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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ ๑) เพ่ือศึกษาลักษณะของวัดและหมู่บ้านต้นแบบใน
การเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี  
๒) เพ่ือพัฒนากิจกรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ เชิงพุทธ
บูรณาการในจังหวัดนนทบุรี และ ๓) เพ่ือพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการเสริมสร้างสุขภาวะ
และเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี   เป็นการวิจัยแบบ
ผสมผสานเน้นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participation Action Research) โดยใช้
วิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
ผลการวิจัยพบว่า 

๑) พระสงฆ์ต้องมีการสร้างเครือข่ายกลไกการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไข  การรณรงค์
และป้องกัน เป็นการท างานร่วมกันขององค์กรภาคีและเครือข่ายภาคประชาชน  ต้องมีการบูรณาการ
กระบวนการและรูปแบบการจัดกิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาอันแท้จริงที่ เกิดขึ้นใน
ชุมชนอย่างเหมาะสม 
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บูรณาการในจังหวัดนนทบุรี ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในการเสริมสร้างสุข
ภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๔๓) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุก
ข้อ 

๓) พระสงฆ์เข้าไปมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลด
เหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิเช่น สาธารณสุขจังหวัด 
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในการให้ค าปรึกษา การให้ก าลังใจ การดูแลสุขภาพทั้งทางกายและทาง
ใจ แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ติดเหล้า และบุหรี่ โดยผลท่ีได้รับจากการรณรงค์ให้ประชาชนลด ละ 
เลิก เหล้า และบุหรี่ ผ่านกิจกรรม“อธิษฐานจิตเข้าพรรษา ลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ เพ่ือถวายเป็นพุทธ
บูชา” นั้น ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
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ABSTRACT 
The Objectives of this research were 1) to study of temples characteristic 

and the Role Model of village for Health Being Promotion and Social Network for 
Reduce Alcohol Smoking Cessation according to Buddhist Integrated in Nonthaburi 
Province 2 )  to develop activities for Health Being Promotion and Social Network for 
Reduce Alcohol Smoking Cessation according to Buddhist Integrated in Nonthaburi 
Province and 3 ) to develop the suggestion policies for Health Being Promotion and 
Social Network for Reduce Alcohol Smoking Cessation according to Buddhist 
Integrated in Nonthaburi Province. The research was Mixed method research as 

Participation Action Research and was collected , analysis both quantitative and 
qualitative. 

The results of this research were as following ; 
1) Monks must be set dynamic network that drive preventive and proactive 

for set campaign with participation of party in public that must be integrated in 
problems in community , process and the model of activities.  

2. The activities for Health Being Promotion and Social Network for Reduce 
Alcohol Smoking Cessation according to Buddhist Integrated in Nonthaburi Province 
found that people had opinion of the participation for this case were in middle level 
( Average 3.43 ) , when consider each item found that all were in middle level too. 

3. The monks who participated in Health Being Promotion and Social 
Network for Reduce Alcohol Smoking Cessation according to Buddhist Integrated in 
Nonthaburi Province such as  Provincial public health , Local government 
organization for consultant , motivation both body and mind to people who Alcohol 
Smoking Cessation via activity that be called “ Pray in Buddhist Lent for reduce stop 
alcohol and smoking for Buddha” made them high quality of their life. 
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รายงานการวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีเพราะได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จาก
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่สนับสนุนทุนในการวิจัยในครั้งนี้ 
เพราะเล็งเห็นถึงประโยชน์และคุณค่าของงานวิจัยฉบับนี้  ขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณ 
พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อาภากโร, รศ.ดร.) ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์และช่วยเหลือผู้วิจัยมาตลอด 

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 
ผู้อ านวยการศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ที่ เมตตาอนุเคราะห์เป็นประธานที่ปรึกษาโครงการวิจัยในครั้งนี้  ขอขอบพระคุณ          
ผศ.ดร .บุษกร  วัฒนบุ ตร ที่ เมตตาให้ค าปรึ กษาโครงกา รวิจัยในครั้งนี้  ขอกร าบขอบพระคุณ
ผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจทานงานวิจัยฉบับนี้ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่อนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัยเป็นอย่าง
ดี 

คุณค่าและประโยชน์ใดๆ อันพึงมีจากรายงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบบูชาเป็นพุทธบูชา 
ธรรมบูชา สังฆบูชา กตเวทิตาคุณแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ บิดามารดา ญาติสนิทมิตรสหาย และผู้ มี
พระคุณทุกท่าน 
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๔.๑ แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ๘๖ 
๔.๒ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ

การเข้าร่วมกิจกรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลด
เหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี................................................... ๘๗ 
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ค ำอธิบำยสัญลักษณ์และค ำย่อ 
 
๑. ค ำย่อชื่อคัมภีร์พระไตรปิฎก 

อักษรย่อในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ใช้อ้างอิงจากพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นหลักโดยใช้ระบบย่อค าดังต่อไปนี้ 

พระวินัยปิฎก 
วิ.ม. (ไทย)  =  วินัยปิฎก  มหาวรรค  (ภาษาไทย) 

๒. กำรระบุเลขหมำยพระไตรปิฎก 
ในงานวิจัยฉบับนี้ได้ใช้พระไตรปิฎกภาษาไทย  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

พ.ศ.๒๕๓๙  เป็นหลักในการอ้างอิง ซ่ึงพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยจะระบุ   เล่ม/ข้อ/หน้า . เช่น ขุ.ธ. 
(ไทย) ๒๕/๓๐/๕๑. หมายความว่าระบุถึง สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท ฉบับภาษาไทย 
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ ข้อที ่๓๐ หน้าที่ ๕๑ เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
บทที่ ๑ 

 

บทน ำ 
 

๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
สุขภาวะทางสังคมในด้านคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลอันเป็นค่านิยมพ้ืนฐานหรือ

เป็นระบบส าหรับการยึดถือประพฤติปฏิบัติเพ่ือการอยู่ร่วมกันของสังคมเป็นปัจจัยส าคัญของความ
ม่ันคงผาสุขของประเทศชาติและประชาชนสังคม ประเทศใดผู้ปกครองและประชาชนมีคุณธรรม
จริยธรรม การปกครองมีธรรมาภิบาลสังคมประเทศนั้นจะเข้มแข็งประชาชนอยู่ เย็นเป็นสุขร่วมกัน
ในทางตรงกันข้าม หากสังคมประเทศใดขาดเสียซ่ึงคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล สังคมประเทศ
นั้นย่อมอ่อนแอ แตกแยกและอาจถึงขั้นล่มสลายได้ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทยได้สะสมตัวมายาวนานและแผ่ขยายมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจนปัญหาได้กระจายไปทั่วทุก
วงการและทุกระดับขององคาพยพที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ความขัดแย้งแตกแยกของ
คนในชาติอย่างรุนแรงจนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ต้องเข้ามาเพ่ือแ ก้ปัญหาการเมืองและ
เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปครั้งใหญ่ สาเหตุหลักก็มาจากความบกพร่องความเสื่อมทางคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลของผู้คนและองค์กรที่เก่ียวข้องดังนั้นการปฏิรูปประเทศจึงจ าเป็นต้องมี
การปฏิรูปคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของสังคมไทยทั้งระบบ สถานการณ์ปัญหาคุณธรรม
จริยธรรมของสังคมไทยที่ระดับกลางและฐานล่างของสังคม สถาบันครอบครัวโดยทั่วไปมีความ
อ่อนแอลงไปมาก ชุมชนก็แตกสลายจากผลกระทบนโยบายการพัฒนาที่ขาดสมดุลเยาวชนชายหญิง
ทั่วประเทศอยู่ในภาวะสับสนทางความคิดและพฤติกรรม แยกผิดชอบชั่วดีไม่ออก มีปัญหายาเสพติด 
ปัญหาทางเพศ ความรุนแรง โรคเอดส์ ต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร ฯลฯ สังคมมีปัญหาความไม่ม่ันคง 
ความไม่ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน คดีอาชญากรรมพุ่ง คนล้นคุก คนไข้ยาเสพติดล้นโรงพยาบาล คดี
ความม่ันคงเพ่ิมขึ้นอย่างน่าตกใจ ปัญหาคุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทยจึงนับว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่
ส าคัญอย่างยิ่งในการที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติสู่ความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งปัญหาคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนที่จะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาชาติต่อไป  

จากสถานการณ์ในปัจจุบัน พบว่า คนไทยด่ืมเหล้าจัดเป็นอันดับ ๕ ของโลก เฉลี่ยคิดเป็น
แอลกอฮอล์บริสุทธ์ิ ๑๓.๕๙ ลิตรต่อคนต่อปี มูลค่าโฆษณาเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วงปี ๒๕๓๙ – 

