติ  การมี
ความเห็นร่วมกันไม่ใช่ยึดแต่ความคิดขอบตนเอง และต้องมีวิธีคิดที่เหมาะสม จนกลายเป็นสังคมที่มี
การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน๙๒จากการที่เทศบาลด าเนินการด้านสุขภาวะอย่างจริงจังท าให้ประชาชนสนใจ
การดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น และหันมาท ากิจกรรมด้านสุขภาพด้วยตนเองเพ่ิมมากข้ึน  ประกอบกับ
การที่ตัวนายกเทศมนตรีเองมักท่ีจะลงพ้ืนที่เพ่ือด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้านสุขภาวะท าให้ประชาชนยิ่ง
เห็นความส าคัญ๙๓ปกติแล้วการด าเนินการต่าง ๆของเทศบาลนั้นก่อให้ เกิดมิติทางปัญญาหรือจิต
วิญญาณ  เมื่อ อ.ส.ม. มีความเข้าใจและน าภาษาง่าย ๆมาพูดให้ประชาชนเข้าใจท าให้ประชาชน
น าไปใช้ได้จริง ท าให้เกิดมิติทางปัญญาที่จะน าไปปฏิบัติต่อ เช่น  เรื่องการรับประทานอาหารมีการ
แนะน าให้รับประทานให้ถูกต้องกับวัย และมีหลายคนที่น าไปปฏิบัติ ท าให้มีสุขภาพดีขึ้น แต่การที่จะ
ท าให้ประชาชนทุกคนท าเหมือนกันหมดเป็นสิ่งที่ยาก ต้องใช้ระยะเวลา๙๔จากการด าเนินการต่าง ๆ 
จ านวนมากมาย ของเทศบาลนครนนทบุรี ท าให้ประชาชนให้ความสนใจมามีส่วนร่วมเป็นจ านวนมาก 
จนปัจจุบันได้เกิดจิตอาสา เข้ามาช่วยเทศบาลท างานโดยไม่รับค่าตอบแทน เช่น ด้านการสอน
ภาษาอังกฤษ ด้านการสอนร้องเพลง๙๕ผู้น าชุมชนได้ช่วยผู้ป่วยยอมและพร้อมที่จะดูแลตนเอง  เพื่อท า
กายภาพบ าบัดและมาออกก าลังกายที่ศูนย์สาธารณสุข เป็นประจ าทุกวันอย่างต่อเนื่อง จนสามารถ
เดินทางมาท ากายภาพบ าบัดได้ด้วยตนเอง จนกลายเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคคลอื่นในชุมชน
ให้หันมาต่อสู้เพ่ือดูแลสุขภาพของตนเอง๙๖ส่งเสริมให้ประชาชนมีปัญญาหรือมีจิตวิญญาณทีดี ในเรื่อง
การด าเนินชีวิต การให้การเคารพสถาบันพระมหากษัตริย์ การจัดงานประเพณีทุกๆ  ครั้ง เช่น
ประเพณีการแห่เทียนเข้าพรรษา การจัดประเพณีการไหว้เจ้าที่ เจ้าพ่อ  การท าบุญศาล และการท านา
จะยังมีพิธีคล้ายพิธีแรกนาขวัญ ตลอดจนการบายสีสู่ขวัญ  การต่อยอดการรวมกลุ่มกันเพ่ือการจัดตั้ง
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ โดยทุกหมู่บ้านจะมีแหล่งเรียนรู้ของตนเอง   และยังได้มีการถ่ายทอดสู่เยาวชน 
สามารถผลิตเหว้า และจ าหน่ายได้   โดยชุมชนจะมีการผลิตและจัดหาตลาดเพ่ือให้คนในชุมชนมี
รายได้และไม่เป็นภาระของสังคม๙๗สุขภาพเป็นเรื่องยึดโยงกับคุณภาพชีวิตทั้งหมด มององค์คาพยพ 
หรือมององค์รวม และต้องมองให้เข้าใจ  การมองเห็นว่าการออกก าลังกายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ ถือ
เป็นปัญญาระดับ ๑   ถ้าเรียนรู้จากการปฏิบัติได้ ถือเป็นปัญญาระดับ ๒  เช่นมีความเข้าใจมากขึ้นคือ
น ามาปฏิบัติได้จริง ต้องมีการด าเนินการเพ่ือให้มีครอบครัวอบอุ่น มิใช่มีครอบครัวแตกแยก ประชาชน
ต้องออกมาช่วยเหลือราชการ การที่ประชาชนออกมาช่วยเหลือราชการจะท าให้ประชาชนได้สังคม ได้
เพ่ือน ถ้าประชาชนมีความเข้าใจจนเข้าถึงทักษะชีวิตได้ คือเข้าถึงวิถีชีวิตที่แท้จริงถือเป็นระดับที่  ๓   

                                                           
๙๑ สัมภาษณ์  นายบ ารุง  มีนา,รองประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าต าบลบางนมโค,  ๑๐  

ธันวาคม  ๒๕๕๙. 
๙๒ สัมภาษณ์  นายปรีชา  ดัสดุล, นายกเทศมนตรีต าบลบางนมโค, ๑๐พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๙๓ สัมภาษณ์ นายพยบ นาคะบุตร, ประธานชมรมผู้สูงอายุวัดอินทาราม, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๙๔ สัมภาษณ์  นายเพนียด   ชนะฤทธิ์,ประธาน อ.ส.ม. ต าบลบางนมโค, ๑๐  ธันวาคม  ๒๕๕๙. 
๙๕ สัมภาษณ์  นายสมนึก  ธนเดชากุล,นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนนทบุรี, ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๙. 
๙๖ สัมภาษณ์ นายสมบูรณ์  จันทิ , ประธานชุมชนพันทรี่พาร์ค กรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน 

กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ กรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบางเตย, ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๙๗ สัมภาษณ์ นายสุนทร บุญมาก, ประธานชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ, ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๑๓๒ 

  

ถ้าประชาชนสามารถเข้าถึงปัญหา มองเห็นความเชื่อมโยง ไม่ใช่เข้าใจแบบแยกส่วน จะถือว่ าเป็น
ระดับที่ ๔ การส่งเสริมกระบวนการกระตุ้นให้ประชาชนคิดเป็น โดยอาจจะมีการจัดตั้งเป็นโรงเรียน
ผู้สูงอายุเพ่ือน าผู้สูงอายุมาเข้าใจเทคโนโลยี ใช้เวลาว่างให้เพลิน มีจิตใจเบิกบาน ๙๘เมื่อเทศบาลได้
ประชาชน ท าให้คนที่มีปัญญามองออกว่าเทศบาลด าเนินการจริง และเกิดศรัทธา ไปด าเนินการก่อตั้ง
กลุ่ม เพราะม่ันใจในตัวเทศบาลที่ลงไปดูแลเขาในระดับครัวเรือนแบบเปรียบเสมือนญาติ และพวกเขา
จะมีสติมีปัญญาที่จะแนะแนะ ทั้งกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ กลุ่มจิตอาสาเยาวชนที่ด าเนินการโดยไม่
เรียกร้อง ดังนั้นปัญญาจึงเกิดจากความสมบูรณ์ของจิตใจและร่างกาย การที่เทศบาลลงไปดูแล
ประชาชนท าให้เกิดศรัทธาภาคประชาชน และเขากล้าแสดงออก กล้าที่จะบอก กล้าทีจะแนะน า ๙๙

การด าเนินกิจกรรมโดยการนิมนต์พระมาเทศน์เพ่ือกล่อมเกลาจิตใจ และทุก ๆ ครั้งที่เทศบาลจัดให้มี
การฝึกอบรม หรือศึกษาดูงานนอกสถานที่ทุกครั้ง จะต้องมีการก าหนดให้มีการไหว้พระตามสถานที่
ต่าง ๆ ทุกครั้ง ถือเป็นกุศโลบายที่ ส่งเสริมให้ประชาชนยึดมั่นในศาสนาและเกิดปัญญาที่จะท าเอง ได้
ต่อไป๑๐๐การได้เป็นจิตอาสา ในการเป็นผู้น าการออกก าลังกาย  การสอนการเล่นดนตรี  และอ่ืน ๆ 
อีก การท ากิจกรรมบ่อยครั้งท าให้เกิดปัญญาในการเสนองานใหม่ ๆ กิจกรรมใหม่ ๆ อยู่เสมอ โดยไม่
ขอรับค่าตอบแทนใด ๆ ๑๐๑เน้นการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ท าให้ผู้สูงอายุมีความสุขและเกิดการ
รวมตัวกัน มีการรวมกลุ่มกันเป็นปราชญ์ผู้สูงอายุเพ่ือน าความรู้และภูมิปัญญาต่าง ๆ ไปสอนให้กับ
เยาวชนในชุมชน ประชาชนมีการรวมกลุ่มกันเพ่ือจัดตั้งเป็นกลุ่มอาสาสมัครดูแลคนพิการมีกลุ่ม
อาสาสมัครดูแลคนสูงอายุ ที่จะดูแลเรื่องอาหารการกิน การดูแลผู้ป่วยติดเตียง๑๐๒เน้นให้ประชาชนมี
จิตสาธารณะ โดยเฉพาะในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุมีจิตอาสา ช่วยท า
กิจกรรมหรือช่วยสอน ทั้งภาษาอังกฤษ การเต้น การร้องเพลง ซึ่งทั้งหมดเป็นจิตอาสาที่มาท าด้วยใจ 
ไม่มีค่าตอบแทน และจิตอาสาเหล่านี้ยังเป็นต้นแบบให้กับบุคคลอ่ืน๑๐๓ท้องถิ่นเองอาจจะด าเนินการ
เรื่องนี้ไม่ชัดเจนนัก แต่เท่าที่พอมองเห็นคือมีผู้สูงอายุบางคนซึ่งเป็นกลุ่มแกนน าและเป็น อสม.ที่มี
อาชีพใช้แรงงานแต่เดิมมาเป็นปราชญ์ชาวบ้านด้านการนวดแผนไทย นวดจับเส้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ให้กับผู้ที่เจ็บป่วย จนเป็นที่รู้จักกันทั่วไปทั้งในชุมชนและต่างชุมชน แต่ส่วนนี้เป็นส่วนที่หลวงตาได้
สนับสนุนให้มาประกอบอาชีพด้านนี้๑๐๔ 

สรุปผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key Informants) มีการน าเสนอแนวคิดที่เหมาะสมส าหรับการ
ส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมของประชาชนในเขตภาคกลางตอนบน ทางปัญญาหรือจืต

                                                           
๙๘ สัมภาษณ์ นายสุวัฒน์  สรรพโกศล,รองนายกเทศมนตรีพระนครศรีอยุธยา, ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๙. 
๙๙ สัมภาษณ์ นายสุวัฒน์  สรรพโกศล,รองนายกเทศมนตรีพระนครศรีอยุธยา, ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๙. 
๑๐๐ สัมภาษณ์ นายอิทธิชัย ชูเรณู,ปลัดเทศบาลต าบล, ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๑๐๑ สัมภาษณ์  นายอุกฤษ  ทิพพะพาทย์,ข้าราชการบ านาญ, ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๙. 
๑๐๒ สัมภาษณ์ ร้อยตรีสุเทพ  อันประนิตย์,ประธานชมรมผู้สูงอายุ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลพุ

กร่าง ต าบลพุกร่าง อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี, ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๙. 
๑๐๓ สัมภาษณ์  นายวุฒิชัย  สิมา,รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนนทบุรี, ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๙. 
๑๐๔ สัมภาษณ์ พระครูอมรชัยคุณ,เจ้าอาวาสวัดสุชัยคณาราม เจ้าคณะต าบลสคีิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา, 

๑๒  ธันวาคม  ๒๕๕๙. 
 



๑๓๓ 

  

วิญญาณ พบว่าการปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม ความเมตตากรุณา  เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
ของคน สามารถสร้างให้เกิดได้ในครอบครัว  ชุมชนด้วยความรักและเข้าใจ มีความเคารพในศักดิ์ศรี
ของกันและกันในฐานะเป็นมนุษย์เช่นเดียวกัน๑๐๕เทศบาลมีการแก้ปัญหาในชุมชนให้ได้รับความ
สะดวกสบาย ความทันสมัย และความสุขของคนยุคใหม่ ตลอดจนพยายามท าทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เชื่อว่า
เป็นการพัฒนา ตลอดจนวิธีการต่าง ๆ เพ่ือผลของการเป็นอยู่ที่ดีของคนในชุมชน และพัฒนาด้าน
ต่างๆ ต่อไป 

๕) การจัดการสุขภาวะด้านอ่ืนๆ 
๑. ประชาชนที่มีสุขภาพกายและจิตใจที่ดีจะส่งผลอย่างไรต่อการบริหารจัดการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปราชญ์กล่าวไว้ว่า น้ าลอยเรือได้ ก็ล่มเรือได้ น้ า หมายถึง ราษฎร เรือ หมายถึงประมุข 

หากผู้น า ผู้ปกครอง ไม่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชน ก็ไม่อาจด ารงต าแหน่งอยู่ได้ เหมือนดั่งเรือที่
มิอาจลอยหากปราศจากน้ าคอยรองรับท านองเดียวกัน หากน้ าไม่ปรารถนาเรือ ก็สามารถล่มเรือให้จม
ลงได้ เหมือนดังวันใด ที่ประชาชนปฏิเสธไม่ยอมรับตัวผู้น า ก็อาจร่วมแรงร่วมใจ คว่ าผู้น าคนนั้นลง
จากต าแหน่งความส าเร็จของผู้น าผู้ปกครอง อยู่ที่ศรัทธาที่ได้รับจากประชาชน การที่ประชาชนมี
สุขภาพกาย และจิตใจที่ดีย่อมส่งผลต่อการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็น
ผู้ปกครอง ผู้วิจัยสรุปประเด็นส าคัญๆ ของสุขภาพกายและจิตใจที่ดี ย่อมส่งผลต่อการบริหารจัดการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 

การที่ประชาชนมีสุขภาพกายดีจะท าให้ประชาชนสนใจด้านอ่ืน  ๆ ที่เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น 
เช่นการที่ เด็กมีสุขภาพดี ก็จะมีผลต่อการเรียนรู้มากขึ้น ผลการเรียนจะดีขึ้น การสอนของครูก็จะมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น๑๐๖เนื่องจากประชาชนไม่ต้องห่วงด้านร่างกาย ไม่ต้องเสียเวลาไปกับการดูแล
ร่างกาย ไม่ต้องเสียเงินและงบประมาณ ไปกับการรักษาร่างกาย ท าให้มีเวลามามีส่วนร่วมกับการ
ด าเนินงานต่าง ๆ ของท้องถิ่น๑๐๗ถ้าประชาชนถ้ามีสุขภาพแข็งแรงดี ก็สามารถที่จะเข้าสู่สังคมได้ง่าย 
สามารถออกมาสู่สังคม ช่วยเหลือการด าเนินการต่าง ๆ หรือเข้ามามีส่วนร่วมกับสังคมได้ ในทาง
ตรงกันข้ามถ้าสุขภาพไม่ดี ก็อยู่แต่ในบ้านไม่มีโอกาสที่จะออกมาสู่สังคมมากนัก๑๐๘ ไม่สร้างปัญหา
สังคม มองโลกในแง่ดี นอกจากนี้แล้วการมีสุขภาพจิตใจทีดีจะน ามาซึ่งสุขภาพกายที่ดี และจะส่งผลที
ดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและท าให้สามารถพัฒนาได้ด้านต่าง ๆได้ง่ายขึ้น๑๐๙ส่งผลให้ระบบ

                                                           
๑๐๕ สัมภาษณ์  นางอลิสา  ชัยเทียนทอง, ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ๒๘  ตุลาคม  

๒๕๕๙. 
 ๑๐๖สัมภาษณ์ นายพงศกร มงคลหมู่ , นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรางจระเข้ , ๑๐ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙. 

๑๐๗สัมภาษณ์ นายอิทธิชัย ชูเรณู, ปลัดเทศบาลต าบล, ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๑๐๘สัมภาษณ์ ร้อยต ารวจตรี ธานี โพธิ์ชีพันธ์, รองนายกเทศมนตรีเมืองอโยธยา, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๑๐๙สัมภาษณ์ นายปรีชา ดัสกุล, นายกเทศมนตรีต าบลบางนมโค, ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.  



๑๓๔ 

  

สุขภาพเปลี่ยนแปลงจากการซ่อมสุขภาพไปสู่การสร้างสุขภาพ ลดภาระการดูแลให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น๑๑๐ 

 สรุปผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key Informants) ผู้วิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์ พิจารณาว่า เมื่อ
ประชาชนเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจหลักการจัดการสุขภาพชุมชน ก็จะเกิดเป็นอาสาสมัคร
สาธารณสุข และแกนน าสุขภาพมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการให้บริการ ฟ้ืนฟู ควบคุมโรคใน
หมู่บ้านและชุมชน และประชาชนให้ความร่วมมือ และลุกขึ้นมาจัดการสุขภาพด้วยตนเอง และ
ประชาชนในชุมชนนั้น มีผู้น าชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ อาสาสมัครสาธารณสุข และแกนน าสุขภาพประจ า
ครอบครัวและกลุ่มแกนน าสตรีแม่บ้าน ซึ่งสามารถเข้าร่วมเป็นทีมในการจัดการสุขภาพชุมชนได้ เป็น
คุณูปการแก่การพัฒนา การปกครองระดับท้องถิ่น ซึ่งเป็นความเข้มแข็งระดับชาติ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นการเปิดโอกาสให้คนในระดับท้องถิ่นถูกเลือกขึ้นมาปกครอง หากคนใน
ท้องถิ่นที่รับรู้ปัญหาเหล่านี้ก็จะเป็นผลดี เพราะผู้บริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถูกเลือกตั้งมา
จากประชาชนในพ้ืนที่ เป็นบุคคลที่เข้าใจถึงปัญหา ความต้องการของชุมชนมากกว่าคนอ่ืน ก็จะส่งผล
ต่อการบริหารจัดการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างตรงเป้า เพราะว่าปัจจุบัน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้น มีงบประมาณและทรัพยากรในการจัดการสุขภาพของชุมชน สามารถสนับสนุนชุมชนได้ มี
บุคลากรที่สามารถสนับสนุนการพัฒนาชุมชนได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเป็นแกนน า
ประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายได้ สามารถก าหนดนโยบายการจัดการสุขภาพให้เป็นนโยบาย
ส าคัญของต าบลได้ 

ข้อสังเกตจากผู้วิจัย ในการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล และวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล 
๑. ท้องถิ่นให้การสนับสนุนงบประมาณในการให้การพัฒนาคนให้มีความรู้ ความเข้าใจ 

สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้ 
๒.  ท้องถิ่นจัดสิ่งสนับสนุน สร้างสาธารณสุขมูลฐานชุมชน และจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ 

อุปกรณ์การแพทย์ให้บริการแก่ประชาชน 
๓. ท้องถิ่นควรจัดสภาพแวดล้อมที่ดีแก่ประชาชนในชุมชน 
๔. ให้การยกย่องบุคคลต้นแบบ 
๕. ก าหนดมาตรการทางสังคม เพ่ือให้ปฏิบัติร่วมกัน 

เพราะว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขโดยตรง 
เป็นผู้ที่สามารถขับเคลื่อนการจัดการสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้รับผิดชอบงานการจัดการ
สุขภาพระดับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีองค์ความรู้ด้านสุขภาพ การวางแผนงานแก้ไขปัญหา
สุขภาพได้อย่างครบองค์รวม เพ่ือการขับเคลื่อนได้อย่างครอบคลุมและถูกต้อง องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ถือว่าเป็นหน่วยงานที่มี งบประมาณในการด าเนินงานในระดับพื้นที่  ทุนนับว่าเป็นส่วนส าคัญ
มากในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน และความต่อเนื่องสู่ความยั่งยืน 

                                                           
๑๑๐สัมภาษณ์ นางอลิสา ขัยเทียนทอง, ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , ๒๘ ตุลาคม 

๒๕๕๙. 
 



๑๓๕ 

  

ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเป็นหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ชิดกับ คนใน
พ้ืนที่มีตัวแทนของคนในพ้ืนที่ร่วมเป็นกรรมการบริหาร ท าให้ทราบปัญหาและเข้าใจสภาพปัญหาของ
พ้ืนที่ดีที่สุด จึงเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญในการจัดการสุขภาพของคนในพ้ืนที่  รวมทั้งมี
งบประมาณที่จะจัดสรรเพ่ือดูแลสุขภาพของคนในพ้ืนที่ด้วย โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
ควบคุมป้องกันโรคและฟ้ืนฟูสภาพท าให้เกิดความชัดเจนของการด าเนินงานรวมทั้งประโยชน์ที่จะ
ได้รับ การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งความชัดเจนของโครงสร้าง และการ
ก าหนดบทบาทหน้าที่ชัดเจน ขอบเขต อ านาจการตัดสินใจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลาง
ตอนบน 

วิเคราะห์ประเด็นที่ ๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรให้ความส าคัญต่อสุขภาพของ
ประชาชนอย่างไรบ้าง 

บทบาทหนึ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องให้ความส าคัญกับประชาชนก็คือ 
ความส าคัญด้านสุขภาพในเขตพ้ืนที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลอยู่ เพราะว่าหากร่างกาย
แข็งแรงดี ไร้โรคภัยไข้เจ็บ กายพร้อม จิตพร้อม ย่อมน าไปสู่สิ่งที่ดีงามอย่างอ่ืนที่ตามมา ผู้วิจัย 
วิเคราะห์สรุปประเด็นส าคัญที่เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการให้ความส าคัญต่อสุขภาพ
ของประชาชน ดังต่อไปนี้ 

ความส าคัญต่อสุขภาพของประชาชนโดยด าเนินการแบบที่ด าเนินการอยู่ปัจจุบันนี้เนื่องจาก
ตรงใจประชาชน และประชาชนได้ประโยชน์ มากจากการด าเนินการดังกล่าว๑๑๑เพ่ือให้สุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรงลดอัตราการเจ็บป่วย  การเกิดโรค อีกทั้งอัตราการตายที่มาจากการเกิดโรคเพ่ือให้
ประชาชนมีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดภาระการใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของบุคคล และของ
ประเทศ๑๑๒องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องตระหนักเรื่องการส่งเสริมสุขภาพอ ถ้าผู้บริหารไม่เข้าใจ
เรื่องของสุขภาวะจะท าให้ท้องถิ่นแห่งนั้นท างานแบบงานแบบแยกส่วนท าให้การด าเนินงานขาด
การบูรณาการ๑๑๓องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดเจ้าหน้าที่มาประจ าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ชุมชนให้มากกว่าที่เป็นอยู่ แม่ว่าปัจจุบัน จะมีบุคลากรทั้งหมดฟัน หมอ หมอนวด แต่ควร  เพ่ิม
ปริมาณให้มากขึ้นเพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน๑๑๔โดยการจัดหาทีมแนะน า ท า
กายภาพบ าบัด ส าหรับคนสูงอายุ เพ่ือดูแลสุขภาพ ลดการปวดเมื่อย โดยการด าเนินการอาจจะ
ด าเนินการในภาพรวมหรือด าเนินการเป็นรายชุมชนรายครัวเรือน๑๑๕มีการจัดส่งอาสาสมัครไปดูแล
พูดคุย ช่วยเหลือคนป่วย คนพิการ เช่นช่วยท าธุระต่าง ๆ ให้ ช่วยดูแลท าความสะอาดบ้านเป้นครั้ง
คราว  ช่วยอาบน้ าแต่งตัวคนป่วยที่ไม่มีคนดูแล๑๑๖การจัดหาบุคลากรทางการแพทย์มาประจ าในชุชน 
                                                           

๑๑๑สัมภาษณ์ นางวรี สุขเภรี, ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน (อสม) ประธาน
ชุมชนวัดวงค้อง, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 

๑๑๒สัมภาษณ์ นางอลิสา ขัยเทียนทอง, ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , ๒๘ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 

๑๑๓สัมภาษณ์ นายปรีชา ดัสกุล, นายกเทศมนตรีต าบลบางนมโค, ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๑๔ สัมภาษณ์ นายสุนทร บุญมาก, ประธานชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ, ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๑๕สัมภาษณ์ นายพยบ นาคะบุตร, ประธานชมรมผู้สูงอายุวัดอินทาราม, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๑๖สัมภาษณ์ นางศรีนวล อุ่นท,ี ประธานชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ, ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   



๑๓๖ 

  

เนื่องจากเวลาฉุกเฉินประชาชนค่อนข้างล าบากในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยลงเรือ๑๑๗องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องก าหนดแนวทางคือการเอาประชาชนเป็นตัวตั้งและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นตัว
สนับสนุน โดยต้องท าความเข้าใจในบริบทของชุมชนอย่างชัดเจน๑๑๘อยากให้เทศบาล จัดท าโครงการ
เพ่ือดูแลคนป่วยเร่รอนที่มาอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ของเทศบาลด้วยเนื่องจากบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลทีตก
ส ารวจ และไม่ได้รับสวัสดิการใดๆ ต่อรัฐเลย๑๑๙ 

สรุปผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key Informants) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจ หน้าที่ 
และบทบาทโดยตรง ในการจัดการสุขภาพในชุมชนตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.  ๒๕๓๗  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓ พ.ศ.  ๒๕๔๒)  และตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา ๑๖  ให้ท้องถิ่นมีอ านาจและ
หน้าที่ในการจัดระบบการบริหารสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  ดังนั้น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมรู้จักปัญหาชุมชนอย่างแท้จริง มีทั้งบทบาทหน้าที่   งบประมาณ 
บุคลากรที่พร้อม จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งในการจัดการสุขภาพในชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขโดยตรง เป็นผู้ที่สามารถขับเคลื่อนการจัดการสุขภาพได้
อย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดให้เกิดคลังความรู้ ในชุมชน โดยการเรียนรู้
จากปราชญ์ชาวบ้าน จากผู้มีประสบการณ์ในทางที่ดีด้านสุขภาพเพ่ือถ่ายทอดจากชุมชนสู่ชุมชน  การ
มีส่วนร่วมของประชาชน การพ่ึงตนเองและการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และ
ชุมชน  โดยเน้นการสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐานส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความส าคัญและหันมา
พัฒนาสุขภาพของตนเอง ชุมชนและสังคมได้ด้วยตนเอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่
อยู่ในพื้นท่ีใกล้ชิดกับ คนในพ้ืนที่ มีตัวแทนของคนในพื้นที่ร่วมเป็นกรรมการบริหาร ท าให้ทราบปัญหา
และเข้าใจสภาพปัญหาของพ้ืนที่ดีที่สุด จึงเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญในการจัดการสุขภาพของคน
ในพ้ืนที่ รวมทั้งมีงบประมาณที่จะจัดสรรเพ่ือดูแลสุขภาพของคนในพ้ืนที่ด้วย โดยเฉพาะด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรคและฟ้ืนฟูสภาพ  

วิเคราะห์ประเด็นที่ ๓.  หากประชาชนมีสุขภาพดีจะส่งผลอย่างไรต่อชุมชนบ้าง 
หัวใจของการพัฒนาชุมชน คือประชาชนที่ข้าใจปัญหาร่วมกันในท้องถิ่นและช่วยกัน

วางแผนเรื่องสุขภาพเป็นปัญหาหนึ่ง เพราะว่าไม่ได้มีเฉพาะปัญหาเพียงแค่โรคเรื้อรังเท่านั้น แต่ว่ามี
โรคผู้ป่วยที่ติดเตียงไม่สามารถเดิน ลุก นั่งเองได้อย่างสะดวก การป้องกันไม่ให้เกิดโรคเหล่านี้เป็นสิ่งที่
ดี แต่ว่าต้องมีการสนับสนุนจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนสุขภาพดีจะส่งผลอย่างไรต่อ
ชุมชน ผู้วิจัยจะได้น าเสนอประเด็นส าคัญๆ ดังต่อไปนี้ 

                                                           
๑๑๗สัมภาษณ์ นางเพลินตา คงรอด , ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน , ๒๖ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๑๘สัมภาษณ์ นายสุรินทร์ กิจนิจชี, ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส) , ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๑๙สัมภาษณ์ นายสมบูรณ์  จันทิ , ประธานชุมชนพันทรี่พาร์ค กรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน 

กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ กรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบางเตย, ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
  



๑๓๗ 

  

การที่ประชาชนมีสุขภาพดีจะท าให้ประชาชนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและน ามาซึ่งชุมชน
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน  เนื่องจากการมีร่างกายที่แข็งแรงจะท าให้ประชาชน
ไม่วิตกกังวลและมีจิตใจทีดี๑๒๐หากประชาชนมีสุขภาพดีจะส่งผลดีต่อชุมชนคือ การเป็นอยู่ของคนใน
ชุมชนจะดีขึ้น  กาย ใจ สังคม ดีก็มีความสุข มีความสามัคคีกัน ช่วยเหลือเผื่อแผ่กัน เนื่องจากการ
ได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกันจนทุกคนมีสุขภาพทีดีจะท าให้ประชาชน มีจิตใจดี๑๒๑ท าให้สังคมมี
ความสุขมากขึ้น เนื่องจาก ถ้าประชาชนมีสุขภาพตนเองก็จะมีความสุข มีอารมณ์ดี และท าให้คนรอบ
ข้างมีความสุขด้วย และจะไม่ท าให้คนเหล่านั้นเป็นขยะสังคม๑๒๒ ท าให้ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมี
สุขภาพดีจะมีอารมณ์แจ่มใส และออกมามีส่วนร่วมกับชมชน นอกจากนี้แล้วยัง ช่วยลดภาระของ
โรงพยาบาลได้เป็นจ านวนมาก เนื่องจากประชาชนไม่ต้องไปหาหมอ๑๒๓ท าให้สังคมมีความสุขมากข้ึน 
เนื่องจากผู้มีสุขภาพดีจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข ไม่ต้องทนท างานทั้งที่สุขภาพร่างกาย
ย่ าแย่ และถ้าทุกคนในครอบครัวมีสุขภาพดีก็จะส่งผลดีต่อชุมชนตามมาคือชุมชนเข้มแข็งมี
ความสุข๑๒๔ในทางตรงกันข้ามถ้าสุขภาพไม่ดี ก็อยู่แต่ในบ้านไม่มีโอกาสที่จะออกมาสู่สังคมมากนัก๑๒๕

เนื่องจากประชาชนไม่ต้องกังวลเรื่องสุขภาพของตนเอง และมีเวลามากเพียงพอเพราะถ้าสุขภาพกาย
ไม่ดี ประชาชนต้องจัดสรรเวลาเพ่ือการดูแลตัวเอง หรือเพ่ือต้องไปพบแพทย์อย่างต่อเนื่องและมีผล
ตามมาคือไม่มีความคิดที่จะมามีส่วนร่วมกับหน่วยงานใดๆ๑๒๖ส่งผลให้ระบบสุขภาพเปลี่ยนแปลงจาก
การซ่อมสุขภาพไปสู่การสร้างสุขภาพ ลดภาระการดูแลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๒๗โดย
ด าเนินการแบบที่ด าเนินการอยู่ปัจจุบันนี้เนื่องจากตรงใจประชาชน และประชาชนได้ประโยชน์ มาก
จากการด าเนินการดังกล่าว๑๒๘ 

สรุปผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key Informants) สรุปได้ว่า สุขภาพท่ีดีและสมบูรณ์ของประชาชน 
หมายถึง สุขภาวะที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจสังคมและจิตวิญญาณ ซึ่งมีความ
เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวม การมีร่างกายแข็งแรง ไม่ป่วยง่าย มีจิตใจสบาย สงบ มีความเป็นอยู่ในสังคม
ที่ดีพอในครอบครัวที่อบอุ่น จะส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถดูแลสุขภาพกันเองได้ ดังนั้น 
สุขภาพของประชาชนจึงเป็นเรื่องของคนทุกคน ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของหมอ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือ
โรงพยาบาล ระบบสุขภาพที่ดีเกิดขึ้นจากการจัดการทั้งมวลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันของปัจจัยต่าง ๆ ที่
                                                           

๑๒๐สัมภาษณ์ นายสุรินทร์ กิจนิจชี, ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส) , ๑๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 

๑๒๑สัมภาษณ์ นางเพลินตา คงรอด , ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน , ๒๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 

๑๒๒สัมภาษณ์ นางศรีนวล อุ่นที, ประธานชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ, ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
๑๒๓สัมภาษณ์ นายพยบ นาคะบุตร, ประธานชมรมผู้สูงอายุวัดอินทาราม, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.  
๑๒๔สัมภาษณ์ นายสุนทร บุญมาก, ประธานชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ, ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๒๕สัมภาษณ์ ร้อยต ารวจตรี ธานี โพธิ์ชีพันธ์, รองนายกเทศมนตรีเมืองอโยธยา, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙.  
๑๒๖สัมภาษณ์ นายปรีชา ดัสกุล, นายกเทศมนตรีต าบลบางนมโค, ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๒๗สัมภาษณ์ นางอลิสา ขัยเทียนทอง, ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , ๒๘ ตุลาคม 

๒๕๕๙.  
๑๒๘สัมภาษณ์ นางวรี สุขเภรี, ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน (อสม) ประธาน

ชุมชนวัดวงค้อง, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๑๓๘ 

  

ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคคล สภาพแวดล้อมทางกายภาพชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง การศึกษา กฎหมาย วัฒนธรรม ประเพณี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งระบบบริการ
สาธารณสุขด้วย 

  ๔.๑.๒ วิเคราะห์ประเด็นข้อ ๒ ปัจจัยการส่งเสริมการจัดการสุขภาวะ และหลักพุทธ
ธรรมอิทธิบาท ๔ ต่อการส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพื่อประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน  

๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก าหนดการจัดการคน งบประมาณ การบริหาร 
เครื่องมือ  อุปกรณ์ จริยธรรม และการจัดการทั่วไป เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของประชาชนอย่างไร 

ปราชญ์กล่าวว่า ความรู้ซึ่งเป็นผลมาจากการคิดไตร่ตรองตามหลักเหตุผล และเป็น
แนวทางหรือมรรควิธี(Mean) ที่จะน ามาปฏิบัติอันเป็นอุดมคติที่ก่อให้เกิดประโยชน์ได้ในชีวิตและใน
สังคม ก็คือการบริหาร หรือการจัดการ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมุ่งที่จะศึกษา การจัดการสุขภาวะแบบองค์รวม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเรื่องของการจัดการ ด้านต่างๆ ซึ่งจะได้น าเสนอประเด็นส าคัญๆ 
ดังต่อไปนี้  

ด้านงบประมาณ บางท่านกล่าวว่าเทศบาลปราสาททองได้จัดสรรงบประมาณลงในแต่
ละกองเพ่ือให้งานต่าง ๆ สามารถด าเนินการได้อย่างบรรลุผล และกระท าอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี๑๒๙ 
ด้านบุคลากร ได้มีการจัดสรรบุคลากรให้มีผู้รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะ  ตลอดจนการ
จัดหาผู้น าชุมชน จิตอาสา นอกจากนี้แล้วองค์การบริหารส่วนต าบลยังได้มีการจัดหาพยาบาลวิชาชีพ
มาดูแลด้านสุขภาพให้ประชาชน และยังมีต าแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุขอีกด้วย ๑๓๐ด้าน
เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ได้มีการจัดสรรผ่านกองต่าง ๆ โดยเฉพาะกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่
เทศบาลได้จัดให้มีอุปกรณ์ในการออกก าลังกาย จัดให้มีสถานที่ออกก าลังกาย  จัดให้มีผู้น าในการออก
ก าลังกาย๑๓๑ด้านบุคลากร ท้องถิ่นต้องจัดบุคลากรเพ่ือเน้นให้ประชาชน เข้าใจเรื่องสุขภาพโดยเน้น
หลักธรรมะ คือใครท าใครได้ เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องทีประชาชนต้องท าเอง ดูแลตัวเองจึงจะมีสุขภาพดี  
ถ้าไม่อยากป่วยก็ต้องปฏิบัติ๑๓๒  

มีโครงการส่วนหนึ่งทีประชาชนเขียนโครงการเองเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  
โดยก่อนการด าเนินโครงการต่าง ๆ นั้น เทศบาลต าบลบางเตย จะได้มีการเชิญผู้น าชุมชนต่าง ๆ ไป
ร่วมเจรจาพูดคุยก่อนทุกครั้งเพ่ือให้การด าเนินการต่างๆ๑๓๓กิจกรรมที่เทศบาลด าเนินการอยู่ปัจจุบัน
ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแล้ว กล่าวคือมีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์
                                                           

๑๒๙ สัมภาษณ์ นายอิทธิชัย ชูเรณู, ปลัดเทศบาลต าบล, ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๑๓๐สัมภาษณ์ นายพงศกร มงคลหมู่, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรางจระเข้ , ๑๐ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙. 
๑๓๑สัมภาษณ์ นายอิทธิชัย ชูเรณู, ปลัดเทศบาลต าบล, ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙.  
๑๓๒สัมภาษณ์ นายแพทย์ บัญชา พงษ์พาณิชย์, เลขาณุการหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ, ๑๑

พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๓๓สัมภาษณ์ นายสมบูรณ์  จันทิ , ประธานชุมชนพันทรี่พาร์ค กรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน 

กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ กรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบางเตย, ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.  



๑๓๙ 

  

ในการดูแลคนป่วย๑๓๔เน้นหนักเชิงการจัดการสิ่งแวดล้อมพ้ืนฐาน อาทิ  การรักษาความสะอาดของ
ถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งก าจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ตลอดจนการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ และการรักษาพยาบาลเบื้องต้น๑๓๕ต้องก าหนดยุทธศาสตร์ท้องถิ่นให้ชัดเจน 
โดยเฉพาะนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือได้ว่าส าคัญมากเพราะถ้าผู้น ามองชัดจะระเบิดแนวคิด
ได้หมด๑๓๖ต้องมีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมไปด้วย๑๓๗ทุกโครงการเนื่องจากก่อนด าเนิน
โครงการต่าง ๆ องค์การบริหารส่วนต าบลจะได้มีการด าเนินการประชาคมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นก่อน
ทุกครั้ง๑๓๘ท าให้ประชาชนมีส่วนร่วม และกิจกรรมทุกกิจกรรมที่เทศบาลด าเนินการล้วนเป็นกิจกรรม
ที่ตรงกับความต้องการของประชาชนท าให้เกิดการมีส่วนร่วมจากประชาชนและประชาชนพึงพอใจ
เป็นอย่างมาก๑๓๙กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการทุกโครงการเป็นโครงการที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชนทุกโครงการ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินโครงการที่เน้น
การมีส่วนร่วมของชุมชน๑๔๐องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ต้องทั้งหมดแต่ต้องท าเชิงคุณภาพ ต้องโยง
ให้ประชาชนท าเองได้๑๔๑ 

จากค าให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) ผู้วิจัยสังเคราะห์ วิเคราะห์ 
ข้อมูลแล้วพิจารณาสรุปว่า  

ทางด้านการจัดการคน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง  สร้างความตระหนักให้เกิด
กับประชาชน เพ่ือรับทราบถึงปัญหา แสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหาโดยรับฟังความคิดเห็นที่เป็น
ความต้องการของประชาชนร่วมกัน  การส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ให้กับบุคลากรทุกภาคส่วนให้มีองค์
ความรู้ โดยหน่วยงานภาครัฐเป็นเจ้าภาพหลักในเรื่องการเสริมสร้างองค์ความรู้ต่างๆ ภายใต้กลวิธีที่
เหมาะสมในแต่ละกลุ่มของภาคีเครือข่าย ให้ภาคีเครือข่ายว่าได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในการ
พัฒนาการจัดการสุขภาพ ทั้งด้านบทบาท ด้านบุคคล ด้านการบริหาร ด้านโครงสร้าง ฯลฯ ลงมือท า
ตามการวางแผนรูปแบบการพัฒนาการมีส่วนร่วมเกิดภาคีเครือข่ายการจัดการ และมีการประเมินผล
การท างานแล้วปรับปรุงแก้ไขส่วนที่บกพร่องอย่างชัดเจน ต่อเนื่องเพ่ือความยั่งยืนต่อไป 

ดังนั้นเป็นเครื่องพิสูจน์ ตัดสินได้ว่า ท้องถิ่นต้องจัดบุคลากรเพ่ือเน้นให้ประชาชน 
เข้าใจเรื่องสุขภาพโดยเน้นหลักธรรมะ คือใครท าใครได้ เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องทีประชาชนต้องท าเอง 
ดูแลตัวเองจึงจะมีสุขภาพดี  ถ้าไม่อยากป่วยก็ต้องปฏิบัติทางด้านการจัดการงบประมาณ หน่วยงาน
                                                           

๑๓๔สัมภาษณ์ นางวรี สุขเภรี, ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน (อสม) ประธาน
ชุมชนวัดวงค้อง, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 

๑๓๕สัมภาษณ์ นางอลิสา ขัยเทียนทอง, ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , ๒๘ ตุลาคม 
๒๕๕๙.  

๑๓๖สัมภาษณ์ นายปรีชา ดัสกุล, นายกเทศมนตรีต าบลบางนมโค, ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๓๗สัมภาษณ์ ร้อยต ารวจตรี ธานี โพธิ์ชีพันธ์, รองนายกเทศมนตรีเมืองอโยธยา, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๑๓๘สัมภาษณ์ นายสุนทร บุญมาก, ประธานชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ, ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๓๙สัมภาษณ์ นายพยบ นาคะบุตร, ประธานชมรมผู้สูงอายุวัดอินทาราม, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๔๐สัมภาษณ์ นางศรีนวล อุ่นที, ประธานชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ, ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.    
๑๔๑สัมภาษณ์ นายสุรินทร์ กิจนิจชี, ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส) , ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๙.  



๑๔๐ 

  

ภาครัฐที่เกี่ยวข้องต้องพิจารณาในการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือการด าเนินการด้านการจัดการสุขภาพ
อย่างเหมาะสม เพราะงานทุกๆอย่างต้องอาศัยงบประมาณ อาจมากหรือน้อยแตกต่างกันไป ซึ่ง
งบประมาณถือว่ามีความส าคัญยิ่งที่ต้องใช้ในทุกกระบวนการของการด าเนินการ จึงถือว่าเป็นปัจจัย
ส าคัญยิ่ง  ในขณะเดียวกันองค์กรเอกชนและภาคประชาชนสามารถแสวงหางบประมาณเพ่ิมเติมใน
ชุมชนในการด าเนินการได้ ซึ่งจะสามารถเป็นไปได้เมื่อทุกภาคส่วนตระหนักถึงความส าคัญ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ที่เป็นท้องถิ่นขนาดเล็ก ไม่มีงบประมาณมากนัก ดังนั้นไม่ควรเน้นใน
เรื่องการฟ้ืนฟู หรือการรักษาเพราะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใช้งบประมาณสูงมาก  แต่ควรน างบประมาณ
ไปใช้ในด้านการป้องกันก าหนดให้ชัดเจนว่าการจะให้การด าเนินงานด้านสุขภาวะที่จะให้เกิดในอนาคต
ต้องด าเนินการอย่างไรบ้าง ต้องก าหนดยุทธศาสตร์ท้องถิ่นให้ชัดเจน โดยเฉพาะนายกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นถือได้ว่าส าคัญมากเพราะถ้านายกมองชัดจะระเบิดแนวคิดได้หมด 

บางพ้ืนที่ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกต พิจารณาว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการด้าน
งบประมาณ โดยการจัดซื้อเครื่องออกก าลังกาย เพ่ือไว้ใช้และเป็นศูนย์กลางการออกก าลังกายประจ า
หมู่บ้าน และปัจจุบันเครื่องออกก าลังกายดังกล่าวนั้นประชาชนในหมู่บ้านได้มาร่วมกันออกก าลังกาย
กันอย่างต่อเนื่องส่งเสริมการออกก าลังกายโดยการจ้างครูมาสอนการออกก าลังกาย เช่นการสอนการ
เต้นแอร์โรบิก เป็นระยะเวลานานพอสมควร จนกระทั่ง ประชาชนในหมู่บ้านสามารถเรียนรู้และน า
การออกก าลังกายได้เอง และผันตัวเองมาเป็นวิทยากรน าการออกก าลังกายเอง และภายหลังไม่ได้มี
การจ้างบุคคลภายนอกมาเป็นวิทยากรอีก ท าให้สามารถประหยัดงบประมาณของเทศบาล โดยใช้
บุคคลกรในชุมชนน าออกก าลังกายกันเอง อีกท้ังยังได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี 

การจัดสรรทรัพยากรหรือเครื่องมือ  พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานที่เอ้ือต่อการพัฒนา ได้แก่
ความรู้ ระบบทุน ระบบข้อมูล และที่ส าคัญขวัญและก าลังใจของภาคีเครือข่ายโดยเฉพาะภาค
ประชาชน และนอกจากนี้ยังหมายรวมถึงทรัพยากรที่ต้องจัดหาเพ่ิมเติม และทรัพยากรที่มีอยู่แล้วใน
ชุมชน เช่นความรู้จากปราชญ์ชาวบ้านต่างๆถือเป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญยิ่ง ซึ่งการจะได้มาซึ่ง
ทรัพยากรในการด าเนินการ ทุกภาคส่วนต้องเข้าใจ  ให้ความส าคัญ และพร้อมที่จะด าเนินการร่วมกัน  
การจัดสรรทรัพยากรต้องมีความเหมาะสมจะท าให้การด าเนินการต่างๆด าเนินการไปได้ ซึ่งทรัพยากร
หมายรวมถึง  คน  เงิน และสิ่งของ 

การบริหารจัดการด้านสุขภาพ โดยการให้ทุกภาคส่วนรู้ถึงการเป็นเจ้าภาพร่วมกัน 
พัฒนาโครงสร้างการด าเนินงานด้านสุขภาพของทุกระดับ ให้มีองค์กรหลากหลายและก าหนดบทบาท
ชัดเจนของแต่ละ องค์กร สามารถเชื่อมโยงกับเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้หลักของการมี
ส่วนร่วมเป็นส าคัญ  ให้ความส าคัญกับทุกภาคส่วน  ก าหนดบทบาทท่ีชัดเจน ให้การยอมรับ ให้เกียรติ
ในความคิดเห็นที่แตกต่าง ให้อิสระในการเสนอแนวคิด จะท าให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ
อย่างจริงจัง โดยการมีส่วนร่วมต้องเน้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมครบถ้วนทุกกิจกรรมของการ
ด าเนินการ ตั้งแต่ การรับทราบข้อมูลการรับรู้สภาพปัญหา  การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา  การ
แสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ไขปัญหา  การด าเนินการร่วมกัน การ
ประเมินผลและการร่วมรับผลประโยชน์ร่วมกัน  จะท าให้ การพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
การจัดการสุขภาพ ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนจะ
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เน้นทางด้านการส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ โดยการเน้นที่กองสาธารณสุขให้ดีที่สุด และท าให้ดีได้ไม่ยาก 
และลงทุนไม่มาก  ตลอดจนควรท าด้านส่งเสริมป้องกัน เนื่องจากไม่มีส่วนไหนเข้าถึงชุมชนได้มากกว่า
กองสาธารณสุข เพราะกระทรวงสาธารณสุขด าเนินการเรื่องการรักษา ส่วนการส่งเสริม และป้องกัน 
กระทรวงสาธารณสุขด าเนินการไม่ได้ต้องมีการจัดท าโครงการที่ส่งเสริมด้านจิตใจให้มากขึ้น เพ่ือให้
ประชาชนมีจิตใจที่ดี เช่นการจัดท าโครงการสวดมนต์ท าวัดเย็น อย่างต่อเนื่อง มิใช่จัดแต่งบประมาณ
เพ่ือดูแลสุขภาพทางกายเพียงอย่างเดียว เหมือนเช่นหน่วยงานสาธารณสุขด าเนินการเพราะการ
ด าเนินการเช่นนั้นอาจเห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างรวดเร็ว ใช้งบประมาณสู งมาก และมีแนวโน้มสูงขึ้น
เรื่อยๆ  ในอนาคตต้องมีการจัดสรรงบประมาณเช่นนี้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องและผลที่ได้ไม่คุ้มค่าในระยะ
ยาว เพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เน้นหนักเชิงการ
จัดการสิ่งแวดล้อมพ้ืนฐาน เช่น การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ
รวมทั้งก าจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลตลอดจนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและการรักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

การสนับสนุนอุปกรณ์ตรวจสุขภาพ คือเครื่องวัดความดัน เพ่ือไว้ให้อาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้านไว้ดูแลคนในหมู่บ้าน ตลอดจนการน าเครื่องวัดความดันดังกล่าวไว้ที่
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้านจ านวนหนึ่ง และเมื่อประชาชนในหมู่บ้านมีปัญหาด้านสุขภาพ
และต้องการวัดความดันหรือตรวจเบื้องต้น สามารถติดต่อหรือมาใช้บริการได้ที่ศูนย์สาธารณสุขมูล
ฐานประจ าหมู่บ้านหรือที่บ้านอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้านได้โดยตรง ซึ่งอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้านทุกคน จะได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดี ในเรื่องของการวัดความดัน
ตลอดจนการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้นต่าง ๆ โดยปกติอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานจะได้ด าเนินการดูแล
เบื้องต้น ทั้งการวัดความดัน วัดอัตราการเต้นของชีพจร และประเมินสุขภาพเบื้องต้นได้ ตอลดจนการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นส าหรับผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุ ที่อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานต้องด าเนินการ
ท าแผลและส่งต่อไปยังโรงพยาบาล  บางครั้งอาจจะมีการน ารถส่วนตัว รถของบุคคลในชุมชน รถของ
เทศบาล หรือแม้แต่การประสานให้โรงพยาบาลมารับคนไข้ ท าให้ประชาชนในหมู่บ้านรู้สึกอุ่นใจ และ
เชื่อมั่นในความสามารถหรือศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน โดย
โรงพยาบาลปทุมธานี จะได้รับการประสานงานกับศูนย์นี้อย่างต่อเนื่องและค่อนข้างมั่นใจในศักยภาพ
การด าเนินการของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน 

สรุปว่า หัวใจส าคัญของระบบการจัดการสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ 
การจัดการสุขภาพเพ่ือให้ประชาชนมีความสามารถในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง ซึ่งการจัดการในที่นี้
คือ การปฏิบัติการประสานให้เกิดความสมดุล เพ่ือการเคลื่อนไหวของปัจจัย คน องค์ความรู้ หรือ
วิธีการท างาน และทุน เพ่ือการพัฒนาสุขภาพให้เกิดการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาสุขภาพ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของคนในชุมชน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพของคนในชุมชน ทั้งนี้
กิจกรรมพัฒนาสุขภาพที่ด าเนินในชุมชนนั้น ขึ้นกับการตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า จะ
ด าเนินการในเรื่องใด อย่างไร  ซึ่งผู้วิจัยจะน าเสนอเป็นแผนภาพเชิงแนวคิดองค์ประกอบการจัดการ
ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชนที่สมควรได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังแผนภาพที่ ๔.๑ ดังนี้  
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แผนภาพที่ ๔.๑ องค์ประกอบการจัดการส่งเสริมสุขภาพประชาชน 
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๒) หลักพุทธธรรมอิธิบาท ๔ ต่อการส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน  

๓) รูปแบบการส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน 

การส่งเสริมสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
ส่วนรวม โดยไม่มีเจตนาท าเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว ค านึงถึงประโยชน์ของประโยชน์ของประชาชน ซึ่ง
ผู้วิจัยจะได้น าเสนอเป็นประเด็นส าคัญๆ ดังต่อไปนี้ 

การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการดูแลคนป่วย การส่งต่อคนป่วย การจัดหาที่พัก หาปัจจัย
ให้คนป่วยที่ยากจน การจัดส่งเจ้าหน้าที่มาแนะน าการดุแลสุขภาพ การสนับสนุนงบประมาณต่างๆ ถือ
ว่าตรงกับความต้องการพ้ืนฐาน๑๔๒ด้านงบประมาณนั้น เทศบาลปราสาททองได้จัดสรรงบประมาณลง
ในแต่ละกองเพ่ือให้งานต่างๆ สามารถด าเนินการได้อย่างบรรลุผล และกระท าอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ 
ปี๑๔๓ การจัดหาอุปกรณ์ออกก าลังกาย และถ้าชุมชนใดไม่มีสถานที่ตั้งอุปกรณ์ออกก าลังกายก็จะ
แนะน าให้ไปออกก าลังกายที่เทศบาลที่มีการจัดหาเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวก ตลอดจนการ
เยี่ยมคนป่วย๑๔๔การจัดสรรผ่านกองต่าง ๆ โดยเฉพาะกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่เทศบาลได้จัด
ให้มีอุปกรณ์ในการออกก าลังกาย จัดให้มีสถานที่ออกก าลังกาย  จัดให้มีผู้น าในการออกก าลังกาย๑๔๕

การจดัสรรงบประมาณเป็น สองส่วนหลัก คือ การสมทบกองทุนส่งเสริมหลักประกันสุขภาพ ไม่ต่ ากว่า
ปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาท) ตลอดจนการบรรจุงบประมาณด้านสาธารณสุขไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี๑๔๖โดยก่อนการด าเนินโครงการต่าง ๆ นั้น เทศบาลต าบลบางเตย จะได้
มีการเชิญผู้น าชุมชนต่าง ๆ ไปร่วมเจรจาพูดคุยก่อนทุกครั้ ง เ พ่ือให้การด าเนินการต่างๆ  
มีการประสานความร่วมมือกัน๑๔๗การจัดสรรบุคลากรให้มีผู้รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะ  
ตลอดจนการจัดหาผู้น าชุมชน จิตอาสา นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนต าบลยังได้มีการจัดหาพยาบาล
วิชาชีพมาดูแลด้านสุขภาพให้ประชาชน๑๔๘ ทุกโครงการเป็นโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนทุกโครงการเนื่องจากก่อนด าเนินโครงการต่าง ๆ องค์การบริหารส่วนต าบลจะได้มีการ

                                                           
๑๔๒สัมภาษณ์ นางวรี สุขเภรี, ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน (อสม) ประธาน
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ด าเนินการประชาคมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นก่อนทุกครั้ง๑๔๙มีการจัดประชุมผู้สูงอายุทุกเดือน มีการ
อบรม อผส. มีการออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงเดือนละ ๒ ครั้ง  มีการจัดกีฬาเพ่ือผู้สูงอายุ มีการจัด
กิจกรรมการร้องเพลงส าหรับคนสูงอายุ๑๕๐เน้นการช่วยเหลือบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือจริง เช่น 
คนป่วยติดเตียง คนพิการ โดยการจัดส่งอาสาสมัครไปช่วยดูแลอย่างสม่ าเสมอ๑๕๑โดยค านึงถึงกลุ่มคน
สูงอายุ  ตลอดจนมีการด าเนินการร่วมกันของเทศบาลทั้งฝ่ายข้าราชการประจ า ข้าราชการการเมือง 
ผู้น าชุมชนและประชาชน  ท าให้ประชาชนมีส่วนร่วม๑๕๒การลงพ้ืนที่แต่ละครั้งเมื่อเจ้าหน้าที่พบผู้ป่วย
รายอ่ืน หรือสงสัยว่าป่วยจะได้มีการตรวจเบื้องต้นและแนะน าให้ ท าให้ลดอัตราความรุนแรงของโรค
ได้มาก รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ๑๕๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการถูกทางเอาประชาชนเป็นตัวตั้ง
แล้วประชาชนจะด าเนินการครอบคลุมเององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ต้องทั้งหมดแต่ต้องท าเชิง
คุณภาพ๑๕๔ควรท าด้านส่งเสริมป้องกัน เนื่องจากไม่มีส่วนไหนเข้าถึงชุมชนได้มากกว่ากองสาธารณสุข 
เพราะกระทรวงสาธารณสุขด าเนินการเรื่องการรักษา ส่วนการส่งเสริม และป้องกัน๑๕๕ต้องโยงให้
ประชาชนท าเองได้๑๕๖ 

จากการให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key- Informants Interview) ผู้วิจัย
สังเคราะห ์วิเคราะห์ ข้อมูลแล้วพิจารณาว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ ได้รับรอง
สิทธิของบุคคลในการรับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ รับรองสิทธิของบุคคลในการได้รับ
ข้อมูลข่าวสารโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม  สุขภาพอนามัย  
คุณภาพชีวิต  รับรองสิทธิชุมชนในการคุ้มครองอันตรายต่อสุขภาพอันเนื่องมาจากสิ่งแวดล้อม  
ก าหนดแนวนโยบายด้านการสาธารณสุขที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพอันน าไปสู่สุขภาวะที่ยั่งยืนของ
ประชาชน  และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแลและจัดท าบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  ซึ่งจะเห็นได้ว่าทิศทางของระบบสาธารณสุขจะต้อง
มุ่งเน้นไปในเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เป็นหน่วยงานหลักที่จะเป็น
ผู้จัดบริการสาธารณะในท้องถิ่นอันรวมถึงภารกิจในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยโดยมีมาตราต่าง ๆ  ใน
รัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 

                                                           
๑๔๙สัมภาษณ์ นายสุนทร บุญมาก, ประธานชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ, ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๕๐สัมภาษณ์ นายพยบ นาคะบุตร, ประธานชมรมผู้สูงอายุวัดอินทาราม, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๕๑สัมภาษณ์ นางศรีนวล อุ่นที, ประธานชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ, ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.    
๑๕๒สัมภาษณ์ นายพยบ นาคะบุตร, ประธานชมรมผู้สูงอายุวัดอินทาราม, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.  
๑๕๓สัมภาษณ์ นางเพลินตา คงรอด , ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน , ๒๖ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๙.  
๑๕๔สัมภาษณ์ นายสุรินทร์ กิจนิจชี, ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส) , ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๕๕สัมภาษณ์ นายแพทย์ บัญชา พงษ์พาณิชย์, เลขาณุการหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ, ๑๑

พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๕๖สัมภาษณ์ นายสุรินทร์ กิจนิจชี, ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส) , ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๑๔๕ 

  

 “มาตรา  ๕๑  บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรบบริการทางสาธารณสุขที่เหมาะสม
และได้มาตรฐานและผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย  บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการบริการสาธารณสุขจากรัฐ ซึ่ งต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ  บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐอย่างเหมาะสม
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและทันต่อเหตุการณ์” 
 “มาตรา  ๕๗  บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล  ค าชี้แจง  และเหตุผลจากหน่วยราชการ  
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการส่วนท้องถิ่น  ก่อนการอนุญาตหรือการด าเนินโครงการ
หรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม  สุขภาพอนามัย  คุณภาพชีวิต  หรือส่วนได้
เสีย  ส าคัญอ่ืนใดที่เก่ียวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น  และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว” 
และรับรองสิทธิของชุมชน  ดังนี้ 

 “มาตรา  ๖๗  สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์  
บ ารุงรักษาและการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ  และใน
การคุ้มครองส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  เพ่ือให้ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องใน
สิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย  สวัสดิภาพ  หรือคุณภาพชีวิตของตน   
ย่อมได้รับความคุ้มครองตามความเหมาะสม 

สิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการส่งเสริมส่งเสริมสุขภาพของประชาชนนั้น 
ผู้วิจัยพิจารณาว่า สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ๒ ด้าน คือ ๑. สร้าง(สุขภาพ) ๒. น าซ่อม  
(สุขภาพ) หมายความว่า สร้างสุขภาพของประชาชนในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลอยู่ให้
มีสุขภาพที่ดี เพ่ือสุขภาพองค์รวมของประชาชนเอง รวมถึงอีกประการหนึ่งนั้นก็คือ เป็นหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง และประการต่อมา เป็นการซ่อมสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่  
ที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง และเป็นโรคที่ติดเตียง ด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี้ ผู้วิจัยของตั้งเป็นข้อสังเกตของ
ผู้วิจัยเองว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งเน้น ๕ เรื่องด้วยกัน ดังต่อไปนี้ ๑. การสร้างเสริมนโยบาย
สาธารณะที่เอ้ือต่อสุขภาพ  ๒. การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ  ๓. การเสริมสร้างกิจกรรม
ชุมชนให้เข้มแข็ง  ๔. การพัฒนาทักษะส่วนบุคคลและ ๕. การปรับเปลี่ยนบริการสาธารณสุข 

๑. การสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่เอ้ือต่อสุขภาพ   
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นท้องถิ่นขนาดเล็ก ไม่มีงบประมาณมากนัก 

ดังนั้น การเน้นเรื่องงบประมาณด้านการฟ้ืนฟูผู้ป่วยนั้น จึงเป็นเรื่องยากล าบากการด าเนินการจึงเป็น
เรื่องท่ีเอ้ือโดยอ้อมต่อสุขภาพ โดยเน้นเรื่องการประชาสัมพันธ์ว่า เรื่องสุขภาพนั้นเป็นเรื่องท่ีประชาชน
ต้องท าเองเพราะว่าการดูแลสุขภาพดี โรคภัยไข้เจ็บก็จะหมดหายไป งบประมาณส่วนใหญ่จะมุ่งเน้น
การส่งเสริมด้านกิจกรรมด้านต่างๆ ของชุมชน เช่นการส่งเสริมกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ เพ่ือให้มี
กิจกรรมที่มีประโยชน์และผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและจิตที่ดีอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้แล้วการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังเน้นการด าเนินงานที่ประสานความร่วมมือกับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และกลุ่มจิตอาสาต่างๆ เพ่ือบูรณาการการท างานให้เป็นเนื้อ
เดียวกัน ขณะเดียวกันมีการตรวจสุขภาพโดยบุคลากรทางการแพทย์ และ บุคลากรของเทศบาลเอง  
ที่มีความรู้และเป็นบุคลากรทางการแพทย์มาก่อน โดยการตรวจเป็นประจ า 



๑๔๖ 

  

 ๒. การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ   

พ้ืนที่ที่ท าการศึกษานั้น เป็นพ้ืนที่มีปัญหาน้ าท่วมขังเป็นระยะเวลานาน การสร้าง
สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพจ าเป็นมาก ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่า การซ่อมสร้างสุขภาพจุดนี้นั้นมี
ความส าคัญเท่ากัน เพราะว่า น้ าท่วม เทศบาลจะจัดส่งเจ้าหน้าที่มาดูแล และแจกจ่ายเวชภัณฑ์ต่าง ๆ 
เช่นป้องกันรักษาน้ ากัดเท้า  ตลอดจนการจัดท าสะพานทางเดินเพ่ืออ านวยความสะดวกต่าง ๆ การ
จัดตั้งศูนย์แพทย์ตามชุมชนต่างๆ หลายศูนย์และศูนย์ต่างๆ มีการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ  
อย่างเพียงพอ ตลอดจนมีบุคลากรที่มีศักยภาพพอในการดูแลเบื้องต้น และเมื่อเกิดโรคในชุมชน ผู้น า
ชุมชนอาจจะแจ้งผ่านศูนย์แพทย์ และเทศบาลจะส่งเจ้าหน้าที่มาดูแลทันที เป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่
อยู่รอบตัวประชาชน หรือเมื่อเกิดโรคระบาดหรือโรคติดต่อต่าง ๆขึ้นในชุมชน เทศบาลจะจัดส่ง
เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมาดูแล มาให้ความรู้ในการป้องกันและรักษา  

การดูแลผู้ป่วยที่ติดเตียงหรือว่าผู้ที่ป่วยแล้วนั้นเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ได้ผล แต่ว่าการป้องกัน
ไม่ให้คนป่วยเป็นสิ่งส าคัญ สิ่งนี้นับว่าเป็นวิสัยทัศน์ของผู้น า ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะว่า
บางพ้ืนที่ ที่ผู้วิจัยลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพท าให้พบเห็นสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ร่วมอาศัย
ด้วยกันนั่นก็คือ เครื่องออกก าลังกายจ านวนมากมายหลายตัว และหลายพ้ืนที่ เพ่ือไว้ใช้และเป็น
ศูนย์กลางการออกก าลังกายประจ าหมู่บ้าน และ ปัจจุบันเครื่องออกก าลังกายดังกล่าวนั้นประชาชนใน
หมู่บ้านได้มาร่วมออกก าลังกายกันอย่างต่อเนื่อง  

ประชาชนในหมู่บ้านสามารถเรียนรู้และน าการออกก าลังกายได้เอง และผันตัวเองมา
เป็นวิทยากรน าการออกก าลังกายเอง และภายหลังทางชุมชนไม่ได้มีการจ้างบุคคลภายนอกมาเป็น
วิทยากร ท าให้สามารถประหยัดงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้บุคคลกรในชุมชน
น าออกก าลังกายกันเอง อีกทั้งยังได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี เป็นวิสัยทัศน์ที่นับว่า 
สร้างความเป็นเจ้าของ ให้ตระหนักรู้ถึง สิ่งที่มีอยู่ในชุมชนให้ตระหนักรู้ว่าเป็นเจ้าของสิ่งเหล่านี้ ท าให้
เกิดความรัก หวงแหน เกิดขึ้นน าพาให้เกิดการรักษาสมบัติส่วนกลางเอาไว้ใช้งาน 

๓. การเสริมสร้างกิจกรรมชุมชนให้เข้มแข็ง  
 ผู้วิจัยพิจารณาว่า การจัดกีฬาเพ่ือผู้สูงอายุ การจัดกิจกรรมการร้องเพลงส าหรับคน

สูงอายุ การส่งเสริมการออกก าลังกาย ร าไทเก๊กที่เหมาะกับคนสูงอายุ มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
โดยค านึงถึงกลุ่มคนสูงอายุ  ตลอดจนมีการด าเนินการร่วมกันของเทศบาลทั้งฝ่ายข้าราชการประจ า 
ข้าราชการการเมือง ผู้น าชุมชนและประชาชน  ท าให้ประชาชนมีส่วนร่วม และกิจกรรมทุกกิจกรรมที่
เทศบาลด าเนินการล้วนเป็นกิจกรรมที่ตรงกับความต้องการของประชาชนท าให้เกิดการมีส่วนร่วมจาก
ประชาชนและประชาชนพึงพอใจเป็นอย่างมาก เป็นการเสริมส่วนที่ควรซ่อมสร้าง ภาระหน้าที่การ
งานที่บีบรัดกับการต้องประกอบอาชีพท าให้คนในชุมชนไม่มีปฏิสัมพันธ์กัน หรือว่ามีก็น้อยลงการที่
ชุมชนมีกิจกรรมนั้นท าให้เกิดประโยชน์ที่ทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะ
น ามาซึ่งความสามัคคี นั่นเองเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้ว่า ตลอดระยะเวลา นับถอยหลังไป ๙ ปีจนถึง
ปัจจุบันเป็นช่วงเวลาที่บ้านเมืองมีปัญหา ปัญหาหนึ่งที่สร้างความแตกแยกให้กับบ้านเมืองก็คือ ปัญหา
ทางการเมือง การมีกิจกรรมแบบนี้  ท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็งระดับชุมชน และรวมไปถึง
ระดับประเทศ  
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๔. การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล 
ก่อนการด าเนินการโครงการกิจกรรมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้วิจัยในฐานะผู้

ท างานด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งการลงพ้ืนที่ทั้ง ๒ ครั้งในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ และ
เชิงคุณภาพ ตั้งข้อสังเกตว่า มีการด าเนินการรับฟังความคิดเห็นก่อนทุกครั้ง การที่ประชาชนเข้าร่วม
การประชาคมเพ่ือรับฟัง ความคิดเห็นนั้น เป็นการเพ่ิมทักษะทางด้านการรับฟัง การมีส่วนร่วม และ
การแสดงออกทางความคิดให้เพ่ิมขึ้นแก่ประชาชน จากเคยเราได้รับโครงการอะไรต่างๆ นั้นก็เป็น
เพียงการโยนใส่ ทิ้งขว้างแล้วหนี การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นจะท าให้นโยบายที่เกิดจาก
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งเป็นสภาพปัญหาที่แท้จริง ของคนในพ้ืนที่จริงได้สะท้อน
ย้อนกลับไปสู่ ผู้ก าหนดนโยบาย และท่ีส าคัญเป็นการเพ่ิมทักษะการเข้าสังคม การอยู่ร่วมกับคนอ่ืนใน
สังคมปัจจุบันที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอีก นอกจากนั้น  

เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนทั้ งหลายได้ เห็นทางเลือกอ่ืนๆ ที่
นอกเหนือจากที่ตนคิดเห็นและประสบการณ์ที่จ ากัดของแต่ละบุคคลเพ่ือให้ได้ข้อสรุปที่เป็นผลจาก
การหลอมรวมของทุกความคิดมาเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด บนพื้นฐานการยอมรับสมาชิกโดยรวม 
นอกจากนัน้การส่งเสริมด้านจริยธรรมโดยการเน้นการด าเนินงานต่าง ๆ ของเทศบาลที่ต้องด าเนินการ
อย่างโปร่งใส และประชาชนต้องได้ประโยชน์อย่างแท้จริง ตลอดจนการส่งเสริมให้ประชาชนรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม   

๕. การปรับเปลี่ยนบริการสาธารณสุข 

ผู้วิจัยพิจารณาว่า การอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น การส่งต่อผู้ป่วยสู่โรงพยาบาล 
การจัดส่งเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรทางการแพทย์เพ่ือลงพ้ืนที่เยี่ยมเยียน ผู้ป่วย หรือว่ามีการสงสัยว่า
ผู้ป่วยจะได้มีการตรวจเบื้องต้นและแนะน าให้ ท าให้ลดอัตราความรุนแรงของโรคได้มาก เป็นการท าให้
ประชาชนในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รู้สึกว่ายังมีหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ตนเองได้ไว้ใจให้ความเห็นชอบเลือกไปปฏิบัติหน้าที่แทนตนไม่ได้ทอดทิ้ง เป็นสิ่งที่เรียกว่า 
“เจ็บก็เยี่ยมไข้ ตายก็เยี่ยมผี ดีก็ดูแลกัน” คนป่วยติดเตียง คนพิการ มีการจัดส่งอาสาสมัครไปช่วย
ดูแลอย่างสม่ าเสมอ และผู้น าเองก็ได้มีการออกเยี่ยมประชาชน ในทุกๆ ครั้งที่มีโอกาสอีกด้วย ท าให้
ประชาชนเกิดความประทับใจ เป็นสิ่งที่เรียกว่า จากใจถึงใจ  

๖. หากในอนาคตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการส่งเสริมสุขภาพของ
ประชาชนท่านคิดว่ากิจกรรมรูปแบบใดที่ตรงกับความต้องการของท่าน 

ปราชญ์กล่าวว่า คนสูงอายุ มองไปข้างหน้าด้วยความเศร้าใจ มองไปข้างหลังด้วยความ
อาลัย คนแก่อดีตยาว อนาคตสั้น ปกติมนุษย์ แต่จะไม่มองอนาคต นั่นเป็นส่วนบุคคล หากมีค าถาม
ขึ้นมาว่า หากอนาคตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันบางส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เช่น องค์กรบริหารส่วนต าบล ถูกยุบรวมอ านาจเข้ากับเทศบาลไปแล้ว แต่ว่างานวิจัยชิ้นนี้เกิดขึ้นก่อน  



๑๔๘ 

  

ดังนั้นผู้วิจัยมีความตั้งใจจะเสนอประเด็นส าคัญเกี่ยวกับส่วนส าคัญส่วนนี้ สรุปเป็นประเด็นส าคัญ 
ดังต่อไปนี้  

ควรด าเนินการเพ่ิมเติมดังนี้ ๑. จัดหาอุปกรณ์ในการด าเนินการเพ่ิมเติม เช่น จัดหา
เครื่องเสียง ๒. ควรให้ สปสช.มามีส่วนร่วมในเรื่องสุขภาพมากขึ้น เช่น ให้ด าเนินการด้านการส่งเสริม
สุขภาพ๑๕๗การจัดหาเครื่องออกก าลังกายตั้งไว้ในแต่ละจุดที่ส าคัญ ๆ เช่น ตามวัดต่าง ๆ เพ่ือให้ประ
ชาชนได้มาออกก าลังกายร่วมกัน และมีโอกาสพบปะพูดคุยกันมากขึ้นอันจะน ามาซึ่งจิตใจที่เบิก
บาน๑๕๘ส่งเสริมการจัดรวมวงดนตรีชุมชน โดยการน าบุคคลที่มีความสามารถเด่น ๆ ของแต่ละชุมชน
มารวมกัน โดยอาจจะให้วงดนตรีสี่วัยเป็นแกนน าก่อน๑๕๙การจัดให้มีหมอนวดแผนโบราณเพ่ือบริการ
คนในชุมชน โดยการน าคนในชุมชนไปฝึกการนวดให้เป็นมืออาชีพ และน ามานวดเพ่ือหารายได้ หรือ
สอนต่อคนในชุมชน๑๖๐เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด 
และการส่งเสริมแบบองค์รวมเนื่องจากเป็นการด าเนินการที่ยั่งยืนและท าให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนมากที่สุด๑๖๑ขึ้นอยู่กับบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อนาคตต้องโยงอดีต  
ทรัพยากร มิติทางสังคมวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ตลอดจนเรื่องจิตส านึก จิตวิญญาณ  ซึ่งต่างจาก
ปัญญา๑๖๒เพ่ิมส าหรับการออกก าลังกายส าหรับคนสูงอายุด้วยจะดีมากเช่นการ จัดการออกก าลังกาย
กระบี่กระบอง  การออกก าลังกายโดยการใช้ผ้ายืดเพ่ือลดการบาดเจ็บของผู้สูงอายุ อีกทั้งยังเป็น
กิจกรรมที่ใช้งบประมาณน้อยแต่ได้ประโยชน์มาก๑๖๓ 

จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key-Informants Interview) ผู้วิจัยสังเคราะห์ วิเคราะห์ ข้อมูล 
พิจารณาว่า การด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกรูปแบบควรใช้เวทีเพ่ือประชาคม 
ความพึงพอใจก่อน เช่นการจัดให้ กลุ่ม อ.ส.ม ผู้น าชุมชน เพ่ือเสนอเป็นญัตติต่าง ๆ โดยที่ท้องถิ่นไม่
ควรตั้งธงก่อนว่าจะท าอะไรแต่ควรถามประชาชนก่อน แล้วจึงยกร่างระเบียบต่าง ๆ โดยอย่าคัดลอก
จากท้องถิ่นอ่ืน หรือท้องถิ่นข้างเคียงเนื่องจากบริบทและความต้องการมีความแตกต่างกัน ดังนั้นควร
มุ่งความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่เป็นหลัก และต้องเป็นรูปแบบที่ตรงกับความต้องการของคนใน
ชุมชนมากที่สุด คือเรื่องของสุขศึกษากับประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความรู้เรื่องสุข

                                                           
๑๕๗สัมภาษณ์ นายสุนทร บุญมาก, ประธานชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ, ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๕๘สัมภาษณ์ นายพยบ นาคะบุตร, ประธานชมรมผู้สูงอายุวัดอินทาราม, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๕๙สัมภาษณ์ นายสุนทร บุญมาก, ประธานชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ, ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.  
๑๖๐สัมภาษณ์ นางเพลินตา คงรอด , ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน , ๒๖ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๖๑สัมภาษณ์ นายแพทย์ บัญชา พงษ์พาณิชย์, เลขาณุการหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ, ๑๑

พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๖๒สัมภาษณ์ นายสุรินทร์ กิจนิจชี, ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส) , ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๖๓สัมภาษณ์ นางวรี สุขเภรี, ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน (อสม) ประธาน

ชุมชนวัดวงค้อง, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
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ศึกษากับประชาชนในภาพรวม ที่ต่อเนื่องจะก่อให้เกิดความคิด การเปลี่ยนแปลงของตัวบุคคล
บุคลากรของเทศบาล บุคลากรของสถานีอนามัย และผู้เกี่ยวข้องต้องท าตนให้เป็นต้นแบบที่ดีต่อ
ประชาชน อาจจะท าเป็นโครงการสร้างต้นแบบ ให้คนในหน่วยงานเป็นต้นแบบมีสุขภาพดี เพ่ือให้
ประชาชนท าตามต้นแบบคนในหน่วยงานต้องสร้างแรงจูงใจให้คนในชุมชนมาเป็นต้นแบบโดยต้อง
พูดคุย เพ่ือให้ประชาชนรู้ เข้าใจ เพ่ือก้าวเข้าสู่การเป็นบุคคลต้นแบบ 

ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่า เทศบาลต้องหาวิธีการในการรองรับถึงสิ่งนี้ในอนาคต  เช่น 
อาจจะมีการพูดถึงตลอด ยกย่องเขาตลอด ท าให้เขาเกิดความภาคภูมิใจ เป็นคุณค่าทางด้านจิตใจ เพ่ือ
เป็นตัวอย่าง คือท าให้ดูให้คนในชุมชนเกิดแรงบันดาลใจ การส่งเสริมด้านสุขภาวะชุมชนจะต้องมี
รูปแบบใหม่ ๆ และไม่ยากต่อการปฏิบัติในการท ากิจกรรม หรือสถานที่ต้องเหมาะสมและอยู่ใกล้
ชุมชน อุปกรณ์ต้องมีเพียงพอต่อประชาชนที่สนใจ ควรจัดหาผู้ให้ความรู้หลาย ๆ เรื่อง ของการพัฒนา
และส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในชุมชน และ ใน ๑ ปี เทศบาลต้องมีกิจกรรมร่วมกับชุมชนในด้าน
สุขภาวะ สุขภาพ ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ความคิด 

ประกอบกับการที่ผู้วิจัย ท างานด้านองค์กรปกครองส่วนถิ่นและ มีความสนใจเรื่อง
สุขภาพ กอปรกับการสนใจเรื่องการปฏิบัติธรรม จึงพิจารณาว่าในอนาคต ศาสนาจะเป็นวิถีแห่งการ
รักษาดุลภาพของชีวิต หัวใจส าคัญ คือ การค านึงถึงความส าคัญของชีวิตอ่ืนและสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 
นอกจากตัวเอง ซึ่งก็คือการลด ละ ความเห็นแก่ตัว และท าความเข้าใจระบบของชีวิตอย่างถูกต้อง 
เพราะว่าในพ้ืนที่ภาคกลางตอนบนนั้น มีความหลากหลายทางศาสนา ทุกศาสนามีหลักค าสอนหลัก
ปฏิบัติที่น าไปสู่การลดละความเห็นแก่ตัว ให้ค านึงถึงเพ่ือนมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอ่ืน และมีความเชื่อว่า
ทุกศาสนามีความมุ่งหมายที่ไม่ต่างกัน คือ มุ่งที่จะรักษาความสมดุลหรือความสงบสุขของสรรพสิ่งใน
โลก โดยศาสนาจะให้ความส าคัญกับการจัดระเบียบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ ระหว่าง
มนุษย์กับชีวิตอ่ืน และสิ่งแวดล้อมศาสนาจึงถือเป็นแบบแผนของการด าเนินชีวิตที่เอ้ือต่อการรักษา
ดุลยภาพของชีวิตและระบบทั้ งมวลอย่างแท้จริง ทั้งการด าเนินชีวิตร่างกาย จิตใจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนื่อง เกี่ยวพันธ์ทั้งมนุษย์ สัตว์เดรัจฉาน กับต้นไม้ กับแผ่นดิน อยู่อย่าง 
ประสานเกี่ยวพันธ์กัน ผู้วิจัยจึงใคร่จะแสดงให้เห็นความเก่ียวพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน 



๑๕๐ 

  

   
แผนภาพที่ ๔.๒ สุขภาพแบบองค์รวมในอนาคต กาย, จิต, ปัญญา, สังคม 
 
จากแผนภาพผู้วิจัยมีความตั้งใจจะน าเสนอว่า ในอนาคตสุขภาพทางด้านร่างกาย ต้อง

เป็นร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรคหรือความเจ็บป่วย แต่ว่าสุขภาพทางด้านร่างกายจะไป
ถึงจุดนั้นต้องมีปัจจัยที่ส าคัญ คือ อาหารและโภชนาการต้องไม่เกิดจากการปนเปื้อน ภาคกลาง
ตอนบนเป็นพื้นที่ที่โชคดีเพราะว่า ตั้งอยู่ในพื้นที่เกษตรกร สมรรถนะทางกายสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
ต่างๆ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่อากาศดี เป็นเมืองอุตสาหกรรมที่ยังเติบโตไม่เต็มที่ มีนิคมอุตสาหกรรมไม่
มาก เป็นพื้นที่สภาวะทางเศรษฐกิจที่เพียงพอ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีส่งเสริมภาวะสุขภาพ  

ทางด้านจิตใจ เป็นมิติของสภาวะทางจิตใจหรืออารมณ์ เช่น อารมณ์ต้องแจ่มใส ไม่ขุ่น
มัว ด้วยข่าวสารที่ไร้หลักอ้างอิง ปลอดโปล่ง ไม่มีความกังวล มีความสุข ปัจจัยส าคัญที่จะท าให้
ประชาชนไปถึงจุดนั้นได้ คือ การจัดการความเครียด การดูแลไม่ให้เกิดภาวะวิกฤติทางอารมณ ์

ทางด้านปัญญา เป็นสุขภาพในด้านการเป็นผู้มีการศึกษา มีความรู้ เฉลียวฉลาด รู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลง เป็นภูมิคุ้มกันทางสังคม สามารถประกอบอาชีพ และประสบความส าเร็จในชีวิต
เป็นส่วนใหญ่ 

ทางด้านสังคมความผาสุกของครอบครัวของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ภาคกลาง
ตอนบน ต้องเป็นสังคมและชุมชน โดยการมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สามารถให้การดูแลช่วยเหลือ 
ซึ่งกันและกัน มีความเอ้ืออาทรเสมอภาค มีความยุติธรรม สันติสุข วัฒนธรรมชุมชน และมีระบบ
บริการทีดีและทั่วถึง 
 
 
 
 

ประชาชน
ภาคกลางตอนบน

ปัญญา
รู้เท่าทันโลก มี
น้ าใจ นึกถึง
ส่วนรวม

สังคม
เอื้ออาทร 
อบอุ่น 

ปลอดภัย

กาย
แข็งแรง กิน
เป็นอยู่เป็น 
สัมมาชีพ

จิต
สงบ เป็นอิสระ 

เบิกบาน



๑๕๑ 

  

๔.๒ ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
       ๔.๒.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ( Questionnaires) 
 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ทั้ง ๒ กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน ๔๐๐ คนจ าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก รายได้ต่อเดือน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๑ แสดงจ านวน และค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

      (n=๔๐๐) 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

๑. เพศ                                    
       ชาย 
       หญิง 

 
๒๒๐ 
๑๘๐ 

 
๕๕.๐๐ 
๔๕.๐๐ 

๒. อายุ     
       ๑๘ – ๒๘ ปี 
       ๒๙ –๓๙ ปี             
       ๔๐ –๕๐ ปี 
       ๕๑ – ๖๑ ปี 
       ๖๒ ปีขึ้นไป                                  

 
๑๓๕ 
๘๖ 
๖๘ 
๖๕ 
๔๖ 

 
๓๓.๗๕ 
๒๑.๕๐ 
๑๗.๐๐ 
๑๖.๒๕ 
๑๑.๕๐ 

๓. สถานภาพ 
       โสด 
       สมรส 
       หย่าร้าง/แยกกันอยู่    

 
๑๓๑ 
๑๙๗ 
๗๒ 

 
๓๒.๗๕ 
๔๙.๒๕ 
๑๘.๐๐ 

๔. ระดับการศึกษา 
       มัธยมศึกษา                              
       ปวช /ปวส 
       ปริญญาตรี 
       ปริญญาโทข้ึนไป 
       อ่ืน ๆ.............................. 