๒๕๔๔ เฉลี่ยสูงกว่าสองพันล้านต่อปี อัตราตายต่อปีจากอุบัติเหตุจราจร ของไทยนั้นสูงกว่าเพ่ือน โดย
ไทยตายเฉลี่ยปีละประมาณ ๒๐ ต่อแสน ขณะที่ อินโดนีเซียประมาณ ๑๕ ต่อแสน ศรีลังกาและ
อินเดียประมาณ ๑๐ ต่อแสน และกลุ่มประเทศตะวันตก(อเมริกา ยุโรป) ประมาณ ๕ ต่อแสน ในช่วง
เวลาเดียวกัน (๒๕๓๙–๒๕๔๔) ไทยสูญเสียทางเศรษฐกิจกว่า ๒.๒๓% ของ GNP ประมาณ ๗๐,๐๐๐ 
ล้าน ในปี ๒๕๓๖ จากอุบัติเหตุจราจรอย่างเดียว หากนับความสูญเสียอ่ืนๆอันเป็นผลจากเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์เช่น โรคตับ กระเพาะและการบาดเจ็บจากความรุนแรงที่แอลกอฮอล์มีส่วนเก่ียวข้อง 
ตัวเลขดังกล่าวจะสูงกว่าแสนล้านต่อปี สถานกรณ์เช่นนี้ยากต่อการแก้ไขยิ่งหนัก หากหน่วยงานที่



๒ 
 

เก่ียวข้องต่างเพิกเฉย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ หรือ สสส. ได้จัดกิจกรรม
ต่างๆมากมายเพ่ือรณรงค์ให้คนไทยได้ตระหนักและหันมาลดละเลิกอบายมุขอย่างเช่น เหล้า บุหรี่ 
และสิ่งเสพติด  

โครงการพักตับ ครบพรรษา เป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะช่วยให้ประชาชนชาวไทยได้
ตระหนักถึงความส าคัญของการลดละเลิกอบายมุข “เภสัชกรสงกรานต์” อธิบาย พร้อมแนะวิธีงดเหล้า
ให้ตับได้พักครบพรรษา คือ ๑. สร้างแรงจูงใจ หาเหตุผลเพ่ือจูงใจให้งดเหล้า เช่น งดเหล้าเพ่ือสุขภาพ 
ครอบครัว คนรัก หรือคนที่เคารพนับถือ หรืออาจจะหาแรงบันดาลใจ ไม่ว่าจะคุยกับคนที่เคยติดเหล้า
แล้วเลิกได้ส าเร็จ  ๒. ต้ังใจจริง ต้ังใจแน่วแน่เข้าพรรษานี้ต้องงดเหล้าได้ หรืออาจจะใช้การแสดงตนต้ัง
ปณิธาน หรือการบอกกับคนใกล้ชิดและขอก าลังใจ ซ่ึงผู้ที่ต้องการงดและเลิกเหล้า ต้องการก าลังใจ
จากคนรอบข้างเป็นอย่างมาก ยิ่งมีคนให้ก าลังใจ ก็จะยิ่งงดเหล้าได้ง่ายขึ้น ๓. รู้จักปฏิเสธให้เป็น ควร
ฝึกปฏิเสธให้ม่ันเม่ือมีคนชวนด่ืม เช่น ช่วงนี้ไม่ด่ืมงดเหล้าเข้าพรรษา ก าลังเลิกเหล้า เพราะกลัวเป็น
โรคตับแข็ง หรือหมอสั่งงดด่ืม เป็นต้น ๔. หากิจกรรมท ายามว่าง  ผู้ที่จะงดเหล้ากิจกรรมยามว่างต้อง
มี เพราะถ้าหากไม่มีก็จะนึกเหล้าตลอด ลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ หากิจกรรมที่สร้างสรรค์ท า 
เช่น ไปกินข้าว ดูหนัง ฟังเพลง ไปเข้าวัดท าบุญ ออกก าลังกาย และดูแลตัวเองด้วยอาหารที่ครบห้าหมู่ 
๕. หลีกเลี่ยงสถานที่เสี่ยง ควรหลีกเลี่ยงในสภาวะแวดล้อมที่จะท าให้อดใจไม่ไหวและต้องกลับไปด่ืม 
เช่น ผับ ร้านอาหาร เป็นต้น โดยอาจเปลี่ยนไปเข้าวัดท าบุญกับครอบครัว ใช้ธรรมะเข้าช่วยให้งดเหล้า
ได้ 

จะเห็นได้ว่าทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่มีพระพุทธศาสนาเข้าไปเก่ียวข้องด้วยทั้งสิ้น 
ทั้งนี้เป็นเพราะคนไทยมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนามาอย่างช้านาน จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าพระสงฆ์จะ
เข้าไปมีส่วนร่วมกับบโครงการเหล่านี้ในลักษณะใด ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา การมีส่วนร่ว มของ
พระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ เชิงพุทธบูรณาการ ใน
จังหวัดนนทบุรี เพ่ือศึกษาลักษณะของวัดและหมู่บ้านต้นแบบในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่าย
ทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี และจัดกิจกรรมในการเส ริมสร้างสุข
ภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรีต่อไป 

 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

๑.๒.๑  เพ่ือศึกษาลักษณะของวัดและหมู่บ้านต้นแบบในการเสริมสร้างสุขภาวะและ
เครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี 

๑.๒.๒ เพ่ือพัฒนากิจกรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้า
บุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี 

๑.๒.๓ เพ่ือพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทาง
สังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี 

  

๑.๓ ปัญหำท่ีต้องกำรทรำบ 
๑.๓.๑ ลักษณะของวัดและหมู่บ้านต้นแบบในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทาง

สังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรีเป็นอย่างไร 



๓ 
 

๑.๓.๒ กิจกรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ เชิง
พุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรีมีอะไรบ้าง 

๑.๓.๓ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลด
เหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรีมีอะไรบ้าง 

 

๑.๔ ขอบเขตของกำรวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะและ

เครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี ” ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขต
การศึกษาได้ดังนี้ 

๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 
โครงการวิจัยนี้มุ่งศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่ เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมของ

พระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ เชิงพุทธบูรณาการ ใน
จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ 

๑) แนวคิดเก่ียวกับการมส่วนร่วมของโคเฮ็นและอัฟฮอฟ (Cohen and Uphoff. ๑๙๘๑:
๖) มี ๔ ด้านคือ ๑. การมีส่วนร่วมการตัดสินใจว่าควรท าอะไรและท าอย่างไร ๒. การมีส่วนร่วม
เสียสละในการพัฒนา รวมทั้งลงมือปฏิบัติตามที่ได้ตั ดสินใจ ๓. การมีส่วนร่วมในการแบ่งปั น
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน ๔. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ 

๒) แนวคิดเก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาะของประชาชนแนวพุทธ ของพระพรหมคุณาภรณ์ 
(ป.อ. ปยุตฺโต) ๒๕๔๙: ๑๒๖-๑๒๙ มี ๔ ด้านคือ ๑. ด้านกายภาวนา ๒.ด้านศีลภาวนา ๓. ด้านจิตต
ภาวนา ๔. ด้านปัญญาภาวนา 

 
๑.๔.๒ ขอบเขตด้ำนตัวแปรท่ีศึกษำ 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา คือ ๑) ลักษณะพ้ืนฐานของวัดและหมู่บ้านต้นแบบในการ

เสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี เพ่ือ
น ามาถอดบทเรียน ๒) การพัฒนากิจกรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลด
เหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี ๓) การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุข
ภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี 

๑.๔.๓ ขอบเขตด้ำนประชำกร/ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
๑) ประชำกร 
ประชากรที่ใช้ในวิจัยคือ ประชาชนจังหวัดนนทบุรี จ านวน ๑,๒๒๙,๗๓๕ คน 

๒) ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
ในการวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดผู้ให้ข้อมูลส าคัญไว้ ๔ กลุ่ม คือ  
๑) กลุ่มพระสงฆ์ ได้แก่ พระสังฆาธิการในจังหวัดนนทบุรี จ านวน ๖ รูป 
๒) กลุ่มแกนน าในการเสริมสร้างสุขภาวะ ได้แก่ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี 

สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ชุมชน จ านวน ๖ คน 
๓) กลุ่มประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๖ คน 



๔ 
 

รวมทั้งสิ้น ๑๘ รูป/คน 
 

๑.๔.๔ ขอบเขตด้ำนพ้ืนท่ี 
พ้ืนทีท่ี่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม กล่าวคือ 
กลุ่มที่ ๑ เป็นพ้ืนที่ต้นแบบด้านการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลด

เหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี โดยมีเกณฑ์คัดเลือกดังนี้ 
๑) เป็นวัดหรือชุมชนที่มีกิจกรรมหรือส่งเสริมให้มีลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการ 
๒) เป็นวัดหรือชุมชนที่มีเครือข่ายทางสังคมในการรณรงค์ให้มีลดเหล้าบุหรี่ เชิงพุทธบูรณา

การ 
๓) เป็นวัดหรือชุมชนขนาดใหญ่ ในจังหวัดนนทบุรี 
จากเกณฑ์ข้างต้น ผู้วิจัยจึงเลือกเอวัดบางอ้อยช้าง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เป็น

กรณีศึกษา 
กลุ่มที่ ๒ เป็นพ้ืนที่ในการขยายโครงการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลด

เหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี จ านวน ๙ แห่ง ซ่ึงได้จากการสมัครใจของเจ้าอาวาสใน
การเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย 

๑) วัดเชิงเลน อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
๒) วัดโพธิ์เผือก อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
๓) วัดอ่วมอ่องประชานฤมิตร อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 
๔) วัดโมลี อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
๕) วัดชลประทานรังสฤษด์ิ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
๖) วัดโตนด อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
๗) วัดบ่อ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
๘) วัดหงส์ทอง อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
๙) วัดกู้ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
๑.๔.๕ ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
ด าเนินการวิจัยต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึง กันยายน ๒๕๖๒ รวม ๑๐ เดือน 
 