 
๘๑ 

๑๒๗ 
๑๐๐ 
๕๔ 
๓๘ 

 
๒๐.๒๕ 
๓๑.๗๕ 
๒๕.๐๐ 
๑๓.๕๐ 
๙.๕๐ 

๕. อาชีพหลัก 
       รับจ้างทั่วไป/ค้าขาย 
       รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
       เกษตรกร/ชาวสวน/ประมง 
       พนักงานบริษัทเอกชน 
       ธุรกิจส่วนตัว   
       อ่ืน................ 

 
๔๖ 
๖๖ 
๙๕ 

๑๑๙ 
๓๙ 
๓๕ 

 
๑๑.๕๐ 
๑๖.๕๐ 
๒๓.๗๕ 
๒๙.๗๕ 
๙.๗๕ 
๘.๗๕ 

 



๑๕๒ 

  

ตารางท่ี ๔.๑ แสดงจ านวน และค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

๖. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

       ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท 
       ๑๕‚๐๐๑-๒๐‚๐๐๐ บาท  
       ๒๐‚๐๐๑–๒๕‚๐๐๐ บาท 
       ๒๕‚๐๐๑–๓๐‚๐๐๐ บาท 
       ๓๐‚๐๐๑ บาท ขึ้นไป     

 

๑๒๔ 

๑๑๘ 

๕๓ 

๗๕ 

๓๐ 

 

๓๑.๐๐ 

๒๙.๕๐ 
๑๓.๒๕ 
๑๘.๗๕ 

๗.๕๐ 

 
จากตารางที่ ๔.๑ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จ านวน ๒๒๐ คน คิด

เป็นร้อยละ ๕๕.๐๐  มีอายุระหว่าง ๑๘ – ๒๘ ปี จ านวน ๑๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๗๕ มี
สถานภาพ สมรส จ านวน ๑๙๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๒๕ มีระดับการศึกษา ปวช./ปวส. จ านวน 
๑๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๗๕ มีอาชีพหลักเป็น พนักงานบริษัทเอกชน จ านวน  ๑๑๙ คิดเป็นร้อย
ละ ๒๙.๗๕ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่เกิน ๑๕‚๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๐๐ 

           ๔.๒.๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพื่อประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน ดังนี้ 
 

ตารางท่ี ๔.๒ แสดงค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็นของประชาชน
ที่มีต่อการส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นภาคกลางตอนบน ด้านการจัดการคน  (Man) 

   (n=๔๐๐) 
การจัดการคน (Man) ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 

๑. หน่วยงานมีนโยบายด้านสขุภาวะเพ่ือประชาชน ๓.๖๑ .๓๕ มาก 

๒. องค์กรท้องถิ่นได้จัดอัตราก าลังคนเพ่ือการดูแลสุขภาวะของ
ประชาชนอย่างเพียงพอ 

๓.๘๙ .๓๐ มาก 

๓. หน่วยงานมีการส่งบุคลากรไปพัฒนา ฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับ
โครงการสุขภาวะอย่างต่อเนื่อง 

๓.๗๑ .๓๘ มาก 

๔. หน่วยงานมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษด้านสุขภาวะ ๓.๕๔ .๒๘ มาก 
๕. หน่วยงานได้ส่งบุคลากรเพ่ือดูแลสุขภาวะของประชาชนอย่าง
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

๓.๖๐ .๔๒ มาก 

รวม ๓.๖๗ .๓๕ มาก 
 



๑๕๓ 

  

จากตาราง ๔.๒ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบ
องค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน ด้านการจัดการคน โดยรวม
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ๓.๖๗) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความเห็นระดับมากทุกข้อ 
ตามล าดับ ได้แก่ องค์กรท้องถิ่นได้จัดอัตราก าลังคนเพ่ือการดูแลสุขภาวะของประชาชนอย่างเพียงพอ 
(ค่าเฉลี่ย ๓.๘๙) รองลงมา หน่วยงานมีการส่งบุคลากรไปพัฒนา ฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับโครงการสุข
ภาวะอย่างต่อเนื่อง (ค่าเฉลี่ย ๓.๗๑)  และ หน่วยงานมีนโยบายด้านสุขภาวะเพ่ือประชาชน  (ค่าเฉลี่ย  
๓.๖๑) 
 
ตารางท่ี ๔.๓  แสดงค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็นของประชาชน

ที่มีต่อการส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นภาคกลางตอนบน ด้านการจัดการงบประมาณ (Money) 

                                                                                 (n=๔๐๐) 
การจัดการงบประมาณ  (Money) ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปล
ผล 

๑. การจัดสรรงบประมาณอย่างรวดเร็วในกรณีการดูแลสุขภาวะของ
ประชาชน 

๓.๘๔ .๒๕ มาก 

๒. หน่วยงานจัดสรรงบประมาณโครงการสุขภาวะอย่างเพียงพอ และ
ต่อเนื่อง 

๓.๘๐ .๓๓ มาก 

๓. หน่วยงานได้ใช้จ่ายงบประมาณด้านสุขภาวะอย่างประหยัด มี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

๓.๗๕ .๒๙ มาก 

๔. การจัดการงบประมาณด้านสุขภาวะจะมีประชาชนเข้ามีเกี่ยวข้อง
อย่างสม่ าเสมอ 

๓.๖๔ .๕๐ มาก 

๕. หน่วยงานประสบปัญหาอย่างมากต่อการจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
การดูแลสุขภาวะของประชาชน 

๓.๖๔ .๓๑ มาก 

รวม ๓.๗๓ .๓๒ มาก 
 
จากตาราง ๔.๓  พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการจัดการสุขภาวะ

แบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน ด้านการจัดการ
งบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ๓.๗๓)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความเห็น
ระดับมากทุกข้อ ตามล าดับ ได้แก่ การจัดสรรงบประมาณอย่างรวดเร็วในกรณีการดูแลสุขภาวะของ
ประชาชน (ค่าเฉลี่ย ๓.๘๔) รองลงมา หน่วยงานจัดสรรงบประมาณโครงการสุขภาวะอย่างเพียงพอ 
และต่อเนื่อง (ค่าเฉลี่ย ๓.๘๐) และ หน่วยงานได้ใช้จ่ายงบประมาณด้านสุขภาวะอย่างประหยัด มี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  (ค่าเฉลี่ย ๓.๗๕) 

 



๑๕๔ 

  

ตารางที่ ๔.๔ แสดงค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็นของประชาชน
ที่มีต่อการส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นภาคกลางตอนบน ด้านการจัดการทั่วไป (Management) 

   (n=๔๐๐) 
การจัดการทั่วไป ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 

๑. หน่วยงานได้ท า MOU กับเครือข่ายภายนอกด้านการจัดการสุข
ภาวะ 

๓.๕๓ .๔๔ มาก 

๒. มีการวางแผน การปฏิบัติตามแผน และการประเมินผลแผนส าหรับ
การจัดการด้านสุขภาวะอย่างเป็นระบบ 

๓.๙๔ .๒๐ มาก 

๓. หน่วยมีลักษณะเป็นผู้น ามืออาชีพ และค านึงถึง ผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมเป็นหลัก เช่น การความคิดริเริ่ม และการตัดสินใจที่สนับสนุน
การจัดการด้านสุขภาวะทั้งอย่างเป็น ทางการและไม่เป็นทางการ 

๔.๐๓ .๑๑ มาก 

๔. หน่วยงานมีระบบการจัดการสุขภาวะโดยการจัดตั้งศูนย์ประสาน 
และเครือข่ายภาคประชาชน 

๓.๗๔ .๒๖ มาก 

๕. ภาพรวมทั้งหมด หน่วยงานมีปัญหาการจัดการด้านสุขภาวะ ตาม
กรอบแนวคิด 6M ด้าน ได้แก่ ด้าน (๑) การจัดการคน (๒) การจัดการ
งบประมาณ (๓) การจัดงานทั่วไป (๔) การจัด วัสดุอุปกรณ์ (๕)การ
จัดการคุณธรรม จริยธรรม และ (๖) การให้บริการประชาชน 

๓.๙๓ .๒๒ มาก 

รวม ๓.๘๓ ๐.๒๕ มาก 
 

จากตาราง ๔.๔ พบว่า การส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน ด้านด้านการจัดการทั่วไป  โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย ๓.๘๓ ประชาชนมีความเห็นเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ มีความเห็นระดับมากทุกข้อ 
คือ หน่วยมีลักษณะเป็นผู้น ามืออาชีพ และค านึงถึง ผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก เช่น การ
ความคิดริเริ่ม และการตัดสินใจที่สนับสนุนการจัดการด้านสุขภาวะทั้งอย่างเป็น ทางการและไม่เป็น
ทางการ ค่าเฉลี่ย ๔.๐๓ รองลงมา มีการวางแผน การปฏิบัติตามแผน และการประเมินผลแผนส าหรับ
การจัดการด้านสุขภาวะอย่างเป็นระบบ ค่าเฉลี่ย ๓.๙๔   และ ภาพรวมทั้งหมด หน่วยงานมีปัญหา
การจัดการด้านสุขภาวะ ตามกรอบแนวคิด 6M ด้าน ได้แก่ ด้าน (๑) การจัดการคน (๒) การจัดการ
งบประมาณ (๓) การจัดงานทั่วไป (๔) การจัด วัสดุอุปกรณ์ (๕)การจัดการคุณธรรม จริยธรรม และ 
(๖) การให้บริการประชาชน  ค่าเฉลี่ย ๓.๙๓    
 



๑๕๕ 

  

ตารางท่ี ๔.๕ แสดงค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็นของประชาชน
ที่มีต่อการส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นภาคกลางตอนบน ด้านวัสดุอุปกรณ์/เครื่องมือ (Machine) 

   (n=๔๐๐) 
วัสดุอุปกรณ์/เครื่องมือ ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 

๑. หน่วยงานมีวัสดุ อุปกรณ์อย่างเพียงพอต่อจัดการสุขภาวะ ๓.๗๒ .๓๑ มาก 

๒. หน่วยงานมีแผนงานเพื่อน าเทคโนโลยีสมัยมาใช้การจัดการสุขภาวะ ๓.๖๔ .๔๑ มาก 
๓. มีการบ ารุง ดูแล รักษาเครื่องบันทึกภาพ-เสียงคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีอ่ืน ๆ อย่างถูกต้อง 

๓.๗๕ .๓๐ มาก 

๔. วัสดุ อุปกรณ์มีผลต่อการจัดการสุขภาวะเพ่ือประชาชนอย่างมาก ๓.๙๒ .๓๘ มาก 
๕. มีความรู้ความเข้าใจในการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่น ามาใช้ในการ
จัดการสุขภาวะ 

๓.๗๖ .๒๖ มาก 

รวม ๓.๗๖ .๓๓ มาก 
 
จากตาราง ๔.๕ พบว่า การส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน ด้านวัสดุอุปกรณ์/เครื่องมือ  โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย ๓.๗๖ ประชาชนมีความเห็นเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ มีความเห็นระดับมากทุกข้อ 
คือ วัสดุ อุปกรณ์มีผลต่อการจัดการสุขภาวะเพ่ือประชาชนอย่างมาก  ค่าเฉลี่ย ๓.๙๒  รองลงมา มี
ความรู้ความเข้าใจในการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่น ามาใช้ในการจัดการสุขภาวะ ค่าเฉลี่ย ๓.๗๖   
และ มีการบ ารุง ดูแล รักษาเครื่องบันทึกภาพ-เสียงคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีอ่ืน ๆ อย่างถูกต้อง
ค่าเฉลี่ย ๓.๗๕ 

ตารางท่ี ๔.๖ แสดงค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็นของประชาชน
ที่มีต่อการส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นภาคกลางตอนบน ด้านการบริการประชาชน (Market) 

   (n=๔๐๐) 
การบริการประชาชน ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 
๑. หน่วยงานได้โอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
จัดการด้านสุขภาวะที่สอดคลองกับความต้องการของประชาชน 

๓.๘๙ .๒๖ มาก 

๒. หน่วยงานมีการประเมินผลความต้องการของประชาชนที่เกี่ยวกับ
การจัดการสุขภาวะ 

๓.๗๗ .๓๕ มาก 



๑๕๖ 

  

ตารางท่ี ๔.๖ แสดงค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็นของประชาชน
ที่มีต่อการส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นภาคกลางตอนบน ด้านการบริการประชาชน (Market) (ต่อ) 

การบริการประชาชน ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 
๓. หน่วยงานสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนที่
เกี่ยวกับการจัดการสุขภาวะ 

๓.๔๕ .๓๓ มาก 

๔. หน่วยงานมีแผนโครงการพัฒนา การฝึกอบรมเพ่ือความรู้ความ
เข้าใจในการจัดการสุขภาวะ 

๓.๖๑ .๒๙ มาก 

๕. การจัดการบริการประชาชนด้านสุขภาวะค่อนข้างมีปัญหาและ
อุปสรรค 

๓.๕๑ .๒๘ มาก 

รวม ๓.๖๕ .๓๐ มาก 
 

จากตาราง ๔.๖ พบว่า การส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน ด้านการบริการประชาชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย ๓.๖๕  ประชาชนมีความเห็นเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ มีความเห็นระดับมากทุกข้อ 
คือ หน่วยงานได้โอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการด้านสุขภาวะที่สอดคลอง
กับความต้องการของประชาชน  ค่าเฉลี่ย ๓.๘๙  รองลงมา หน่วยงานมีการประเมินผลความต้องการ
ของประชาชนที่เกี่ยวกับการจัดการสุขภาวะ ค่าเฉลี่ย ๓.๗๗   และ มีหน่วยงานมีแผนโครงการพัฒนา 
การฝึกอบรมเพ่ือความรู้ความเข้าใจในการจัดการสุขภาวะ ค่าเฉลี่ย ๓.๖๑ 

 
ตารางท่ี ๔.๗ แสดงค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็นของประชาชน

ที่มีต่อการส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นภาคกลางตอนบน ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Morality) 

   (n=๔๐๐) 
คุณธรรม จริยธรรม ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 

๑. ผู้บริหาร และบุคลากรมีจิตส านึกในการส่งเสริมสุขภาวะเพ่ือ
ประชาชน 

๓.๖๑ .๒๙ มาก 

๒. ผู้บริหาร และบุคลากรได้น าหลักพุทธมาส่งเสริมสุขภาวะมาใช้ใน
การด าเนินงาน 

๓.๘๑ .๓๖ มาก 

๓. ผู้บริหาร และบุคลากรมีความทุ่มเท เสียสละในการด าเนินตาม
โครงการสุขภาวะ 

๓.๘๕ .๒๙ มาก 



๑๕๗ 

  

ตารางท่ี ๔.๗ แสดงค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็นของประชาชน
ที่มีต่อการส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นภาคกลางตอนบน ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Morality) (ต่อ) 

คุณธรรม จริยธรรม ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 

๔. ผู้บริหาร และบุคลากรยึดหลักธรรมาภิบาลในการจัดการสุขภาวะ ๓.๘๐ .๓๘ มาก 
๕. ผู้บริหาร และบุคลากรสามารถเป็นต้นในการจัดการสุขภาวะตนเอง ๓.๘๖ .๑๗ มาก 

รวม ๓.๗๙ .๓๐ มาก 
 

จากตาราง ๔.๗ พบว่า การส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน ด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย ๓.๗๙  ประชาชนมีความเห็นเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ มีความเห็นระดับมากทุกข้อ 
คือ ผู้บริหาร และบุคลากรสามารถเป็นต้นในการจัดการสุขภาวะตนเอง  ค่าเฉลี่ย ๓.๘๖  รองลงมา 
ผู้บริหาร และบุคลากรมีความทุ่มเท เสียสละในการด าเนินตามโครงการสุขภาวะ ค่าเฉลี่ย ๓.๘๕   
และ ผู้บริหาร และบุคลากรได้น าหลักพุทธมาส่งเสริมสุขภาวะมาใช้ในการด าเนินงาน ค่าเฉลี่ย ๓.๘๑ 
 
ตารางท่ี ๔.๘  แสดงค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็นของประชาชน

ที่มีต่อการส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นภาคกลางตอนบนมีแนวทางการด าเนินงานสามารถสรุปได้ดังนี้ 

   (n=๔๐๐) 
การส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพื่อประชาชนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน  
 

ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 

       ๑.ด้านการจัดการคน (Man) ๓.๖๗ .๓๕ มาก 
       ๒.ด้านการจัดการงบประมาณ (Money)  ๓.๗๓ .๓๒ มาก 
       ๓.ด้านการจัดการทั่วไป (Management) ๓.๘๓ .๒๕ มาก 
       ๔.ด้านวัสดุอุปกรณ์/เครื่องมือ (Machine) ๓.๗๖ .๓๓ มาก 
       ๕.ด้านการบริการประชาชน (Market) ๓.๖๕ .๓๐ มาก 
       ๖.ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Material) ๓.๗๙ .๓๐ มาก 

รวม ๓.๗๔ .๓๐ มาก 
 



๑๕๘ 

  

จากตาราง ๔.๘  พบว่า การส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน จ านวน ๖ ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย ๓.๗๔  
ประชาชนมีความเห็นเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ มีความเห็นระดับมากทุกข้อ คือ ด้านการ
จัดการทั่วไป (Management)  ค่าเฉลี่ย ๓.๘  รองลงมา ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Material)  
ค่าเฉลี่ย ๓.๗๙   และ ด้านวัสดุอุปกรณ์/เครื่องมือ (Machine) ค่าเฉลี่ย ๓.๗๖ 

๔.๒.๕  ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักพุทธธรรมส าหรับการจัดการสุขภาวะเพื่อประชาชน 
ได้ดังนี ้
 
ตารางท่ี ๔.๙  แสดงค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็นของประชาชน

ที่มีต่อหลักพุทธธรรมส าหรับการจัดการสุขภาวะเพ่ือประชาชน ด้านฉันทะ 
(n=๔๐๐) 

ด้านฉันทะ ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 
๑.หน่วยงานมีนโยบายการสร้างจิตส านึกให้กับบุคลากรเพ่ือการดูแล
สุขภาวะของประชาชน 

๓.๔๗ .๔๐ ปานกลาง 

๒.หน่วยงานสนับสนุนงบประมาณในการดูแลสุขภาวะของประชาชน
อย่างเต็มที ่

๓.๔๕ .๓๔ ปานกลาง 

๓.โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานสามารถบริการ
ประชาชนด้านสุขภาวะอย่างเพียงพอต่อความต้องการ 

๓.๓๓ .๔๐ ปานกลาง 

๔.มีการจัดหาอุปกรณ์/เครื่องมือสมัยใหม่มาปรับใช้เพ่ือการจัดการสุข
ภาวะของประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

๓.๘๒ .๒๕ มาก 

๕.หน่วยงานมีการให้ก าลังใจแก่บุคลากรและประชาชนต่อการด าเนิน
ด้านสุขภาวะอย่างมาก 

๓.๕๔ .๔๑ มาก 

๖. หน่วยงานมีการจัดการระบบ กลไกต่าง ๆเพ่ือรองรับงานด้านสุข
ภาวะของประชาชนอย่างเต็มที่ 

๓.๙๘ .๒๕ มาก 

รวม ๓.๖๐ .๓๔ มาก 

 
จากตาราง ๔.๙  พบว่า หลักพุทธธรรมส าหรับการจัดการสุขภาวะเพ่ือประชาชน ด้าน

ฉันทะ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย ๓.๖๐  ประชาชนมีความเห็นเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้ มีความเห็นระดับมากทุกข้อ คือ หน่วยงานมีการจัดการระบบ กลไกต่าง ๆเพ่ือรองรับงานด้านสุข
ภาวะของประชาชนอย่างเต็มที่  ค่าเฉลี่ย ๓.๙๘  รองลงมา มีการจัดหาอุปกรณ์/เครื่องมือสมัยใหม่มา
ปรับใช้เพ่ือการจัดการสุขภาวะของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ค่าเฉลี่ย ๓.๘๒ และ หน่วยงานมีการให้
ก าลังใจแก่บุคลากรและประชาชนต่อการด าเนินด้านสุขภาวะอย่างมาก  ค่าเฉลี่ย ๓.๕๔ 
 



๑๕๙ 

  

 
ตารางที่ ๔.๑๐  แสดงค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็นของ

ประชาชนที่มีต่อหลักพุทธธรรมส าหรับการจัดการสุขภาวะเพ่ือประชาชน ด้านวิริยะ 
   (n=๔๐๐) 

ด้านวิริยะ ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 
๑.บุคลากรมีความขยันหมั่นเพียรในการท างานด้านสุขภาวะ ๓.๓๙ .๓๖ ปานกลาง 

๒.งบประมาณมีผลที่ส าคัญอย่างมากที่จะท าให้การด าเนินด้านสุข
ภาวะประสบผลส าเร็จ 

๓.๖๑ .๒๔ มาก 

๓.หน่วยงานมีการส่งเสริมระบบการบริการด้วยวิธีการเข้าใจบริบทใน
วิถีชีวิตของประชาชน 

๓.๕๖ .๓๖ มาก 

๔.การน าอุปกรณ์/เครื่องมือไปใช้ได้อย่างเต็มสมรรถนะ และคุ้มค่ามี
ประสิทธิภาพต่อการลงทุน 

๓.๘๑ .๓๘ มาก 

๕. ผู้บริหารองค์กรมีความพยายามในการให้ก าลังใจ ดูแลสวัสดิการ
แก่บุคลากรและประชาชนเพื่อการจัดการสุขภาวะ 

๓.๕๓ .๔๖ มาก 

๖. หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาวะในพ้ืนที่เป้าหมาย
อย่างชัดเจน 

๓.๙๙ .๒๒ มาก 

รวม ๓.๖๕ .๓๔ มาก 
 

จากตาราง ๔.๑๐  พบว่า หลักพุทธธรรมส าหรับการจัดการสุขภาวะเพ่ือประชาชน ด้าน
วิริยะ  โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย ๓.๖๕  ประชาชนมีความเห็นเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้ มีความเห็นระดับมากทุกข้อ คือ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาวะในพ้ืนที่
เป้าหมายอย่างชัดเจน  ค่าเฉลี่ย ๓.๙๙  รองลงมา การน าอุปกรณ์/เครื่องมือไปใช้ได้อย่างเต็ม
สมรรถนะ และคุ้มค่ามีประสิทธิภาพต่อการลงทุน ค่าเฉลี่ย ๓.๘๑   และ งบประมาณมีผลที่ส าคัญ
อย่างมากที่จะท าให้การด าเนินด้านสุขภาวะประสบผลส าเร็จ  ค่าเฉลี่ย ๓.๖๑ 

ตารางที่ ๔.๑๑   แสดงค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่อหลักพุทธธรรมส าหรับการจัดการสุขภาวะเพ่ือประชาชน ด้านจิตตะ 

   (n=๔๐๐) 
ด้านจิตตะ ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 

๑. บุคลากรมีความม่ันใจ มั่นคง และเชื่อมั่นในการด าเนินงานด้านสุข
ภาวะของหน่วยงาน 

๓.๔๔ .๒๙ ปานกลาง 

 



๑๖๐ 

  

ตารางที่ ๔.๑๑   แสดงค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่อหลักพุทธธรรมส าหรับการจัดการสุขภาวะเพ่ือประชาชน ด้านจิตตะ (ต่อ) 

ด้านจิตตะ ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 

๒. หน่วยงานสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอต่อการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ด้านสุขภาวะ 

๓.๖๐ .๓๖ มาก 

๓. ผู้น าและบุคลากรมีความตั้งใจอย่างมากเพ่ือการบริการประชาชน
ด้านสุขาวภาวะ 

๔.๑๙ .๑๑ มาก 

๔. หน่วยงานมีบุคลาการที่สามารถใช้อุปกรณ์/เครื่องมือส าหรับการ
ด าเนินด้านสุขภาวะให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๓.๘๕ .๒๑ มาก 

๕. ในขณะปฏิบัติงานผู้บริหาร หัวหน้างานมักจะมีพฤติกรรมการให้
ก าลังใจแก่บุคลากรเสมอ ๆ 

๓.๗๗ .๑๕ มาก 

๖. หน่วยงานที่มาตรฐาน ตัวชีว้ัด และการประเมินผลในการ
ด าเนินการจัดการสุขภาวะ 

๓.๗๙ .๒๔ มาก 

รวม ๓.๗๗ .๒๙ มาก 
 

จากตาราง ๔.๑๑  พบว่า หลักพุทธธรรมส าหรับการจัดการสุขภาวะเพ่ือประชาชน ด้าน
จิตตะ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย ๓.๗๗  ประชาชนมีความเห็นเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้ มีความเห็นระดับมากทุกข้อ คือ หน่วยงานมีบุคลาการที่สามารถใช้อุปกรณ์/เครื่องมือส าหรับการ
ด าเนินด้านสุขภาวะให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ค่าเฉลี่ย ๓.๘๕  รองลงมา หน่วยงานที่มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
และการประเมินผลในการด าเนินการจัดการสุขภาวะ ค่าเฉลี่ย ๓.๗๙ และ ในขณะปฏิบัติงานผู้บริหาร 
หัวหน้างานมักจะมีพฤติกรรมการให้ก าลังใจแก่บุคลากรเสมอๆ  ค่าเฉลี่ย ๓.๗๗ 

ตารางที่ ๔.๑๒   แสดงค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่อหลักพุทธธรรมส าหรับการจัดการสุขภาวะเพ่ือประชาชน ด้านวิมังสา 

   (n=๔๐๐) 
ด้านวิมังสา ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 

๑. บุคลากรมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะด้านสุขภาวะได้
ดี 

๓.๑๕ .๓๔ ปานกลาง 

๒.หน่วยงานสามารถจัดหางบประมาณจากภายนอกได้เสมอในกรณีท่ี
งบประมาณไม่เพียงพอ 

๓.๓๖ .๔๐ ปานกลาง 

๓. หน่วยงานจะมีวิธีการใหม่ ๆ เ พ่ือการบริการประชาชน ให้
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่เป้าหมาย 

๓.๕๒ .๓๑ มาก 

 



๑๖๑ 

  

ตารางที่ ๔.๑๒ แสดงค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่อหลักพุทธธรรมส าหรับการจัดการสุขภาวะเพ่ือประชาชน ด้านวิมังสา 
(ต่อ) 

ด้านวิมังสา ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 

๔. บุคลากรมีความเข้าใจในการดูแล รักษาอุปกรณ์/เครื่องมืออย่าง
ถูกต้อง และเหมาะสม 

๔.๐๖ .๑๔ มาก 

๕. หน่วยงานมีแนวทางในการให้ก าลังใจที่หลากหลายรูปแบบต่อ
บุคลากรที่ด าเนินงานด้านสุขภาวะได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 

๔.๐๔ .๒๔ มาก 

๖. การจัดการด้านสุขภาวะที่ผ่านมาของหน่วยงานมีความส าเร็จ
ลุล่วงภารกิจไปด้วยดี 

๓.๗๓ .๒๒ มาก 

รวม ๓.๖๔ .๒๘ มาก 
 

จากตาราง ๔.๑๒   พบว่า หลักพุทธธรรมส าหรับการจัดการสุขภาวะเพ่ือประชาชน ด้าน
วิมังสาโดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย ๓.๖๔  ประชาชนมีความเห็นเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้ มีความเห็นระดับมากทุกข้อ คือ บุคลากรมีความเข้าใจในการดูแล รักษาอุปกรณ์/เครื่องมืออย่าง
ถูกต้อง และเหมาะสม  ค่าเฉลี่ย ๔.๐๖  รองลงมา หน่วยงานมีแนวทางในการให้ก าลังใจที่หลากหลาย
รูปแบบต่อบุคลากรที่ด าเนินงานด้านสุขภาวะได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ค่าเฉลี่ย ๔.๐๔   และ การ
จัดการด้านสุขภาวะที่ผ่านมาของหน่วยงานมีความส าเร็จลุล่วงภารกิจไปด้วยดี  ค่าเฉลี่ย ๓.๗๓ 
 บทสรุปการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพื่อประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นภาคกลางตอนบน โดยการบูรณาการด้วยหลักพุทธธรรมสามารถสามารถหาค่าเฉลี่ยโดย
ท าในรูปตารางดังนี้ 
ตารางที่ ๔.๑๓   แสดงค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็นของ

ประชาชนที่มีต่อการบูรณาการด้วยหลักพุทธธรรม ส าหรับการจัดการสุขภาวะเพ่ือ
ประชาชน 

   (n=๔๐๐) 
หลักพุทธธรรมส าหรับการจัดการสุขภาวะเพื่อประชาชน ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 

๑. ด้านฉันทะ ๓.๖๐ .๓๔ มาก 

๒. ด้านวิริยะ ๓.๖๕ .๓๔ มาก 
๓. ด้านจิตตะ ๓.๗๗ .๒๙ มาก 
๔. ด้านวิมังสา ๓.๖๔ .๒๘ มาก 

รวม ๓.๖๗ .๓๑ มาก 



๑๖๒ 

  

 
จากตาราง ๔.๑๓ พบว่า หลักพุทธธรรมส าหรับการจัดการสุขภาวะเพ่ือประชาชนจ านวน 

๔ ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย ๓.๖๗  ประชาชนมีความเห็นเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้ มีความเห็นระดับมากทุกข้อ คือ ด้านจิตตะ  ค่าเฉลี่ย ๓.๗๗  รองลงมา ด้านวิริยะ  ค่าเฉลี่ย 
๓.๖๕  และ ด้านวิมังสา ค่าเฉลี่ย ๓.๖๔ 
 
           ๔.๒.๓ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพื่อประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน ดังนี้ 
 
ตารางที่ ๔.๑๔ แสดงค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็นของ

ประชาชนที่มีต่อการส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน การจัดการสุขภาวะทางกาย 

   (n=๔๐๐) 
การจัดการสุขภาวะทางกาย ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับ
ชุมชน โรงเรียน 

๓.๓๙ .๖๐ ปานกลาง 

๒. มีการเชิญชวน รณรงค์เพ่ือให้ประชาชนมาร่วมกันออกก าลังกาย 
และดูแลสุขภาพของตนเอง 

๓.๖๐ .๔๑ มาก 

๓. มีการสร้างและเพ่ิมศักยภาพของระบบนิเวศน์สังคมให้ดีขึ้นอันจะ
ท าให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ 

๓.๕๔ .๓๖ มาก 

๔. มีการก าหนดนโยบายในการน าภูมิปัญญามาใช้ในการดูแลสุขภาพ
ของประชาชน 

๓.๘๖ .๓๒ มาก 

๕. มีการจัดบุคลากรเพ่ือถ่ายทอดให้ความรู้เกี่ยวการกิน การฟัง การ
ดู และการด าเนินชีวิตแก่ประชาชน 

๓.๕๓ .๔๘ มาก 

รวม ๓.๕๘ .๔๓ มาก 

 
จากตาราง ๔.๑๐  พบว่า หลักการส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชน 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน การจัดการสุขภาวะทางกาย โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ย ๓.๕๘  ประชาชนมีความเห็นเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ มีการก าหนดนโยบาย
ในการน าภูมิปัญญามาใช้ในการดูแลสุขภาพของประชาชน  ค่าเฉลี่ย ๓.๘๖  รองลงมา มีการเชิญชวน 
รณรงค์เพ่ือให้ประชาชนมาร่วมกันออกก าลังกาย และดูแลสุขภาพของตนเอง ค่าเฉลี่ย ๓.๖๐  และ มี
การสร้างและเพ่ิมศักยภาพของระบบนิเวศน์สังคมให้ดีขึ้นอันจะท าให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ  
ค่าเฉลี่ย ๓.๕๔ 
 



๑๖๓ 

  

ตารางที่ ๔.๑๕   แสดงค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่อการส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน การจัดการทางสังคม 

   (n=๔๐๐) 
การจัดการสุขภาวะทางสังคม ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการเข้าวัดปฏิบัติ
ธรรมของประชาชน 

๓.๖๘ .๒๖ มาก 

๒. มีการวางระเบียบ กติกาภายในท้องถิ่นเพ่ือให้ทุกคนได้สามารถ
ด าเนินชีวิตอย่างปกติสุข 

๓.๕๙ .๔๗ มาก 

๓. มีการจัดกิจกรรมปล่อยนก ปล่อยปลา และกิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือ
สร้างเมตตาบารมีธรรม 

๓.๙๔ .๑๗ มาก 

๔. มีการส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง
ชุมชนต่าง ๆ 

๓.๔๘ .๓๕ ปานกลาง 

๕. มีการส่งเสริมให้ประชาชนมีความเคารพในสิทธิ เสรีภาพต่อเพ่ือน
บ้านอย่างต่อเนื่อง 

๔.๐๙ .๑๗ มาก 

รวม ๓.๗๖ .๒๘ มาก 
  

จากตาราง ๔.๑๑  พบว่า หลักการส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน การจัดการสุขภาวะทางสังคม โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ย ๓.๗๖ ประชาชนมีความเห็นเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ มีการส่งเสริมให้
ประชาชนมีความเคารพในสิทธิ เสรีภาพต่อเพ่ือนบ้านอย่างต่อเนื่อง  ค่าเฉลี่ย ๔.๐๙  รองลงมา มีการ
จัดกิจกรรมปล่อยนก ปล่อยปลา และกิจกรรมอ่ืน ๆ เพื่อสร้างเมตตาบารมีธรรม ค่าเฉลี่ย ๓.๙๔  และ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการเข้าวัดปฏิบัติธรรมของประชาชน ค่าเฉลี่ย ๓.๖๘ 

ตารางที่ ๔.๑๖  แสดงค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่อการส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน การจัดการสุขภาวะทางจิตใจ 

   (n=๔๐๐) 
การจัดการสุขภาวะทางจิตใจ ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

๓.๕๕ .๒๓ มาก 

๒. มีการส่งเสริมประชาชนในการช่วยเหลือผู้อื่น ๆ ที่ยากล าบาก ๓.๕๐ .๐๘ มาก 



๑๖๔ 

  

ตารางที่ ๔.๑๖  แสดงค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่อการส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน การจัดการสุขภาวะทางจิตใจ (ต่อ) 

การจัดการสุขภาวะทางจิตใจ ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 
๓. มีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนด าเนินชีวิตตามความเชื่อในทาง
พระพุทธศาสนา 

๓.๔๔ .๓๓ ปานกลาง 

๔.มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนได้แสดงออกถึงความ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณอย่างต่อเนื่อง 

๓.๕๔ .๓๐ มาก 

๕.ท่านไม่รู้สึกอึดอัดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอให้ท่านเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ 

๓.๕๐ .๕๒ มาก 

รวม ๓.๕๑ .๒๙ มาก 

 
  

จากตาราง ๔.๑๒  พบว่า หลักการส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน มิติทางจิตใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 
๓.๕๑ ประชาชนมีความเห็นเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง  ค่าเฉลี่ย ๓.๕๕ รองลงมา 
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณอย่าง
ต่อเนื่อง ค่าเฉลี่ย ๓.๕๔  และมีการส่งเสริมประชาชนในการช่วยเหลือผู้อ่ืน ๆ ที่ยากล าบาก ค่าเฉลี่ย
๓.๕๐ 
 
ตารางที่ ๔.๑๗  แสดงค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็นของ

ประชาชนที่มีต่อการส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน การจัดการสุขภาวะทางปัญญาหรือจิตวิญญาณ 

  (n=๔๐๐) 
การจัดการสุขภาวะทางปัญญาหรือจิตวิญญาณ ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพอย่างต่อเนื่อง 

๓.๖๗ .๔๔ มาก 

๒.มีนโยบายการเสริมสร้างความรู้ความคิดความเข้าใจอันดีภายใน
ชุมชน 

๓.๒๓ .๕๔ ปานกลาง 

 



๑๖๕ 

  

ตารางที่ ๔.๑๗ แสดงค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็นของประชาชน
ที่มีต่อการส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นภาคกลางตอนบน การจัดการสุขภาวะทางปัญญาหรือจิตวิญญาณ(ต่อ) 

การจัดการสุขภาวะทางปัญญาหรือจิตวิญญาณ ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 
๓.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับท่านมีการพูดคุยแลกเปลี่ยน
ความคิด และเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ตามความเหมาะสม 

๓.๗๒ .๔๑ มาก 

๔.มีจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนอย่างสมานฉันท์เพ่ือ
สร้างความรู้และความเข้าใจร่วมกัน 

๓.๕๖ .๒๙ มาก 

๕.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการส่งเสริมและสนับสนุนการรับฟัง
ความคิดเห็นจากประชาชน และรับเรื่องร้องเรียนด้านสุขภาพ 

๓.๗๓ .๔๗ มาก 

รวม ๓.๕๘ .๔๓ มาก 

 
จากตาราง ๔.๑๓  พบว่า หลักการส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน การจัดการสุขภาวะทางปัญญาหรือจิตวิญญาณ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย ๓.๕๘ประชาชนมีความเห็นเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการส่งเสริมและสนับสนุนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน และรับ
เรื่องร้องเรียนด้านสุขภาพ  ค่าเฉลี่ย ๓.๗๓ รองลงมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับท่านมีการพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิด และเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ตามความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย ๓.๗๒  และ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ค่าเฉลี่ย ๓.๖๗ 
 โดยสรุปการด าเนินการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบนสามารถแสดงค่าเฉลี่ยเป็นในรูปของตารางได้ ดังนี้ 

ตารางที่ ๔.๑๘  แสดงค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่อการส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน 

   (n=๔๐๐) 
การด าเนินการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชน ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 

๑. การจัดการสุขภาวะทางกาย ๓.๕๘ .๔๓ มาก 

๒. การจัดการสุขภาวะทางสังคม ๓.๕๖ .๒๘ มาก 
๓. การจัดการสุขภาวะทางจิตใจ ๓.๕๑ .๒๙ มาก 
๔. การจัดการสุขภาวะทางปัญญา ๓.๕๘ .๔๐ มาก 

รวม ๓.๕๖ .๒๘ มาก 



๑๖๖ 

  

จากตาราง ๔.๑๘ พบว่า การด าเนินการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบนจ านวน ๔ ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย ๓.๕๖  
ประชาชนมีความเห็นเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ มีความเห็นระดับมากทุกข้อ คือ การจัดการ
สุขภาวะทางปัญญา  ค่าเฉลี่ย ๓.๕๘  รองลงมา การจัดการสุขภาวะทางกาย ค่าเฉลี่ย ๓.๕๘  และ 
การจัดการสุขภาวะทางสังคม ค่าเฉลี่ย ๓.๕๖ โดยการจัดการสุขภาวะทางด้านจิตใจ ค่าเฉลี่ย ๓.๕๑ 
อยู่ในระดับน้อยสุดแต่สามารถพัฒนาและฟ้ืนฟูได้ต่อไปในอนาคต 
 

ตอนที่ ๒  การวเิคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทยีบระดับความคิดเห็นต่อการจดัการ
สุขภาวะเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ ภาคกลางตอนบน    

โดยการเปรียบเทียบระดับความคดิเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการจดัการสุขภาวะ
เพื่อประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสมมตฐิานเพื่อการทดสอบ ดังนี้   
           Ho :   ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการสขุ
ภาวะเพื่อประชาชนขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่แตกต่างกัน 
           H1   :  ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการสขุ
ภาวะ  เพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ แตกต่างกัน 
 
ตอนที่ ๕ ปัจจัยการจัดการสุขภาวะเพื่อประชาชนและอิทธิบาท๔ ที่มีอิทธิพลต่อการจัดการ 
           สุขภาวะแบบองค์รวมเพื่อประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
           ภาคกลางตอนบน 
ตอนที่ ๕.๑ การทดสอบปัจจัยการจัดการสุขภาวะเพ่ือประชาชนที่มีอิทธิพลต่อการจัดการ 

                         สุขภาวะแบบองค์รวม โดยมีสมมติฐานเพื่อการทดสอบ ดังนี้  
    H0  ปัจจัยการจัดการสุขภาวะเพ่ือประชาชนมีอิทธิพลต่อสุขภาวะแบบองค์รวมขององค์กร 

                  ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  H1  ปัจจัยการจัดการสุขภาวะเพ่ือประชาชนไม่มีอิทธิพลต่อสุขภาวะแบบองค์รวมของ      

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตารางที่ ๔.๑๙ การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณของปัจจัยการจัดการสุขภาวะที่มีอิทธิพลต่อสุขภาวะ
แบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ตัวพยากณ์ด้าน b S.E. Beta t Sig. 
ค่าคงที ่ ๑.๕๓๗ .๐๗๔ - ๒๐.๘๐๖ .๐๐๐* 
ด้านการจัดการคน .๑๐๔ .๐๑๔ .๒๒๘ ๗.๖๑๕ .๐๐๐* 
ด้านการจัดการงบประมาณ .๐๘๕ .๐๑๕ .๑๘๖ ๕.๗๐๕ .๐๐๐* 
ด้านการจัดการทั่วไป .๑๓๙ .๐๑๕ .๓๑๐ ๙.๑๕๙ .๐๐๐* 

 

R= .๘๓๓       R๒ = .๖๙๔         
**ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี ๐.๐๑      By Durbin-Watson= ๒.๑๘๒ 



๑๖๗ 

  

 
ตารางที่ ๔.๑๙ การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณของปัจจัยการจัดการสุขภาวะที่มีอิทธิพลต่อสุขภาวะ

แบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ) 
ตัวพยากณ์ด้าน b S.E. Beta t Sig. 

ด้านอุปกรณ์/เครื่องมือ .๐๗๗ .๐๑๕ .๑๗๘ ๕.๐๔๕ .๐๐๐* 
ด้านบริการประชาชน .๐๗๙ .๐๑๕ .๑๖๙ ๕.๑๗๗ . ๐๐๐* 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม .๐๘๗ .๐๑๕ .๑๙๐ ๕.๘๒๗ . ๐๐๐* 

 
จากตาราง ๔.๓๕ ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณ ที่ระดับ

นัยส าคัญที่ ๐.๐๑ โดยมีปัจจัยการจัดการที่มีอิทธิพลต่อสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนทั้ง ๖ 
ด้านมีค่า Sig.(.๐๐๐*)น้อยกว่า α=๐.๐๑ แสดงว่าให้เห็นว่าปัจจัยทางด้านการจัดการคน(.๑๐๔)   
การจัดการงบประมาณ(.๐๘๕)   การจัดการทั่วไป(.๑๓๙)   การจัดการอุปกรณ์/เครื่องมือ(.๐๗๗)   
การบริการประชาชน(.๐๗๙)  และด้านคุณธรรมจริยธรรม(.๐๘๗)  มีอิทธิพลต่อสุขภาวะแบบองค์รวม
เพ่ือประชาชน กล่าวคือ หากปัจจัยการจัดการสุขภาวะดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะด้าน
การจัดการทั่วไป จะสามารถอธิบายการผันแปรสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชน ได้ร้อยละ ๖๙.๔  
(R=.๘๓๓  R๒ =.๖๙.๔)  
 
ตอนที่ ๕.๒ การทดสอบปัจจัยทางด้านอิทธิบาท ๔ ที่มีอิทธิพลต่อการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวม 
โดยมีสมมติฐานเพื่อการทดสอบ ดังนี้  
 H0  ปัจจัยทางด้านอิทธิบาท ๔ มีอิทธิพลต่อสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

H1  ปัจจัยทางด้านอิทธิบาท ๔ ไม่มีอิทธิพลต่อสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตารางที่ ๔.๒๐ การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณของอิทธิบาท ๔ ที่มีอิทธิพลต่อสุขภาวะแบบองค์
รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ตัวพยากรณ์ด้าน b S.E. Beta t Sig. 
ค่าคงที ่ .๙๑๙ .๑๔๑ - ๖.๔๙๖ .๐๐๐* 
ด้านฉันทะ .๑๐๖ .๐๒๕ .๑๔๑ ๔.๒๕๓ .๐๐๐* 
ด้านวิริยะ .๐๒๕ .๐๔๓ .๖๕๙ ๒๐.๐๔๖ .๐๐๐* 
ด้านจิตตะ .๘๕๓ .๐๓๐ .๑๓๕ ๓.๗๕๓ .๐๐๐* 
ด้านวิมังสา .๑๒๕ .๐๒๙ .๑๕๑ ๔.๒๕๐ .๐๐๐* 

R= .๗๗๔            R2 = .๕๙๙         
**ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี ๐.๐๑      By Durbin-Watson= 2.029 



๑๖๘ 

  

               จากตาราง ๔.๑๖ แสดงผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณ 
ที่ระดับนัยส าคัญที่ ๐.๐๑ โดยมีปัจจัยอิทธิบาท ๔ มีอิทธิพลต่อสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีค่า Sig.(.๐๐๐*) น้อยกว่า α=๐.๐๑ ทั้ง ๔ ด้าน แสดงได้ว่าปัจจัย
ด้านอิทธิบาท ๔ ด้านฉันทะ(.๑๐๖)  ด้านวิริยะ(.๐๒๕)  ด้านจิตตะ(.๘๕๓) และด้านวิมังสา  
(.๑๒๕)  มีอิทธิพลต่อสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น ถ้า
หากปัจจัยทางด้านอิทธิบาท ๔ มีการเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะทางด้านจิตตะ จะส่งผลต่อสุขภาวะ
แบบองค์รวมเพ่ือประชาชนเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอธิบายได้ร้อยละ ๕๙.๙  (R=.๗๗๔   R๒ =.๕๙.๙)  
 
๔.๓ ผลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ 

จากการสนทนากลุ่ม ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญมาร่วมสนทนาจ านวน ๙ รูป/คน สรุปได้ดังนี้ 

๑) การสนับสนุนผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณ ซ่ึงปัจจัยการ
จัดการสุขภาวะเพ่ือประชาชนและปัจจัยทางพุทธธรรมด้านอิทธิบาท ๔ ที่มีอิทธิพลต่อสุขภาวะแบบ
องค์รวมเพ่ือประชาชน ซึ่งยังไม่สามารถตอบวัตถุประสงค์ข้อ ๑.๒.๒ ได้ หากผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติที่ชัดเจนจะท าให้ทราบถึงแต่ละปัจจัยมีอิทธิพลต่อสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนมาก/
น้อยเพียงได๑๖๔ โดยหลักการแล้วให้การสนับสนุนเพ่ือส่งเสริมการจัดการสุขภาวะเพ่ือประชาชน
เพราะจะท าให้คนในชุมชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคภัยมาเบียดเบียน จากการพิจารณา
ผลการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณแล้ว น่าจะเป็นการส่งเสริมสุขภาพมากกว่า แต่ก็ยังไม่ได้
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลการจัดการสุขภาวะของประชาชนทางสถิติที่ชัดเจน๑๖๕ ซึ่งอาจจะวิเคราะห์
การถดถอยหรือวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมลิสเรล เพราะจะท าให้พิจารณารูปแบบการส่งเสริมสุขภาวะ
เพ่ือประชาชนได้อย่างรอบด้าน มีความเห็นด้วยกับการส่งเสริมการจัดการสุขภาวะเพ่ือประชาชน๑๖๖ 
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและสุขภาพ โดยจัดให้มีการรวมกลุ่มการเรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการต่อ
ยอดผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้ประชาชนได้สังคมที่ดี ครองครัวอบอุ่น 
มิใช่ครอบครัวแตกแยก การเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคคลอ่ืนในชุมชนให้หันมาดูแลสุขภาพของ
ตนเอง ให้ถือว่าเป็นประเด็นส าคัญในปัจจุบันและอนาคต  ควรน าปัจจัยด้านอิทธิบาท๔ มาเป็นหลักใน
การส่งเสริมสุขภาวะเพ่ือประชาชน๑๖๗ เช่น ฉันทะ มีความรักและความพอใจที่จะรักษาและพัฒนาสุข
ภาวะ วิริยะมีความเพียรพยายามทุกเช้าค่ า จิตตะต้องเอาใจใส่จดจ่อต่อร่างกายของตนและวิมังสาโดย
ใช้วิจารณญาณ หรือใช้ปัญญาไตร่ตรองและตรวจสอบร่างกายของเป็นประจ า เพราะเริ่มต้นที่มีฉันทะ
คือมีใจรักที่จะดูแลรักษาสุขภาพตนเอง การส่งเสริมสุขภาวะในชุมชน๑๖๘  ต้องเริ่มที่ตัวบุคคลก่อนที่

                                                           
๑๖๔ สนทนกลุ่ม รศ.ดร.อภินันท์ จันตะนี อาจารย์ประจ าบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยั

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๑๖๕ สนทนกลุ่ม ผศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล อาจารย์ประจ าหลักสูตร/สาขาวิชาการปกครองท้องถิ  ่น, 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา,  ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๑๖๖  สนทนกลุ่ม นายนครินทร์ อาจหาญ  รองแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา,  ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๑๖๗ สนทนกลุ่ม นายสุรกิจ สุวรรณแกม นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนหญ้านาง, กรรมการ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.), ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐.  
๑๖๘ สนทนกลุ่ม นายประทีป ฉากภาพ  ปลัดเทศบาลเมืองอโยธยา, ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐. 



๑๖๙ 

  

จะขยายไปสู่ชุมชนและสังคม ให้มีแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต  ควบคุมการออกก าลังกาย โดยได้มีการ
จัดหาสถานที่ อุปกรณ์การกีฬา บุคลากรในการสอนออกก าลังกาย รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาในเรื่องการ
จัดท ากิจกรรมกีฬาต่าง ๆ ที่ทาง ชุมชนเสนอ พร้อมทั้งมีการจัดตั้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน  ให้ความส าคัญกับสุขภาพของประชาชนแล้ว ต้องส่งเสริมให้เกิดภาคีเครือข่ายการจัดการ
สุขภาพระดับท้องถิ่น เพราะว่ามีความส าคัญอย่างมากต่อการจัดการสุขภาพ เพราะภาคีเครือข่ายถือ
ว่าเป็นทุนหลักทางสังคมท่ีมีคุณค่าต่อการพัฒนาหรือการจัดการสุขภาพ การเชื่อมโยงกับภาคีเครือข่าย
โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน เช่น การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนร่วมกัน การศึกษาดู
งานกับภาคีเครือข่ายและการเข้ามามีบทบาท การฝึกอบรม การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาดู
งาน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน  การจัดท ารูปแบบส่งเสริมสุขภาวะเพ่ือประชาชนได้พัฒนา
ร่างกายและจิตใจควบคู่กันไป จึงควรท าให้การส่งเสริมสุขภาวะแบบองค์รวมมีส่วนประกอบอะไรที่
เชื่อมโยงกับรูปแบบและให้สามารถน าไปสู่การปฏิบัติจริง ได้๑๖๙ เช่น สุขภาวะแบบองค์รวมมี
ส่วนประกอบอะไรที่เชื่อมโยงกับรูปแบบและให้สามารถน าไปสู่การปฏิบัติจริง ได้ มีการรวมกลุ่มกัน
เป็นปราชญ์ผู้สูงอายุเพ่ือน าความรู้และภูมิปัญญาต่าง ๆ ไปสอนให้กับเยาวชนในชุมชน การน า
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เข้าไปด าเนินการซึ่งเป็นการบ ารุงจิตใจให้สงบแน่ ซึ่งสภาพจิตเป็นเรื่อง
ส าคัญ จึงได้ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าวัด สวดมนต์ นั่งสมาธิ  ซึ่งท าให้ประชาชนได้น าสิ่งเหล่านี้ไป
ปฏิบัติที่บ้าน ถ้าจิตดีจะส่งผลต่อสุขภาพที่ดี มีความสุขกับการใช้ชีวิต มีจิตสาธารณะ และเน้นให้
ประชาชนเห็นคุณค่าของตนเอง การก าหนดรูปแบบเป็นองค์รวมท าให้ระดับชาวบ้านชุมชนไม่ค่อย
เข้าใจ๑๗๐ ต้องให้ชาวบ้านรับรู้ประโยชน์ของการจัดการสุขภาพก่อน เพราะการรับรู้ประโยชน์ว่า
ประชาชนจะเกิดผลดีอย่างไร เมื่อมีระบบการจัดการสุขภาพเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ดีมากๆ  ในพ้ืนที่ได้มีการ
จัดการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาลให้ข้อมูลโรค เบาหวาน และ
ประโยชน์จะเกิดกับผู้ป่วยเบาหวานคือได้รับยาที่บ้านตนเอง ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปไหนเลย  แค่
จัดการสุขภาพตนเองไม่ให้มีน้ าตาลในเลือดสูงผิดปกติก็จะมี อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเอา
ยามาให้ที่บ้านเอง  เป็นตัวอย่างการรับรู้ประโยชน์ก่อน  ชาวบ้านจึงปฏิบัติตาม เช่น มีอะไรที่รวมไว้
บ้างจึงอยากให้ใช้ค าง่ายๆที่ชาวบ้านอ่านแล้วเข้าใจและปฏิบัติได้ด้วย การก าหนดกิจกรรมเพ่ือให้
ชุมชนปฏิบัติตามเป็นกิจวัตรประจ าวัน๑๗๑ ควรเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิตที่อยู่เป็นประจ า การท าวิจัย
ต้องเริ่มต้นที่ความต้องการของชุมชนเป็นหลัก๑๗๒ เพราะเมื่อผลที่ได้จากวิจัยจะตรงกับความต้องการ
ของชุมชนจริงๆ ส่วนที่เกี่ยวการจัดการสุขภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญ ด้าน
สุขภาพ การท าแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพ  มีการประชุมและมีการก าหนดนโยบาย วิธีการ
ด าเนินงาน รวมถึงการประเมินผลการด าเนินงาน โดยให้มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติพอสมควร 

                                                           
๑๖๙  สนทนกลุ่ม นางสาวสัมฤทธิ์ ต่อสติ  พยาบาลช านาญการพิเศษ, ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๑๗๐  สนทนกลุ่ม นายเชิด  พันธ์เพ็ง  ปราชญ์ชาวบ้านแกนน าสุขภาวะในชุมชน, ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๑๗๑  สนทนกลุ่ม นางณัฐะยาน์ ประเสริฐอ าไพสกุล พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลภาชี จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๑๗๒  สนทนกลุ่ม นายสันติ จิยะพันธ์  ผู้ประสานงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๓ 
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เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริงจะมีภาคประชาชนเสนอแผนในพ้ืนที่และ
รับผิดชอบอย่างแท้จริง 

  ดังนั้น การส่งเสริมการจัดการสุขภาวะเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และของตนเองในชุมชนท้องถิ่น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรู้จักบริบทพ้ืนที่ และโครงสร้างที่
ต่างกัน และจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ บริบทพ้ืนที่ วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนแต่ละพ้ืนที่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีวิธีการให้ทุกภาคส่วนเห็นความส าคัญของการจัดการสุขภาพร่วมกัน 
รับทราบปัญหาร่วมกัน  วางแผนในการแก้ปัญหาร่วมกัน  ด าเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ประเมินผล
ร่วมกันและรับผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งจะท าให้การก าหนดแผนพัฒนาสุขภาวะของประชาชนได้
ชัดเจน ทั้งนี้ทุกภาคส่วนต้องรับทราบร่วมกัน และให้เป็นไปในแนวทางที่ต้องน ามาปฏิบัติได้อย่าง
แท้จริง ประการส าคัญต้องมีการพัฒนาร่างกายของคนหรือการบริหารจัดการของอรกรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งจะส่งเสริมให้การจัดการสุขภาวะที่ดีมีคุณภาพ 
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แผนภาพที่ ๔.๓ องค์ความรู้ได้จากการสัมภาษณ์  
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๔.๔ รูปแบบการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพื่อประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นภาคกลางตอนบน 

 
แผนภาพที่ ๔.๔ องค์ความรู้การจัดการสุขภาวะแบบองค์รวม 
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๔.๔.๑ รูปแบบด้านสุขภาวะทางกาย (ฉันทะ) ซึ่งในการดูแลสุขภาวะทางกายจากผลการ
สัมภาษณ์เชิงลึกและจากแบบสอบถาม พบว่ามีแผนงานและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาวะ
ทางกายดังนี้ 

๑) สุขภาวะทางกาย (Phycical Health) หมายถึงภาวะของบุคคลที่มีความสัมพันธ์
กับสิ่งแวดล้อมทางวัตถุหรือทางกายภาพ  เพื่อตอบสนองความสุข  สามารถรับรู้อารมณ์ท่ีน่าปรารถนา 
น่ารัก น่าใคร่ น่าพอใจต่าง ๆ เช่น  ได้เห็นภาพที่สวยงาม ได้ยินเสียงที่ไพเราะ  โดยเป็นการเสพ
อารมณ์ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้  (ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ)  การบริโภคใช้สอยปัจจัย 4 อาหาร 
เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค การใช้เทคโนโลยี เป็นไปด้วยสติและเพ่ือปัญญา  ซึ่งจัดเป็นความสุข
อันเป็นวิสัยของโลก  แบ่งเป็นองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบย่อย คือ  

(๑)  สุขภาวะทางกาย  หมายถึง  ภาวะของบุคคลที่มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ไม่
มีโรคภัยไข้เจ็บ การมีสุขภาพทางกายที่ดี  เช่น มีร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 
การดูแลสุขภาพ การบริโภคอาหารแบบพอประมาณ  ค านึงถึงประโยชน์ต่อร่างกาย   

(๒)  การจัดการความสัมพันธ์ต่อสิ่งแวดล้อมทางวัตถุ  หมายถึง  การรู้เท่าทันการ
ใช้เทคโนโลยี  การรู้จักพิจารณาก่อนการบริโภคใช้สอยสิ่งของในชีวิตประจ าวัน 

(๓)  การจัดการและมีสภาพแวดล้อมที่ดี  หมายถึง  การอาศัยอยู่ในชุมชน 
องค์กร  หรือ สังคมที่ดี  ดินฟ้าอากาศที่เหมาะสม สะอาด  และส่งเสริมสุขภาพ เช่น  ที่อยู่อาศัย
สะอาด มีปัจจัย 4 เพียงพอในชุมชน  คนในสังคมเป็นคนดี 

(๔)  การจัดการทรัพย์สินโดยชอบธรรม  หมายถึง  ภาวะของการหาทรัพย์จาการ
ประกอบอาชีพด้วยความขยันหมั่นเพียร  มีทรัพย์เพียงพอต่อการใช้จ่ายเลี้ยงตัวเอง  เลี้ยงดูครอบครัว 
ไม่มีภาระหนี้สินเช่นเดียวกัน รูปแบบการดูแลสุขภาวะทางกายยังหมายถึงในหลายลักษณะดังนี้ 

ศูนย์ออกก าลังกาย -   มีการด าเนินการจัดหาสถานที่ ในการออกก าลังกาย ส าหรับ
ผู้สูงอายุ และบุคคลในชุมชน  โดยเป็นที่ปรึกษา ในการจัดหา ปรับปรุง สถานที่  ต่าง ๆ ให้เหมาะสม 
โดยมีห้องออกก าลังกาย   สวนสาธารณะ เช่น  กีฬาเปตอง   ร าไม้พลอง โยคะ ไท้เก๊ก  

รณรงค์การออกก าลังกาย-  จัดกิจกรรมออกก าลังกาย เมื่อครบ 1 เดือน มีการตรวจ
สุขภาพ เพื่อดูความเปลี่ยนแปลง  ทุกสิ้นเดือนจะมีการท าอาหารสุขภาพมาร่วมรับประทานกัน เป็น
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประธานอาหารที่มีประโยชน์ 

เครื่องมือทันสมัย  -  มีการด าเนินการตั้งตั้งระบบไฟฟ้า น้ าประปา เข้ามายังชุมชน 
หมู่บ้านที่ยังไม่มีใช้    บางชุมชน ผู้คนอาศัยอยู่กันหนาแน่น ท าให้เมื่อเกิดสาธารณภัย เช่นไฟไหม้ ท า
การดับยากล าบาก จึงได้จัดให้มีเรือดับเพลิงเข้ามาช่วยซึ่งมีประสิทธิภาพมาก  ในส่วนของสถานี
อนามัย  มีการจัดซื้อเครื่องตรวจวัดความดัน เบาหวานน้ าตาล ให้แก่ ผู้สูงอายุ และคนทั่วไป  ซึ่งเป็น
การคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้นท่ีได้ผลและช่วยเหลือทันท่วงที 

การถ่ายทอดเทคนิค  -  จัดตั้งงบประมาณในการจัดหาครู หรือบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถมาช่วยในการฝึกสอนการออกก าลังกาย  การดูแลสุขภาพ ให้ถูกสุขลักษณะ การเลือก
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ถูกหลักโภชนาการ 
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ซึ่งรูปแบบการดูแลสุขภาวะทางกายสามารถบูรณาการด้วย หลัก อิทธิบาท ข้อที่ ๑ ได้แก่ 
ฉันทะ (aspiration)  ในที่นี้หมายถึง ๑.หน่วยงานมีนโยบายการสร้างจิตส านึกให้กับบุคลากรเพ่ือการ
ดูแลสุขภาวะของประชาชน ๒. หน่วยงานสนับสนุนงบประมาณในการดูแลสุขภาวะของประชาชน
อย่างเต็มที่  ๓.โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานสามารถบริการประชาชนด้านสุขภาวะ
อย่างเพียงพอต่อความต้องการ๔.มีการจัดหาอุปกรณ์/เครื่องมือสมัยใหม่มาปรับใช้เพ่ือการจัดการสุข
ภาวะของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ๕.มีการจัดหาอุปกรณ์/เครื่องมือสมัยใหม่มาปรับใช้เพ่ือการจัดการ
สุขภาวะของประชาชนอย่างต่อเนื่อง และ๖หน่วยงานมีการให้ก าลังใจแก่บุคลากรและประชาชนต่อ
การด าเนินด้านสุขภาวะอย่างมาก ๗.หน่วยงานมีการจัดการระบบ กลไกต่าง ๆเพ่ือรองรับงานด้านสุข
ภาวะของประชาชนอย่างเต็มที่ซึ่งจะน ามาสู่การเกิดวิริยะ คือ ความเพียรในแนวทางนั้น ต่อไป 

แผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบด้านสุขภาวะทางกาย (ฉันทะ) ซึ่งในการดูแลสุข
ภาวะทางกายจากผลการสัมภาษณ์เชิงลึกและจากแบบสอบถาม พบว่ามีแผนงานและนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาวะทางกายสามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

- มีการก าหนดนโยบายและจัดท าโครงการในการน าภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน สมุนไพร 
มาดูแลสุขภาวะประชาชน ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 

- มีแผนงานจัดบุคลากรถ่ายทอดความรู้ การดูแลสุขภาวะประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
- มีระบบกลไกต่างๆเพ่ือดูแลสุขภาวะประชาชน 
- มีโครงการจัดหาอุปกรณ์/เครื่องมือที่ทันสมัยมาปรับใช้ในการจัดการสุขภาวะ

อย่างต่อเนื่อง 
- ส่งเสริมสุขภาพให้มีร่างกายที่แข็งแรง 
-    ส ารวจข้อมูลด้านสุขภาวะของประชาชน 
-    มีโครงการส่งเสริมการวางแผนครอบครัว 
-    จัดหาและสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์เพ่ือให้ความรู้และอ านวยความ
สะดวกแก่การดูแลสุขภาวะ 

 
๔.๔.๒  สุขภาวะทางสังคม  (Social  Health)  หมายถึง  ความรู้สึก  ความสะดวก  ปลอดภัย  

ในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ในครอบครัว  และในสังคมทีไม่มีการเบียดเบียน ท าร้ายซึ่งกันและกัน 
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันสร้างสรรค์สังคม  อันเป็นพ้ืนฐานของการด ารงอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  
ความสัมพันธ์ในสังคมที่เอ้ือต่อการพัฒนาบุคคล  ให้มีความเจริญงอกงามและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบ
สุข  แบ่งเป็นองค์ประกอบ ๔ องค์ประกอบย่อย คือ   
  ๑)  ครอบครัวเป็นสุข  หมายถึง  สมาชิกในครอบครัวมีสัมพันธภาพที่ดี มีการ
เสียสละ มีน้ าใจ  เกื้อกูลกัน  การมีธรรมะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในครอบครัว  การมีความอดทน
และอภัยซึ่งกันและกัน 
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  ๒)  ความรักสามัคคีในสังคม  หมายถึง  การอยู่ร่วมกันในชุมชน  องค์กร  หรือสังคม
อย่างสันติสุขมีความประพฤติดีงาม  มีระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมกัน  การมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นที่ถูกต้อง  มีประโยชน์ต่อสังคม 
๓)  การสังเคราะห์ต่อผู้อ่ืน  หมายถึง  การอยู่ร่วมกันในชุมชน  องค์กร หรือสังคมที่มีการแบ่งปัน
สิ่งของและให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อ่ืน  การให้ก าลังใจผู้อ่ืน  การท าประโยชน์ต่อสังคม การพูดจา
ให้เกียรติต่อผู้อื่น  มีความเป็นธรรม  เสมอภาค  ไม่เอาเปรียบกันในสังคม 
  ๔)  การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  หมายถึง  สมาชิกในชุมชน  
องค์กร หรือสังคมมีการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  ไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่น  การไม่เบียดเบียนทรัพย์สิน
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน  การอยู่ในสังคมที่ไม่หวาดระแวงต่อกัน  การประพฤติตนอยู่ในกรอบ
ของศีล 5      

เช่นเดียวกัน รูปแบบการดูแลสุขภาวะทางสังคมยังหมายถึงในหลายลักษณะดังนี้ 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต –  จัดท าห้องเรียนเพ่ือการเรียนรู้ เช่น  ห้องเรียนภาษาอังกฤษ  

ห้องเรียนนวดแผนโบราณ ห้องสวดมนต์  ห้องนั่งสมาธิ  ห้องคอมพิวเตอร์  โรงเรือนปลูกพืชสมุนไพร
ทั้งใช้กินและเป็นยารักษาโรค 

สร้างงาน สร้างคน ให้มีประสิทธิภาพ  -  ในองค์กรส่วนใหญ่จะสนับสนุนผู้สูงอายุที่อยู่
บ้าน  หรือผู้พิการ  ซึ่งได้มีการจัดหาอาชีพที่เหมาะกับคน  เช่น  การเรียนนวดแผนโบราณ  การน า
สมุนไพรมาท าเป็นยารักษาโรค งานฝีมือ หมอน ผ้าปูที่นอน เป็นต้น ท าให้ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ 
สามารถมีรายได้เลี้ยงตัวเอง รวมถึงครอบครัวด้วย 

งบประมาณสนับสนุน  -  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดสรรเงินงบประมาณจาก
ภาครัฐ ประจ าปี ในการด าเนินการแต่ละโครงการ   ในส่วนของชุมชน  ได้มีการจัดตั้งโครงการออมวัน
ละบาทข้ึน  ซึ่งในปัจจุบันสามารถจัดสรรเงินไปบริหารกิจกรรมอ่ืนนอกเหนือจากเงินสนับสนุนจาก
องค์กร 

สืบสานประเพณี –  การร่วมกันท ากิจกรรมต่าง ๆ จะมีการสอดแทรก ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี อันดีงามท่ีได้ปฏิบัติมาช้านาน  ท าให้สามารถสืบสานวัฒนธรรมได้อย่างลงตัวสวยงามและไม่
เป็นสิ่งที่แปลกใหม่ 

ซึ่งรูปแบบการดูแลสุขภาวะทางกายสามารถบูรณาการด้วย หลัก อิทธิบาท ข้อที่ ๑ ได้แก่ 
วิริยะ (exertion)  คือ ความมุ่งมั่นทุ่มเท เป็นความมุ่งมั่นทุ่มเททั้งกายและใจ ที่จะเรียนรู้และท าให้
เข้าถึงแก่นแท้ของสิ่งนั้นเรื่องนั้นสามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

- มีแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาวะภายในครอบครัว อยู่แบบ
เครือญาติมีความเอ้ืออาทรต่อกัน 

-   มีโครงการส่งเสริมการเป็นผู้น าด้านสุขภาวะ 
- ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างเงิน สร้างรากฐานที่ดีต่อสังคม 
-   มีแผนงานสร้างเครือข่ายสุขภาวะเพ่ือท าแผนพัฒนาในรูปแบบกลุ่มภายในชุมชน 
-   มีโครงการปลูกจิตส านึกในการรักษาสาธารณสมบัติ 
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-    ส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกๆหมู่บ้านเพ่ือให้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน 

-    มีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้นโดยการดูแลสุขภาวะ 
-    มีแผนงานส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ร่วมกัน ท ากิจกรรมร่วมกัน โดยใช้ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบอาชีพ และพัฒนารายได้ 
-    จัดอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนร่วมกัน เช่นดูแลผู้ป่วย

ติดเตียง มอบของขวัญเพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ 
๔.๔.๓  สุขภาวะทางจิตใจ  (Mental  Health)  หมายถึง  การมีส่วนประกอบทางด้าน

คุณธรรม ความดีงามภายใจจิตใจ  เช่น มีความเมตตา  กรุณา ความขยันหมั่นเพียร  อดทน  มีสมาธิ  
ผ่องใส  สดชื่น เบิกบาน เป็นสุข  ไม่ขุ่นมัวด้วยอารมณ์ต่าง ๆ ที่มากระทบที่จะมีกระทบต่อการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน รวมทั้งการมีสภาวะแห่งจิตใจที่มีความส าราญ แช่มชื่น  ไม่ขุ่นมัว ด้วยอ านาจของความ
โลภ  ความโกรธ  ความหลง  อันเป็นเหตุแห่งความเศร้าหมองหรือความทุกข์ภายในจิตใจของตนเอง  
ซึ่งสามารถแบ่งระดับของความสุขออกมาเป็นเชิงปริมาณที่วัดค่าจากความรู้ สึกภายในจิตใจได้  
สามารถแบ่ง ๔ องค์ประกอบย่อย คือ 
  ๑)  การมีสุขภาพจิตที่เข้มแข็ง  หมายถึง  การมีอารมณ์แจ่มใส  จิตใจเบิกบาน  การ
มองโลกในแง่ดี  การมีจิตใจปลอดโปร่ง ผ่อนคลาย  ไม่เศร้าหมอง  การควบคุมตนเองในการกระท าสิ่ง
ไม่ดีงาม  การมีเชื่อมั่นว่าตนเป็นที่พ่ึงแห่งตนได้ 
  ๒)  การมีสมรรถภาพแห่งจิตที่ดี  หมายถึง  ภาวะของบุคคลที่แสดงออกด้าน
คุณธรรมทั้งหลายในลักษณะต่าง ๆ เช่น  ความขยันหมั่นเพียรในการท างาน  ความอดทนในการ
ด าเนินชีวิต  การมีสมาธิแน่วแน่ในการท างาน  การมีสติที่ดีในการด าเนินชีวิต 
  ๓)  การคุณภาพแห่งจิตดี  หมายถึง  สภาพความรู้สึกทางจิตใจที่แสดงออกมาใน
ลักษณะต่าง ๆ เช่น  การเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ และโอบอ้อมอารีต่อผู้อ่ืน  ความกรุณาอยากช่วยเหลือให้ผู้อ่ืน
พ้นทุกข์  การระลึกถึงและตอบแทนบุญคุณผู้อื่น  การยกย่องและชื่นชมคุณค่าแห่งการกระท าความดี
ของผู้อื่น  การใช้วาจาแนะน าให้ผู้อ่ืนกระท าความดี 
  ๔)  ความภาคภูมิใจและความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง  หมายถึง  สภาพ
ความรู้สึกพอใจและเชื่อมั่นในตัวเอง  การมีคุณค่าต่อสังคม  ความเชื่อมั่นในการแก้ปัญหาในชีวิตได้  
ความพอใจในสถานะทางสังคม  เช่น  เกียรติยศ  ฐานะต าแหน่ง  หน้าที่การงาน  บริวาร  ที่ตนเอง
ได้มาอย่างชอบธรรม 

เช่นเดียวกัน รูปแบบการดูแลสุขภาวะทางจิตใจยังหมายถึงในหลายลักษณะดังนี้ 

ตั้งใจเผยแพร่หลักพุทธธรรม  -  การออกค่ายท ากิจกรรมเพ่ือส่งเสริมด้านจิตใจ โดย
โครงการต่าง ๆ จะโยงทางด้านพระพุทธศาสนาเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยทุกครั้ง เป็นการเรียนรู้หลักการ
ด าเนินชีวิตโดยมีหลักพุทธธรรมมาควบคู่กันไปด้วย ให้ผู้ปฎิบัติได้รู้ได้ เห็น และได้สัมผัส ในหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา  
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ส่งเสริมศาสนา- การจัดกิจกรรมเข้าวัดทุกวันพระ หรือวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เพ่ือท าบุญตัก
บาตร  ฟังธรรม  ถือศีล ท าสมาธิ  จิตใจสงบ ไม่ฟุ้งซ่าน โดยผู้น าชุมชนร่วมปฏิบัติด้วย 

ให้ก าลังใจผู้สูงอายุ  - ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยติดเตียงจะไม่มีก าลังใจใน
การต่อสู้กับความเป็นอยู่ หรือ ไม่มีก าลังใจที่จะรักษาโรคให้หาย  ดังนั้นผู้น าชุมชน องค์กรปกครอง จึง
ควรเข้าไปเยี่ยมเยือน ช่วยเหลือแจกของอุปโภค บริโภคเบื้องต้น พร้อมให้ก าลังใจแก่ผู้สูงอายุ และ
ผู้ป่วยด้วย ท าให้คนในชุมชนรู้สึกอุ่นใจ ประทับใจ  และร่วมมือปฏิบัติและร่วมมือท ากิจกรรมต่าง ๆ 
อย่างกระตือรือร้น 

กิจกรรมกตัญูกตเวทีตา  -  การจัดกิจกรรมที่เน้นส่งเสริมสถาบันครอบครัว  โดยใช้วัน
ส าคัญประจ าปีจัดกิจกรรม เช่น  วันพ่อ วันแม่ วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์  ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความ
รัก ความอบอุ่น ความกตัญูกตเวทีตาต่อบุพการี   ของคนในครอบครัว ซึ่งสามารถท าได้อย่างต่อเนื่อง
ทุกปี 

ดังนั้น รูปแบบการดูแลสุขภาวะทางกายแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบนตามหลักจิตตะ ในที่นี้หมายถึง ๑. บุคลากรมีความมั่นใจ มั่นคง และ
เชื่อมั่นในการด าเนินงานด้านสุขภาวะของหน่วยงาน ๒. หน่วยงานสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอ
ต่อการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้านสุขภาวะ ๓. ผู้น าและบุคลากรมีความตั้งใจอย่างมากเพ่ือการบริการ
ประชาชนด้านสุขาวภาวะ ๔. หน่วยงานมีบุคลาการที่สามารถใช้อุปกรณ์/เครื่องมือส าหรับการด าเนิน
ด้านสุขภาวะให้เกิดประโยชน์สูงสุด ๕. ในขณะปฏิบัติงานผู้บริหาร หัวหน้างานมักจะมีพฤติกรรมการ
ให้ก าลังใจแก่บุคลากรเสมอๆ และ๖.หน่วยงานที่มาตรฐาน ตัวชี้วัด และการประเมินผลในการ
ด าเนินการจัดการสุขภาวะ 

แผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบด้านสุขภาวะทางจิตใจ (จิตตะ) ซึ่งในการดูแลสุข
ภาวะทางจิตใจจากผลการสัมภาษณ์เชิงลึกและจากแบบสอบถาม พบว่ามีแผนงานและนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาวะทางจิตใจสามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

- มีแผนงาน/โครงการที่ เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาวะโดยบุคลากรทาง
สาธารณสุข พร้อมสร้างขวัญและก าลังใจ 

- การแนะน าพบจิตแพทย์ และส่งเสริมด้านธรรมะจัดกิจกรรมทางด้าน
พระพุทธศาสนา 

-    มีการจัดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ รักษาศีล ๕ ในครอบครัว  
-    มีโครงการสร้างผู้น าในชุมชน เป็นผู้น าในการท ากิจกรรมต่างๆ  เน้นให้ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมมีความสุขจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
-    ส่งเสริมอาสาสมัครเยี่ยมผู้ป่วยดูแลสุขภาวะทางด้านจิตใจ 
-    มีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมรวมกลุ่ม สวดมนต์ไหว้