๑.๕ นิยำมศัพท์เฉพำะท่ีใช้ในกำรวิจัย 
กำรมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ หมายถึง การที่พระสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรีเข้าไปมีส่วนร่วม

ในการเสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ ใน ๔ ลักษณะคือ การมีส่วนร่วมการตัดสินใจว่าควรท า
อะไรและท าอย่างไร การมีส่วนร่วมเสียสละในการพัฒนา รวมทั้งลงมือปฏิบัติตามที่ได้ตัดสินใจ  การมี
ส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล
โครงการ 

กำรเสริมสร้ำงสุขภำวะ หมายถึง การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวมตาม
หลักภาวนา คือ กายภาวนา ศีลภาวนา จิตตภาวนา ปัญญาภาวนา 



๕ 
 

เครือข่ำยทำงสังคม หมายถึง หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการในการ เสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือ
ลดเหล้าบุหรี่  ประกอบด้วย ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี สาธารณสุ ขจังหวัดนนทบุรี 
สถานศึกษา และชุมชน 

กำรลดเหล้ำบุหรี่เชิงพุทธบูรณำกำร หมายถึง การน าเอาหลักพุทธธรรม คือ ภาวนา ๔ 
และอิทธิบาท ๔ ไปส่งเสริมให้ประชาชนมีก าลังใจในการลดเหล้าและบุหรี่อย่างจริงจัง 

 

๑.๖ ประโยชน์ท่ีได้รับจำกกำรวิจัย 
๑.๖.๑ ได้ชุดความรู้ เก่ียวกับวัดและหมู่บ้านต้นแบบในการเสริมสร้างสุขภาวะและ

เครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี 
๑.๖.๒ ได้กิจกรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ เชิง

พุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี 
๑.๖.๓ ได้เครือข่ายทางสังคมในการเสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ เชิงพุทธบูรณา

การในจังหวัดนนทบุรี  



 
บทที่ ๒ 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่าย
ทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี ” ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยต่างๆ ที่เก่ียวกับเรื่องที่ท าการศึกษาโดยน าเสนอตามล าดับดังนี้ 

๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วม 
๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการเสริมสร้างสุขภาวะ 
๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับเครือข่ายทางสังคม 
๒.๔ แนวคิดเก่ียวกับการลดเหล้าบุหรี่ 
๒.๕ งานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย  

 
๒.๑ แนวคิด และทฤษฏีเก่ียวกับการมีส่วนร่วม 
 ๒.๑.๑ ความหมายการมีส่วนร่วม 
   “การมีส่วนร่วม”  ได้มีผู้ให้ความหมายที่หลากหลาย และความแตกต่างกันไปตามความ
เข้าใจและประสบการณ์ของแต่ละบุคคลซ่ึงอาจจะมองทั้งในแง่ของแนวคิด หลักการกระบวนการและ
วิธีการปฏิบัติ มีนักวิชาการหลายท่าน ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนในลักษณะ   
ที่เป็นกระบวนการของการพัฒนา ต้ังแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ ได้แก่การวิจัย การวางแผน        
การตัดสินใจ การด าเนินงาน การบริหารจัดการ การติดตามประเมินผล ต ลอดจนการจัดสรร
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น การมีส่วนร่วมของประชาชน(public participation) หมายถึง  การกระจาย
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารซ่ึงเก่ียวกับการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 
ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ โดยการให้ข้อมูลแสดงความคิดเห็นให้ค าแนะน าปรึกษา
ตลอดจนควบคุมโดยตรงจากประชาชน การมีส่วนร่วมได้มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของการมีส่วน
ร่วมของประชาชนไว้ ดังนี้ 
  การมีส่วนร่วมเก่ียวข้องกับศาสตร์หลายแขนงทั้งทางด้านจิตวิทยาสังคมซ่ึงได้อธิบายถึง
ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า การมีส่วนร่วมเป็นเรื่องที่เก่ียวข้องทางจิตใจและอารมณ์ของบุคคล
หนึ่งในสถานการณ์กลุ่มการเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับกิจกรรมของสังคม ทางด้านการเมืองให้ทัศนะว่า
การมีส่วนร่วมเป็นการกระจายอ านาจในการตัดสินใจให้แก่สมาชิกในสังคม สร้างความเท่าเทียมกัน
และเพ่ิมพลังอ านาจให้แก่สมาชิกทุกคนทางด้านการพัฒนายังให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่าเป็น



๗ 
 

กระบวนการที่ผู้มีส่วนได้เสียในการพัฒนาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกแนวทางในการ
พัฒนาด้วยตัวเอง  พร้อมทั้งมีส่วนรับผลประโยชน์และผลเสียที่เก่ียวข้องจากการพัฒนา๑ 
  การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะทั้งในด้านการให้และรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  การให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ   
การร่วมตัดสินใจ ทั้งในขั้นตอนการริเริ่มนโยบาย การจัดท าแผนงาน  โครงการหรือกิจกรรมที่อาจ      
มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการปฏิบัติ การติดตามและประเมินผลตามนโยบาย
แผนงานโครงการหรือกิจกรรมนั้น๒ 
  การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของ
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นครบถ้วนทุกขั้นตอนในการด าเนินงานข้างต้นนั้นย่อมเรียกได้ว่าเป็นการมี
ส่วนร่วมอย่างมีความหมาย (Meaningful Participation) เป็นกระบวนการซ่ึงประชาชน  หรือผู้ มีส่วน
ได้เสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะ และเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น  เพ่ือแสวงหาทางเลือกและ        
การตัดสินใจต่างๆ เก่ียวกับโครงการที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับร่วมกัน  ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องจึงควร
เข้าร่วมในกระบวนการนี้ต้ังแต่เริ่มจนกระทั่งถึงการติดตามและประเมินผล เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและ
การรับรู้-เรียนรู้ การปรับเปลี่ยนโครงการร่วมกัน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย๓ 
  การมีส่วนร่วมในทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอาจจะจ าแนกเป็น      
๓ ระดับ คือ 
  ๑. การ มีส่วนร่วมในระดับเบื้องต้น เช่น  ร่วมแสดงความคิดเห็นในทางกา รเมือง ,         
ร่วมพูดคุยอภิปรายเรื่องราวทางการเมืองและสถานการณ์ปัจจุบัน , ร่วมลงชื่อเพ่ือเสนอเรื่องราวหรือ
ประชาพิจารณ์เก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งในทางการเมือง , รวมกลุ่มเล็ก ๆ เพ่ือแสดงความคิดเห็น
ในทางการเมือง, เป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
  ๒. การมีส่วนร่วมในระดับกลาง เช่น ร่วมเดินขบวนเพ่ือเรียกร้องความเป็นธรรม ,         
ร่วมปราศรัยในการชุมนุมเรียกร้องเรื่องราว, ร่วมลงชื่อเพ่ือเสนอให้ฝ่ายที่ มีอ านาจตัดสินใจอย่างใด
อย่างหนึ่ง, ร่วมอดข้าวประท้วงหรือร่วมกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือเรียกร้อง 
   ๓. การมีส่วนร่วมในระดับสูง เช่น ร่วมลงสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภา, ร่วมก่อต้ังพรรคการเมือง, ร่วมก่อต้ังรัฐบาล 
  การมีส่วนร่วมทั้ง ๓ ระดับจะมีลักษณะที่เป็นกระบวนการที่ส่งเสริม ชักน าสนับสนุน     
และสร้างโอกาสให้ชาวบ้านทั้งในรูปของส่วนบุคคลและกลุ่มคนต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือหลายกิจกรรม โดยจะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจมิใช่เข้ามาร่วมเพราะ

                                                 

 
๑ เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ, “การวิจัยการมีส่วนร่วมทางส่งเสริมการเกษตร”, ประมวลสาระชุดวิชาการ

วิจัยเพ่ือการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตรหน่วยท่ี ๙, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๔),  
หน้า ๑๕๐.                                                                           
 

๒ ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ”, รายงาน
การศึกษา, (นนทบุรี: มูลนิธิเอเชีย สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๒), หน้า ๑๘ . 
  

๓ อรทัย ก๊กผล และฉัตรระวี ปริสุทธิญาณ, บันทึกเร่ืองเด่นรางวัลพระปกเกล้า ๕๒ ด้านความโปร่งใส
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๓), หน้า ๙. 