พระ ฝึกสมาธิ นิมนต์พระมาบรรยายธรรม  
-    ฝึกสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏไตรลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา 
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๔.๔.๔  สุขภาวะทางปัญญา (Intellectual Health)  หมายถึง  การมีสติปัญญา  ความ
เชื่อ ความรู้  ความเห็น  ความเข้าใจชีวิตและโลกอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง  สามารถอยู่กับความ
เป็นจริงของโลกและชีวิตได้อย่างปกติสุข  มองเห็นและเข้าใจกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง  
มีเหตุผล  สามารถพิจารณาเห็นปัจจัยต่าง ๆ อันเป็นสาเหตุของความสุขและความทุกข์ในชีวิตได้  การ
ใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาและดับทุกข์ได้  นอกจากนี้ยังรวมถึง  ผลที่เกิดขึ้นจากการใช้ปัญญาในระดับ
ต่าง ๆ นับตั้งแต่การด ารงชีวิต ไปจนถึงการเข้าในชีวิตของมนุษย์และสรรพสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม  
หรือเป็นสภาวะแห่งการไม่ยึดมั่นในสิ่งต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความสุขและความทุกข์ของมนุษย์และสังคม 
แบ่งเป็น 6 ประกอบย่อย คือ 
 ๑)  การเห็นคุณค่าในพัฒนาคุณภาพชีวิต หมายถึง  การแสวงหาความรู้สิ่งใหม่ ๆ 
การเร่งขวนขวายท าความดี  การใช้ชีวิตแบบไม่ประมาท 
 ๒)  การเสียสละเพ่ือความสุขส่วนรวม  หมายถึง  การเสียสละผลประโยชน์ส่วนตัว
เพ่ือส่วนรวม การบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม  การช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์ 
 ๓)  การรู้เท่าทันในการใช้ชีวิต  หมายถึง  การรู้เท่าทันและเห็นโทษในการเสพ
ความสุข เกินความพอดีการยอมรับความเปลี่ยนแปลงของชีวิตและการรับรู้สิ่งต่าง ๆ ตามความเป็น
จริง  การรักษาใจให้นิ่งสงบและปล่อยวาง 
 ๔)  การรู้จักใช้ชีวิตแบบพอเพียง  หมายถึง  การรู้จักพิจารณา  รู้จักคิดอย่างมี
เหตุผลในการด าเนินชีวิตแบบพอเพียง  การไม่ยึดติดกับวัตถุไม่ตกเป็นทาสของวัตถุ ความพอประมาณ
ในการบริโภคปัจจัย ๔  
 ๕)  การมีหลักธรรมในการด าเนินชีวิต  หมายถึง  การมีคุณธรรมเป็นเครื่องยึด
เหนี่ยวในการด าเนินชีวิต  การฝึกอบรมสมาธิ  การไม่กระท าบาปทั้งทางกายและทางใจ 
 ๖)  การมีความสงบสุขในทางธรรม  หมายถึง  การศรัทธาเลื่อมใสในค าสอนของ
พระพุทธเจ้าอย่างลึกซ้ึง  ความซาบซึ้งใจในการกระท าความดี  การไม่ยึดถือ  ยึดติดกับสิ่งที่ความชอบ
หรือสิ่งที่ชัง  การมีความสุขในการใช้ชีวิตอย่างสงบ  การไม่หวั่นไหวต่อสิ่งต่าง ๆ ที่มากระทบ การมี
จิตใจอิสระ  สงบเย็นไม่พ่ึงพาวัตถุภายนอก 

ในการศึกษาครั้งนี้   นอกจากจะศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดสุขภาวะตามหลัก
พระพุทธศาสนาดังกล่าว  ยังมีความมุ่งหมายเพ่ือน าเององค์ประกอบและตัวชี้วัดสุขภาวะนั้นไป
ประยุกต์ใช้สู่สังคมแบบบูรณาการ   

ดังนั้น  การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้เชิงพุทธบูรณาการ จึงมีนัยของการน าเสนอ
มุมมองจากหลักการทางพระพุทธศาสนากับบูรณาการแนวคิดตัวชี้วัดทางสังคม  การสร้างสุขภาวะ
ทางสังคม  โดยอาศัยแนวคิด หลักการของศาสตร์สมัยใหม่  เช่น  การพัฒนาที่ยั่งยืน การใช้หลักพุทธ
เศรษฐศาสตร์ นิเวศวิทยา  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และภูมิปัญญาที่เก่ียวข้องรวมทั้งอาศัยบทเรียน  
ประสบการณ์ของบุคคลและชุมชนที่เป็นกรณีศึกษาดังกล่าวในบทที่ผ่านมา  เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ของบุคคลและสังคมต่อไป 

เช่นเดียวกัน รูปแบบการดูแลสุขภาวะทางจิตวิญญาณหรือปัญญายังหมายถึงในหลาย
ลักษณะดังนี้ 
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บุคคลต้นแบบ-  การเข้าร่วมท ากิจกรรมต่าง ๆ ท าให้บุคคลนั้นมีความสามารถ ด าเนินการ
ต่อยอดกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่องและประสบผลส าเร็จ  ซึ่งจะท าให้เป็นที่รู้จัก และ ยอมรับใน
ชุมชน  ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้แก่คนอ่ืน ๆ ที่ไม่กล้าที่จะแสดงความสามารถของตนเองออกมา 

ครอบครัวอบอุ่น-  การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จะมีการสอดแทรกศีลธรรมอันดี  วัฒนธรรม 
วิถีความเชื่อ ซึ่งเป็นการซึมซับ หล่อหลอมจิตใจให้คนประพฤติ ปฏิบัติดี จิตใจดี ไม่คิดอาฆาตพยาบาล 
ไม่คิดรู้ใคร  ห่างไกลยาเสพติด  ชุมชุนร่มเย็นเป็นสุข ครอบครัวอบอุ่นอยู่กันพร้อมหน้า 

จิตอาสาพัฒนา –  การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ บ่อยครั้ง จะมาจากความชอบที่อยากจะ
เห็นผลส าเร็จที่มีความสุข จิตใจเบิกบาน มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กัน  ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน ท าให้เมื่อมี
กิจกรรมเกิดขึ้น ก็พร้อมที่จะเข้าร่วมท ากิจกรรมดังกล่าวโดยไม่หวังผลตอบแทน แต่จะยินดีและพร้อม
ที่จะต่อยอดพัฒนาโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ต่อไป 

ออกเยี่ยม / ประเมินผล –    หลังจากที่การจัดท ากิจกรรมต่าง ๆ เสร็จสิ้น   เจ้าหน้าที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกตรวจเยี่ยม คนในชุมชน เพ่ือทราบผลสัมฤทธิ์  โดยการประเมิน
แบบสอบถามหรือการสอบถามปากเปล่าของคนในชุมชน ว่ามีความพอใจในโครงการหรือกิจกรรม
หรือไม่  เพื่อจะได้น าไปปรับปรุงแก้ไข พัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

ดังนั้น รูปแบบการดูแลสุขภาวะทางกายแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบนตามหลักวิมังสาในที่นี้หมายถึง ๑. บุคลากรมีความสามารถในการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะด้านสุขภาวะได้ดี ๒.หน่วยงานสามารถจัดหางบประมาณจากภายนอกได้เสมอในกรณีท่ี
งบประมาณไม่เพียงพอ ๓. หน่วยงานจะมีวิธีการใหม่ ๆ เพ่ือการบริการประชาชนให้ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่เป้าหมาย ๔. บุคลากรมีความเข้าใจในการดูแล รักษาอุปกรณ์/เครื่องมืออย่างถูกต้อง และ
เหมาะสม ๕. หน่วยงานมีแนวทางในการให้ก าลังใจที่หลากหลายรูปแบบต่อบุคลากรที่ด าเนินงานด้าน
สุขภาวะได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ และ๖.การจัดการด้านสุขภาวะที่ผ่านมาของหน่วยงานมีความส าเร็จ
ลุล่วงภารกิจไปด้วยดี 

ดังนั้น "อิทธิบาท ๔" จึงมีความหมายกับการดูแลสุภาวะเป็นหนทางไปในสู่ความส าเร็จใน
ชีวิตและการงาน เพราะหากท าได้ตามกระบวนความแล้ว สังคมความรู้ ชุมชนความรู้ และปัจเจกชน
ความรู้ คงอยู่ไม่ไกลเกินฝัน ประการส าคัญ "อิทธิบาท ๔" ไม่ได้เกิดข้ึนอย่างโดดเดี่ยวจากหลักธรรมข้อ
อ่ืนๆอันเป็นองค์รวมและเชื่อมโยงถึงกัน เพียงแต่อธิบายคนละบทบาทเท่านั้น สิ่ งส าคัญ เราได้
ใคร่ครวญในเรื่องเหล่านี้มากน้อยเพียงใด เพราะ ในโลกปัจจุบัน โลกที่สั่งสม อวิชชามามากจนเกินล้น 
จึงกลายเป็นโลกที่ฉาบฉวยและวุ่นวายสูงสุด นั่นแปลว่าเราต้องฝึกฝนตนเองหลายเท่าตัวเพ่ือจะเข้าใจ
และเข้าถึงหลักธรรมที่ก่อก าเกิดการพัฒนาที่จุดเริ่มต้นของตนเองอย่างแท้จริง 

สรุปประโยชน์ของอิทธิบาท ๔ 
๑. ประโยชน์ของฉันทะ คือ ท าให้เป็นผู้มีความพอใจ และมีใจรักต่องาน ท าให้เกิด

ความรู้สึกเต็มใจในการท างาน เกิดการท างานด้วยความสุข ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายง่าย ไม่เกิดอาการท้อแท้ 
ช่วยให้งานด าเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง และเกิดการสร้างสรรค์ในงาน 
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๒. ประโยชน์ของวิริยะ คือ ท าให้เป็นคนมั่นเพียร และขยันในการท างาน ไม่มีความเกียจ
คร้าน มุ่งมั่นที่จะท างานให้เสร็จ ผู้ที่ขาดความขยัน ย่อมท างานขาดๆเกินๆหรือมักท างานนั้นไม่ส าเร็จ 
หรือหากส าเร็จก็ส าเร็จล่าช้า และไม่มีประสิทธิภาพ 

๓. ประโยชน์ของจิตตะ คือ ท าให้เป็นคนมีความมุ่งมั่น และจดจ่อกับงานที่ท า จิตมีความ
แน่วแน่ และมั่นคงต่อปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ช่วยให้งานด าเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องตามกระบวนการ 
ทราบความเป็นไปของงานอยู่เสมอ 

๔. ประโยชน์ของวิมังสา คือ ท าให้เป็นผู้ที่รู้จักคิด วิเคราะห์ในงาน ช่วยท าให้ทราบ และ
เข้าใจในกระบวนการของงาน และหากเกิดปัญหาก็ย่อมเกิดแนวทางในการแก้ปัญหานั้นได้อย่าง
ง่ายดาย งานไม่ผิดพลาด และท างานตามกรอบที่วางไว้ให้ประสบความส าเร็จ ถ้าขาดวิมังสาจะท าให้
เป็นคนท างานไม่มีหลักการ ท างานไม่มีแนวทาง ไม่มีแบบแผน ซึ่งยากที่จะเกิดความส าเร็จได้โดยง่าย 
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๔.๕ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 

 
แผนภาพที่ ๔.๕ องค์ความรู้การจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาค

กลางตอนบน 



๑๘๒ 

  

 

แผนภาพที่ ๔.๖ รูปแบบการดูแลสุขภาวะทางกาย 

 



๑๘๓ 

  

ตารางท่ี ๔.๒๑ องค์ความรู้ในการดูแลสุขภาวะทางกาย 

ที ่ องค์ความรู้ใหม่ วิธีเสริมสร้างสุขภาวะทางกายตามแนวพุทธรรม 
๑. การป้องกันโรคทางกาย การรู้จักประมาณในการกิน ไม่ทานอาหารที่เป็นทุพ

โภชนาการ การจัดสิ่งแวดล้อมในครอบครัวชุมชนที่
เอ้ือต่อสุขภาวะทางกาย 

๒. การเสริมสร้างสมรรถนะทางกาย การออกก าลังกาย การพักผ่อนที่เพียงพอ   พัฒนา
ชุมชนร่วมกัน 

๓. การดูแลสุขภาพร่างกาย หมั่นตรวจสุขภาพรายปี การรู้จักใช้สติในการด ารงชีพ 
๔. รู้จักโภชเนมัตตัญญุตา การบริโภคอาหารแนวชีวจิต รู้จักประมาณในการกิน

อย่างมีสติ สัมปัชชัญญะ 
๕. รู้เท่าทันการใช้เทคโนโลยี การใช้โยนิโสมนสิการในการพิจารณารับรู้ข้อมูล

ข่าวสาร 
๖. การรู้จักพิจารณาก่อน การใช้

เครื่องอุปโภคบริโภค 
การพิจารณาไม่ลุ่มหลงในวัตถุ 

๗. มีสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม การสร้างบรรยากาศให้เกิดความสบายเพื่อให้เกิดความ
สมดุลในครอบครัวและชุมชน 

๘. สร้างกัลยาณมิตรที่ดี การพยายามรักษาศีล 5 มีความเมตตาเอ้ืออาทรต่อกัน 
๙. ครองงานอย่างมีหลักมั่น การบูรณาการหลักอิทธิบาท 4 ในการด ารงชีวิต 

๑๐. การหาทรัพย์มาด้วยความซื่อสัตย์ ใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน์ 
๑๑. การใช้หลักพุทธเศรษฐศาสตร์ใน

การครองตน 
ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการครองเรือน 

๑๒. การไม่มีภาระหนี้สิน การพยายามที่จะลดภาระหนี้สิน อยู่แบบพอเพียง 
 



๑๘๔ 

  

แผนภาพที่ ๔.๗ องค์ความรู้ในการดูแลสุขภาวะทางจิตใจ 

 

 



๑๘๕ 

  

ตารางท่ี ๔.๒๒ องค์ความรู้ในการดูแลสุขภาวะทางจิตใจ 

ที ่ องค์ความรู้ใหม่ วิธีเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตใจตามแนวพุทธธรรม 
๑. อารมณ์แจ่มใสจิตใจเบิกบาน มีพรหมวิหารธรรม 
๒. การมีจิตใจผ่อนคลายไม่เศร้า

หมอง 
ฝึกสมาธิตามหลักอาณาปนสติ 

๓. การรู้จักควบคุมตนเองในการ
กระท าสิ่งไม่ดีงาม 

-มีการฝึกจิต รักษาจิต คุ้มครองจิต ให้เป็นสุขไม่
หวั่นไหว กับโลกธรรมหรือ ความสุข ทุกข์ นินทา 
สรรเสริญ ทีเข้ามากระทบ 
 

๔. ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนได้ -  การยึดหลักประโยค 3 คือ ยึดประโยชน์ตน 
ประโยชน์ผู้อ่ืน และประโยชน์อย่างสูง คือการเข้าถึง
ธรรมะ 

๕. ความขยันหมั่นเพียรในการ
ท างาน 

- การใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการประกอบอาชีพและการ
ท างาน 

๖. มีความอดทนการด าเนินชีวิตและ
การท างาน 

-  การใช้หลักขันติบารมีในการเรียนรู้และการสร้างพลัง
ของตนเองด้วยความอดทน 

๗. การมีสมาธิแน่วแน่ในการท างาน -  มีการปฏิบัติต่อความสุขและความทุกข์ในการด ารงชีว
ติ เช่นการไม่เอาความทุกข์มาทับถมตน ที่ไม่เป็นทุกข์ไม่
ละทิ้งสุขที่ชอบธรรมแม้ในสุขที่ชอบถามนั้น ก็ไม่หมกมุ่น
เพียรท าเหตุแห่งทุกข์ให้หมดสิ้นไป 

๘. การมีสติในการด าเนินชีวิต - ใช้หลักอปัสเสนธรรม /ธรรมที่เป็นที่พ่ึง 4 ประการ 
ได้แก่  การรู้จักพิจารณาใช้สอยปัจจัย การรู้จักคิด
พิจารณาและบรรเทาสิ่งที่เป็นทุกข์ต่อตนเองเว้นเสียจาก
สิ่งที่เป็นทุกข์ 

๙. ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และโอบอ้อม
อารีต่อผู้อ่ืน 

-  วิธีการสร้างความสุข มีความสุขจากทรัพย์สุขจากการ
ใช้จ่าย  สุขจากความเป็นอิสระ สุขจากการด าเนินชีวิต
ไม่ผิดพลาด รู้จักกิน รู้จักใช้  
-  การใช้วิธีสร้างความสุขที่เกิดจากศีลธรรมและ
คุณธรรม 

๑๐.  ความกรุณาอยากช่วยเหลือให้
ผู้อื่นพ้นทุกข์ 

- การใช้พรหมวิหารธรรม 4 ในการด าเนินชีวิต 

๑๑. การระลึกถึงและตอบแทนบุญคุณ
ผู้อื่น 

-  การใช้หลักกตัญญูตอบแทนบุญคุณท่ีผู้อ่ืนท าให้กับ
ตนเอง ทั้งต่อคน สิ่งแวดล้อม สัตว์ และสรรพสิ่ง 

 
 



๑๘๖ 

  

ตารางท่ี ๔.๒๒ องค์ความรู้ในการดูแลสุขภาวะทางจิตใจ (ต่อ) 

ที ่ องค์ความรู้ใหม่ วิธีเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตใจตามแนวพุทธธรรม 
๑๒. การยกย่องและชื่นชมคุณค่าแห่ง

การกระท าความดีของผู้อื่น 
-  การยกย่องตามหลักสาราณียธรรม 6  คือการตั้งจิต
ประกอบด้วย เมตตา และท าหน้าที่ด้วยความเห็นและ
การกระท าท่ีถูกต้อง 

๑๓.  การใช้วาจาแนะน าให้ผู้อ่ืน
กระท าความดี 

-  การใช้วาจาสุภาษิตในการสร้างสรรค์เพ่ือสร้างแรง
บันดาลใจในการท าความดี 

๑๔. การรู้จักความรับผิดชอบต่อสังคม -  การสร้างประโยชน์ด้วยการให้ แบ่งปัน เสียสละ และ
ตระหนักถึงผลของการกระท าอันเป็นผลกระทบต่อ
สังคม ด้วยการมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

๑๕. การมีความเชื่อมั่นในการ
แก้ปัญหาด้วยธรรม 

-  การมีความสงบ สันโดษ และการใช้ปัญญาเพ่ือพัฒนา
ด้านจิตใจให้มีอุปนิสัยพอเพียง คือ ด้วยการฝึกจิตใจให้
เข้มแข็ง 

๑๖. ความพอใจในสถานะทางสังคม 
เช่น เกียรติยศ ฐานะต าแหน่ง 
หน้าที่ การงาน บริวารที่ตนเอง
ได้มาอย่างชอบธรรม 

-  ใช้หลักมรรคมีองค์ 8 และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
คือ เดินตามทางสายกลางและความพอเพียง ให้
ความส าคัญกับการเสริมสร้างศีลธรรมและคุณธรรมให้
เกิดข้ึนในสังคมทุกระดับ 

 



๑๘๗ 

  

  
แผนภาพที่ ๔.๕ รูปแบบการดูแลสุขภาวะทางสังคม 

 

 



๑๘๘ 

  

ตารางท่ี ๔.๒๓ องค์ความรู้ในการดูแลสุขภาวะทางสังคม 

ที ่ องค์ความรู้ใหม่ วิธีเสริมสร้างสุขภาวะทางสังคมตามแนวพุทธรรม 
๑. การรู้จักเสียสละ มีน้ าใจเกื้อกูล การใช้หลักทาน 2 คือธรรมทานและวัตถุทาน 
๒. การมีหลักการหรือธรรมะเป็นเครื่อง

ยึดเหนี่ยวจิตใจครอบครัวและสังคม 
การใช้หลักทิศ 6 ในการดูแลคนในครอบครัว 
แบ่งปันการท าหน้าที่เกื้อกูลตามฐานะและโอกาส 

๓. มีความอดทนและอภัยกัน การใช้หลักขันติธรรมในการพัฒนาตนเอง 
๔. เสียสละ มีน้ าใจ ใช้หลักสาราณิยธรรม 6 
๕. มีความประพฤติที่ดีงาม  ใช้หลักสุจริต 3 
๖. การมีส่วนร่วมในการแสดงความ

คิดเห็นที่ถูกต้อง 
ใช้หลักอธิปไตย 3 

๗. การแบ่งปัน ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 
๘. สร้างเสริมก าลังใจต่อสิ่งแวดล้อมใกล้

ตัว 
ใช้หลักสัจจะ ซื่อสัตย์ ซื่อตรง 

๙. การท าประโยชน์ต่อสังคม การสร้างประโยชน์ตามหลักจริยา 3 
๑๐. การพูดจาให้เกียรติผู้อ่ืน งดเว้นจากการใช้วาจาทุจริต 
๑๑. ยึดหลักความเป็นธรรมในการ

ปกครองและอยู่ร่วมกันในสังคม 
ใช้หลักธรรมภาบิบาล 6  หลกัทศพิธราชธรรม 

๑๒. การร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ไม่
หวาดระแวงต่อกัน 

การมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมตามหลักมรรคมี
องค์ 8 

๑๓. อยู่ร่วมกันอย่างมีเหตุผล พิจารณาทุก
อย่างตามความเป็นจริง 

.ใช้หลักอริยสัจ4 

 



๑๘๙ 

  

แผนภาพที่ ๔.๖ รูปแบบการดูแลสุขภาวะทางจิตวิญญาณหรือปัญญา 

 

 



๑๙๐ 

  

ตารางท่ี ๔.๒๔ องค์ความรู้ในการดูแลสุขภาวะทางจิตวิญญาณหรือปัญญา 

ที ่ องค์ความรู้ใหม่ วิธีเสริมสร้างสุขภาวะทางสังคมตามแนวพุทธ
รรม 

๑. การแสวงหาความรู้สิ่งใหม่ ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง 

-  ใช้หลักสัปปุริสธรรม 7 คือ รู้เหตุ รู้ผล รู้ตน รู้
กาลเวลา รู้ชุมชน รู้บุคคล และรู้สังคม 

๒. การเร่งขวนขวายท าความดี -ใช้หลักปริเยสนา  คือ การแสวงหา ความรู้ 
ปัญญา และการกระท าท่ีดี หรือการใช้หลัก
โกศล 3 เพ่ือความมีสติปัญญา 

๓. การใช้ชีวิตแบบไม่ประมาท - การใช้สติและปัญญาในการด าเนินชีวิต 
๔. การเสียสละผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อ

ส่วนรวม 
-  การแบ่งปันให้กับสังคมมิสร้างความเสียหาย
ต่อสังคม 

๕.  การบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม -  การใช้หลักพลังแห่งความดีงาม เพ่ือสร้าง
สาธารณประโยชน์ต่อสังคม 

๖. การช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์หรือการช่วย
แก้ไขปัญหา 

-  การใช้หลักอริยสัจ 4 เรียนรู้กับปัญหาละต้น
ตอแห่งความทุกข์สร้างสุขด้วยมรรค 

๗. การรู้เท่าทันและเห็นโทษในการเสพ
ความสุขเกินความพอดี 

-  การใช้หลักโยนิโสมนสิการในการพิจารณาสิ่ง
ต่าง ๆ ที่เข้ามาในชีวิตแล้วจ าแนกให้เหมาะสม
กับตนเอง 

๘. การยอมรับการเปลี่ยนแปลงของชีวิตและ
การรับรู้สิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริง 

-  การใช้หลักไตรลักษณ์ในการมองสิ่งต่าง ๆ ว่า
เกิดข้ึน ตั้งอยู่ ดับไปเป็นธรรมดาไม่ควรยึดมั่น
ในสิ่งต่าง ๆ จนเกินไป 

๙. การรักษาใจให้นิ่งสงบและปล่อยวาง -  การใช้วิปัสสนาภาวนาในการพิจารณา
ความสุข  ความทุกข์ภายใจจิตใจของตนเอง 

๑๐. การรู้จักพิจารณารู้จักคิดอย่างมีเหตุผลใน
การด าเนินชีวิตแบบพอเพียง 

-  การใช้สติปัญญาและโยนิโสมนสิการ ในการ
พิจารณาคุณและโทษของการประกอบอาชีพ 

๑๑. การไม่ยึดติดกับวัตถุไม่ตกเป็นทาสของ
วัตถุ 

-  การใช้หลักปฏิจจสมุปปบาทในการพัฒนา
ชีวิตมองเห็นเหตุ ปัจจัยของการเลือกใช้สิ่งของ
ต่าง ๆ 

๑๒. ความพอประมาทในการบริโภคปัจจัย 4  -  การใช้หลักมรรคมีองค์ 8  และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑๓. การมีคุณธรรมเป็นเครื่องยึดเหนียวในการ
ด าเนินชีวิต 

-  การใช้หลักมงคลชีวิต 38    ในการด าเนิน
ชีวิตในทุกขั้นตอนหรือตามช่วงวัย 

๑๔. การประพฤติตนตามหลักศีล 5 หรือการ
รักษาศีล 5  

-  การมีศีล 5 เป็นฐานการด าเนินชีวิตเพ่ือรักษา
ชีวิต ทรัพย์ ครอบครัว สัจจะ มิตรภาพและ
สติปัญญาของตน 



๑๙๑ 

  

ตารางท่ี ๔.๒๔ องค์ความรู้ในการดูแลสุขภาวะทางจิตวิญญาณหรือปัญญา (ต่อ) 

ที ่ องค์ความรู้ใหม่ วิธีเสริมสร้างสุขภาวะทางสังคมตามแนวพุทธ
รรม 

๑๕. การไม่กระท าบาปทั้งทางกายและทางใจ -  การละเว้นอกุศลกรมบถ 10 เช่น  ไม่
เบียดเบียนชีวิต คน สัตว์ ไม่มีความพยาบาท 
ปองร้าย 

๑๖. การไม่ยึดถือ ยึดติดกับสิ่งที่ความชอบหรือ
สิ่งที่ชั่ง 

-  การใช้หลักไตรลักษณ์ในการด าเนินชีวิต 
-  การใช้หลักสันโดษในการด าเนินชีวิต 

๑๗. การไม่หวั่นไหวต่อสิ่งต่าง ๆที่มากระทบ -  การเข้าใจถึงโลกธรรม 8  สุข ทุกข์ นินทา 
สรรเสริญ ฯลฯ  เกิดขึ้นตามธรรมดา 

๑๘. การมีจิตใจอิสระสงบเย็นไม่พึงพา วัตถุ
ภายนอก 

-  การเข้าใจกฎไตรลักษณ์ 
-  การเข้าถึงหลักปฏิจจสมุปบาท 



๑๙๒ 

  

 
 

แผนภาพที่ ๔.๗ แสดงรูปแบบการส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน 

สุขกายสุขใจ โมเดล 
SOOKKAY SOOKJAI MODEL 

                                
จากรูปแบบที่สังเคราะห์ออกมาเป็นองค์ความรู้ ซึ่ง อธิบายได้ดังนี้ 



๑๙๓ 

  

ตารางท่ี ๔.๒๕ MODEL‘S  SOOKKAY  SOOKJAI 

ล าดับ ค าศัพย์ ความหมาย 
๑. 
 

S+S  =  Self และ Social 
ตนเอง.การชมนุม 

การพัฒนาตนเองของบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาวะทั้งผู้ให้การพัฒนาและผู้เข้ารับ
การพัฒนาโดยอาศัยการส่งเสริมสุขภาพ ๖.อ คือ
การออกก าลังกาย อาหาร อารมณ์ อโรคยา 
อนามัยสิ่งแวดลัอม และอบายมุขโดยจะต้องเป็น
ทุนทางสังคมด้วย 
 

๒. O+O =Organizerและ 
Organization 

หมายถึงเจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึง
หน่วยงานของตนเองจะต้องให้ความส าคัญต่อ
กิจกรรมหรือโครงการในการส่งเสริมสุขภาพตาม
นโยบาย แผนงานหรือโครงการ 
 

๓. O+O=Old และ Operation หมายถึงการด าเนินการดังกล่าวไม่จ ากัดเพศและ
วัยแต่ต้องมี Operationที่เหมาะสมกับสถานะ
ของบุคคล 
 

๔. K+K=Knowledgeและ kindness หมายถึงสติปัญญาในการส่งเสริมสุขภาพทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ หลักอิทธิบาท ๔คือมีความพอใจ
ในการด าเนินการ เพียรในการด าเนินการ เอาใจ
ใส่ในการด าเนินการและไตร่ตรองเพ่ือปรับปรุง
แก้ไขให้ถูกต้องโดยโดยอาศัยสติปัญญาและสภาพ
ทางสังคม เป็นข้อก าหนด และ kindness 
หมายถึงความเมตตาในการด าเนินกิจกรรมแบบมี
ส่วนร่วมทั้งภาครัฐ เอกชนและ ประชาชน เพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพในการท างาน 

๕. A=Application หมายถึงโครงการกิจกรรม เครื่องมือ หรืออุปกรณ์
ที่น ามาใช้ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆเพ่ือส่งเสริม
สุขภาพ 

๖. Y=Youth หมายถึงกลุ่มเยาวชนหรือบุคคลที่มีศักยภาพ
พร้อมที่จะเป็นอาสาสมัครในการสร้างการมีส่วน
ร่วมในการส่งเสริมสุขภาพในทุกโครงการ 

๗. J= Joyful หมายถึงการด าเนินการในทุกกิจกรรมต้องสร้าง
ความสนุกสนานให้เกิดข้ึนทั้งผู้ด าเนินกิจกรรม
และผู้เข้าร่วมทุกคน 

 



๑๙๔ 

  

ตารางท่ี ๔.๒๕ MODEL‘S  SOOKKAY  SOOKJAI (ต่อ) 

ล าดับ ค าศัพย์ ความหมาย 
๘. A=Action And Mind หมายถึงการส่งเสริมสุขภาพ จะต้องให้

ความส าคัญกับท้ังสุขภาพกายและสุขภาพใจโดย
ต้องอาศัยสติปัญญาเพ่ือพัฒนาสังคมต่อไป 

๙. I=Inspiration  หมายถึงแรงบันดาลใจที่จะสร้างจิตวิญญาญแห่ง
ความตั้งใจในการดูแลสุขภาพหรือด าเนินกิจกรรม
หรือโครงการต่างๆให้ประสบความส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
สรุปได้ว่าองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการสังเคราะห์ในการศึกษาการส่งเสริมการจัดการสุข

ภาวะแบบองค์รวมเพื่อประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน  
๑. โดยด้านสุขภาวะทางกาย(ฉันทะ) องค์กรต้องมีนโยบายการสร้างจิตส านึกให้กับ 

บุคลากรเพ่ือการดูแลสุขภาวะของประชาชน สนับสนุนงบประมาณในการดูแลสุขภาวะของประชาชน
อย่างเต็มที่  โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานสามารถบริการประชาชนด้านสุขภาวะอย่าง
เพียงพอต่อความต้องการ การจัดหาอุปกรณ์/เครื่องมือสมัยใหม่มาปรับใช้เพ่ือการจัดการสุขภาวะของ
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง .มีการจัดหาอุปกรณ์/เครื่องมือสมัยใหม่มาปรับใช้เพื่อการจัดการสุขภาวะของ
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ให้ก าลังใจแก่บุคลากรและประชาชนต่อการด าเนินด้านสุขภาวะอย่างมาก ๗.
หน่วยงานมีการจัดการระบบ กลไกต่าง ๆเพ่ือรองรับงานด้านสุขภาวะของประชาชนอย่างเต็มที่ซึ่งจะ
น ามาสู่การเกิดวิริยะ  

๒. รูปแบบด้านสุขภาวะทางจิตใจ(จิตตะ) รูปแบบการดูแลสุขภาวะทางกายแบบองค์รวม
เพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบนตามหลักจิตตะในที่นี้หมายถึง  
แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาวะโดยบุคลากรทางสาธารณสุข พร้อมสร้างขวัญและ
ก าลังใจการแนะน าพบจิตแพทย์ และส่งเสริมด้านธรรมะจัดกิจกรรมทางด้านพระพุทธศาสนา มีการ
จัดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในครอบครัว - มีโครงการสร้างผู้น าในชุมชน เป็นผู้น าในการท า
กิจกรรมต่างๆ  เน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสุข ส่งเสริมอาสาสมัครเยี่ยมผู้ป่วยดูแลสุขภาวะ
ทางด้านจิตใจ มีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมรวมกลุ่ม สวดมนต์ไหว้พระ ฝึก
สมาธิ นิมนต์พระมาบรรยายธรรม และท าความเข้าใจเกี่ยวกับค าสอนทางพระพุทธศาสนา 

๓.รูปแบบด้านสุขภาวะทางสังคม (วิริยะ) บุคลากรมีความขยันหมั่นเพียรในการท างาน
ด้านสุขภาวะมีงบประมาณมีผลที่ส าคัญอย่างมากที่จะท าให้การด าเนินด้านสุขภาวะประสบผลส าเร็จ 
มีการส่งเสริมระบบการบริการด้วยวิธีการเข้าใจบริบทในวิถีชีวิตของประชาชน น าอุปกรณ์/เครื่องมือ
ไปใช้ได้อย่างเต็มสมรรถนะ และคุ้มค่ามีประสิทธิภาพต่อการลงทุน ผู้บริหารองค์กรมีความพยายามใน
การให้ก าลังใจ ดูแลสวัสดิการแก่บุคลากรและประชาชนเพื่อการจัดการสุขภาวะและมีแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาสุขภาวะในพ้ืนที่เป้าหมายอย่างชัดเจน 



๑๙๕ 

  

๔. รูปแบบด้านสุขภาวะทางปัญญา(วิมังสา) บุคลากรมีความสามารถในการแก้ไขปัญหา
เฉพาะด้านสุขภาวะได้ดี จัดหางบประมาณจากภายนอกได้เสมอในกรณีที่งบประมาณไม่เพียงพอ มี
วิธีการใหม่ ๆ เพ่ือการบริการประชาชนให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่เป้าหมาย บุคลากรมีความเข้าใจในการ
ดูแล รักษาอุปกรณ์/เครื่องมืออย่างถูกต้อง และเหมาะสม มีแนวทางในการให้ก าลังใจที่หลากหลาย
รูปแบบต่อบุคลากรที่ด าเนินงานด้านสุขภาวะได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ และจัดการด้านสุขภาวะเพ่ือ
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนตลอดไป 

 



บทท่ี ๕ 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ในการวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) ศึกษาการจัดการสุขภาวะแบบองค์
รวมของประชาชนในเขตภาคกลางตอนบน ๒) ศึกษาหลักพุทธรรมได้แก่อิทธิบาท๔ ที่มีอิทธิพลต่อการ
จัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน ๓)และ
น าเสนอรูปแบบการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาค
กลางตอนบน 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยผู้วิจัยได้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed-Method 
Research Design) ระหว่างระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาวิเคราะห์
เนื้อหาเก่ียวกับรูปแบบการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพื่อประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคกลางตอนบนจากข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตลอดถึงการ
สัมภาษณ์เชิงลึก(In-depth Interview) และจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) จากผู้
ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย(Stakeholders) ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิใน ๖ กลุ่มคือ ๑. พระภิกษุที่เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุขภาวะ ๑ รูป  ๒.นายเทศมนตรี จ านวน ๒ คน ๓. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ านวน ๑ คน ๔. รองนายกและปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน ๔  คน ๕. ประธานเครือข่าย
หรือชมรมการพัฒนาด้านสุขภาวะจ านวน ๙ คน ๖. นักวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์และ
นักวิชาการด้านสุขภาวะจ านวน ๙ คน รวมทั้งหมด ๒๖ รูป และ 

และระเบียบวิธีวิจัย เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยผู้วิจัยได้เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักแบบเจาะจง (Purposive sampling)  โดยการออกแบบสอบถามที่
เกี่ยวกับรูปแบบและการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคกลางตอนบน ๔ จังหวัดได้แก่จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
จังหวัดสระบุรี ที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการและการส่งเสริมด้านสุขภาวะดีเด่นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 
๒๕๕๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ จ านวนจ านวน ๓๙๙ แห่ง มีจ านวนประชาชนทั้งหมด ๓,๖๓๕,๖๘๓ คนได้
กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น ๔๐๐ คน ซึ่งผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามในแต่ละองค์กรปกครองส่วนที่ท้องถิ่นใน
เขตภาคกลางตอนบนได้จ านวน ๒๐ แห่งๆละ ๒๐ คน ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จาก
แบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติตามหลักการวิจัยทางสังคมศาสตร์  ผลการวิจัย
สามารถสรุปได้เป็นข้ันตอนตามวัตถุประสงค์การวิจัย 

ในการสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้



๑๙๗ 

 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 
๕.๓ ข้อเสนอแนะการวิจัย 
๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
แต่ละหัวข้อมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยในเรื่อง การส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือ

ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบนตามวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) ศึกษาการ
จัดการสุขภาวะแบบองค์รวมของประชาชนในเขตภาคกลางตอนบน ๒) เพ่ือศึกษาปัจจัยการจัดการสุข
ภาวะและอิทธิบาท ๔ ที่มีอิทธิพลต่อการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน ดังนี้ 

๕.๑.๑ สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

๑) การจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมทางกาย ของประชาชนในเขตภาคกลางตอนบน  
 จากการวิจัยพบว่า สภาพทั่วไปของการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมของประชาชนใน
เขตภาคกลางตอนบน ได้มีการส่งเสริมสุขภาพประชาชนในเขตพ้ืนที่ดีเป็นอย่างดี โดยเฉพาะเรื่อง
สุขภาพกาย เทศบาลมีการส่งเสริมโดย การอ านวยความสะดวกด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ควบคุมการ
ออกก าลังกาย โดยได้มีการจัดหาสถานที่ อุปกรณ์การกีฬา บุคลากรในการสอนออกก าลังกาย รวมทั้ง
เป็นที่ปรึกษาในเรื่องการจัดท ากิจกรรมกีฬาต่าง ๆ ที่ทางชุมชนเสนอ พร้อมทั้งมีการจัดตั้งอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อ.ส.ม.) โดยได้มีการฝึกอบรมก่อนที่จะออกมาปฏิบัติงานในแต่ละหมู่บ้าน  

๒) การจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมทางสังคม ของประชาชนในเขตภาคกลางตอนบน  
                จากการวิจัยพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเน้นกิจกรรมเพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม
และได้พบปะกัน มีสัมพันธภาพทีดีต่อกันจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ จ านวนมากมายตลอดท้ังปี เพ่ือให้
ประชาชนมีส่วนร่วม และมีสังคมที่ดี การฟ้ืนฟูประเพณี ต่างๆ ของชุมชน  เพ่ือให้มีส่วนร่วมและรัก 
วัฒนธรรม  และหากิจกรรมที่ได้ท าร่วมกันทุกเพศทุกวัย ทุกสังคม ทุกศาสนา ทุกวัฒนธรรม  มา
รวมตัวกันแบบพหุสังคม ได้เห็นคุณค่าของตนเอง ของสังคม ท าให้มีจิตใจทีดี  โดยเฉพาะวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ประชาชนมารวมตัวกันเสริมและสืบสานเครื่องดนตรีไทยด้วย  การส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้
เรียนต่อ โดยการจัดหาทุนให้ เพ่ือสร้างโอกาสที่ดีให้กับเยาวชน ท าให้รุ่นพ่ีเป็นแบบอย่างในการเรียน
หนังสือและประสบความส าเร็จในชีวิต การส่งเสริมหรือหางานให้คนพิการมีงานท า เพ่ือการอยู่ใน
สังคมได้อย่างปกติสุขและได้รับการยอมรับจากสังคม   

๓) การจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมทางจิตใจของประชาชนในเขตภาคกลางตอนบน  
       จากการวิจัยพบว่า องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น  ได้มีการน าหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา เข้าไปด าเนินการ ซึ่งเป็นการบ ารุงจิตใจให้สงบแน่ ซึ่งสภาพจิตเป็นเรื่องส าคัญ จึงได้



๑๙๘ 

 

ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าวัด ถือศีล สวดมนต์ นั่งสมาธิ  ซึ่งท าให้ประชาชนได้น าสิ่งเหล่านี้ไปปฏิบัติที่
บ้าน การปฏิบัติเช่นนี้เรียกว่า จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว ถ้าจิตดีจะส่งผลต่อสุขภาพที่ดี มีความสุขกับ
การใช้ชีวิต มีจิตสาธารณะ และเน้นให้ประชาชนเห็นคุณค่าของตนเอง 

๔) การจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมทางปัญญาหรือจิตวิญญาณของประชาชนในเขต
ภาคกลางตอนบน 
       จากการวิจัยพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้สนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้ามา
ร่วมมือและช่วยเหลืองานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดให้มีการรวมกลุ่มการเรียนรู้ต่าง ๆ 
ซึ่งเป็นการต่อยอดผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้ประชาชนได้สังคมที่ดี 
ครองครัวอบอุ่น มิใช่ครอบครัวแตกแยก   การเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคคลอ่ืนในชุมชนให้หัน
มาต่อสู้เพื่อดูแลสุขภาพของตนเอง  กล้าแสดงออก กล้าที่จะบอก กล้าทีจะแนะน า  มีการรวมกลุ่มกัน
เป็นปราชญ์ผู้สูงอายุเพื่อน าความรู้และภูมิปัญญาต่าง ๆ ไปสอนให้กับเยาวชนในชุมชน 

๕. การจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมทางด้านอ่ืนๆของประชาชนในเขตภาคกลาง
ตอนบน ดังนี้ 
                 จากการวิจัยพบว่า การจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมทางด้านอ่ืนๆของประชาชนในเขต
ภาคกลางตอนบนประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญได้แก่   

๕.๑ องค์ประกอบของปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ของการจัดการสุขภาพ  พบว่า 
การรับรู้ประโยชน์ว่าประชาชนจะเกิดผลดีอย่างไร เมื่อมีระบบการจัดการสุขภาพเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ดี
มากๆ  ในพ้ืนที่ได้มีการจัดการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของ  รพ.สต. จะมีการให้
ข้อมูลโรค เบาหวาน และประโยชน์จะเกิดกับผู้ป่วยเบาหวานคือได้รับยาที่บ้านตนเอง ไม่ต้องเสียเวลา
เดินทางไปไหนเลย  แค่จัดการสุขภาพตนเองไม่ให้มีน้ าตาลในเลือดสูงผิดปกติก็จะมี อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเอายามาให้ที่บ้านเอง  เป็นตัวอย่างการรับรู้ประโยชน์ก่อน  ชาวบ้านจึง
ปฏิบัติตาม  

๕.๒ องค์ประกอบของปัจจัยด้านการรับรู้บทบาทในการจัดการสุขภาพ พบว่า การ
รับรู้ว่าตนเอง มีบทบาทอะไรในสังคมหรือชุมชนและท าหน้าที่ด้วยความเสียสละ  จะเกิดเครือข่ายใน
พ้ืนที่ที่เข้มแข็งในงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพ้ืนที่ได้มีการประชุมต าบลในการท าแผน
ร่วมกับอบต.มีทุกหน่วยงานและแต่ละคนจะเสนองานตามบทบาทของตนเอง จึงสามารถพัฒนางานได้
พร้อมเพรียง  เน้นการเข้าร่วมในหลายหน่วยงานทุกบทบาท 

๕.๓ องค์ประกอบของปัจจัยด้านบุคคลการจัดการสุขภาพ  พบว่าได้มีการออก
ประชาคมถามชาวบ้านเพ่ือน าปัญหาและความต้องการของชาวบ้าน  มาร่วมท าแผนกองทุน
หลักประกันสุขภาพและแผนพัฒนา ๓ ปี  นับว่า ได้พัฒนาตามความต้องการของประชาชาชน
ค่อนข้างมาก  

๕.๔ องค์ประกอบของปัจจัยด้านการบริหาร พบว่างานด้านการจัดการสุขภาพที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญ ด้านสุขภาพ เช่นในการท าแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพ  



๑๙๙ 

 

จะมีการประชุม ทุก  ๓ เดือน และมีการก าหนดนโยบาย วิธีการด าเนินงาน รวมถึงการประเมินผลการ
ด าเนินงาน โดยให้มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติพอสมควร เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน
อย่างแท้จริง จะมีภาคประชาชน เสนอแผนในพื้นที่ และรับผิดชอบอย่างแท้จริง 

๕.๕ องค์ประกอบของปัจจัยด้านโครงสร้าง  พบว่าปัจจัยในด้านลักษณะ
ความสัมพันธ์ของประชาชนในชุมชน ประกอบด้วย  รู้จักเป็นญาติพ่ีน้อง และประชากรในชุมชน เช่น 
กลุ่มวัยต่างๆของประชากร ด้านประเพณีวัฒนธรรมในชุมชนที่เอ้ือต่อการมีส่วนร่วม  เช่นการที่คนใน
ชุมชนมีความเห็น อกเห็นใจและการเห็นความส าคัญของการช่วยเหลือผู้อ่ืนจะท าให้ชุมชนเกิดการมี
ส่วนร่วมในชุมชนมากกว่าชุมชนที่ต่างคนต่างอยู่   ด้านค่านิยมของชุมชน เช่น ค่านิยมการนับถือผู้น า
อาวุโสหรือผู้น าชุมชนท าให้ผู้น าชุมชนเป็นแกนน าที่จะท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆได้ มี
ทรัพยากรและมีสภาพแวดล้อมของชุมชนที่ดี เช่นเป็นชุมชนที่อยู่ในเขตประชาชนมีการศึกษาดีมี
รายได้จากการเกษตรสม่ าเสมอทุกปี จะท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและความ
ต้องการของชุมชน  

๕.๖ องค์ประกอบของปัจจัยเกี่ยวกับกลไกของรัฐ พบว่าด้านการจัดการสุขภาพ 
ส่วนใหญ่ ยึดนโยบายของรัฐเป็นหลักเพ่ืองานที่สอดคล้องกันทั้งประเทศส่วนอย่างอ่ืนปรับตามการ
ระบาดของโรคในพ้ืนที่ นอกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความส าคัญกับสุขภาพของประชาชน
แล้ว ต้องส่งเสริมให้เกิดภาคีเครือข่ายการจัดการสุขภาพระดับท้องถิ่น เพราะว่ามีความส าคัญอย่าง
มากต่อการจัดการสุขภาพ เพราะภาคีเครือข่ายถือว่าเป็นทุนหลักทางสังคมที่มีคุณค่าต่อการพัฒนา
หรือการจัดการสุขภาพ การเชื่อมโยงกับภาคีเครือข่ายโดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน เช่น การ
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนร่วมกัน การศึกษาดูงานกับภาคีเครือข่ายและการเข้ามามีบทบาท 
การฝึกอบรม การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาดูงาน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน  ล้วน
แล้วแต่เป็นจุดเชื่อมโยงให้ภาคีเครือข่ายมีความเข้มแข็ง ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้ การประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนในชุมชนได้เข้าถึงสิทธิ ข้อมูล ข่าวสาร ประโยชน์ข้อดีข้อเสีย ของการจัดการสุขภาพของ
ตนเองและชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอนบน ต้องรู้จักบริบทพ้ืนที่ และโครงสร้างที่ต่างกัน 
และจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ บริบทพ้ืนที่ วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนแต่ละพ้ืนที่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีวิธีการให้ทุกภาคส่วนเห็นความส าคัญของการจัดการสุขภาพร่วมกัน 
รับทราบปัญหาร่วมกัน  วางแผนในการแก้ปัญหาร่วมกัน  ด าเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ประเมินผล
ร่วมกันและรับผลประโยชน์ร่วมกัน โดยแนวทางดังกล่าวต้องก าหนดขึ้นให้ชัดเจน ทุกภาคส่วน
รับทราบร่วมกัน และแนวทางนั้นต้องน ามาปฏิบัติอย่างจริงจัง ที่ส าคัญ คือต้องมีการพัฒนา คน เงิน
(งบประมาณ) จัดสรรทรัพยากร และวิธีการบริหารจัดการที่ดี 

๕.๑.๒ สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
ในการศึกษาวิเคราะห์ การส่งเสรอมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ว่า เพ่ือศึกษาการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวม
ของประชาชนในเขตภาคกลางตอนบน เพ่ือตอบปัญหาที่ต้องการทราบในส่วนของระดับ การจัดการ
สุขภาวะในท้องถิ่นด้านต่างๆ ในปัจจุบัน มีลักษณะอยู่ในระดับใด พบว่า 



๒๐๐ 

 

๑)การจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมทางกาย ของประชาชนในเขตภาคกลาง
ตอนบน  

พบว่าหลักการส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน การจัดการสุขภาวะทางกาย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 
๓.๕๘  ประชาชนมีความเห็นเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ มีการก าหนดนโยบายในการน าภูมิ
ปัญญามาใช้ในการดูแลสุขภาพของประชาชน  ค่าเฉลี่ย ๓.๘๖  รองลงมา มีการเชิญชวน รณรงค์
เพ่ือให้ประชาชนมาร่วมกันออกก าลังกาย และดูแลสุขภาพของตนเอง ค่าเฉลี่ย ๓.๖๐  และ มีการ
สร้างและเพ่ิมศักยภาพของระบบนิเวศน์สังคมให้ดีขึ้นอันจะท าให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ  
ค่าเฉลี่ย ๓.๕๔ 

๒) การจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมทางสังคม ของประชาชนในเขตภาคกลาง
ตอนบน  พบว่า หลักการส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน การจัดการสุขภาวะทางสังคม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย ๓.๗๖ 
ประชาชนมีความเห็นเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ มีการส่งเสริมให้ประชาชนมีความเคารพใน
สิทธิ เสรีภาพต่อเพ่ือนบ้านอย่างต่อเนื่อง  ค่าเฉลี่ย ๔.๐๙  รองลงมา มีการจัดกิจกรรมปล่อยนก 
ปล่อยปลา และกิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างเมตตาบารมีธรรม ค่าเฉลี่ย ๓.๙๔  และ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการเข้าวัดปฏิบัติธรรมของประชาชน  ค่าเฉลี่ย ๓.๖๘ 

๓) การจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมทางจิตใจของประชาชนในเขตภาคกลาง
ตอนบน  พบว่า หลักการส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน มิติทางจิตใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย ๓.๕๑ ประชาชนมี
ความเห็นเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง  ค่าเฉลี่ย ๓.๕๕ รองลงมา มีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณอย่างต่อเนื่อง ค่าเฉลี่ย ๓.๕๔  
และมีการส่งเสริมประชาชนในการช่วยเหลือผู้อื่น ๆ ที่ยากล าบาก ค่าเฉลี่ย๓.๕๐ 

๔) การจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมทางปัญญาหรือจิตวัญญาณของประชาชนใน
เขตภาคกลางตอนบน พบว่า หลักการส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน การจัดการสุขภาวะทางปัญญาหรือจิตวิญญาณ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย ๓.๕๘ประชาชนมีความเห็นเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการส่งเสริมและสนับสนุนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน และรับ
เรื่องร้องเรียนด้านสุขภาพ  ค่าเฉลี่ย ๓.๗๓ รองลงมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับท่านมีการพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิด และเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ตามความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย ๓.๗๒  และ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ค่าเฉลี่ย ๓.๖๗ 

๕) การจัดการสุขภาวะแบบองค์ด้านอ่ืนๆของประชาชนในเขตภาคกลางตอนบน
ดังนี้ 

๑ ด้านการจัดการคน พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการจัดการสุข
ภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน ด้านการจัดการ
คน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ๓.๖๗) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความเห็นระดับมาก



๒๐๑ 

 

ทุกข้อ ตามล าดับ ได้แก่ องค์กรท้องถิ่นได้จัดอัตราก าลังคนเพ่ือการดูแลสุขภาวะของประชาชนอย่าง
เพียงพอ (ค่าเฉลี่ย ๓.๘๙) รองลงมา หน่วยงานมีการส่งบุคลากรไปพัฒนา ฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับ
โครงการสุขภาวะอย่างต่อเนื่อง (ค่าเฉลี่ย ๓.๗๑)  และ หน่วยงานมีนโยบายด้านสุขภาวะเพ่ือ
ประชาชน  (ค่าเฉลี่ย  ๓.๖๑) 

๒. ด้านการจัดการงบประมาณ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการ
จัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน ด้าน
การจัดการงบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ๓.๗๓)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มี
ความเห็นระดับมากทุกข้อ ตามล าดับ ได้แก่ การจัดสรรงบประมาณอย่างรวดเร็วในกรณีการดูแลสุข
ภาวะของประชาชน (ค่าเฉลี่ย ๓.๘๔) รองลงมา หน่วยงานจัดสรรงบประมาณโครงการสุขภาวะอย่าง
เพียงพอ และต่อเนื่อง (ค่าเฉลี่ย ๓.๘๐) และ หน่วยงานได้ใช้จ่ายงบประมาณด้านสุขภาวะอย่าง
ประหยัด มีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  (ค่าเฉลี่ย ๓.๗๕) 

๓. ด้านการจัดการทั่วไป  พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย ๓.๘๓ ประชาชนมี
ความเห็นเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ มีความเห็นระดับมากทุกข้อ คือ หน่วยมีลักษณะเป็น
ผู้น ามืออาชีพ และค านึงถึง ผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก เช่น การความคิดริเริ่ม และการ
ตัดสินใจที่สนับสนุนการจัดการด้านสุขภาวะทั้งอย่างเป็น ทางการและไม่เป็นทางการ ค่าเฉลี่ย ๔.๐๓ 
รองลงมา มีการวางแผน การปฏิบัติตามแผน และการประเมินผลแผนส าหรับการจัดการด้านสุขภาวะ
อย่างเป็นระบบ ค่าเฉลี่ย ๓.๙๔   และ ภาพรวมทั้งหมด หน่วยงานมีปัญหาการจัดการด้านสุขภาวะ 
ตามกรอบแนวคิด ๖M ด้าน ได้แก่ ด้าน (๑) การจัดการคน (๒) การจัดการงบประมาณ (๓) การจัด
งานทั่วไป (๔) การจัด วัสดุอุปกรณ์ (๕)การจัดการคุณธรรม จริยธรรม และ (๖) การให้บริการ
ประชาชน  ค่าเฉลี่ย ๓.๙๓    

๔. ด้านวัสดุอุปกรณ์/เครื่องมือ  พบว่า การส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวม
เพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน ด้านวัสดุอุปกรณ์/เครื่องมือ  โดยรวม
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย ๓.๗๖ ประชาชนมีความเห็นเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ มีความเห็น
ระดับมากทุกข้อ คือ วัสดุ อุปกรณ์มีผลต่อการจัดการสุขภาวะเพ่ือประชาชนอย่างมาก  ค่าเฉลี่ย 
๓.๙๒  รองลงมา มีความรู้ความเข้าใจในการใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีทันสมัยที่น ามาใช้ในการจัดการสุขภาวะ 
ค่าเฉลี่ย ๓.๗๖   และ มีการบ ารุง ดูแล รักษาเครื่องบันทึกภาพ-เสียงคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีอ่ืน 
ๆ อย่างถูกต้องค่าเฉลี่ย ๓.๗๕ 

๕. ด้านการบริการประชาชน พบว่า ด้านการบริการประชาชน โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ย ๓.๖๕  ประชาชนมีความเห็นเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ มีความเห็นระดับมาก
ทุกข้อ คือ หน่วยงานได้โอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการด้านสุขภาวะที่สอด
คลองกับความต้องการของประชาชน  ค่าเฉลี่ย ๓.๘๙  รองลงมา หน่วยงานมีการประเมินผลความ
ต้องการของประชาชนที่เกี่ยวกับการจัดการสุขภาวะ ค่าเฉลี่ย ๓.๗๗   และ มีหน่วยงานมีแผน
โครงการพัฒนา การฝึกอบรมเพ่ือความรู้ความเข้าใจในการจัดการสุขภาวะ ค่าเฉลี่ย ๓.๖๑ 

๖. ด้านคุณธรรม จริยธรรม พบว่าด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย ๓.๗๙ ประชาชนมีความเห็นเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ มีความเห็นระดับมากทุกข้อ 
คือ ผู้บริหารและบุคลากรสามารถเป็นต้นในการจัดการสุขภาวะตนเอง  ค่าเฉลี่ย ๓.๘๖  รองลงมา 



๒๐๒ 

 

ผู้บริหาร และบุคลากรมีความทุ่มเท เสียสละในการด าเนินตามโครงการสุขภาวะ ค่าเฉลี่ย ๓.๘๕ และ 
ผู้บริหาร และบุคลากรได้น าหลักพุทธมาส่งเสริมสุขภาวะมาใช้ในการด าเนินงาน ค่าเฉลี่ย ๓.๘๑ 

๕.๒ หลักพุทธรรมได้แก่หลัก อิทธิบาท ๔ ที่มีอิทธิพลต่อการจัดการสุขภาวะแบบองค์
รวมเพื่อประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน 

๑.หลักพุทธธรรมส าหรับการจัดการสุขภาวะเพื่อประชาชน ด้านฉันทะ  
พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย ๓.๖๐  ประชาชนมีความเห็นเรียงล าดับจาก

มากไปหาน้อยดังนี้ มีความเห็นระดับมากทุกข้อ คือ หน่วยงานมีการจัดการระบบ กลไกต่าง ๆเพ่ือ
รองรับงานด้านสุขภาวะของประชาชนอย่างเต็มที่   ค่าเฉลี่ย ๓.๙๘  รองลงมา มีการจัดหาอุปกรณ์/
เครื่องมือสมัยใหม่มาปรับใช้เพ่ือการจัดการสุขภาวะของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ค่าเฉลี่ย ๓.๘๒ และ 
หน่วยงานมีการให้ก าลังใจแก่บุคลากรและประชาชนต่อการด าเนินด้านสุขภาวะอย่างมาก  ค่าเฉลี่ย 
๓.๕๔ 

๒.หลักพุทธธรรมส าหรับการจัดการสุขภาวะเพื่อประชาชน ด้านวิริยะ      
พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย ๓.๖๕  ประชาชนมีความเห็นเรียงล าดับจาก

มากไปหาน้อย ดังนี้ มีความเห็นระดับมากทุกข้อ คือ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาวะ
ในพ้ืนที่เป้าหมายอย่างชัดเจน  ค่าเฉลี่ย ๓.๙๙  รองลงมา การน าอุปกรณ์/เครื่องมือไปใช้ได้อย่างเต็ม
สมรรถนะ และคุ้มค่ามีประสิทธิภาพต่อการลงทุน ค่าเฉลี่ย ๓.๘๑ และ งบประมาณมีผลที่ส าคัญอย่าง
มากที่จะท าให้การด าเนินด้านสุขภาวะประสบผลส าเร็จค่าเฉลี่ย ๓.๖๑ 

๓.หลักพุทธธรรมส าหรับการจัดการสุขภาวะเพื่อประชาชน ด้านจิตตะ  
พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย ๓.๗๗  ประชาชนมีความเห็นเรียงล าดับจาก

มากไปหาน้อย ดังนี้ มีความเห็นระดับมากทุกข้อ คือ หน่วยงานมีบุคลาการที่สามารถใช้อุปกรณ์/
เครื่องมือส าหรับการด าเนินด้านสุขภาวะให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ค่าเฉลี่ย ๓.๘๕  รองลงมา หน่วยงาน
ที่มาตรฐาน ตัวชี้วัด และการประเมินผลในการด าเนินการจัดการสุขภาวะ ค่าเฉลี่ย ๓.๗๙ และ 
ในขณะปฏิบัติงานผู้บริหาร หัวหน้างานมักจะมีพฤติกรรมการให้ก าลังใจแก่บุคลากรเสมอๆ ค่าเฉลี่ย 
๓.๗๗๔ 

๔. หลักพุทธธรรมส าหรับการจัดการสุขภาวะเพื่อประชาชน ด้านวิมังสา   
พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย ๓.๖๔  ประชาชนมีความเห็นเรียงล าดับจาก

มากไปหาน้อย ดังนี้ มีความเห็นระดับมากทุกข้อ คือ บุคลากรมีความเข้าใจในการดูแล รักษาอุปกรณ์/
เครื่องมืออย่างถูกต้อง และเหมาะสม  ค่าเฉลี่ย ๔.๐๖  รองลงมา หน่วยงานมีแนวทางในการให้ก าลังใจ
ที่หลากหลายรูปแบบต่อบุคลากรที่ด าเนินงานด้านสุขภาวะได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ค่าเฉลี่ย ๔.๐๔   
และ การจัดการด้านสุขภาวะที่ผ่านมาของหน่วยงานมีความส าเร็จลุล่วงภารกิจไปด้วยดี  ค่าเฉลี่ย 
๓.๗๓ 

๕.๓  รูปแบบการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพื่อประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นภาคกลางตอนบน) 

๑.รูปแบบด้านสุขภาวะทางกาย (ฉันทะ) รูปแบบการดูแลสุขภาวะทางกายแบบองค์
รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบนตามหลักฉันทะในที่นี้หมายถึง ๑.
หน่วยงานมีนโยบายการสร้างจิตส านึกให้กับบุคลากรเพ่ือการดูแลสุขภาวะของประชาชน ๒. 



๒๐๓ 

 

หน่วยงานสนับสนุนงบประมาณในการดูแลสุขภาวะของประชาชนอย่ างเต็มที่  ๓.โครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานสามารถบริการประชาชนด้านสุขภาวะอย่างเพียงพอต่อความต้องการ๔.
มีการจัดหาอุปกรณ์/เครื่องมือสมัยใหม่มาปรับใช้เพ่ือการจัดการสุขภาวะของประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
๕.มีการจัดหาอุปกรณ์/เครื่องมือสมัยใหม่มาปรับใช้เพ่ือการจัดการสุขภาวะของประชาชนอย่าง
ต่อเนื่อง และ๖หน่วยงานมีการให้ก าลังใจแก่บุคลากรและประชาชนต่อการด าเนินด้านสุขภาวะอย่าง
มาก ๗.หน่วยงานมีการจัดการระบบ กลไกต่าง ๆเพ่ือรองรับงานด้านสุขภาวะของประชาชนอย่าง
เต็มที่ซ่ึงจะน ามาสู่การเกิดวิริยะ คือ ความเพียรในแนวทางนั้น ต่อไป 

๒.รูปแบบด้านสุขภาวะทางสังคม (วิริยะ) รูปแบบการดูแลสุขภาวะทางกายแบบองค์
รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบนตามหลักวิริยะในที่นี้หมายถึง  ๑.
บุคลากรมีความขยันหมั่นเพียรในการท างานด้านสุขภาวะ ๒.งบประมาณมีผลที่ส าคัญอย่างมากที่จะ
ท าให้การด าเนินด้านสุขภาวะประสบผลส าเร็จ ๓.หน่วยงานมีการส่งเสริมระบบการบริการด้วยวิธีการ
เข้าใจบริบทในวิถีชีวิตของประชาชน ๔.การน าอุปกรณ์/เครื่องมือไปใช้ได้อย่างเต็มสมรรถนะ และ
คุ้มค่ามีประสิทธิภาพต่อการลงทุน ๕. ผู้บริหารองค์กรมีความพยายามในการให้ก าลังใจ ดูแลสวัสดิการ
แก่บุคลากรและประชาชนเพ่ือการจัดการสุขภาวะและ ๖.หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุข
ภาวะในพ้ืนที่เป้าหมายอย่างชัดเจน 

๓.รูปแบบด้านสุขภาวะทางจิตใจ (จิตตะ) รูปแบบการดูแลสุขภาวะทางกายแบบองค์
รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบนตามหลักจิตตะในที่นี้หมายถึง  
แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาวะโดยบุคลากรทางสาธารณสุข พร้อมสร้างขวัญและ
ก าลังใจการแนะน าพบจิตแพทย์ และส่งเสริมด้านธรรมะจัดกิจกรรมทางด้านพระพุทธศาสนา-มีการ
จัดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ รักษาศีล ๕ ในครอบครัว -  มีโครงการสร้างผู้น าในชุมชน เป็นผู้น าใน
การท ากิจกรรมต่างๆเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสุขจากการเข้าร่วมกิจกรรม-ส่งเสริมอาสาสมัคร
เยี่ยมผู้ป่วยดูแลสุขภาวะทางด้านจิตใจ- มีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ จัดกิจกรรม
รวมกลุ่ม สวดมนต์ไหว้พระ ฝึกสมาธิ นิมนต์พระมาบรรยายธรรม และมีการฝึกสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฏไตรลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา 

๔.รูปแบบด้านสุขภาวะทางปัญญาหรือจิตวิญญาณ (วิมังสา) รูปแบบการดูแลสุข
ภาวะทางกายแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบนตามหลัก
วิมังสาในที่นี้หมายถึง   ๑.บุคลากรมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะด้านสุขภาวะได้ดี  ๒.
หน่วยงานสามารถจัดหางบประมาณจากภายนอกได้เสมอในกรณีที่งบประมาณไม่เพียงพอ  ๓. 
หน่วยงานจะมีวิธีการใหม่ ๆ เพ่ือการบริการประชาชนให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่เป้าหมาย         ๔. 
บุคลากรมีความเข้าใจในการดูแล รักษาอุปกรณ/์เครื่องมืออย่างถูกต้อง และเหมาะสม ๕. หน่วยงานมี
แนวทางในการให้ก าลังใจที่หลากหลายรูปแบบต่อบุคลากรที่ด าเนินงานด้านสุขภาวะได้ตามเป้าหมาย
ที่วางไว้ และ๖.การจัดการด้านสุขภาวะที่ผ่านมาของหน่วยงานมีความส าเร็จลุล่วงภารกิจไปด้วยดี 

 
 



๒๐๔ 

 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจยั 
จากข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัย มีประเด็นที่น่าสนใจน ามาอภิปราย ได้แก่ 
๕.๒.๑ การจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมทางกาย ของประชาชนในเขตภาคกลาง

ตอนบน  
การจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมทางกาย ของประชาชนในเขตภาคกลางตอนบนได้รับ

ความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี
สอดคล้องกับ งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการสุขภาวะของม่ิงขวัญ คงเจริญ และ อาชัญญา รัตนอุบล๑ 
ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลังอ านาจของชุมชนเพ่ือเสริมสร้างความยั่งยืนของ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ผลการวิจัย พบว่า๑. องค์ประกอบการเสริมสร้างความยั่งยืนของชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ มีองค์ประกอบ คือ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน  ๒. การเสริมสร้างพลังอ านาจของ
ชุมชนเพ่ือเสริมสร้างความยั่งยืนของชุมชนแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วยการเสริมสร้างพลังอ านาจของ
ชุมชนในระดับบุคคล คือ การแสดงออกระดับบุคคล มี ๒ รูปแบบได้แก่ รูปแบบของชุมชนเมือง และ
รูปแบบของชุมชนชนบท ซึ่งมีองค์ประกอบคล้ายคลึงกัน แต่มีความแตกต่างกันในบางประเด็น  
นอกจากนี้ รูปแบบการเสริมสร้างความยั่งยืนของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทั้งในชุมชนเมืองและชุมชน
ชนบท ประกอบด้วยการก าหนดเป้าหมายและวางแผน การวิเคราะห์ความต้องการของชุมชน การท า
ประชาคมเพ่ือหาสาเหตุของปัญหาการจัดเวทีชาวบ้านให้ความรู้ความเข้าใจ การบันทึกการพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงของชุมชนในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ แห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน การติดตามผลการ
ด าเนินงาน และการสร้างความสัมพันธ์เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิก หรือกลุ่มชุมชนอ่ืนๆ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของนัฏยาภรณ์ แก้วป้องปก และพายัพ แสงทอง๒ ได้ท าการศึกษา การมีส่วน
ร่วมและการเสริมพลังอ านาจของหุ้นส่วนสุขภาพคนต าบลชาติตระการในการวางแผนควบคุมป้องกัน
โรคไม่ติดต่อในชุมชน ปี ๒๕๕๖ พบว่า ประชาชนร่วมกันก าหนดแผนปฏิบัติการ (Action plan) ใน
การแก้ไขปัญหาภายใต้แนวคิดหลักการ “ร่วมกันสร้างสุขภาพดี ตามวิถีคนต าบลชาติตระการ“ซึ่งการ
ก าหนดแผนจัดขึ้นในเวทีการประชุมแผนจัดสรรงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับต าบล 
ผลการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการวางแผนแก้ไขปัญหาน าไปสู่ การระดมภาคีเครือข่าย
หุ้นส่วนด้านสุขภาพเหล่านี้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพและการเสริมพลังอ านาจ (Empowerment) ก่อ
เกิดนวัตกรรมจากปราชญ์ชาวบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น สอดคล้องกับงานวิจัยของ การเสริมสร้าง
พลังอ านาจให้กับประชาชนในการต่อรองเพ่ือการพัฒนาสุขภาวะและอัตราของการความไม่ปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินที่เป็นผลพวงของการท าลายระบบสิ่งแวดล้อมซึ่งสุดก็ย้อนกลับมาท าร้าย
ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบ ด้วยการเกิดโรคต่าง ๆ จนถึงภาวะซึมเศร้าที่ไม่สามารถจะ

                                                           

 ๑มิ่งขวัญ คงเจริญ และ อาชัญญา รัตนอุบล, การพัฒนารูปแบบการเสริมสรา้งพลังอ านาจของชุมชนเพือ่
เสริมสร้างความยั่งยืนของชุมชนแห่งการเรียนรู้, รายงายการวิจัย, (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๒๕๓). 
  ๒นัฏยาภรณ์ แก้วป้องปก และพายัพ แสงทอง , การมีส่วนร่วมและการเสริมพลังอ านาจของหุ้นส่วน
สุขภาพคนต าบลชาติตระการในการวางแผนควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อในชุมชน ปี ๒๕๕๖, รายงานการวิจัย, 
(ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก, ๒๕๕๖). 



๒๐๕ 

 

ประกอบอาชีพได้ และมีอัตราเสี่ยงต่อฆ่าตัวตาย ทางด้านแคทรียา คณฑา๓ ได้วิจัยเรื่อง การ
เสริมสร้างพลังอ านาจของชุมชนในการดูแลผู้ที่มีภาวะเครียดซึมเศร้า และเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย  
พบว่า ปัญหาและความต้องการของผู้ที่มีภาวะเครียด ภาวะซึมเศร้า ที่มีปัญหาความขัดแย้งใน
ครอบครัว ไม่รู้วิธีแก้ไขปัญหา ภาวะซึมเศร้าที่ต้องรับประทานยา ขาดยาไม่ได้ และยังพบว่า รู้สึกว่า
ตนเองมีคุณค่าและภาคภูมิใจในตนเองเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเกิดเครือข่ายในการด าเนินงานสุขภาพจิต 
ส่วนผู้ที่มีภาวะเครียด ภาวะซึมเศร้า มีการพ่ึงพิงยาลดน้อยลง รวมทั้งคนในครอบครัวก็ยังสามารถ
ช่วยเหลือและดูแลภาวะดังกล่าวให้ความเสี่ยงลดลง สอดคล้องกับงานวิจัยของกิตติยาภรณ์ โชค
สวัสดิ์ภิญโญ๔ ได้วิจัยเรื่อง การเสริมสร้างพลังอ านาจผู้ดูแลในครอบครัวต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ พบว่า ผู้ดูแลในครอบครัวมีภาวะพร่องพลังอ านาจด้านสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต ด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม ในระยะปฏิบัติการแก้ไขปัญหาท าการส่งเสริมความรู้และ
ทักษะการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ ส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
และการรณรงค์ให้ชุมชนมีความเข้าใจผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์เมื่อประเมินผล พบว่า พลังอ านาจ
ของผู้ดูแลเกิด พลังความรู้ พลังความเข้าใจ พลังใจ พลังเศรษฐกิจ และพลังสนับสนุน ที่ตนเองรู้สึกว่า
ชีวิตมีคุณค่า ได้รับการยอมรับจากครอบครัวและชุมชนท าให้รู้สึกพอใจในตนเอง ยอมรับการอยูกับ
ความเป็นจริง นอกจากผู้น าชุมชน และครอบครัวจะคอยให้ก าลังแล้ว ชุมชนอาจจะภูมิปัญญาที่มีเข้า
มาผสานวิธีเพ่ือช่วยเหลือผู้ที่ปัญหาความอ่อนแอทางกาย หรือทางจิตสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สมบูรณ์ ธรรมลังกา๕ ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเป็นฐานในจังหวัดเชียงราย” พบว่า สังคมแบบเครือญาติมีโครงสร้างทางสังคมเป็นทั้งแบบ
แนวราบและแนวตั้ง ทางด้านวัฒนธรรมชุมชน มีประเพณี ความเชื่อและพิธีกรรมที่สืบทอดมาจาก
บรรพบุรุษ การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานในการเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชน เช่น ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ด้านผู้น าชุมชน การเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การ
ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงส่วนปัจจัยที่มีผลต่อความเข็มแข็งของชุมชนมีปัจจัยส าคัญคือ 
กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ระบบเครือข่าย ระบบความสัมพันธ์ในชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานได้ใช้ปัจจัย
ต่าง ๆ จึงกล่าวได้ว่า การส่งเสริมจัดการสุขภาวะของประชาชนจะอยู่ที่การมีส่วนร่วมประกอบการ
พลังอ านาจในการต่อรองคุณภาพชีวิตขอตนเองที่เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลโดยรวมสูงสุดที่มีอิทธิทางตรง
และทางอ้อม คือ ความไว้วางใจ กระบวนการเรียนรู้ของกลุ่ม และการสร้างทีมงาน ความยึดมั่นผูกพัน

                                                           

 ๓แคทรียา คณฑา, การเสริมสร้างพลังอ านาจของชุมชนในการดูแลผู้ที่มีภาวะเครียดซึมเศร้า และเสี่ยง
ต่อการฆ่าตัวตาย, ในเอกสารการประชุมวิชาการ การป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย ครั้งที่ ๘, เรื่อง "เสริมสร้างชีวิต 
ฝ่าวิกฤตโลกร้อน" วันท่ี ๗-๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ณ. โรงแรมลิตเติ้ลดั๊ก จังหวัดเชียงใหม.่ 

 ๔กิตติยาภรณ์ โชคสวัสดิ์ภิญโญ,”การเสริมสร้างพลังอ านาจผู้ดูแลในครอบครัวต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้ติดเช้ือเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ ,” รายงานการวิจัย , (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, ๒๕๕๓). 

๕สมบูรณ์ ธรรมลังกา, “รูปแบบการเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน
ในจังหวัดเชียงราย”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัยเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย , 
๒๕๕๔). 



๒๐๖ 

 

ต่อองค์การ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการวางแผนแก้ไขปัญหาน าไปสู่การระดม
ภาคีเครือข่ายหุ้นส่วนด้านสุขภาพ การแสดงออกระดับบุคคล  มีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ 
องค์ประกอบภายในบุคคล องค์ประกอบด้านปฏิสัมพันธ์รูปแบบของชุมชนเมือง และรูปแบบของ
ชุมชนชนบทที่รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและภาคภูมิใจในตนเองเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเกิดเครือข่ายในการ
ด าเนินงานสุขภาพจิต สอดคล้องกับงานวิจัยของ  เสน่ห์  ใจสิทธิ์๖ วิจัยเรื่อง การบูรณาการหลักพุทธ
ธรรมเพ่ือเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พบว่า หลักพุทธธรรมมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกระบวนกระบวนการก าหนด
นโยบายที่สามารถน ามาบูรณาการเพ่ือให้เกิดเป็นมิติของการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง แต่
ยังคง มีสภาพปัญหาในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดนโยบายสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีปัญหาอยู่ ๖ กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชน ปัญหาเชิง
การสื่อสาร ปัญหาเชิงโครงสร้างปัญหาเชิงกระบวนการมีส่วนร่วมปัญหาทางการเมืองท้ องถิ่น และ
ปัญหาเชิงการบริหารจัดการ การสร้างระบบความสัมพันธ์ระหว่างองค์ทางพระพุทธศาสนารวมทั้ง
องค์กรในชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการวางแนวทางส าหรับวางรากฐานให้กับประชาชน
ได้มีความรู้และมีส่วนร่วมต่อกระบวนการก าหนดนโยบายตั้งแต่เริ่มต้นอันประกอบด้วย  การร่วมคิด
นโยบาย (Complicity) การร่วมใจต่อนโยบาย (Come Together) การร่วมท าตามนโนยาย 
(Collaborate) การร่วมแรงตามนโยบาย (Contribute Personal Effort) การร่วมทุนตามนโยบาย
(Capitalization) การร่วมรับผลประโยชน์อย่างเหมาะสม (Convenience) การร่วมดูแลรักษา
นโยบาย(Careful) และการร่วมเป็นเจ้าของนโยบาย(Co-Owned) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เบญจ์ พรพลธรรม๗ ได้วิจัยเรื่อง “การจัดการความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมในบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” พบว่า การจัดการความโปร่งใสภายในองค์กรและการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลสัมฤทธิ์ที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย
การให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ ได้แก่การวางแผน การก าหนด
เป้าหมาย การจัดระเบียบด้านข้อมูลข่าวสาร  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการสาธารณะ การส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความส าคัญในการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบความ
โปร่งใส  การจัดการด้านการบริหารของผู้น าองค์กรที่มีความยุติธรรมโปร่งใส และเข้าถึงความเป็นอยู่
ของประชาชนในชุมชนและการมีระบบบริหารจัดการความโปร่งใสที่เป็นรูปธรรมและมีกลไก   

บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องเข้าไปดูแลสุขภาวะของประชาชนในระดับ
นโยบายตลอดจนลงพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ส าหรับการวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาวะที่
เกิดขึ้นในรูปของการบริหารสาธารณะเพ่ือยังประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยงานวิจัยของ อ านวย  

                                                           

 ๖เสน่ห์  ใจสิทธิ์,”การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

๗เบญจ์ พรพลธรรม, “การจัดการความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมในบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น”, ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, ๒๕๕๓). 



๒๐๗ 

 

บุญรัตนไมตรี๘ ได้วิจัยเรื่อง “การจัดท าบริการสาธารณะร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ศึกษากรณีการจัดการขยะ” พบว่า การจัดท าบริการสาธารณะ,u ๕ ด้านคือ ด้านนโยบายการจัดท า
บริการสาธารณะ ด้านกฎหมาย ด้านสภาพทางการเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้าน
งบประมาณการจัดการขยะ และการจัดการขยะ ส าหรับความแตกต่างด้านความมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ความคุ้มค่าและคุณภาพของการจัดท าบริการสาธารณะการจัดการขยะระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการขยะร่วมกันนั้น มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากกว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ด าเนินการจัดการขยะที่ไม่มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
ส่วนด้านอ่ืนไม่มีความแตกต่างกัน กล่าวได้ว่า งานวิจัยที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมเป็นประเด็นที่มุ่งให้
ความส าคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นในลักษณะความคิดเห็นร่วมกันทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่นั้น รวมทั้งการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิในการ
ปฏิบัติงาน และเป็นรากฐานของความสามัคคีในชุมชนอีกทั้งการตอบสนองต่อความต้องการทางด้าน
การวางแผนหรือการตัดสินใจ การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ การติดตามตรวจสอบการท างาน และการรับ
ประโยชน์จากข้อเสนอแนะของประชาชนซึ่งมีลักษณะของการประชาคม การประชาพิจารณ์ และ
ประชามติ เป็นต้น ท าให้เห็นว่า ลักษณะการจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมุ่งเน้นไปสู่ภาพ
ลักษณะทางสังคมอันเป็นการสร้างค่านิยมร่วม และสร้างความตระหนักถึงบทของผู้น าชุมชนที่ต้องให้
ความส าคัญในประเด็นต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการสุขภาวะแบบองค์
รวมซึ่งเป็นการระดมภูมิปัญญาทั้งในประเทศ และแนวคิด ทฤษฎีการจัดการในต่างประเทศมาบูรณา
การเพ่ือเสริมสร้างความสมบูรณ์ทางกาย ศีล จิต และปัญญา แต่กระนั้น หากดูนักวิจัยที่มุ่งศึกษาจะมี
ลักษณะของสภาพแวดล้อมในระดับสังคมหรือชุมชนมากกว่าตัวบุคคลหรือการศึกษาสุขภาวะทาง
สังคมที่ประกอบด้วยนโยบายสุขภาวะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขณะที่งานวิจัยของ ศิริวรรณ 
พิทยรังสฤษฏ์ และคณะ๙ ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสร้างเสริมสุขภาพ 
และข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่องการกระจายอ านาจด้านการสร้างเสริมสุขภาพ” พบว่า การส่งเสริม
สุขภาพเป็นการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพโดยบุคลากรสาธารณสุข ให้ประชาชนทั่วไปที่ไม่เป็นโรคมี
สุขภาพแข็งแรง เช่น การให้สุขศึกษา ให้คนทั่วไปมีความรู้ในการดูแลสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพ
ที่ดี การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เป็นต้น มี ๒ ลักษณะ คือ การจัดบริการโดยบุคลากรสาธารณสุข และ
กระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเพ่ือท าให้ประชาชนเพ่ิมความสามารถในการควบคุมปัจจัยก าหนด
สุขภาพและพัฒนาสุขภาพให้ดีขึ้น ทั้งในคนปกติทั่วไปและผู้ที่เจ็บป่วย รวมทั้งบทบาทที่เน้นหนักไปใน
เชิงการจัดการสิ่งแวดล้อมพ้ืนฐาน เช่น การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่
สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตลอดจนการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ การป้องกัน
โรคและการรักษาพยาบาลเบื้องต้นไปพร้อมงบประมาณ สถานีอนามัยและบุคลากรให้ถ่ายโอนให้ 

                                                           
๘อ านวย  บุญรัตนไมตรี, “การจัดท าบริการสาธารณะร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษากรณี

การจัดการขยะ”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, ๒๕๕๔). 