๘ 
 

การหวังรางวัลตอบแทนและที่ส าคัญคือการมีส่วนร่วมนั้นจะต้องไม่สอดคล้องกับชีวิตความจ าเป็น
ความต้องการและวัฒนธรรมของคนส่วนใหญ่ในชุมชนด้วย ๔ การให้ประชาชนเข้ามาเก่ียวข้องใน
กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการด าเนินโครงการและร่วมรับผลประโยชน์จากโครงการพัฒนา    
และยังเก่ียวข้องกับความพยายามที่จะประเมินผลโครงการนั้น๕ กระบวนการที่รัฐบาลท าการส่งเสริม   
ชักน า สนับสนุน และสร้างโอกาสให้ประชาชนในชุมชนทั้งในส่วนบุคคล กลุ่มคน ชมรมสมาคม มูลนิธิ
และองค์การอาสาสมัครรูปต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการในเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง
ร่วมกัน๖ โดยการสร้างโอกาสให้สมาชิกทุกคนของชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือและเข้ามามี
อิทธิพลต่อกระบวนการด าเนินกิจกรรมในการพัฒนา รวมถึงได้รับผลประโย ชน์จากการพัฒนานั้น
อย่างเสมอภาค๗ 

 นอกจากนี้ทางด้านอาจารย์นิรันดร์  จงวุฒิเวศย์ ได้พยายามที่จะอธิบายประเด็นการมีส่วน
ร่วมไว้ว่า  Participation = Cooperation + Coordination + Responsibility การมีส่วนร่วม=
ความร่วมมือร่วมใจ+การประสานงาน +ความรับผิดชอบความร่วมมือร่วมใจ หมายถึง ความต้ังใจของ
บุคคลที่จะมาท างานร่วมกันเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่มตามห้วงเวลาและล าดับเหตุการณ์ที่ มี
ประสิทธิภาพในการท ากิจกรรมหรือการงาน ความรับผิดชอบหมายถึง ความรู้สึกผูกพันในการท างาน
และในการท าให้เชื่อถือไว้วางใจ๘ ด้านวรางคณา วัฒโย๙ ได้กล่าวว่า การพัฒนาที่จะเป็นผลดีและเป็น
ธรรมนั้น ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนา นับต้ังแต่ระยะเริ่มต้นของการก าหนดเป้าหมายและ
แนวทางของการพัฒนา  ซ่ึงการพัฒนาดังกล่าวย่อมต้องโอนอ่อนต่อความแตกต่างของท้องถิ่น 
ตลอดจนแนวทางการพัฒนาย่อมต้องอยู่ภายใต้การควบคุมและตัดสินใจของประชาชนเจ้าขอ งท้องที่
อย่างมาก ซ่ึงทางส านักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ , ส านักงานสภา
สถาบันราชภัฏและทบวงมหาวิทยาลัย๑๐ ได้ระบุว่า การมีส่วนร่วม คือ การที่ประชาชนหรือชุมชน
สามารถเข้าไปมีส่วนในการตัดสินใจในการก าหนดนโยบายพัฒนาท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการรับ
ประโยชน์จากบริการ รวมทั้งมีส่วนในการควบคุมประเมินผลโครงการต่าง ๆ ของท้องถิ่น นอกจากนี้
ยังได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่ามี ๒ ลักษณะ คือ 

                                                 

  
๔ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, ปัญหาและอุปสรรคท่ีส าคัญของการพัฒนาชุมชน: ประชาชนข้าราชการและ

ผู้น ารัฐบาล, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๐), หน้า ๖๑.    
  ๕ นรินทร์ชัย พัฒนาพงศา, แนวทางแนวการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชนบท , พิมพ์คร้ัง ท่ี๒ , 
(กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๓๘), หน้า ๑๙.   
 ๖ ไพรัตน์ เดชะรินร์, นโยบายและกลวิธีการมีส่วนร่วมของชุมชนในยุทธศาสตร์การพัฒนาปัจจุบันใน
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ศักด์ิโสภาการพิมพ์, ๒๕๒๖), หน้า ๖ - ๗. 
 ๗ United Nation, Department of Internation Economic and Social Affair . Popular 
Participation as a Strategy for Promoting Community Level Action and Nation Development. 
Report of The Meeting for The Adhoc Group of Expert. (New York :United Nation , ๑๙๘๑), p. ๕. 
 ๘ นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์, กลวิธีแนวทางวิธีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานพัฒนาชุ มชน 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๒๗), หน้า ๑๘๕. 
 ๙ วรางคณา วัฒโย, การจัดการองค์กรท้องถ่ิน, (กรุงเทพมหานคร : พิทักษ์อักษร, ๒๕๔๐), หน้า ๘๐.  
 ๑๐ ส านักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ , (ส านักงานสภาสถาบันราชภัฎ    
และทบวงมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๑๑๔. 



๙ 
 

 ๑. การมีส่วนร่วมในกระบวนการของการพัฒนา ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ต้ังแต่เริ่มด้นจนถึงสิ้นสุดโครงการ ได้แก่ การร่วม กันค้นหาปัญหา การวางแผน การตัดสินใจ         
การบริหารจัดการ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  
   ๒. การมีส่วนร่วมทางการเมือง แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การส่งเสริมสิทธิและ      
พลังอ านาจของพลเมืองโดยประชาชน หรือ ชุมชนพัฒนาขีดความสามรถของตนในการจัดการเพ่ือ
รักษาผลประโยชน์ของกลุ่ม ควบคุมการใช้และการกระจายทรัพยากรของชุมชน อันจะก่อให้เกิด
กระบวนการและโครงสร้างที่ประชาชนในชนบทสามารถแสดงออกซ่ึงความสามารถของตนและ    
ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา 
 กล่าวได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน จึงหมายถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิ    
ในกระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งในด้านต่าง ๆ คือการให้และรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  ให้ความคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะ ร่วมตัดสินใจ ทั้งในขั้นตอนการริเริ่มนโยบาย  การจัดท าแผนงาน  โครงการหรือ
กิจกรรมการปฏิบัติตามโครงการ การติดตามและประเมินผลตามนโยบายแผนงาน  กล่าวได้ว่าเป็น   
การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครบถ้วน            
ทุกขั้นตอนต้ังแต่ในระดับเบื้องต้น ระดับกลาง และระดับสูง เพ่ือสร้างโอกาสให้สมาชิกทุกคนของชุมชน 
ได้เข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือและเข้ามามีอิทธิพลต่อกระบวนการด าเนินกิจกรรมในการพัฒนาความ
ร่วมมือ  ร่วมใจ การประสานงาน ความรับผิดชอบความร่วมมือร่วมใจ  รวมถึงได้รับผลประโยชน์    
จากการพัฒนานั้นอย่างเสมอภาค 
 
ตารางท่ี ๒.๑   แสดงตารางสังเคราะห์ความหมายการมีส่วนร่วม 
 
ล าดับที่ นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

๑ เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ, 
(๒๕๔๔, หน้า ๑๕๐) 

๑) การมีส่วนร่วมเป็นเรื่องที่เก่ียวข้องทางจิตใจและอารมณ์ 
๒) การเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับกิจกรรมของสังคม  
๓) การกระจายอ านาจในการตัดสินใจให้แก่สมาชิกในสังคม 

๒ ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ, 
(๒๕๕๒, หน้า ๑๘) 

๑) การเปิดโอกาส ให้ประชา ชนมีสิทธิ ในกร ะบวนกา ร
นโยบายสาธารณะ 
๒) การให้และรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  
๓) การให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ  
๔) การร่วมตัดสินใจ  
๕) ขั้นตอนการริเริ่มนโยบาย  
๖) การจัดท าแผนงานโครงการหรือกิจกรรม 
๗) ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 



๑๐ 
 

ตารางท่ี ๒.๑  แสดงตารางสังเคราะห์ความหมายการมีส่วนร่วม (ต่อ) 
 

ล าดับที่ นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
๓ อรทัย ก๊กผล และฉัตรระวี 

ปริสุทธิญาณ,  
(๒๕๕๓, หน้า ๙) 

๑) ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครบถ้วนทุก 
๒) ขั้นตอนในการด าเนินงาน 

๔ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 
(๒๕๓๐,หน้า ๖๑) 

๑) กระบวนการส่งเสริม ชักน าสนับสนุนและสร้างโอกาส 
๒) บุคคลและกลุ่มคนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วม 
๓) การด าเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือหลายกิจกรรม 

๕ นรินทร์ชัย พัฒนาพงศา, 
(๒๕๓๘, หน้า ๑๙) 

๑) การให้ประชาชนเข้ามาเก่ียวข้องในกระบวนการตัดสินใจ 

๖ ไพรัตน์ เดชะรินร์, 
(๒๕๒๖, หน้า ๖-๗) 

๑) กระบวนการที่รัฐบาลท าการส่งเสริม ชักน า สนับสนุน  
๒) การสร้างโอกาสให้ประชาชนในการด าเนินการร่วมกัน 

๗ United Nation,  
(๑๙๘๑, p. ๕) 

๑) การสร้างโอกาสให้สมาชิกทุกคนของชุมชน 
๒) อิทธิพลที่มีต่อกระบวนการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  

๘ นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์, 
(๒๕๒๗, หน้า ๑๘๕) 

ความร่วมมือร่วมใจ+การประสานงาน +ความรับผิดชอบ
ความร่วมมือร่วมใจ   

๙ วรางคณา วัฒโย,  
(๒๕๔๐, หน้า ๘๐) 

๑) การพัฒนาที่ผลดีและเป็นธรรม 
๒) ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนา  
๓) การก าหนดเป้าหมายและแนวทางของการพัฒนา 

๑๐ ส านักงานคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชน

เมืองแห่งชาติ,  
(๒๕๔๖, หน้า ๑๑๔) 

๑) ประชาชนหรือชุมชนสามารถเข้าไปมีส่วนในการตัดสิน 
๒) การก าหนดนโยบายพัฒนาท้องถิ่น 

 
 ๒.๑.๒ แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   แนวคิด และทฤษฏีเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการให้ความส าคัญไปที่มุมมอง
ต่อประเด็นปัญหาและการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดกระบวนการสร้างการยอมรับ และเปิดใจกว้างของ
ผู้มีอ านาจทางการตัดสินในต่อผลได้ผลเสียที่เกิดขึ้น หากประชาชนในพ้ืนที่ไม่มีอ านาจในการตัดสินใจ
ก็จะท าให้เกิดความขัดแย้งได้ง่าย รวมทั้งการบริหารจัดการสมัยใหม่ต่างก็มุ่งไปสู่การยอมรับความ
คิดเห็นจากประชาชนแทบท้ังสิ้น และนักวิชาการทั้งต่างประเทศและในประเทศก็มีความคิดเห็น
เก่ียวกับแนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่แตกต่างกันมากนัก ซ่ึงทางผู้วิจัยจะได้น าเสนอ
ต่อไป 
 ตามแนวความคิดของ บรอมเมจ พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในสังคมใดๆ ไม่ว่า
จะเป็นการออกเสียงเลือกต้ัง การบีบบังคับ หรือ ชักจูงอย่างไม่เป็นทางการ หรือการด าเนินการอย่าง
เป็นทางการโดยเริ่มเสนอกฎหมายก็ดี การแสงประชามติก็ดี หรือการเพิกถอนบุคคลออกจากต าแหน่ง



๑๑ 
 

ก็ดี หากเป็นพฤติกรรมที่มีวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกับอุดมการณ์ทางประชาธิปไตยแล้ว ผู้ เข้ามีส่วนร่วม
ในพฤติกรรมเหล่านั้นจะต้องมีความสนใจความเข้าใจถึงคุณค่าของการมีส่วนร่วมนั้นๆตลอดจนมี
ทัศนคติความรู้สึกนึกคิดมีคุณสมบัติของพลเมืองที่ดีของสังคมประชาธิปไตยในระดับที่ ดีพอควร  การมี
ส่วนร่วมนั้นมีอยู่หลากหลายประเภท ได้แก่ 
  ๑. ประชาพิจารณ์ (Public Hearing) เป็นรูปแบบหนึ่งของกระบวนการให้ประชาชนส่วน
ร่วมแสดงความคิดเห็นก่อนการออกกฎ ค าสั่งหรือการตัดสินใจของฝ่ายบริหารที่จะมีผลกระทบต่อ
สิทธิของบุคคลต่างๆ เป็นกระบวนการที่นิยมใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
  ๒. การสอบถามสาธารณะ ( Public inquiry) เป็นค าศัพท์ท่ีใช้อยู่ในกฎหมายของอังกฤษ
ซ่ึงมีการแปลเป็นภาษาไทยที่แตกต่างกัน เช่น “การไต่สวนสาธารณะ” “การสอบสวนโดยเปิดเผย” 
และ “การรับฟังทางมหาชน” เป็นต้น ซ่ึงหมายถึง มาตรการทางปกครองที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่จะได้รับ
ผลกระทบหรือความเสียหายในเรื่องนั้นๆ ได้แสดงความคิดเห็นหรือโต้แย้ง คัดค้านก่อนที่ฝ่ายบริหาร
ออกกฎหรือมีค าสั่งในเรื่องนั้นๆ โดยให้องค์กรหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ด าเนินการรับฟัง
ความคิดเห็น 
  ๓. การออกเสียงประชามติ (Referendum) เป็นกระบวนการของการจัดท ากฎหมายที่
ขอให้ประชาชนออกเสียงลงคะแนนเพ่ือลงมติวินิจฉัยชี้ขาดเก่ียวกับการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญหรือ
ร่า งกฎหมา ยที่ ส า คัญ  ซ่ึ งในต่างปร ะเทศมีหลา ยประเทศที่ น า ระบบนี้ไปใช้ เช่ น ปร ะเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ฝรั่งเศส และ สหรัฐอเมริกา เป็นต้น 
  ๔. การลงชื่อ (Public Registries) หรือ ลงทะเบียน ตัวอย่างปรากฏในกฎหมายของ
ประเทศแคนาดาเก่ียวกับการประเมินผลสิ่งแวดล้อม ก าหนดให้การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสิ่งที่
ส า คัญ ในกฎหมาย  ซ่ึงเป็นกา รก า หนดให้มีกา รมีส่วนร่วมในแ ต่ละขั้ นตอนของกระบวนกา ร            
การประเมินผลสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม โดยมีเครื่องมือหนึ่งที่ใช้คือการลงชื่อ (Public Registries) 
เป็นการลงชื่อของประชาชนที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวน การประเมินผล
กระทบสิง่แวดล้อมเพ่ือใช้เป็นรายงานและข้อมูลที่จะใช้ในการประเมินผล๑๑ 
 นอกจากนี้สิทธิพันธ์ พุทธหุน ได้จ าแนกรูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชน         
ทางการเมืองการปกครอง ๓ ประการ คือ  
  ๑. การลงคะแนนเลือกต้ัง (Voting) การปกครองในระบอบประชาธิปไตย จ าแนก
ออกเป็น ๒ แบบ คือ การปกครองซ่ึงประชาชนใช้อ านาจอธิปไตยโดยตรง ปละปกครองซ่ึงประชาชน
ใช้อ านาจอธิปไตยผ่านทางสภาผู้แทน การลงคะแนนเลือกต้ังนี้ เป็นการแสดงออกของเจตนาของ
ประชาชนต่อวิธีก าหนดนโยบายในการปกครองประเทศ การแสดงเจตจ านงดังกล่าวนี้จะมีความหมาย
จริงๆ หรือ มีผลตามระบอบประชาธิปไตยหรือไม่นั้น ย่อมขึ้นอยู่ กับความสนใจของประชาชนอย่าง
จริงใจและการมีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใดด้วย หากประชาชนส านึกถึงคุณค่าของความร่วมมือมาก
ย่อมจะท าให้ประชาชนสามารถควบคุมพฤติกรรมของผู้แทนได้มาก 
   ๒. การใช้วิธีบังคับหรือชักจูงอย่างไม่เป็นทางการ ( Informal method of pressure and 
Persuasion) เม่ือประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกต้ังผู้แทนเข้าไปท าหน้าที่แทนในสภาแล้วมิใช่ว่าจะหมด
                                                 

  
๑๑ ประณต  นันทิยะกุล, การปฎิรูปการเมือง, (กรุงเทพมหานคร: คณะกรรมการการเลือกต้ัง , ๒๕๔๐) , 

หน้า ๑๑๕-๑๑๖. 
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หน้าที่เพียงเท่านั้น ประชาชนควรจะต้องติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนราษฎรด้วยว่า ได้ท า
ประโยชน์ให้แก่ประชาชนและประเทศชาติหรือไม่เม่ือมีเหตุอันท าให้ ผู้ แทนราษฎรบางคนไม่มี
ความสามารถหรือปฏิบัติตนไม่ถูกต้องและเหมาะสมประชาชนก็สามารถตรวจสอบและแสดงให้รู้
เจตนาของตน เพ่ือควบคุมและท าให้ผู้ชนะการเลือกต้ัง จ าเป็นต้องติดตามรับฟังความเคลื่อนไหว
ความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือผ่อนคลายความรู้สึกของประชาชนให้ใช้การมีส่วนร่วมท างการเมือง 
โดยสันติวิธีโดยการรวมกลุ่มทางการเมืองที่เรียกว่ากลุ่มผลประโยชน์เพ่ือใช้ในการท าหน้าที่ เป็น
ตัวกลางในการรับฟังและถ่ายทอดความคิดเห็นของประชาชนโดยรวมเป็นพรรคการเมืองก็ได้ซ่ึงตาม
แบบแผนการศึกษาพฤติกรรมการเลือกต้ังยอมรับว่าพรรคการเมืองหรือกลุ่มผลประโยชน์ สามารถ     
มีอิทธิหรือวิธีบังคับหรือซักจูงอย่างไม่เป็นทางการแบบหนึ่งที่ ดีกว่าปล่อยให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นหรือมีการกระท าแบบกระจัดกระจาย 
  ๓. การด าเนินการอย่างเป็นทางการ (Formal action) ในรูปแบบนี้ประชาชนมีส่วนร่วม
โดยการแสดงสิทธิที่ได้รับตามรัฐธรรมนูญ การแสดงซ่ึงการใช้อ านาจอธิปไตยของประชาชนซ่ึงมิได้
จ ากัดเฉพาะในการเลือกต้ังเท่านั้นแต่ยังมีส่วนร่วมโดยการใช้อ านาจทาการเมืองโดยตรงด้วย๑๒ 
  การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นการให้ประชาชนเป็นผู้คิดค้นปัญหาเป็นผู้น าทุกอย่างไมใช่ว่า
เราก าหนดไปแล้วให้ประชาชนเข้ามาร่วมในเรื่องหนึ่งเรื่องใด ทุกอย่างต้องเป็นเรื่องของประชาชนที่คิด
ขึ้นมาได้แบ่ง การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนออกเป็น ๑. การค้นหาปัญหา สาเหตุของปัญหา ตลอด
แนวทางแก้ไข ๒. การตัดสินใจเลือกแนวทางและวางแผนพัฒนาแก้ไขปัญหา  ๓. การปฏิบัติงานใน
กิจกรรมการพัฒนาตามแผน และ๔. การประเมินผลงานกิจกรรมพัฒนา๑๓ ซ่ึงไม่แตกต่างกับอนุภรณ์ 
สุวรรสทิศกร มากนัก ได้กล่าวว่า ๑. ร่วมคิด คือร่วมในการประชุมปรึกษาหารือในการวางแผน
โครงการ วิธีการด าเนินด าเนินงาน การติดตามตรวจสอบ และการดูแลรักษา เพ่ือให้กิจกรรมโครงการ
ได้ผลตามวัตถุประสงค์ ๒. ร่วมตัดสินใจ คือ เม่ือมีการปรึกษาหารือแล้ว จะต้องร่วมกันในการตัดสินใจ
เลือกกิจกรรมหรือแนวทางที่เห็นว่าดีที่สุด หรือเหมาะสมที่สุด ๓.ร่วมปฏิบัติตามโครงการ คือเข้าร่วม
ในการด าเนินงานตามโครงการ เช่นร่วมออกแรง ร่วมบริจาคทรัพย์ เป็นต้น  และ๔. ร่วมติดตามและ
ประเมินผลโครงการ คือ เม่ือโครงการเสร็จสินแล้ว ได้มีส่วนร่วมในการตรวจตราดูแล รักษา         
และประเมินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ๑๔ และวันชัย วัฒนศัพท์ ได้มองว่า โดยแท้จริงนั้น
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอาจจะไม่สามารถกระท าได้ในทุก ๆ ประเด็นดังนั้นจึงมีแนวทาง
ทั่วๆ ไปบางประการเก่ียวกับประเด็นที่ควรใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนประเด็นต่างๆ      
ที่ต้องการกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนได้แก่  ๑. การตัดสินใจและผลกระทบที่ส า คัญ         
๒. การตัดสินใจจะมีผลกระทบต่อบางคนมากกว่าคนอ่ืน  ๓. การตัดสินใจจะมีผลกระทบต่อ