๙ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ และคณะ,“บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสร้างเสริมสุขภาพและ 
ข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่องการกระจายอ านาจด้านการสรา้งเสรมิสขุภาพ”, รายงานฉบับสมบูรณ์,  (กรุงเทพมหานคร: 
ส านกังานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, ๒๕๕๓). 



๒๐๘ 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมด าเนินการผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนในการรับโอน
สถานีอนามัยทางด้านงานวิจัยของ สุรศักดิ์  บุญเทียน๑๐  ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสร้าง
นโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่ พบว่า การสร้างนโยบาย
สาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของสมัชชาสภาพเฉพาะพ้ืนที่ คือ ความสัมพันธ์ของการตัดสินใจ
ของฝ่ายต่าง ๆ ในทิศทางที่สังคมต้องการ โดยการสร้างพ้ืนที่สาธารณะให้กับภาพส่วนต่าง ๆ ในสังคม
ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปรึกษาหารือ อย่างเปิดเผยและเกิดกระบวนการผลักดันนโยบายสู่การ
ปฏิบัติผ่านการประชุมที่เป็นระบบบนหลักการมีส่วนร่วมภายใต้ศีลธรรมอันดี ได้แก่ ข้อมูลข่าวสาร
องค์ความรู้การก าหนดประเด็นสาธารณะ การก าหนดเป้าหมายเชิงนโยบาย ผู้มีส่วนได้เสีย กลไกการ
ท างาน  ขั้นตอน/กระบวนการ การจัดประชุม/เวทีและการสื่อสารกับสังคม  กลไกการท างาน  
กระบวนการขั้นตอนการพัฒนา จัดท าข้อเสนอและข้ันติดตามผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติ  
ปัจจัยความเข้มแข็ง เข้มข้นของภาคประชาสังคม ความสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ โดยมี
ลักษณะการขับเคลื่อนตามบทบาทของแกนน าและนโยบายก่อให้เกิดประสิทธิภาพ กระบวนการ
เรียนรู้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ กล่าวได้ว่า งานวิจัยที่เกี่ยวการจัดการสุขภาวะมีนักวิจัยได้ให้ความ
สนใจเกี่ยวกับการกระจายอ านาจด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การพัฒนาศักยภาพองค์การบริหารส่วน
ต าบลเพ่ือรองรับการกระจายอ านาจด้านสาธารณสุข การพัฒนารูปแบบการสร้างนโยบายสาธารณะ
เพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่ผ่านเครื่องมือการท างานขององค์กรที่ดูแล
สุขภาวะ เช่น การให้ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้การก าหนดประเด็นสาธารณะ การก าหนดเป้าหมาย
เชิงนโยบาย ผู้มีส่วนได้เสีย กลไกการท างาน  ขั้นตอน/กระบวนการ การจัดประชุม/เวทีและการ
สื่อสารกับสังคม เป็นต้น รวมทั้งการชี้น าให้ประชาชนให้เห็นความส าคัญต่อกระบวนการดูแลสุขภาวะ
ของตนเองผ่านโครงการต่างๆ ที่จัดขึ้นมาเพ่ือรองรับความแข็งแรงทางด้านร่างกายมากกว่าทางด้าน
จิตใจ และอารมณ์ของมนุษย์ 

งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมตามแนวพระพุทธศาสนาส าหรับการ
พัฒนาสุขภาวะเป็นการน าค าสั่งสอนของพระพุทธองค์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดความสมบูรณ์ทั้งกายและ
ใจซึ่งค าสั่งสอนต่าง ๆ มีนักวิจัยมากมายที่น ามาศึกษาในประเด็นที่แตกต่างกันออกไปตามความสนใจ
ของตนเองซึ่งนับวันงานวิจัยเกี่ยวกับพุทธธรรมยิ่งมีมากขึ้นทุกวันซึ่งท าให้การอธิบายท าได้ง่ายขึ้นจน
ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณรัฐ วัฒนพานิช๑๑ ได้วิจัยเรื่อง“การ
ปรับพฤติกรรมมนุษย์ตามหลักสัปปุริสธรรม ๗” พบว่า จุดเริ่มต้นของการพัฒนาคุณภาพชีวิต คือเริ่ม
จากการใช้ปัญญาเพ่ือพัฒนา“ตนเอง” และเชื่อว่า มนุษย์ทุกคนในโลกนี้เป็นผู้ที่ ฝึกตน และพัฒนาตน
ได้ ให้เกิดปัญญา ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความส าคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนไปในทางบวกโดยใน
การจะน าหลักสัปปุริสธรรม ๗ มาใช้จะต้องท าความเข้าใจในหลักดังกล่าวให้ดีและมีความเข้าใจใน
ลักษณะของมนุษย์ในองค์กรศึกษาถึง ระบบบริหารการจัดรูปแบบขององค์กร สภาพแวดล้อมภายใน 

                                                           
๑๐สุรศักดิ์  บุญเทียน, “การพัฒนารูปแบบการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของ

สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่”, วิทยาพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม, (บัณฑิตวิทยาลัย 
: มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๕๑). 

๑๑ณรัฐ วัฒนพานิช, “การปรับพฤติกรรมมนุษย์ตามหลักสัปปุริสธรรม ๗”, วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต, 
(สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : มหาวิทยาลัยรามค าแหง , ๒๕๕๑). 



๒๐๙ 

 

และภายนอก ที่มีผลต่อการพัฒนา ฟื้นฟู ดูแลรักษาสุขภาวะแบบครบวงจร ทางด้านจักรกฤษ  สุริโย
ปการ๑๒ ได้วิจัยเรื่อง "รูปแบบและกระบวนการพัฒนาครูตามหลักพุทธบูรณาการ" พบว่า ครูเป็นผู้
อบรมถ่ายทอดจิตวิญญาณที่ดีให้แก่ศิษย์เป็นบุคคลที่ดีของสังคม การพัฒนาวิชาชีพครู ให้เป็นอาชีพที่
สังคมยอมรับนับถือ และน าไปสู่คุณภาพที่ได้มาตรฐานเป็นที่พึงพอใจของสังคม ฉะนั้น แนวคิดและ
กระบวนการพัฒนาครูตามหลักของกระทรวงศึกษา ประกอบด้วย ๔ ด้าน ๑) ด้านคุณธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ประกอบด้วยจรรยาบรรณต่อตนเอง วิชาชีพ ผู้รับบริการ ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
และสังคม ๒) ด้านความรู้ประสบการณ์วิชาชีพ มีความสามารถทางวิชาชีพครู จัดการเรียนการสอน 
๓) ด้านบุคลิกภาพของความเป็นครู ประกอบด้วย ความถึงพร้อมด้านสุขภาพ อารมณ์ เชาว์ปัญญา 
เผชิญฟันฝ่ากับอุปสรรค และ ๔) ด้านภาวะผู้น าการพัฒนาการศึกษา เป็นผู้น าทางวิชาการ และการ
เปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับงานวิจัยของพระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต, ดร๑๓ ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนา
รูปแบบการดูแลสุขภาพองค์รวมของพระสงฆ์ในจังหวัดขอนแก่นโดยเน้นการมีส่วนร่วมของเครือข่าย 
พบว่า การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพองค์รวมของพระสงฆ์ในจังหวัดขอนแก่น โดยอาศัยการมี
ส่วนร่วมของเครือข่าย มีการบูรณาการแนวคิดการดูแลสุขภาพองค์รวมตามหลักการ พระพุทธศาสนา 
เข้ากับหลักการดูแลสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนารูปแบบการดูแล
สุขภาพองค์รวมของพระสงฆ์ในจังหวัดขอนแก่น โดยการมี ส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ได้แนวทางการ
ดูแลสุขภาพตามระบบการสาธารณสุขว่าสถานบริการ สาธารณสุขได้แบ่งการดูแลออกเป็น ๔ ด้าน คือ 
ด้านการส่งเสริม การป้องกัน การรักษา และการฟ้ืนฟูสภาพ จึงได้ท าการประเมิน พฤติกรรมสุขภาพ
องค์รวมของพระสงฆ์ พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจากก่อนการด าเนินการจัดระบบ บริการสุขภาพใน
ทุกมิติ ขณะที่งานวิจัยของอุ่นเอ้ือ สิงห์ค า๑๔วิจัยเรื่อง กระบวนการและผลของการสร้างเสริมสุขภาวะ
องค์รวม วิถีพุทธ พบว่า ๑) กระบวนการสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวมวิถีพุทธจัดขึ้นเป็นระยะเวลา ๕ 
วัน เพ่ือเรียนรู้ทฤษฏีการสร้าง สุขภาพควบคู่กับการปฏิบัติ โดยบูรณาการองค์ความรู้บนความเชื่อจาก
วิถีการด ารงชีวิตของสังคมไทยและวิทยาการ ทางวิทยาศาสตร์ เน้นองค์ความรู้เพ่ือการ “พ่ึงตนเองจน
เป็นที่พ่ึงของคนอ่ืนได้”มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายจิตใจ สังคมและจิตวิญญาณมีการฟังและสนทนา
ธรรมจากนักบวชเพ่ือ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณสู่การลด ละ 
เลิกความโลภ โกรธ หลงและ๒) ผลจากกระบวนการสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวมวิถีพุทธท าให้คนมี
สุขภาพที่ดีขึ้นเกิดจิตใจที่ดีงาม มีความเสียสละ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีอารมณ์เบิกบาน แจ่มใส ท าให้เกิด
พลังในการช่วยเหลือผู้อ่ืนที่ทุกข์ทรมาน เพ่ือให้มีสุขภาพดี และช่วยท าให้สุขภาวะของสังคมดีขึ้น และ

                                                           
๑๒จักรกฤษ  สุริโยปการ, “รูปแบบและกระบวนการพัฒนาครูตามหลักพุทธบูรณาการ”, วิทยานิพนธ์

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๔). 
  ๑๓พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต, ดร, การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพองค์รวมของพระสงฆ์ในจังหวัด
ขอนแก่นโดยเน้นการมีส่วนร่วมของเครือข่าย, รายงายการวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๑. 
  ๑๔อุ่นเอื้อ สิงห์ค า, กระบวนการและผลของการสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวมวิถีพุทธ , วารสารสมาคม
นักวิจัย, ปีท่ี ๑๙, ฉบับท่ี ๑. (มกราคม - เมษายน ๒๕๕๗), หน้า ๗๓. 



๒๑๐ 

 

สอดคล้องงานวิจัยของชณิตา ประดิษฐ์สถาพร และคณะ๑๕ได้วิจัยเรื่อง สุขภาวะจิตของผู้สูงอายุไทย
ตามแนววิถีพุทธ พบว่า ผู้สูงอายุใช้ประสบการณ์ตรงและอ้อมของตนเอง ระบุว่า สุขภาวะทางจิต ของ
ผู้สูงอายุประกอบด้วย ๒ องค์ประกอบหลัก คือ ความสุขและความสามารถของจิต ผลการศึกษาครั้งนี้
คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพยาบาลสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการ  ส่งเสริมสุขภาพจิต
และเครื่องมือประเมินสุขภาพจิตส าหรับผู้สูงอายุไทยพุทธต่อไป และสอดคล้องกับงานวิจัยของบุญ
โรม สุวรรณพาหุ อรัญญา ตุ้ยค าภีร์ และวรรณี แกมเกตุ๑๖ วิจัยเรื่อง สุขภาวะของวัยรุ่น : กรอบมโน
ทัศน์และเครื่องมือประเมินทางจิตวิทยา พบว่า สุขภาวะเป็นสภาวะที่บุคคลรับรู้ตนเองอย่างเป็นองค์
รวมว่าตนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดีมีการ  ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สุขภาวะ
ประกอบด้วยหลายมิติเชื่อมโยงกันอย่างสมดุลทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และจิต  วิญญาณ การศึกษา
แนวคิดและทฤษฎีสุขภาวะพบว่ามี ๓ แนวคิดหลัก คือ โมเดลสุขภาวะ กงล้อของสุขภาวะ สุขภาวะ
แบบองค์รวมแนวพุทธ ส าหรับเครื่องมือได้แก่มาตรวัดการรับรู้สุขภาวะ มาตรวัดสุขภาวะ ๕ 
องค์ประกอบ การประเมินสุขภาวะตามรูปแบบการด าเนินชีวิต และมาตรวัดสุขภาวะแบบองค์รวม
แนวพุทธ 

ขณะที่งานวิจัยในรูปแบบการบูรณาของศาสตร์ต่าง ๆ จากตะวันได้ถูกน ามาพัฒนาสุขภาวะ
ของประชาชนในรอบหลายทศวรรษที่ผ่านมากลับท าให้เกิดการแก้ไขปัญหาแบบชั่วคราวหรือแก้ไข
ปัญหาแบบฉาบฉวยมากกว่าการแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืนโดยเฉพาะสุขภาวะทางกายจะเน้นในเรื่องของ
การรับรู้ และการออกก าลังกายให้เกิดภูมิคุ้มกันที่ดี แต่กระนั้น ผู้คนที่เจ็บป่วยจากกิจกรรมการด าเนิน
ชีวิตกลับถูกละเลยด้วยกรอบของเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งแม้ว่าจะองค์กรทางพระพุทธศาสนาที่
คอยสนับสนุนองค์ความทางด้ายจิตวิญญาณแต่การเปลี่ยนแปลงของสังคมกลับท าให้องค์กรสงฆ์ก็
อ่อนแอตามไปด้วยท าให้พิณนภา แสงสาคร๑๗ ได้ศึกษาเรื่อง การสังเคราะห์องค์ความรู้ เกี่ยวกับสุข
ภาวะทางจิตวิญญาณในบริบทของสังคมไทย พบว่า ๑. การนิยามความหมาย มีการนิยามความหมาย
ที่หลากหลายแตกต่างกันไปตามกระบวนทัศน์ วิธีวิทยา และบริบททางสังคมท่ีมีความเป็นสากล ได้ ๒. 
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ  ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย ลักษณะชีวิตสังคม ประสบการณ์
ในอดีต บุคลิกภาพ การปฏิบัติทางพุทธศาสนา ภาวะซึมเศร้า และปัจจัยภายนอก  ประกอบด้วย การ
ถ่ายทอดทางสังคม การสนับสนุนทางสังคม สิ่งแวดล้อมภาวะสุขภาพ  การสร้างเครื่องมือและการ
ประเมิน สามารถท าได้หลายวิธีและควรใช้หลายวิธีร่วมกันในการประเมินสอดคล้องกันงานวิจัยของ 
พระมหาสุทิตย์ อาภากโร และสายชล ปัญญชิต๑๘ ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะและ
                                                           

 ๑๕ชณิตา ประดิษฐ์สถาพร และคณะ, สุขภาวะจิตของผู้สูงอายุไทยตามแนววิถีพุทธ, วารสารพยาบาล
สาธารณสุข, ปีท่ี ๒๖, ฉบับท่ี ๑. (มกราคม – เมษายน ๒๕๕๕): ๖๙.  
  ๑๖บุญโรม สุวรรณพาหุ อรัญญา ตุ้ยค าภีร์ และวรรณี แกมเกตุ, สุขภาวะของวัยรุ่น : กรอบมโนทัศน์และ
เครื่องมือประเมินทางจิตวิทยา, วารสารพฤติกรรมศาสตร์, ปีท่ี ๑๙, ฉบับท่ี ๒, (กรกฎาคม ๒๕๕๖): ๑๒๘. 
  ๑๗พิณนภา แสงสาคร , การสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับสุขภาวะทางจิตวิญญาณในบริบท  ของ
สังคมไทย, ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์, (มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ, ๒๕๕๔), หน้า ๑. 
  ๑๘พระมหาสุทิตย์ อาภากโร และสายชล ปัญญชิต, รูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของ
สังคมตามแนวพระพุทธศาสนา, วารสารวิชาการ Viridian E-Journal,  สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ
ศิลปะ, ปีท่ี ๘ ฉบับท่ี ๑,  (เดือนมกราคม – เมษายน ๒๕๕๘): ๙๕๘. 



๒๑๑ 

 

การเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา พบว่า แนวคิดและวิธีการ เสริมสร้างสุขภาวะและการ
เรียนรู้ของสังคมเชิงพุทธ สามารถน าไปสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ด้านพฤติกรรมสุ ข ภาวะเชิง
สร้างสรรค์ การพัฒนาจิตใจ ปัญญา และการสร้างพลังทางสังคมได้ ๓) ด้านการพัฒนารูปแบบของ
คณะ สงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคม พบว่า รูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะ
และการเรียนรู้ทาง พระพุทธศาสนา สามารถพัฒนาบุคคลและสังคมตามหลัก “ภาวนา ๔” คือ 
ประการที่หนึ่ง กายภาวนา มุ่งเน้น การพัฒนากาย การฝึกอบรมกายให้รู้จักเป็นระบบ ระเบียบ และ
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตนเอง รวมทั้งเข้าใจ ระบบความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพให้เกิด
ความยั่งยืน รวมทั้งงานวิจัยต่อมาของ พระมหาสุทิตย์ อาภากโรและคณะ๑๙ ได้วิจัยเรื่อง การ
เสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา พบว่า กระบวนการเสริมสร้าง
สุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมของพระสงฆ์และชุมชนน าไปสู่ ๕ มิติ  ได้แก่ ๑) เกิดการเรียนรู้ของ
บุคคลและสังคมโดยมีพระสงฆ์เป็นแกนน าในพ้ืนที่ ๒) เกิดเครือข่ายการพัฒนาในพ้ืนที่ระหว่างภาค
ส่วนต่าง ๆ ทั้งพระสงฆ์ องค์กรของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนทั่วไป ๓) เกิด
การจัดการตนเองด้านสุขภาวะของบุคคลและสังคมโดยเฉพาะด้านสุขภาวะทางจิต ปัญญาและสังคม 
๔) เกิดพลังการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ของชุมชน เช่น การจัดการด้านผู้สูงอายุ ด้านสิ่งแวดล้อม 
และการจัดสวัสดิการสังคม และ ๕ เกิดการแก้ไขปัญหาของบุคคลและสังคมในระยะยาวและยั่งยืน
เนื่องจากได้มีการบูรณาการความรู้ กระบวนการและภาคีการพัฒนาในสังคมเข้าด้วยกัน กล่าวได้ว่า 
งานวิจัยเกี่ยวกับหลักพุทธธรรมส าหรับการพัฒนาสุขภาวะเป็นการศึกษาเพ่ือเติมเต็มความบกพร่อง
ทางกาย ทางศีลธรรม ทางจิตใจ และทางสติปัญญาให้มนุษย์สามารถดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย
มากที่สุด ในการบริหารจัดการสิ่งต่างๆควรใช้หลักการจัดการความรู้เช่นเดียวกับงานวิจัยของ วีระ  
สิริเสรีภาพ ในเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัย
สงฆ์ในเขตภาคเหนือตอนบน” ผลการวิจัยพบว่า ๒๐ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในทุกระดับควร
จัดท าKM ภายในองค์กรแก้ไขข้อบกพร่องตามรายการความเสี่ยง ควรมีบรรยากาศและวัฒนธรรมการ
เรียนรู้ภายในสถาบัน เครือข่ายการจัดการความรู้ ทั้งระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
สถาบัน เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อออย่างต่อเนื่องโดยจัดสรรทรัพยากรอย่าง
เหมาะสมทั้งด้านงบประมาณและสถานที่ 

๕.๓ ข้อเสนอแนะการวิจัย 
การส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นภาคกลางตอนบนควรมีการประยุกต์หลักพุทธธรรมตามแนวพระพุทธศาสนามาประยุกต์ ตาม
แนวภาวนา ๔ อาทิตย ์ 

 ๑.การพัฒนาด้านกายภาพ โดยมีการจัดการความรู้เรื่องการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด 
ก่อให้เกิดสุขภาวะที่ดี (กายภาวนา)  
                                                           

 ๑๙ พระมหาสุทิตย์ อาภากโรและคณะ , การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนว
พระพุทธศาสนา, รายงานการวิจัย, (พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘), หน้า ๓. 
               ๒๐ วีระ  สิริเสรีภาพ “ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัย
สงฆ์ในเขตภาคเหนือตอนบน” พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์,(บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๗). 



๒๑๒ 

 

๒.การพัฒนาพฤติกรรม โดยมีการพัฒนาความรู้ด้านการอยู่อย่างมีความสุขและยั่งยืนไม่
เบียดเบียนซึ่งกันและกันโดยใช้หลักศีล ๕ เป็นพ้ืนฐาน โดยเริ่มจากสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  
พระสงฆ ์เยาวชนแกนน า  สร้างครอบครัวตัวอย่าง หมู่บ้านตัวอย่าง เป็นต้น (ศีลภาวนา) 

๓.พัฒนาชุมชนด้านจิตใจ ฝึกแนวคิดสร้างสรรค์ให้แก่บุคลากรในชุมชน น าศาสตร์
สมัยใหม่ และประยุกต์หลักพุทธธรรมมาบริหารชุมชน เช่นจัดกิจกรรมธรรมสัญจร  กิจกรรมประกวด
โครงงานต่างๆสร้างกิจกรรมที่ฝึกฝนด้านจิตใจ อาทิ ฝึกอบรม ด้านสมาธิภาวนา (จิตภาวนา) 

๔.การพัฒนาด้านปัญญา สร้างเครือข่ายทางสังคม (Social Network) เป็นแกนหมุนให้
เกิดการพัฒนา มีการจัดการความรู้ให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายในชุมชน (ปัญญาภาวนา) 

๕.มีการต่อยอดการท าวิจัยติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

๑.ควรมีการก าหนดนโยบายการส่งเสริมสุขภาวะส าหรับประชาชน หรือส่งเสริมให้มี
ศูนย์พัฒนาสุขภาวะต้นแบบ 

๒.ควรมีการก าหนดโยบาย และเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมของท้องถิ่น โดยมีรูปแบบ
การติดตามประเมินผลการด าเนินงานทุกปี เพ่ือน าเสนอต่อสาธารณะชน ให้เห็นถึงความส าเร็จของ
ท้องถิ่น และจัดเวทัประชาชนเพ่ือระดมความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างต่อเนื่อง
เป็นประจ าทุกปี 

๓.ควรมีนโยบายด้านการส่งเสริมละพัฒนาบุคลากรและอาสาสมัครผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาวะทั้งในหน่วยงาน และระดับชุมชน ในด้านการเรียนรู้และการศึกษาดูงาน
ทั้งในและนอกสถานที ่

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 ๑.ควรจัดกิจกรรมที่เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่นการส่งเสริมการออกก าลัง

กาย อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง มีการประเมินผลสัมฤทธิ์การออกก าลังกาย การลดน้ าหนักเกิน และ
โรคอ้วน 
  ๒.ควรบูรณาการ การสร้างเสริมสุขภาพทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางปัญญา
อย่างเป็นระบบและควรด าเนินงานโดยให้ความส าคัญในทุกมิติอย่างเชื่อมโยง  

 ๓. ควรผลักดันให้เกิดกิจกรรมที่เหมาะสมส าหรับทุกวัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุโดยมี
ผู้น าชุมชนหในทุกๆชุมชน หรือประธานชมรมผู้สูงอายุเป็นผู้ขับเคลื่อนและประสานให้เกิดกิจกรรม 

 ๔. ควรให้การสนับสนุนชุมชนในด้านองค์ความรู้ เครือข่าย วัสดุอุปกรณ์ ทุน 
บุคลากร เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ชุมชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการ จัดบริการ และสร้างความ
ตระหนักให้เกิด ชุมชนสร้างเสริมสุขภาพ ให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

 ๖.ควรพิจารณาปรับรูปแบบกิจกรรมให้มีความหลากหลาย และเหมาะสม และบูร
นาการกิจกรรมที่ตอบสนองกับครอบครัวที่สามารถร่วมกิจกรรมด้วยกันได้ 

 ๗.ควรกระตุ้น ประชาสัมพันธ์ให้มีผู้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือชมรม ต่างๆ 
โดยเปิดโอกาสสร้างแรงจูงใจมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกระดับ ตั้งแต่การมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น การมีส่วนร่วมกับความส าเร็จในชุมชน 

 



๒๑๓ 

 

๕.๓.๓  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 ๑.ควรมีหน่วยงานวิจัยสุขภาวะก่อน หลังการด าเนินงานเป็นรายปี ซึ่งหน่วยงาน 

องค์กร สามารถน าผลจากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในชุมชนได 
 ๒.ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องการเดินทางของจิตเพ่ือพัฒนาสุขภาวะแนวใหม่ที่

สามารถจับต้องได้และสร้างรูปแบบนวัตกรรมการแลสุขภาวะแบบองค์รวม 
 ๓.ควรมีการศึกษาวิจัยในเรื่องการออกก าลังกายและการบริ โภคอาหารที่ส่งผลต่อ

สภาวะองค์รวมของร่างกาย ในระดับเชล 
 ๔.ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงลึกเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างจิตกับร่างกายเพ่ือสร้าง

นวัตกรรมใหม่ให้ปรากฏต่อสายตาชาวโลก  



บรรณานุกรม  
 

๑. ภาษาไทย 
(ก) ข้อมูลชั้นปฐมภูมิ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย . พระไตรปิฎกภาษาไทย  ฉบับมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย . 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย. ๒๕๓๙. 
(ข) ข้อมูลทุติยภูมิ 

(๑) หนังสือ 
กรรณิการ ปัญญาวงศ์ และพนัส พฤกษ์สุนันท์ . “วิชาการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม”. เอกสาร

ประกอบการสอน. คณะศิลปะศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน, ๒๕๕๕.  
คณะอนกรรมการสถิติสาขาสุขภาพ. แผนพัฒนาสถิติสาขาสุขภาพ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘.

กรุงเทพมหานคร : คณะทํางานสถิติสาขาสุขภาพ, ๒๕๕๗.  
คมสัน พวงเดช และจิดาภา เอ่ียมวงษ์ . คู่มือการปฏิบัติงาน “กระบวนการบริหารงบประมาณ”.

ประจวบคีรีขันธ์  : สํานักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ๒๕๕๓.  
จําลอง  ดิษยวณิช. วิปัสสนากรรมฐานและเชาว์อารมณ์. เชียงใหม่ : โรงพิมพ์แสงศิลป,์ ๒๕๔๓.  
จิตตินันท์ เดชะคุปต์. “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาบริการ”. เอกสารการสอนชุดวิชาจิตวิทยา

การบ ริ ก าร  : เล่ มที่  ๑ . ห น่ วยที่  ๑ -๗  นน ท บุ รี  ส าขาวิ ช าคห กรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๐. 

ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ. มาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 Hurdles กับการจัดทํางบประมาณ
ระบบใหม. กรุงเทพหมานคร : ธีระฟลม แอน ไซเทก็ซ, ๒๕๔๔.  

ชูวงศ์  ฉายะบุตร. การปกครองท้องถิ่นไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น, ๒๕๔๓.  
___________. การปกครองท้องถิ่นไทย. กรุงเทพมหานคร: สมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๙.   
ชูศักดิ์ เที่ยงตรง. การบริหารการปกครองท้องถิ่นไทย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 

๒๕๓๘.  
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์. การจัดการทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, ๒๕๔๕.          
ดวงเดือน พันธุมนาวิน. ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมการวิจัยและการพัฒนาบุคคล . กรุงเทพมหานคร : 

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, ๒๕๔๔.  
ตรีเพ็ชร์ อํ่าเมือง. คู่มือ-เทคนิคการให้บริการด้วยใจ. งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย์กอง

บริหารงานทั่วไป สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล. มปป, (อัดสําเนา). 
ทศพร ศิริสัมพันธ์. การบริหารรัฐกิจเชิงกลยุทธ์ . กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 

๒๕๓๙.  
ทันดร ธนะกลบริภัณฑ.์ มาตรฐานการให้บริการ. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๒.  
ธงชัย สันติวงษ์. การบริหารงานบุคคล. พิมพ์ครั้งที่ ๑๐. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๒.  
___________. องค์การและการบริหาร. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๓. 



๒๑๕ 
 

ธเนศวร์ เจริญเมือง. การกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร : ๑๗๙ การพิมพ์, ๒๕๓๗. 
ธานิ นทร์  ศิ ลป์ จารุ . การวิจั ยและวิ เคราะห์ ข้ องมู ลทางสถิติ ด้ วย SPSS. พิ มพ์ ครั้ งที่  ๑๐ . 

กรุงเทพมหานคร: บิสซิเนสอาร์แอนด์ดี, ๒๕๕๒. 
ธีรยุทธ  พ่ึงเทียร. สถิติเบื้องต้นและการวิจัย. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์สูตรไพศาล, ๒๕๔๕.  
ธีระพล อรุณะกสิกร (บรรณาธิการ). ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบการบริหาร

กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์วิญญูชน , 
๒๕๔๒.  

นพ ศรีบุญนาค. การจัดการเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพมหานคร: สูตรไพศาล, ๒๕๔๕. 
บุญชม  ศรีสะอาด. การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น, ๒๕๔๕. 
บุญมี  แท่นแก้ว. จริยธรรมกับชีวิต. พิมพ์ครั้งที่ ๖. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๒. 
ประทาน  คงฤทธิ์ศึกษากร. ทฤษฎีการปกครองท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร: คณะรัฐประศาสนศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๔๒.  
ประเวศ วะสี. การจัดการความรู้ : กระบวนการปลดปล่อยมนุษย์สู่ศักยภาพ เสรีภาพและความสุข. 

กรุงเทพมหานคร : สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม, ๒๕๔๘. 
ปิ่น มุทุกันต์. แนวสอนธรรมะ ตามหลักสูตรนักธรรมตรี. กรุงเทพมหานคร : คลังวิทยา, ๒๕๑๔. 
พนัส หัสนาคินทร์. ประสบการณ์ในการบริหารบุคลากร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

, ๒๕๔๒. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). การเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน . กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม, ๒๕๔๓. 
___________. ธรรมนูญชีวิต. พิมพ์ครั้งที่ ๔๖. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา กรมศาสนา, 

๒๕๔๕.  
___________. พุทธธรรม (ฉบับเดิม). พิมพ์ครั้งที่ ๑๑. กรุงเทพมหานคร : ดวงแก้ว, ๒๕๔๔.  
___________. พุทธธรรม. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

๒๕๔๒.  
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). พุทธธรรม (ฉบับเดิม). พิมพ์ครั้ง ๑๐. กรุงเทพมหานคร : บริษัท 

เอส. อาร์ พริ้นเตอร์ แมส โปรดักส์ จํากัด, ๒๕๔๖.  
___________. สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ. นครปฐม : วัดญาณเวศกวัน, ๒๕๕๙.  
พิทยา บวรวัฒนา. อ้างใน สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์. หลักรัฐประศาสนศาสตร์ แนวคิด และทฤษฎี. พิมพ์

ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : บริษัท รัตนพรชัย, ๒๕๔๘.  
พิสณุ ฟองศรี. วิจัยทางการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์เทียมฝ่ายการพิมพ์, 

๒๕๔๙.  
พิสมัย จันทวิมล. นิยามศัพท์ส่งเสริมสุขภาพฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๔๑. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ 

บริษัท ดีไซร์ จํากัด, ๒๕๔๑.  
ภารดี อนันต์นาวี. หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา . ชลบุรี : บริษัทสํานักพิมพ์

มนตรี จํากัด, ๒๕๕๒. 
 



๒๑๖ 
 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช . ๒๕๔๘. อ้างใน วรพจน บุษราคัมวดี. องคการและการจัดการ. 
พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, มปป.  

___________. องค์การและการจัดการ. พิมพ์ครั้งที่ ๖. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
๒๕๔๘.  

ราชบัณฑิ ตยสถาน . พจนานุกรมฉบับราชบัณ ฑิตยสถาน พ .ศ. ๒๕๒๕ . พิ มพ์ครั้ งที่  ๖ . 
กรุงเทพมหานคร: อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๓๙.  

เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์. กรุงเทพมหาคร : บพิธการพิมพ์ 
จํากัด, ๒๕๔๙.  

ลลิตา ธีระศิริ. บําบัดโรคด้วยแพทย์ทางเลือก. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : บริษัทรีดเดอร์ ได
เจสท์ (ประเทศไทย), ๒๕๔๔.  

ลิขิต ธีระเวคิน. การเมืองการปกครองไทย . พิมพ์ครั้ งที่  ๗ . กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๘.  

ว.วชิรเมธี (พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี). คนสําราญ งานสําเร็จ. พิมพ์ครั้งที่ ๑๔. กรุงเทพมหานคร: 
สํานักพิมพ์อมรินทร์, ๒๕๕๑.  

วรเดช จันทรศร. รัฐประศาสนศาสตร์- ขอบข่ายในทศวรรษใหม่. พิมพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพมหานคร : 
หจก สหายบล็อคและการพิมพ์ จํากัด, ๒๕๔๕.  

วรพจน บุษราคัมวดี. องคการและการจัดการ. พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์, มปป.  

วรรณพร พุทธภูมิพิทักษ์ และกัญญามน อินหว่าง . ทฤษฎีองค์การและการจัดการ. พิษณุโลก : 
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก, ๒๕๕๔.  

วัชราภรณ์  สุริยาภิวัฒน์ . วิจัยธุรกิจยุคใหม่ . กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖.  

วิญญู  อังคณารักษ์. แนวความคิดในการกระจายอํานาจการปกครองท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร : ไทย
วัฒนาพาณิชย์, ๒๕๓๙.  

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและ
หน่วยงานของรัฐ. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์นิติธรรม, ๒๕๔๘.  

___________. หลักรัฐประศาสนศาสตร์ แนวคิด และกระบวนการ. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร 
: ธรรมกมลการพิมพ์, ๒๕๕๑.  

วิศิษฐ์  ทวีเศรษฐ์. การเมืองการปกครองไทย ภาควิชาการปกครอง . คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๓.  

วีระพงษ์ เฉลิมจิระวัฒน์. คุณภาพในงานบริการ. กรุงเทพมหานคร : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย- 
ญี่ปุ่น, ๒๕๔๒.  

ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ. องคการและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: พิมพที่บริษัทธรรมสาร จํากัด, 
๒๕๔๕.  

ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพล สํานักงานสถิตแห่งชาติ . สุขภาพปัญญาแนวพุทธ .  กรุงเทพมหานคร : 
สํานักงานสถิตแห่งชาติ, ๒๕๔๗.  



๒๑๗ 
 

สมยศ นาวีการ. อ้างใน สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์. หลักรัฐประศาสนศาสตร์ แนวคิด และทฤษฎี. พิมพ์ครั้งที่ 
๒. กรุงเทพมหานคร :  บริษัท รัตนพรชัย, ๒๕๔๘. 

สมิต สัชฌุกร. ศิลปะการให้บริการ. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๔๘. 
สันติ บุญภิรมย์. หลักการบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: บุ๊กพอยท์, ๒๕๕๒. 
สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์. รัฐประศาสนศาสตร์ แนวคิด และทฤษฎี . พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : 

บริษัท รัตนพรชัย, ๒๕๔๘. 
สาคร สุขศรีวงศ์. การจัดการ : จากมุมมองนักบริหาร. พิมพครั้งที่ ๗. กรุงเทพมหานคร : บริษัท จี.พี. 

ไซเบอร์พรินท์ จํากัด, ๒๕๕๔.  
สาธิต นฤภัย. การบริหารจัดการระบบเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล. เอกสารประกอบการสอน . 

วิศวกรไฟฟ้าชํานาญการพิเศษ กองวิศวกรรมการแพทย์ อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต . 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มปป.  

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. การพัฒนาการบริหารสถาบันการศึกษา. เอกสารสาระการ
เรียนรู้. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, ๒๕๔๗.  

สํานักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน. สิทธิ หน้าที่พลเมือง : ระบบสุขภาพภาคประชาชน. 
กรุงเทพมหานคร : บริษัทเรดิเอชั่น จํากัด, ๒๕๔๕.  

สํานักงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่องการจัดทําแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์อาสา
รักษาดินแดนกรมการปกครอง, ๒๕๓๔. 

สํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส). สุขภาพทางจิตวิญญาณ สู่สุขภาพทางปัญญา. พิมพ์
ครั้งที่ ๑. กรุงเทพมหานคร : อุษาการพิมพ์, ๒๕๔๖. 

สิน พันธุ์พินิจ. เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: บริษัทจูนพับลิซชิ่ง จํากัด, ๒๕๔๗. 
สุธี สุทธิสมบูรณ์ และ สมาน รังสิโยกฤษฎ์ . หลักการบริหารเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร : สวัสดิการ

สํานักพิมพ์ ก.พ., ๒๕๓๖. 
สุรเกียรติ อาชานานุภาพ. วิวัฒนาการส่งเสริมสุขภาพระดับนานาชาติ. กรุงเทพมหานคร : 

สถาบันวิจัยระบบสุขภาพ, ๒๕๔๑. 
หควณ  ชูเพ็ญ. เอกสารประกอบการบรรยายวิชาการบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น. มหาสารคาม : 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๖. 
องค์การอนามัยโลก (WHO). อ้างใน พิสมัย จันทวิมล. นิยามศัพท์ส่งเสริมสุขภาพฉบับปรับปรุง พ.ศ.

๒๕๔๑. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ บริษัท ดีไซร์ จํากัด, ๒๕๔๑.  
อาภรณ์ แก้วสลับศรี. ผู้บริหารระดับกลางมืออาชีพ. มปท : มหาวิทยาลัยทักษิณ, ๒๕๕๓.  
บรรณานุกรม (ต่อ) 
อํานวย แสงสว่าง. การจัดการทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพมหานคร: อักษราพิพัฒน์, ๒๕๔๔.  
อุทัย  หิรัญโต. สารานุกรมศัพท์สังคมวิทยา – มานุษยวิทยา. กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยการ

ปกครอง, ๒๕๓๑. 
 

 



๒๑๘ 
 

(๒) บทความวิชาการ/วารสาร 
แคทรียา คณฑา. การเสริมสร้างพลังอํานาจของชุมชนในการดูแลผู้ที่มีภาวะเครียดซึมเศร้า และเสี่ยงต่อ

การฆ่าตัวตาย. ในเอกสารการประชุมวิชาการ การป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย ครั้งที่ ๘. 
เรื่อง "เสริมสร้างชีวิต ฝ่าวิกฤตโลกร้อน" วันที่ ๗-๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ณ. โรงแรมลิต
เติ้ลดั๊ก จังหวัดเชียงใหม่. 

ชณิตา ประดิษฐ์สถาพร และคณะ. “สุขภาวะจิตของผู้สูงอายุไทยตามแนววิถีพุทธ”, วารสารพยาบาล
สาธารณสุข. ปีที่ ๒๖. ฉบับที่ ๑. (มกราคม – เมษายน ๒๕๕๕): ๖๙.  

บุญโรม สุวรรณพาหุ อรัญญา ตุ้ยคําภีร์ และวรรณี แกมเกตุ. “สุขภาวะของวัยรุ่น : กรอบมโนทัศน์
และเครื่องมือประเมินทางจิตวิทยา”, วารสารพฤติกรรมศาสตร์. ปีที่ ๑๙. ฉบับที่ ๒. 
(กรกฎาคม ๒๕๕๖): ๑๒๘. 