                                                 

 
๑๒ สิทธิพันธ์  พุทธหุน, ทฤษฎีการพัฒนาการเมือง , (กรุง เทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 

๒๕๓๖), หน้า ๑๕๕-๑๕๖. 
 ๑๓ อคิน  รพีพัฒน์, การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาชนบทในสภาพสังคมและวัฒนธรรมไทย ,
(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๗), หน้า ๔๙. 
  ๑๔ อนุภรณ์ สุวรรสทิศกร, ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนา, ในเอกสารการสอนชุดวิชาการบริหาร
การพัฒนาชนบท, (นนทบุรี : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราช, ๒๕๓๐), หน้า ๒๕. 
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ผลประโยชน์ของบางคนหรือกลุ่มบางคนที่มีอยู่ เดิม ๔. การตัดสินใจที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่ มีความ
ขัดแย้งอยู่ก่อนแล้วและ๕. ความจ าเป็นเพ่ือต้องการให้มีการสนับสนุนต่อผลการตัดสินใจ๑๕ 
  การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็นทั้งวิธีการและเป้าหมายในเวลาเดียวกัน  Davis & 
Newstrom ได้อธิบายว่า “การมีส่วนร่วมเป็นเรื่องของความเก่ียวข้องทางด้านจิตใจ และความรู้สึกนึก
คิดของแต่ละคนที่มีต่อกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งของกลุ่ม หรือเป็นแรงกระตุ้นที่ช่วยท าให้มีความส าเร็จ 
ซ่ึงเป็นเป้าหมายของกลุ่มหรือเป็นความรับผิดชอบต่อกิจกรรมร่วมกัน ด้วยการเข้าไปเก่ียวข้อง 
(involvement) ช่วยเหลือ (contribution) และร่วมรับผิดชอบ (responsibility)”๑๖ Putti  ได้กล่าว
ไว้ว่า “การมีส่วนร่วมเป็นพ้ืนฐานของกิจกรรมทุกกิจกรรม กระบวนการตัดสินใจของกลุ่มจะเกิดจาก
การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ซ่ึงปัจจัยส าคัญของการมีส่วนร่วมมี ๔ ประการ คือ  
 ๑. เป็นความพยายามที่เก่ียวข้องกันทางด้านจิตใจและความรู้สึก  
 ๒. เป็นการกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ  
 ๓. เป็นการให้บุคลากรรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน  
 ๔. เป็นการพัฒนาการมีส่วนรวม ซ่ึงค านึงถึงความสมดุลระหว่างการมีส่วนร่วมอย่าง      
ไม่แท้จริงกับการมีส่วนร่วมมากเกินไป”๑๗  

ส่วน Koontz & others ได้กล่าวว่า “การให้มีส่วนร่วมเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่ผู้บริหาร
ต้องการให้ได้รับการสนับสนุนที่เข้มแข็ง อันมีผลมาจากการวิจัยและทฤษฏีด้านการสร้างแรงจูงใจ      
ที่ตระหนักถึงประโยชน์ของการมีส่วนร่วมและการสร้างการยอมรับนับถือ ๑๘ ส าหรับ Erwin ได้ให้
ความหมายการมีส่วนร่วมไว้ว่า หมายถึง กระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเก่ียวข้องในการ
ด าเนินการพัฒนา ร่วมคิด ตัดสินใจ แก้ปัญหาของตนเอง เน้นการมีส่วนร่วมเก่ียวข้องอย่างแข็งขันของ
ประชาชน ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และความช านาญของประชาชนแก้ไขปัญหาร่วมกับกา รใช้
วิทยาการ๑๙ ส่วน White ได้ระบุเรื่องการมีส่วนร่วมว่า คือ การที่ผู้ได้รับผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย
ในการพัฒนาได้ใช้ความพยายามร่วมกันในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการพัฒนา ด้วยความรู้สึก
ผูกพันในความเป็นเจ้า ของหรื อหุ้นส่วน  เพ่ือท าให้งา นหรือโครงการนั้นบรรลุผลส า เ ร็จตา ม

                                                 

  
๑๕ วันชัย วัฒนศัพท์, อ้างอิงใน สถาบันพระปกเกล้า, แนวทางการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วน

ร่วมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ : ปัญหา อุปสรรค และทางออก , (นนทบุรี : บริษัท
ธรรมดาเพรส จ ากัด, ๒๕๔๕), หน้า ๑๓-๑๔. 

๑๖ Davis Keith & John Newstrom W., Human Behavior, ๘ th ed., (New York : Mc Graw-Hill,  
๑๙๘๙), p. ๒๓๒. 

๑๗ Putti Joseph M, Management : A Functional, (Singapore : Mc Graw-Hill, ๑๙๘๗ ), p. 
๓๐๕. 

๑๘ Koontz & others,  Essential of management, (New York : Mc Graw-Hill, ๑๙๘๖ ), p. 
๓๘๕. 
 ๑๙ Erwin, Williams, Participation Management : Concept, Theory and Implementation, 
(At lanta, Ga : Georgia State University Press, ๑๙๗๖), p. ๑๓๘. 



๑๔ 
 

วัตถุประสงค์ที่ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกัน ๒๐ ทั้งนี้  Gustavo ได้ชี้ว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง     
การเข้าไปมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อบางสิ่งบางอย่างต่อมาความหมายของการมีส่วนร่วมชัดเจน
และลึกลงไปมากกว่าการรับผิดชอบ เพราะเม่ือการมีส่วนร่วมเชื่อโยงไปสู่กระบวนการเข้าไปมีส่วนร่วม
รับผิดชอบของแต่ละบุคคลหรือกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นภาพรวม ซ่ึงก้าวไกลออกไปมากกว่า
การมีส่วนเพียงเท่านั้น การมีส่วนร่วมจึงหมายถึงการเป็นส่วนหนึ่งในระบบ การเป็นส่วนหนึ่งก็คือการ
บรรจุเข้าอยู่ในกระบวนการ หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นกระบวนการ หนึ่ง๒๑ ส่วน Delen ได้เสนอว่า    
การมีส่วนร่วม คือ การแบ่งอ านาจในการก าหนดนโยบายและตัดสินใจในการก าหนดหรือจัดสรร
ทรัพยากร ซ่ึงจะไม่สามารถท าได้โดยขาดความเข้าใจร่วมกัน ภายใต้จิตส านึกและการประสานงานกัน 
โดยการร่วมมือกันของบุคคลส่วนใหญ่ที่แสดงออกโดยผ่านกลุ่มตัวแทนในการก าหนด และหาแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ซ่ึงจะท าให้บุคคลและกลุ่มบุคคลสามารถตัดสินใจในสิ่งที่กระทบต่อชีวิตเขา 
โดยเฉพาะผลประโยชน์ที่เขาควรได้รับจากบริการต่าง ๆ๒๒ส่วนทางด้านปาริชาติ วลัยเสถียร , พระมหา
สุทิตย์ อบอุ่น, สหัทยา วิเศษ, จันทนา เบญจทรัพย์ และชลกาญจน์ ฮาซันนารี๒๓ ได้ให้ความหมายของ
การมีส่วนร่วมไวใ้น ๒ ลักษณะ คือ 

ลักษณะที่ ๑ การมีส่วนร่วมในลักษณะที่เป็นกระบวนการของการพัฒนา โดยให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาต้ังแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ เช่น การร่วมกันค้นหาปัญหา        
การวางแผน การตัดสินใจ การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีท้องถิ่น การบริหารจัดการ การติดตาม
ประเมินผล รวมถึงการรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ โดยที่โครงการพัฒนาดังกล่าวจะต้องมี
ความสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน 

 ลักษณะที่ ๒ การมีส่วนร่วมทางการเมือง ซ่ึงสามารถจ าแนกได้เป็นสองประเภท คือ      
การส่งเสริมสิทธิและพลังอ านาจของพลเมือง และการเปลี่ยนแปลงกลไกการพัฒนาโดยรัฐ โดยการ
ส่งเสริมสิทธิและพลังอ านาจของพลเมือง โดยประชาชนหรือชุมชน เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการ
จัดการเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกลุ่ม ควบคุมการใช้และการกระจายทรัพยากรของชุมชน อันจะ
ก่อให้เกิดกระบวนการและโครงสร้างที่ประชาชนในชนบทสามารถแสดงออกซ่ึงความสามารถของตน 
และได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา และมีการเปลี่ยนแปลงกลไกการพัฒนาโดยรัฐมาเป็นการพัฒนา
ที่ประชาชนมีบทบาทหลัก โดยการกระจายอ านาจในการวางแผนจากส่วนกลางมาสู่ส่วนภูมิภาค  
เพ่ือให้ภูมิภาคมีลักษณะเป็นเอกเทศ ให้มีอ านาจทางการเมือง การบริหารมีอ านาจต่อรองในการ

                                                 

 ๒๐ White, Alastair T, The community A Discussion of the Agreement Community 
Participation, Current issue and Lesson Learned, (USA. : The United Nations Children,s Fund, 
๑๙๘๒), p. ๑๘. 
  ๒๑ Wilches-Chaux, Gustavo, Community Participation: Proceeding, Third International 
Seminar, (Columbia: Habinet, ๑๙๙๒), p. ๔. 
 ๒๒ Delen, Corazan  Alma G, People Participation, (Philippine Encyclopedia of Social Works, 
๑๙๗๗), pp. ๒๓๐-๒๓๖. 