พงกะพรรณ ตะกลมทอง. “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นําผู้บริหารระดับกลาง สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน”, วารสารการบริหารการศึกษา. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ 
(ตุลาคม ๒๕๕๔ - มีนาคม ๒๕๕๕): ๑๖๙. 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). “สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ”, พุทธจักร. ปีที่ ๕๙ ฉบับที่ ๑๑ 
(พฤศจิกายน ๒๕๔๘): ๕–๑๐.  

พระมหาสุทิตย์ อาภากโร และสายชล ปัญญชิต. “รูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของ
สังคมตามแนวพระพุทธศาสนา”, วารสารวิชาการ Viridian E-Journal. ปีที่ ๘ ฉบับที่ 
๑. (มกราคม – เมษายน ๒๕๕๘): ๙๕๘. 

สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.). “อปท. กับการจัดการสุขภาวะชุมชน”, วารสารหมอ
อนามัย.  ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๑. (กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๕๒): ๕๑-๕๓. 

สุชาดา  จักรพิสุทธิ์. “การศึกษาทางเลือกของชุมชน”, วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  
ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๔. (มิถุนายน – สิงหาคม ๒๕๕๖) : ๑๘-๒๓. 

สุวิทย์ สมบัติ. นักวิชาการสาธารณสุขจากจังหวัดแพร่. “อปท. กับการจัดการสุขภาวะชุมชน”, วารสาร
หมออนามัย. ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๑ (กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๕๒): ๕๑-๕๒. 

อุ่นเอ้ือ สิงห์คํา. “กระบวนการและผลของการสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวมวิถีพุทธ”, วารสารสมาคม
นักวิจัย. ปีที่ ๑๙. ฉบับที่ ๑. (มกราคม - เมษายน ๒๕๕๗): ๗๓. 

 
(๓) วิทยานิพนธ์/รายงานการวิจัย 
กิตติยาภรณ์ โชคสวัสดิ์ภิญโญ. การเสริมสร้างพลังอํานาจผู้ดูแลในครอบครัวต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์. รายงานการวิจัย. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะ
วิทยาศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, ๒๕๕๓. 

 กิตติยาภรณ์ โชคสวัสดิ์ภิญโญ. การเสริมสร้างพลังอํานาจผู้ดูแลในครอบครัวต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์. รายงานการวิจัย. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะ
วิทยาศาสตร์: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, ๒๕๕๓. 



๒๑๙ 
 

จักรกฤษ  สุริโยปการ. “รูปแบบและกระบวนการพัฒนาครูตามหลักพุทธบูรณาการ”. วิทยานิพนธ์
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

ณรัฐ วัฒนพานิช. “การปรับพฤติกรรมมนุษย์ตามหลักสัปปุริสธรรม ๗”. วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต. 
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๑. 

ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ. “การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ”. รายงาน
การศึกษา. มูลนิธิเอเชีย สถาบันพระปกเกล้า : นนทบุรี, ๒๕๕๒. 

นัฏยาภรณ์ แก้วป้องปก และพายัพ แสงทอง . การมีส่วนร่วมและการเสริมพลังอํานาจของหุ้นส่วน
สุขภาพคนตําบลชาติตระการในการวางแผนควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อในชุมชน ปี 
๒๕๕๖. รายงานการวิจัย. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก, ๒๕๕๖. 

เบญจ์ พรพลธรรม. “การจัดการความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมในบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น”. ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์. บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๓. 

พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต. ดร. การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพองค์รวมของพระสงฆ์ในจังหวัด
ขอนแก่นโดยเน้นการมีส่วนร่วมของเครือข่าย. รายงายการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗.  

พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต. ดร. การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพองค์รวมของพระสงฆ์ในจังหวัด
ขอนแก่นโดยเน้นการมีส่วนร่วมของเครือข่าย. รายงายการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗.  

พระมหาสุทิตย์ อาภากโรและคณะ. การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนว
พระพุทธศาสนา. รายงานการวิจัย. พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

พิณนภา แสงสาคร. “การสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับสุขภาวะทางจิตวิญญาณในบริบท ของ
สังคมไทย”. ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต.์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๔. 

มนูญ หวันหยี. “บทบาทผู้นําชุมชนการมีผลประโยชน์และการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีผลต่อการ
ยอมรับโครงการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในพ้ืนที่ภาคใต้ของประเทศไทย”. วิทยานิพนธ์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ๒๕๕๐. 

มิ่งขวัญ คงเจริญ และ อาชัญญา รัตนอุบล. การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลังอํานาจของชุมชนเพ่ือ
เสริมสร้างความยั่ งยืนของชุมชนแห่ งการเรียนรู้ . รายงายการวิจัย . จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

วีระ  สิริเสรีภาพ “ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยสงฆ์
ในเขตภาคเหนือตอนบน” พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ . 
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

http://www.plkhealth.go.th/www/index.php


๒๒๐ 
 

ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ และคณะ. บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสรางเสริมสุขภาพและ
ข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่องการกระจายอํานาจด้านการสร้างเสริมสุขภาพ. รายงานฉบับ
สมบูรณ์. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, ๒๕๕๓. 

ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์, จิรบูรณ์ โตสงวน; หทัยชนก สุมาลี. บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
การสร้างเสริมสุขภาพและข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่องการกระจายอํานาจด้านการสร้างเสริม
สุขภาพ. รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณะสุข, ๒๕๕๒. 

สมจิตรา  กิตติมานนท์ . “การบริโภคอาหารเจเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางไตรสิกขา”. 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

สมบูรณ์ ธรรมลังกา. “รูปแบบการเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน
ในจังหวัดเชียงราย”. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัยเชียงราย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, ๒๕๕๔. 

สุขุมาลย์ ประสมศักดิ์. “กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักพุทธ
ธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน”. วิทยานพินธ์พุทธ
ศาสตรดุษฎีบัญฑิตสาขาวิชา รัฐประศาสนศาตร์. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

สุรศักดิ์  บุญเทียน. “การพัฒนารูปแบบการสร้างนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของ
สมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนที่”. วิทยาพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
พัฒนาสังคม. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๕๑. 

เสน่ห์  ใจสิทธิ์.“การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการกําหนด
นโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

อายุษกร  งามชาติ. “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือเป็นเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนภาวะบกพร่อง
ทางความรัก”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๕๕. 

อํานวย  บุญรัตนไมตรี. “การจัดทําบริการสาธารณะร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษากรณี
การจัดการขยะ”. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๔. 

 
(๔) เอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์ 
คณะอนุกรรมการสถิติสาขาสุขภาพ และคณะทํางานสถิติสาขาสุขภาพ. แผนพัฒนาสถิติสาขาสุขภาพ 

ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘. 
ธิติมา ไชยมงคล. ทฤษฏีภาวะผู้นํา และทฤษฎีการบริหาร. เอกสารประกอบการสอนวิชาภาวะผู้นํา

ทางการพยาบาลและ การจัดการ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. หน้า ๒๖-๒๘. 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา. คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 

๑๒ กันยายน ๒๕๕๗. หน้า ๗-๘. 
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สํานักงานนโยบายแผนและงบประมาณ. “แนวทางการบริหารงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.
๒๕๔๖”.  หน้า ๕. (อัดสําเนา). 

สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น. คู่มือการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น แผนยุทธศาสตร การพัฒนาแผนพัฒนาสามป แผนปฏิบัติ การและ 
การติดตามประเมินผล. หน้า ๑๐. (อัดสําเนา). 

สํานักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม. คู่มือมาตรฐานการให้บริการ. ๒๕๕๔. หน้า ๖. (อัด
สําเนา). 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ธันวาคม ๒๕๕๖. ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสระบุรี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐). หน้า ๙-๒๐. (เอกสารอัดสําเนา). 

สํานักส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น. ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม 
๒๕๕๘. 

 
(๕) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
แก้ววิบูลย์ แสงพลสิทธิ์. แนวคิดหลักของการพัฒนาสุขภาพในแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ 

พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๙. [ออนไลน์]. แหล่งข้อมูล : https://www.gotoknow.org/posts/ 
33552 [๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘]. 

 โกวิทย์  กังสนันท์ . จริยธรรมของการบริหารภาครัฐแนวใหม่ . [ออนไลน์ ]. แหล่ งข้อมูล : 
http://kpi.ac.th/media/pdf/M7_ 93.pdf [ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙]. 

กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ . ปลัด ยธ. มอบวุฒิบัตรแก่ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับต้น . [ออนไลน์ ]. 
แหล่งข้อมูล : http://www.moj.go.th/th/cms/detail.php?id=26216 [๓๐ มิถุนายน 
๒๕๕๙]. 

จุมพจน์ วนิชกุล. มนุษยสัมพันธ์สําหรับผู้บริหาร. [ออนไลน์]. แหล่งข้อมูล : http://wachum.com 
/eBook/1065106/human2.html [ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙]. 

พีรศักดิ์ โตคําวรพจน์. ปัจจัยการบริหาร. [ออนไลน์]. แหล่งข้อมูล : https://www.gotoknow.or/ 
posts/273013 [ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙]. 

ศิรินยา สิงห์คํา. 5M แห่งความสําเร็จ. [ออนไลน์]. แหล่งข้อมูล : https://www.l3nr.org/posts/ 
66619 [๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙]. 

สถาบันพระปกเกล้า. โครงการบริหารหลักสูตรผู้บริหารระดับต้นของสํานักงานคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ. [ออนไลน์]. แหล่งข้อมูล : http://www.kpi.ac.th/kpith/ pdf/
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๒๕๕๙]. 

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน . โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ 
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.
๒ ๕ ๕ ๖  - พ .ศ .๒ ๕ ๖ ๑ ) . [ออน ไลน์ ] . แห ล่ งข้ อมู ล  : http://www.opdc.go.th/ 
lite/content 0802.html [ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙]. 

สํานักงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.). ปัญหาสุขภาพคนไทยและระบบ
บริการสุขภาพ . [ออนไลน์]. แหล่งข้อมูล : http://www.hisro.or.th/main/?name= 
knowledge & file= read knowledge &id=19 [ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘]. 

สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน . ข้อมูลพื้นฐาน(โดยสรุป). [ออนไลน์]. 
แหล่งข้อมูล : http://www.osmcentral-n1.moi.go.th/group.html [ ๒๒ พฤษภาคม 
๒๕๕๙]. 

สํานักงานสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.). ยุทธศาสตร์ไตรพลัง. [ออนไลน์]. 
แหล่ งข้ อมู ล  : http://thaigiving.org/organization/detail/1126/info [๒๐ มี นาคม 
๒๕๕๘]. 
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aspx [๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘]. 

อัชริยากร กิ่งกาญจน์, องค์ประกอบแบบ 6 M, [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล : http://autchariyaporn, 
blogspot.com/ [ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙], 

 
(๕) สัมภาษณ์ 

สัมภาษณ์ นางทิพานี  อุบลสุข, พยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นางพรทิพย์  สุนทรโฆสิต , ครูชํานาญการพิเศษ คศ ,๓/ผู้นําชมรมสร้างสุขภาพ , ๑๕  

ธันวาคม  ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นางเพลินตา  คงรอด ,ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจําหมู่บ้าน , ๒๖  

พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นางวรี  สุขเภรี, ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจําหมู่บ้าน(อสม ,) ประธาน

ชุมชนวัดวงค้อง, ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นางวาสนา  สิงโต, ประธาน อ,ส,ม, หมู่ที่ ๓  ตําบลพุกร่าง  อําเภอพระพุทธบาท จังหวัด

สระบุรี, ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นางศรีนวล อุ่นที, ประธานชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ, ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นางศิรินทร์ญา   อาสางาม, อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจําหมู่บ้าน , ๒๗ ตุลาคม  

๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นางศิริพันธ์  บัณทิพย์, สมาชิกชมรมเพ่ือสุขภาพ, ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นางอลิสา ขัยเทียนทอง, ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นายบํารุง  มีนา, รองประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําตําบลบางนมโค, ๑๐ ธันวาคม  

๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นายปรีชา ดัสกุล, นายกเทศมนตรีตําบลบางนมโค, ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.  
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สัมภาษณ์ นายพงศกร มงคลหมู่, นายกองค์การบริหารส่วนตําบลรางจระเข้ , ๑๐ พฤศจิกายน  
๒๕๕๙. 

สัมภาษณ์ นายพยบ นาคะบุตร, ประธานชมรมผู้สูงอายุวัดอินทาราม, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นายเพนียด   ชนะฤทธิ์, ประธาน อ,ส,ม, ตําบลบางนมโค, ๑๐  ธันวาคม  ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นายแพทย์ บัญชา พงษ์พาณิชย์ , เลขาณุการหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ , ๑๑

พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นายวุฒิชัย สิมา, รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนนทบุรี, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นายสมนึก  ธนเดชากุล, นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนนทบุรี, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นายสมบูรณ์  จันทิ, ประธานชุมชนพันทรี่พาร์ค กรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน กรรมการ

หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ กรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลบางเตย, ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นายสุนทร บุญมาก, ประธานชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ, ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.  
สัมภาษณ์ นายสุรินทร์ กิจนิจชี , สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส) , ๑๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นายสุวัฒน์  สรรพโกศล, รองนายกเทศมนตรีพระนครศรีอยุธยา, ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นายอิทธิชัย ชูเรณู, ปลัดเทศบาลตําบล, ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นายอุกฤษ  ทิพพะพาทย์, ข้าราชการบํานาญ, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ พระครูอมรชัยคุณ, เจ้าอาวาสวัดสุชัยคณาราม  เจ้าคณะตําบลสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา , 

๑๒  ธันวาคม  ๒๕๕๙, 
สัมภาษณ์ ร้อยตรีสุเทพ  อันประนิตย์, ประธานชมรมผู้สูงอายุ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลพุกร่าง 

ตําบลพุกร่าง อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี, ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๙, 
สัมภาษณ์ ร้อยตํารวจตรี ธานี  โพธิ์ชีพันธ์, รองนายกเทศมนตรีเมืองอโยธยา, ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๙. 
 
(๖) สนทนากลุ่มเฉพาะ 
สนทนากลุ่ม นายสันติ จิยะพันธ์,  ผู้ประสานงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดพระนครศรีอยุธยา , ๑๓ 

มีนาคม ๒๕๖๐. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ นางณัฐะยาน์ ประเสริฐอําไพสกุล , พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลภาชี จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวสัมฤทธิ์ ต่อสติ,  พยาบาลชํานาญการพิเศษ, ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ นายเชิด  พันธ์เพ็ง,  ปราชญ์ชาวบ้านแกนนําสุขภาวะในชุมชน , ๑๓ มีนาคม 

๒๕๖๐. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ นายนครินทร์ อาจหาญ ,  รองแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา , 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,  ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ นายประทีป ฉากภาพ,  ปลัดเทศบาลเมืองอโยธยา, ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ นายสุรกิจ สุวรรณแกม, นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอนหญ้านาง, กรรมการ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช), ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐.  
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ท้องถิ่น, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา,  ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐. 

สนทนากลุ่มเฉพาะ รศ .ดร.อภินันท์ จันตะนี , อาจารย์ประจําบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐. 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
 

  เรื่อง การส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพื่อประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นภาคกลางตอนบน 
 
ค าชี้แจง 

 ๑.แบบสอบถามชุดนี ้ จัดท าขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เพ่ือ
รวบรวมเป็นข้อมูลทางวิชาการส าหรับศึกษาค้นคว้าและเพ่ือประโยชน์ส าหรับการวิจัยและขอรับรอง
ว่าจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
 ผู้วิจัยจึงใคร่ขอความกรุณาจากท่านในการตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ ตาม

ความเห็นของท่าน เพ่ือจะน าไปวิเคราะห์ให้เป็นประโยชน์ดังที่กล่าว ข้อมูลที่ท่านตอบจะถือเป็น
ความลับและน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลบนแบบภาพรวมเท่านั้น 

 ๒. แบบสอบถามมีทั้งหมด ๓ ตอน 
 ตอนที่ ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการสุขภาวะ

แบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน 
  ตอนที่ ๓ ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักพุทธธรรมส าหรับการจัดการสุขภาวะเพ่ือประชาชน
แบบองค์รวม 

  ตอนที่ ๔ : แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการสุขภาวะ
แบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน 

  ตอนที่ ๕ ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม 
  
ผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถามนี้เป็นอย่างสูง 
 

วลัญช์ชยา เลิศรัชชาพันธุ ์
นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 



๒๖๐ 
 

 
 
 
 

                     เลขที่แบบสอบถาม...............................        
 

ตอนที่ ๑ แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย     ลงในช่อง        หน้าข้อความที่เป็นจริง 
  ๑. เพศ 

    ๑. เพศ ชาย     ๒. เพศหญิง 
 ๒. อายุ 

๑. อายุ ๑๘ – ๒๘ ปี                               ๒. อายุ ๒๙ –๓๙ ปี             
๓. อายุ ๔๐ –๕๐ ปี                                ๔. อายุ ๕๑ – ๖๑ ปี  
๕. อายุ ๖๒ ปีขึ้นไป   

 ๓.  สถานภาพสมรส 
๑. โสด                                                ๒. สมรส   
๓. หย่าร้าง/แยกกันอยู่    

 ๔.  ระดับการศึกษา 
๑. มัธยมปลาย /ต่ ากว่า                            ๒. ปวช /ปวส 
๓.ปริญญาตรี                                         ๔.ปริญญาโท 
๕.ปริญญาเอก 

 ๕.  อาชีพหลัก 
        ๑. รับจ้างทั่วไป/ค้าขาย                             ๒. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
             ๓.เกษตรกร/ชาวสวน/ประมง                     ๔. พนักงานบริษัทเอกชน 
             ๕. ธุรกิจส่วนตัว          ๖. อ่ืน.......................................  

 ๖.  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
       ๑. ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท                               ๒. ๑๕‚๐๐๑ –๓๐‚๐๐๐ บาท    
            ๓. ๓๐‚๐๐๑ –๕๐‚๐๐๐ บาท                       ๔. ๕๐‚๐๐๑ – ๗๐‚๐๐๐บาท  
            ๕. ๗๐‚๐๐๑ บาท ขึ้นไป     
 

 
 
 
 



๒๖๑ 
 

 
 
 
 

ตอนที่ ๒ : แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวม
เพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน 
ค าชี้แจง  : โปรดกากบาทเครื่องหมาย  ลงในช่องความคิดเห็น 
 

ข้อที ่ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการสุขภาวะเพื่อ
ประชาชน 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
การจัดการคน (Man)   

๑ หน่วยงานมีนโยบายด้านสุขภาวะเพ่ือประชาชน      

๒ 
องค์กรท้องถิ่นได้จัดอัตราก าลังคนเพ่ือการดูแล
สุขภาวะของประชาชนอย่างเพียงพอ 

     

๓ 
หน่วยงานมีการส่งบุคลากรไปพัฒนา ฝึกอบรม
ความรู้เกี่ยวกับโครงการสุขภาวะอย่างต่อเนื่อง 

     

๔ 
หน่วยงานมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษ
ด้านสุขภาวะ 

     

๕ 
หน่วยงานได้ส่งบุคลากรเพ่ือดูแลสุขภาวะของ
ประชาชนอย่างครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

     

การจัดการงบประมาณ (Money)  

๑ 
การจัดสรรงบประมาณอย่างรวดเร็วในกรณีการ
ดูแลสุขภาวะของประชาชน 

     

๒ 
หน่วยงานจัดสรรงบประมาณโครงการสุขภาวะ
อย่างเพียงพอ และต่อเนื่อง 

     

๓ 
หน่วยงานได้ใช้จ่ายงบประมาณด้านสุขภาวะ
อย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

     

๔ 
การจัดการงบประมาณด้านสุ ขภาวะจะมี
ประชาชนเข้ามีเก่ียวข้องอย่างสม่ าเสมอ 

     

๕ 
หน่วยงานประสบปัญหาอย่างมากต่อการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือการดูแลสุขภาวะของประชาชน 
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การจัดการคุณธรรม จริยธรรม (Material) 

๑ 
ผู้บริหาร และบุคลากรมีจิตส านึกในการส่งเสริม
สุขภาวะเพ่ือประชาชน 

     

๒ 
ผู้บริหาร และบุคลากรได้น าหลักพุทธมาส่งเสริม
สุขภาวะมาใช้ในการด าเนินงาน 

     

๓ 
ผู้บริหาร และบุคลากรมีความทุ่มเท เสียสละใน
การด าเนินตามโครงการสุขภาวะ 

     

๔ 
ผู้บริหาร และบุคลากรยึดหลักธรรมาภิบาลใน
การจัดการสุขภาวะ 

     

๕ 
ผู้บริหาร และบุคลากรสามารถเป็นต้นในการ
จัดการสุขภาวะตนเอง 

     

การจัดการวัสดุอุปกรณ์ (Machine) 

๑ 
หน่วยงานมีวัสดุ  อุปกรณ์อย่างเพียงพอต่อ
จัดการสุขภาวะ 

     

๒ 
หน่วยงานมีแผนงานเพ่ือน าเทคโนโลยีสมัยมาใช้
การจัดการสุขภาวะ 

     

๓ 
มีการบ ารุง ดูแล รักษาเครื่องบันทึกภาพ-เสียง
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีอ่ืน ๆ อย่างถูกต้อง 

     

๔ 
วัสดุ อุปกรณ์มีผลต่อการจัดการสุขภาวะเพ่ือ
ประชาชนอย่างมาก 

     

๕ 
มีความรู้ความเข้าใจในการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่
ทันสมัยทีน่ ามาใช้ในการจดัการสุขภาวะ 

     

การจัดการบริการประชาชน (Morale) 

๑ 
หน่วยงานได้โอกาสให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการด้านสุขภาวะที่สอด
คลองกับความต้องการของประชาชน 

     

๒ 
หน่วยงานมีการประเมินผลความต้องการของ
ประชาชนที่เกีย่วกับการจดัการสุขภาวะ 

     

๓ 
หน่วยงานสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนที่เกีย่วกบัการจดัการสุขภาวะ 
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๔ 
หน่วยงานมีแผนโครงการพัฒนา การฝึกอบรม
เพ่ือความรู้ความเข้าใจในการจัดการสุขภาวะ 

     

๕ 
การจัดการบริการประชาชนด้านสุขภาวะ
ค่อนข้างมีปัญหาและอุปสรรค 

     

การจัดการทั่วไป (Management) 

๑ 
หน่วยงานได้ท า MOU กับเครือข่ายภายนอก
ด้านการจัดการสุขภาวะ 

     

๒ 
มีการวางแผน การปฏิบัติตามแผน และการ
ประเมินผลแผนส าหรับการจัดการด้านสุขภาวะ
อย่างเปน็ระบบ 

     

๓ 

หน่วยมีลักษณะเป็นผู้น ามืออาชีพ และค านึงถึง 
ผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก เช่น การ
ความคิดริเริ่ม และการตัดสินใจที่สนับสนุนการ
จดัการดา้นสุขภาวะทั้งอย่างเป็น ทางการและไม่
เป็นทางการ 

     

๔ 
หน่วยงานมีระบบการจัดการสุขภาวะโดยการ
จัดตั้งศูนย์ประสาน และเครือข่ายภาคประชาชน 

     

๕ 

ภาพรวมทั้งหมด หน่วยงานมีปัญหาการจัดการ
ด้านสุขภาวะ ตามกรอบแนวคิด 6M ด้าน ได้แก ่
ด้าน (๑) การจัดการคน (๒) การจัดการ
งบประมาณ (๓) การจัดงานทั่วไป (๔) การจัด 
วัสดุอุปกรณ์ (๕)การจัดการคุณธรรม จริยธรรม 
และ (๖) การใหบ้ริการประชาชน 

     

 

ตอนที่ ๓ ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักพุทธธรรมส าหรับการจัดการสุขภาวะเพ่ือประชาชนแบบองค์รวม 

ข้อที ่
ความสัมพันธ์ระหว่างหลักพุทธธรรมกับการ
จัดการสุขภาวะเพื่อประชาชนแบบองค์รวม 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
ด้านฉันทะ 

๑ 
หน่วยงานมีนโยบายการสร้างจิตส านึกให้กับ
บุคลากรเพ่ือการดูแลสุขภาวะของประชาชน 

     



๒๖๔ 
 

 
 
 
 

๒ 
หน่วยงานสนับสนุนงบประมาณในการดูแลสุข
ภาวะของประชาชนอย่างเต็มที่ 

     

๓ 
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน
สามารถบริการประชาชนด้านสุขภาวะอย่าง
เพียงพอต่อความต้องการ 

     

๔ 
มีการจัดหาอุปกรณ์/เครื่องมือสมัยใหม่มาปรับใช้
เพ่ือการจัดการสุขภาวะของประชาชนอย่าง
ต่อเนื่อง 

     

๕ 
หน่วยงานมีการให้ก าลังใจแก่บุคลากรและ
ประชาชนต่อการด าเนินด้านสุขภาวะอย่างมาก 

     

๖ 
หน่วยงานมีการจัดการระบบ กลไกต่าง ๆเพ่ือ
รองรับงานด้านสุขภาวะของประชาชนอย่างเต็มที่ 

     

ข้อที ่
หลักพุทธธรรมส าหรับการจัดการสุขภาวะเพื่อ

ประชาชนแบบองค์รวม 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
ด้านวิริยะ 

๑ 
บุคลากรมีความขยันหมั่นเพียรในการท างานด้าน
สุขภาวะ 

     

๒ 
งบประมาณมีผลที่ส าคัญอย่างมากที่จะท าให้การ
ด าเนินด้านสุขภาวะประสบผลส าเร็จ 

     

๓ 
หน่วยงานมีการส่งเสริมระบบการบริการด้วย
วิธีการเข้าใจบริบทในวิถีชีวิตของประชาชน 

     

๔ 
การน าอุปกรณ์/เครื่องมือไปใช้ ได้อย่างเต็ม
สมรรถนะ และคุ้มค่ามีประสิทธิภาพต่อการลงทุน 

     

๕ 
ผู้บริหารองค์กรมีความพยายามในการให้ก าลังใจ 
ดูแลสวัสดิการแก่บุคลากรและประชาชนเพื่อการ
จัดการสุขภาวะ 

     

๖ 
หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาวะ
ในพ้ืนที่เป้าหมายอย่างชัดเจน 
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ข้อที ่
หลักพุทธธรรมส าหรับการจัดการสุขภาวะเพื่อ

ประชาชนแบบองค์รวม 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
ด้านจิตตะ 

๑ 
บุคลากรมีความมั่นใจ มั่นคง และเชื่อม่ันในการ
ด าเนินงานด้านสุขภาวะของหน่วยงาน 

     

๒ 
หน่วยงานสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอต่อ
การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้านสุขภาวะ 

     

๓ 
ผู้น าและบุคลากรมีความตั้งใจอย่างมากเพ่ือการ
บริการประชาชนด้านสุขาวภาวะ 

     

๔ 
หน่วยงานมีบุคลาการที่สามารถใช้ อุปกรณ์/
เครื่องมือส าหรับการด าเนินด้านสุขภาวะให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

     

๕ 
ในขณะปฏิบัติงานผู้บริหาร หัวหน้างานมักจะมี
พฤติกรรมการให้ก าลังใจแก่บุคลากรเสมอ ๆ  

     

๖ 
หน่ ว ยง านที่ ม าตรฐ าน  ตั ว ชี้ วั ด  และการ
ประเมินผลในการด าเนินการจัดการสุขภาวะ 

     

ข้อที ่
หลักพุทธธรรมส าหรับการจัดการสุขภาวะเพื่อ

ประชาชนแบบองค์รวม 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
ด้านวิมังสา 

๑ 
บุคลากรมีความสามารถในการแก้ไขปัญหา
เฉพาะด้านสุขภาวะได้ดี 

     

๒ 
หน่วยงานสามารถจัดหา งบประมาณจาก
ภายนอกได้ เสมอในกรณีที่ งบประมาณไม่
เพียงพอ 

     

๓ 
หน่วยงานจะมีวิธีการใหม่ ๆ เพ่ือการบริการ
ประชาชนให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่เป้าหมาย 

     

๔ 
บุคลากรมีความเข้าใจในการดูแล รักษาอุปกรณ์/
เครื่องมืออย่างถูกต้อง และเหมาะสม 

     



๒๖๖ 
 

 
 
 
 

๕ 
หน่ ว ยง านมี แนวทา ง ใน การ ให้ ก า ลั ง ใจ ที่
หลากหลายรูปแบบต่อบุคลากรที่ด าเนินงานด้าน
สุขภาวะได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 

     

๖ 
การจัดการด้านสุขภาวะที่ผ่านมาของหน่วยงานมี
ความส าเร็จลุล่วงภารกิจไปด้วยดี 

     

 
 
ตอนที่ ๔ : แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวม
เพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน 
ค าชี้แจง  : โปรดกากบาทเครื่องหมาย  ลงในช่องความคิดเห็น 
 

ข้อ 
ความคิดเห็นเกี่ยวการจัดการสุขภาวะแบบองค์

รวมเพื่อประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นภาคกลางตอนบน 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

มิติทางกาย 
๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการก าหนดนโยบาย

ในการน าภูมิปัญญามาใช้ในการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง 

     

๒ มีการสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนน าองค์
ความรู้ในเรื่องสมุนไพรมาใช้ในการรักษาโรคภัย
ไข้เจ็บ 

     

๓ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นมี กิ จกรรมใน
การศึกษา เรียนรู้ให้เด็กเยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับ
การดูแลตนเองอย่างต่อเนื่อง 

     

๔ มีการยกย่อง เชิดชูผู้ที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่อง
ยาสมุนไพรเ พ่ือการรักษาโรคภัยไข้ เจ็บให้
สามารถถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานได้ 

     

๕ ท่านมีภูมิปัญญาในการรักษาตนเองด้วยยาต า
หรับพ้ืนบ้านเมื่อเจ็บป่วย 

     

๖ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการวางแผนเพ่ือ
การจัดสุขภาวะของประชาชน 

     



๒๖๗ 
 

 
 
 
 

๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีศูนย์กลางเพ่ือ
ดูแลสุขภาวะของประชาชนอย่างเพียงพอ 

     

๘ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญในระดับสูงที่สามารถเข้าไปดูแล
สุขภาพของประชาชนอย่างท่ัวถึง 

     

๙ ผู้น าในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเป็น
ผู้น าด้านการพัฒนาสุขภาพในระดับที่น่าพอใจ 

     

๑๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีมาตรการอย่าง
เป็นรูปธรรมในการดูแลประชาชนในทุกพ้ืนที่ 

     

๑๑ องค์ กรปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น ได้ สนับสนุ น
งบประมาณในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 

     

๑๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการสนับสนุน
อุปกรณ์กีฬาให้กับชุมชน โรงเรียน 

     

๑๓ มีกิจกรรมการออกก าลังกายในทุกๆ  ชุมชน และ
หลากหลายรูปแบบ 

     

๑๔ มีการเชิญชวน รณรงค์เพ่ือให้ประชาชนมาร่วม
กันออกก าลังกาย และดูแลสุขภาพของตนเอง 

     

๑๕ มีการส่งบุคลากรไปแนะน า ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ 
อย่างทั่วถึง 

     

๑๖ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศูนย์การเรียนรู้การ
ดูแลสุขภาพในชุมชน 

     

๑๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทีมให้ค าปรึกษา
สุขภาพแก่ประชาชน 

     

๑๘ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานส าหรับการ
ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

     

๑๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีกิจกรรมการ
อบรมเพ่ือให้ประชาชนสามารถดูแบตนเองได้ 

     

๒๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริการ
สุขภาพของประชาชนเป็นที่น่าพอใจ 

     

 



๒๖๘ 
 

 
 
 
 

ตอนที่ ๕ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖๙ 
 

 
 
 
 

แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 

เรื่อง 

“การส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพื่อประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาค
กลางตอนบน” 

  ค าชี้แจง : แบบสัมภาษณ์ชุดนี้จัดท าขึ้น เพ่ือศึกษาการส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์
รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบนซึ่งท่านเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้รับ
เลือกในการสัมภาษณ์และความคิดเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาวิจัยและสร้างองค์
ความรู้และให้มีขีดความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงานต่อไป 
 
 ส าหรับค าถามการวิจัยประกอบด้วย ๓ ตอน ได้แก่ 
 ตอนที่ ๑ ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ ์
  ตอนที่ ๒ ค าถามเกี่ยวกับ “การส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพื่อประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน” 
  ตอนที่ ๓ ข้อเสนอเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ  
 

ผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลาในให้สัมภาษณ์ครั้งนี้เป็นอย่างสูง 
 

 
 

วลัญช์ชยา เลิศรัชชาพันธ ุ์ 
นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
 

 

 

 



๒๗๐ 
 

 
 
 
 

แบบการสัมภาษณ์ประชาชนทั่วไป 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ : …………………………………………………………………………… 
อายุ/การศึกษา : …………………………………………………………………………….. 
ต าแหน่ง : ……………………………………………………………………………………… 
ประสบการณ์การท างานด้านสุขภาวะ.......................................................ป ี
นับถือศาสนา....................................................................... ...................... 
วันเดือนปีที่สัมภาษณ์ :…………………………………………………………………….. 
สถานที่ และเวลา :………………………………………………………………………….. 
 
ตอนที่ ๒ : ค าถามเกี่ยวกับ “การส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน” ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ท่านได้รับการส่งเสริมสุขภาพจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร ? 
   ๑.๑ มิติสุขภาพทางกาย 
  ๑.๒ มิติสุขภาพทางจิต 
  ๑.๓ มิติสุขภาพทางสังคม 
  ๑.๔ มิติสุขภาพทางปัญญาหรือจิตวิญญาณ 
 ๒. ท่านสนใจหรือให้ความส าคัญ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาวะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๓. ท่านคิดว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรให้ความส าคัญต่อสุขภาพของประชาชน
อย่างไรบ้าง ? 
 ๔. ท่านคิดว่า หากประชาชนมีสุขภาพที่ดีจะส่งผลอย่างไรต่อชุมชนบ้าง ? 
 ๕. ท่านคิดว่ากิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการอยู่
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนหรือไม่ อย่างไร ? 
 ๖. หากในอนาคตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการส่งเสริมสุขภาพของ
ประชาชนในชุมชน ท่านคิดว่ากิจกรรมรูปแบบใดที่ตรงกับความต้องการของท่าน ? 
ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



๒๗๑ 
 

 
 
 
 

แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 
เรื่อง 

“การส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพื่อประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาค
กลางตอนบน” 

  ค าชี้แจง : แบบสัมภาษณ์ชุดนี้จัดท าขึ้น เพ่ือศึกษาการส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบ
องค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบนซึ่งท่านเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้รับ
เลือกในการสัมภาษณ์และความคิดเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาวิจัยและสร้างองค์
ความรู้และให้มีขีดความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงานต่อไป 
 
 ส าหรับค าถามการวิจัยประกอบด้วย ๓ ตอน ได้แก่ 
 ตอนที่ ๑ ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ 
  ตอนที่ ๒ ค าถามเกี่ยวกับ “การส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน” 
  ตอนที่ ๓ ข้อเสนอเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ  
 
ผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลาในให้สัมภาษณ์ครั้งนี้เป็นอย่างสูง 
 
 

 
วลัญช์ชยา เลิศรัชชาพันธุ์ 

นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 

 
 

 
 
 
 
 



๒๗๒ 
 

 
 
 
 

(แบบการสัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ : …………………………………………………………………………… 
อายุ/การศึกษา : …………………………………………………………………………….. 
ต าแหน่ง : ……………………………………………………………………………………… 
ประสบการณ์การท างานด้านสุขภาวะ.......................................................ปี  
นับถือศาสนา.............................................................................................  
วันเดือนปีที่สัมภาษณ์ :…………………………………………………………………….. 
สถานที่ และเวลา :………………………………………………………………………….. 
ตอนที่ ๒ : ค าถามเกี่ยวกับ “การส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพ่ือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน” ดังต่อไปนี้ 
  ๑. ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมสุขภาพของ
ประชาชนอย่างไรบ้าง ? 
 ๒. ท่านคิดว่าหากประชาชนมีสุขภาพกายและจิตที่ดีจะส่งผลดีอย่างไรต่อการบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ? 
 ๓. เป้าหมายในการส่งเสริมสุขของประชาชนควรเป็นอย่างไร ? ได้แก่ ๑ มิติสุขภาพทาง
กาย ๒.มิติสุขภาพทางจิต ๓. มิติสุขภาพทางสังคม และ ๔.มิติสุขภาพทางปัญญาหรือจิตวิญญาณ 
 ๔. การด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าถึงคุณภาพชีวิตของประชาชน ท่า
คิดว่าจะมีแนวทางด าเนินการอย่างไร ? 
 ๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก าหนดกิจกรรมการบริหารตามหลัก ๖M ได้แก่ ๑) 
การจัดการคน ๒) การจัดการงบประมาณ (๓) การจัดงานทั่วไป (๔) การจัด วัสดุอุปกรณ์ (๕)การ
จัดการคุณธรรม จริยธรรม และ (๖) การให้บริการประชาชนเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนไว้
อย่างไรบ้าง ?  
  ๖. กิจกรรมที่ได้อาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนที่แสดงถึงการส่งเสริมสุขภาพมี
อะไรบ้าง ? 
ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



๒๗๓ 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ผลการคาดัชนีความสอดคล้อง (IOC) แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
ผลการหาค่าความเชื่อมั่นการทดลองใช้เครื่องมือ (Try-Out) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗๔ 
 

 
 
 
 

 

 

 



๒๗๕ 
 

 
 
 
 

 



๒๗๖ 
 

 
 
 
 

 



๒๗๗ 
 

 
 
 
 

 



๒๗๘ 
 

 
 
 
 

 



๒๗๙ 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

ประมวลภาพการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘๐ 
 

 
 
 
 

สัมภาษณ์นายกเทศมนตรีเทศบาลนคร นครนนทบุรี 

นายสมนึก ธนเดชากุล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘๑ 
 

 
 
 
 

สัมภาษณ์ พระครูอมรชัยคุณ(หลวงตาแชร์พเนจร)พระนักพัฒนาผู้น าสงฆ์ในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาด้านสุขภาวะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘๒ 
 

 
 
 
 

สัมภาษณ์นายแพทย์บัญชา พงษ์พาณิช 

เลขานุการมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘๓ 
 

 
 
 
 

สัมภาษณ์รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนคร พระนครศรีอยุธยา 

นายสุวัฒน์ สรรพโกศล 

 

 
 

 



๒๘๔ 
 

 
 
 
 

และบุคลอ่ืนๆทั้ง 4 จังหวัดภาคกลางตอนบน 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘๕ 
 

 
 
 
 

และบุคลอื่นๆทั้ง 4 จังหวดัภาคกลางตอนบน(ต่อ) 

 

 

 
 

 



๒๘๖ 

 

 
ประวัติผู้วิจัย 

ชื่อ – นามสกุล        :  นางสาววลัญช์ชยา  เลิศรัชชาพันธุ์ 
วัน เดือน ปี เกิด        :  วันพฤหัสบดีที่ ๗  มีนาคม  ๒๕๑๑ 
สถานที่เกิด        :  จังหวัดขอนแก่น 
การศึกษา :  ส าเร็จการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปะศาสตร์      

   บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
         :  ส าเร็จการศึกษา ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต 
               มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ประสบการณ์การท างาน  :   นักบริหารงานทั่วไป ๒๕๔๙ – ๒๕๕๒ 
ในสายงานบริหาร          :   รองปลัดเทศบาล ๒๕๕๒ – ๒๕๕๗ 
                 ปลัดเทศบาล ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน 
ผลงานวิชาการ   :   บทความวิจัยเรื่อง “การสร้างพลังอ านาจของประชาชน 
       ต่อการพัฒนาสุขภาวะในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                                   ศึกษากรณีเทศบาลต าบลบางนมโค” 
             :   บทความวิชาการ “บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                        กับการพัฒนาสุขภาวะในชุมชน” 
ปีที่เข้าศึกษา            :   เมื่อพ.ศ. ๒๕๕๗ 
ที่อยู่ปัจจุบัน            :   ๑/๙ บ้านมณฑา ถนนโรจนะ  ต าบลประตูชัย  

       อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
       ๑๓๐๐๐  

 
 