๒๓ ปาริชาติ วลัยเสถียร, พระมหาสุทิตย์ อบอุ่น, สหัทยา วิเศษ, จันทนา เบญจทรัพย์ และ  ชลกาญจน์ 
ฮาซันนารี, “รายงานการวิจัยกระบวนการและเทคนิคการท างานของนักพัฒนา”, (กรุงเทพมหานคร, ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๓), หน้า ๑๓๘-๑๓๙. 



๑๕ 
 

จัดการทรัพยากรโดยอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่าเป็น
การคืนอ านาจในการพัฒนาให้แก่ประชาชน เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการก าหนดอนาคตของตนเอง 
   ขณะที ่Kurt Lewin ได้ศึกษาเรื่อง Group Decision and Social Change พบว่าการมี
ส่วนร่วมในการแก้ปัญหาบางอย่างท าให้บุคคลที่มีส่วนร่วมนั้นเกิดความรู้สึกว่า ตนเองมีการลงทุนใน
การให้ความคิด การให้การตัดสินใจ ได้ปรับเปลี่ยนแปลงความคิดความรู้เก่ียวกับบางสิ่งบางอย่างที่ไม่
ล งร อย กับกา ร ตัดสิ น ใจ และอุทิ ศพลั ง งา นทุ กอย่ า ง เ พ่ือ ให้ ไ ด้มา ซ่ึ งวิ ธี ก า ร แ ก้ ไขปัญห า                                                                                              
และErwin William ระบุว่าการมีส่วนร่วมจะต้องมีส่วนประกอบด้วย ๓ มิติ คือ มิติที่ ๑ การมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจว่าอะไรควรท าและท าอย่างไร มิติที่ ๒ มีส่วนร่วมเสียสละในการพัฒนา ลงมือ
ปฏิบัติการตามที่ได้ตัดสินใจ และมิติที่ ๓ มีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินงาน๒๔ จะเห็นได้ว่า การมีส่วนร่วมหมายถึงการที่ประชาชนหรือสมาชิกเพ่ือหวังผลในกิจกรรม
ร่วมกัน โดยอาศัยสมาชิกในกลุ่มแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ มีวัตถุประสงค์และการด าเนินงาน
ร่วมกัน ได้แสดงเจตนาทั้งด้วยการแสดงออกโดยการให้ความคิดเห็นและการลงมือกระท าเพ่ือแก้ไข
ปัญหาและหรือด าเนินการพัฒนาที่ก่อให้เกิดผลในที่จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางที่กลุ่มชอบอัน
จะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง กลุ่มชนและสังคมโดยรวม จากผลของการมีส่วนร่วมที่เกิดขึ้นเป็นความ
ต้ังใจที่แท้จริงของประชาชนซ่ึงท าให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วม ได้แก่ 
 ๑. เป็นการเสริมสร้างให้ประชาชนพ่ึงพาตนเอง ช่วยให้มีการรวมกลุ่มกันท ากิจกรรมเพ่ือ
แก้ไขปัญหาของเขาจะท าให้ทันคน มีอ านาจต่อรองกันมากขึ้นทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง รวมทั้ง
ช่วยพัฒนาประชาธิปไตยโดยสร้างสังคม การเมือง และเศรษฐกิจของประเทศในที่สุด๒๕ 
 ๒. เป็นการเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ ก้ าวหน้าและสมบูรณ์แบบนั้น
กลไกที่ส าคัญคือการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเชิงนโยบายของประชาชนได้แก่การเลือกต้ัง
ผู้แทนราษฎร เข้าไปสร้างกฎหมายและการบริหารราชการแผ่นดิน หากกลไกนี้ท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพแล้วก็ไม่จ าเป็นต้องมีกลไกนอกระบบเข้ามาแต่ถ้าหากมีการเรียกร้องเกิดขึ้นแสดงว่า
ระบบไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและยิ่งกลไกในระบบเป็นกลไกที่รวมอ านาจ
จากเบื้องต้นหรือหรือรวมศูนย์และอยู่ห่างจากปัญหา  ท าให้กลไกระบบไม่สามารถเข้าถึ งปัญหาที่
เกิดขึ้นอย่างจริงจัง การเรียกร้องอาจรุนแรงมากขึ้นตามล าดับ๒๖ 
  นอกจากความส าคัญของการมีส่วนร่วมที่นักวิชาการต่าง ๆ พยายามที่จะมุ่งไปสู่ความใส่
ใจต่อประเด็นปัญหาและการพัฒนาชุมชนร่วมกันแล้วยังมีลักษณะและรูปแบบของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนที่จะเข้ามีบทบาทหรือแสดงตัวตนในทางสังคมให้มีพลังทางคามคิดเห็นมากยิ่งขึ้น ได้แก่ 
  ๑. การมีส่วนร่วมโดยความสมัครใจและปราศจากการสนับสนุนจากภายนอกการมีส่วน
ร่วมแบบอุดมคติ 

                                                 

  
๒๔ Erwin William, Participation Management : Concept Theory and Implementation, 

(Atlanta G. Georgia State University, ๑๙๘๗). p. ๑๘. 
 ๒๕ สมยศ ทุ่งหว้า, สังคมชนบทกับการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร:ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 
๒๕๓๔), หน้า ๒๑๙. 
 

๒๖ มิ่งสรรพ์  ขาวสะอาด, กติกา เคร่ืองมือ และการมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม , 
(กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศ, ๒๕๓๘), หน้า ๓. 



๑๖ 
 

  ๒. การมีส่วนร่วมโดยคนภายนอก พบมากในประเทศก าลังพัฒนาโดยรัฐมีบทบาทเป็น
ศูนย์กลางในการริเริ่มให้เกิดการมีส่วนร่วม 
  ๓. การมีส่วนร่วมโดยการบังคับแบบนี้ไม่ต่างจากแบบที่ ๒ มากนักในแง่ผลลัพธ์ออกมา
ทันที๒๗ 
  ๔. การปรากฏตัว (Presence) หมายถึง การเข้าร่วมในโครงการที่องค์การสถาบันหรือ
หน่วยงานจัดให้ การมีส่วนร่วมจึงมีความหมายเพียงการปรากฏตัวหรือเข้าร่วมในโครงการนั้นๆ ซ่ึงจะ
มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับแรงจูงใจและองค์ประกอบทางสังคมอ่ืนๆ 
  ๕. การเก่ียวข้อง (lnvolvement) หมายถึง การมีส่วนร่วมในโครงการอย่างแข็งของ
ผู้เข้าร่วมในกิจกรรมหรือโครงการที่เหมาะสมกับการน าไปใช้โดยเน้นที่ ตัวผู้ เข้าร่วมไม่เน้นสถาบัน 
องค์การ 
  ๖. การควบคุม (control)  หมายถึง การ มีบุคคลหรือกลุ่มผู้ก า หนดหรื อควบคุม
กระบวนการศึกษาเอง เช่น ควบคุมองค์ประกอบ (เนื้อหา เป้าหมาย ผลที่ต้องการ และควบคุม
กระบวนการเรียนรู้ (จะเรียนอย่างไร)๒๘ 
  ๗. เป็นการมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างสรรค์ความดีงามให้แก่ทุกด้านของชีวิตของประชาชนและ
ชุมชน (Inclusiveness) 
   ๘. เป็นการมีส่วนร่วมเพ่ือความเท่าเทียมกัน (Equity) ของปัจเจกชนและกลุ่มคนในการ  
มีส่วนให้  (Give) และมีส่วนได้รับประโยชน์ (Take) จากการกระจายทรัพยากรสาธารณะ 
  ๙. เป็นการมีส่วนร่วมที่ท าให้เกิดความเป็นธรรม (Justice) แก่ปัจเจกชนและกลุ่มคนที่มี
สถานภาพที่แตกต่างกันได้มีปฏิสัมพันธ์กันในลักษณะของการแบ่งปัน เก้ือกูลกัน อุ้มชูกันและเรียนรู้
ร่วมกัน๒๙ 
  ๑๐. การมีส่วนร่วมเป็นผู้ให้ข้อมูลของตน/ครอบครัว/ชุมชน ของตน 
  ๑๑. การมีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เช่น การร่วมรับรู้ข้อมูลของตนจากแพทย์เพ่ือจะ
เป็นแนวทางตัดสินใจให้ดีขึ้น เพราะสิ่งที่แพทย์รู้เก่ียวกับตนนั้น ตนเองอาจไม่รู้ 
   ๑๒. การมีส่วนร่วมตัดสินใจ (Co-decision) โดยเฉพาะเก่ียวกับโครงการที่ตนจะมีส่วนได้
เสียด้วย โดยแบ่งเป็น ๓ กรณีแล้วแต่กิจกรรมนั้นอยู่ในขั้นตอนใดต่อไปนี้ 
                   ๑) ตนมีน้ าหนักการตัดสินใจน้อยกว่าเจ้าของโครงการเช่น ก่อนเริ่มที่โครงการจะ
ตัดสินใจว่าโครงการควรท าขนาดใด ท ากิจกรรมอะไรบ้างเป็นต้น ผู้อ่ืนมีส่วนร่วมด้วยน้อย 
                  ๒) ตนมีน้ าหนักการตัดสินใจเท่ากับเจ้าของโครงการ เช่นเม่ือเปิดหุ้นส่วนที่เท่าเทียม
กันและจะตัดสินใจว่าจะเริ่มโครงการนั้นหรือไม่ 

                                                 

 ๒๗ ปิยะนุช เงินคล้าย, “ภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชน การศึกษาส ารวจปัจจัยและผลกระทบนโยบาย
สาธารณสุขมูลฐานในเขต ๑ ของสาธารณะสุข”, วิทยานิพนธ์พัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (คณะพัฒนาสังคม
และส่ิงแวดล้อม : สถาบันวิทยานิพนธ์พัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบัณฑิต, ๒๕๓๖). 
 ๒๘ น าชั ย  ทนุผล , หลักการแล ะยุทธ วิธี การ พัฒนาชุ มชน , ( ชีย ง ใหม่ :ส า นัก พิมพ์สถา บัน
เทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้, ๒๕๓๑), หน้า ๓๑. 
 

๒๙ ชาติชาย ณ เชียงใหม่, การมีส่วนร่วมกับพัฒนาชุมชนท้องถ่ินท่ีสมดุล , (กรุง เทพมหานคร : บริษัท
ธรรมดาเพรส จ ากัด, ๒๕๔๕), หน้า ๕๙. 



๑๗ 
 

                  ๓) ตนมีน้ าหนักการตัดสินใจมากกว่าเจ้าของโครงการ  เช่นเม่ือเป็นผู้รับประโยชน์
จากน้ าที่ได้รับจากอ่าง กลุ่มที่ได้รับประทานควรเป็นผู้มีน้ าหนักการตัดสินใจมากกว่าเจ้าหน้าที่ เป็นต้น 
           ๑๓. การมีส่วนร่วมนี้ คือ ร่วมในขั้นตอนการด าเนินงาน เช่น ร่วมสร้างถนนในชนบท 
           ๑๔. การมีส่วนร่วมสนับสนุน คือ ไม่มีโอกาสส่วนร่วมช่วยเหลือหลายด้าน๓๐ 

 ๑๕. การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ กระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจแก้ไขปัญหาตนเอง ร่วมให้ความคิดสร้างสรรค์ ความรู้และ
ความช านาญ ร่วมกับการใช้วิทยาการที่เหมาะสมและสนับสนุนติดตามผลการปฏิบัติงานขององค์กร
และเจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้อง 

 ๑๖. การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ กระบวนการที่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาส
และได้ใช้โอกาสที่ได้รับแสดงออกซ่ึงความรู้สึกนึกคิด แสดงออกซ่ึงสิ่งที่ เขามี แสดงออกซ่ึงสิ่งที่ เขา
ต้องการ แสดงออกซ่ึงปัญหาที่ก าลังเผชิญ และแสดงซ่ึงวิธีการแก้ไขปัญหา  และลงมือปฏิบัติโดยการ
ช่วยเหลือของหน่วยงานภายนอกน้อยที่สุด 
  ๑๗. การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ  กระบวนการที่รัฐบาลท าการส่งเสริม ชักน า 
สนับสนุนและสร้างโอกาสให้ประชาชนในชุมชนทั้งรูปของบุคคล กลุ่มคน ชมรม สมาคม มูลนิธิ๓๑ 

  ลักษณะทั้ง ๑๗ ประการย่อมท าให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมมีอิทธิพลต่อการพัฒนาประเทศ
หรือใช้การแก้ไขปัญหากับประเทศที่เจริญไปด้วยสติปัญหาและความรู้ของคนใ นชาติที่ ต้องการ
ยกระดับความเป็นเข้าของพ้ืนที่หรือการมองเห็นศักยภาพของประชาชนในการร่วมมือกันจัดการกับสิ่ง
ที่ไม่ตอบสนองต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ทั้งหมดซ่ึงสุวรรณ พิณตานนท์๓๒ ได้เสนอวิธีการจ าแนก
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาออกเป็น ๑๐ แนวทาง ได้แก่ 
 ๑. จ าแนกตามขั้นตอนของการมีส่วนร่วม ๕ ขั้นตอน คือ 

ขั้นตอนที่ ๑ การมีส่วนร่วมในขั้นริเริ่มโครงการ 
ขั้นตอนที่ ๒ การมีส่วนร่วมในขั้นวางแผนโครงการ 
ขั้นตอนที่ ๓ การมีส่วนร่วมในขั้นด าเนินการ 
ขั้นตอนที่ ๔ การมีส่วนร่วมในขั้นรับผลประโยชน์ที่เกิดจากโครงการ 
ขั้นตอนที่ ๕ การมีส่วนร่วมในขั้นประเมินผลโครงการ 

 ๒. การจ าแนกตามระดับความเข้มของการมีส่วนร่วมมี ๓ ระดับ คือ การมีส่วนร่วมเทียม 
การมีส่วนร่วมบางส่วน และการมีส่วนร่วมแท้จริง 

๓. การจ าแนกตามประสิทธิผลของการมีส่วนร่วม ซ่ึงประสิทธิผลของการมีส่วนร่วมนั้น
พิจารณาจากความพยายามที่บุคคลทุ่มเทให้แก่การท างานในโครงการจนโครงการนั้นประสบผลส าเร็จ  

                                                 

 ๓๐ นรินทร์ชัย  พัฒนพงศา, การมีส่วนร่วม หลักการพ้ืนฐาน เทคนิคและกรณีตัวอย่าง , ( เ ชียงใหม่ :       
สิริลักษณ์การพิมพ์, ๒๕๔๗), หน้า ๑๗-๑๘. 
  ๓๑ ทนงศักด์ิ  คุ้มไข่น้ า, หลักการพัฒนาชุมชน, (ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๐) , หน้า ๙๓ . 
 ๓๒ สุ วร รณ พิณตานนท์ , ปัจ จัย ท่ีส่ งผ ลต่ อค วามเข้ม แข็ งขององค์การบริหารส่ วนต าบล ,                    
(กรุงเทพมหานคร : อาสารักษาดินแดน, ๒๕๔๖.), หน้า ๔๖ – ๔๗.  

 



๑๘ 
 

โดยวัดจากการรับรู้ของสังคมอ่ืน ๆ ในลักษณะของสังคมมิติ ว่าการด าเนินโครงการในแต่ละขั้นตอน มี
บุคคลใดบ้างที่ทุ่มเทความพยายาม จนการด าเนินโครงการในแต่ละขั้นตอนประสบผลส าเร็จ 

 ๔. การจ าแนกตามระดับความถี่ของการมีส่วนร่วม ความถี่ของการมีส่วนร่วมมี ๒ ระดับ 
คือ ระดับบุคคล พิจารณาจากจ านวนครั้งที่บุคคลเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ และระดับชุมชนพิจารณา
จากจ านวนของผู้ที่เข้าไปมีส่วนร่วม 

 ๕. การจ าแนกตามพิสัยของกิจกรรมที่เข้าไปมีส่วนร่วม กล่าวคือ พิจารณาว่าการมีส่วน
ร่วมในการกระท ากิจกรรมมีตลอดช่วงระยะเวลาที่กิจกรรมด าเนินอยู่หรือไม่  ทั้งนี้ เพ่ือให้ภาพของการ
มีส่วนร่วมในการกระท ากิจกรรมชัดเจน มากกว่าการพิจารณาเฉพาะความถี่ของการมีส่วนร่วมแต่
เพียงอย่างเดียว 

 ๖. การจ าแนกตามระดับความสมัครใจในการเข้าไปมีส่วน ร่วม มี ๓ ระดับ คือ การมี
ส่วนร่วมโดยสมัครใจ การมีส่วนร่วมโดยการชักน า และการมีส่วนร่วมโดยการบังคับ 

๗. การจ าแนกตามระดับขององค์การที่เข้าไปมีส่วนร่วม มี ๓ ระดับ คือ การมีส่วนร่วมใน
ระดับล่างขององค์การ การมีส่วนร่วมในระดับกลางขององค์การ  และการมีส่วนร่วมในระดับสู งของ
องค์การ 
 ๘. การจ าแนกตามประเภทของผู้เข้าไปมีส่วนร่วม พิจารณาจากคุณลักษณะของผู้ เข้าไปมี
ส่วนร่วม เช่น เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว การศึกษา ชนชั้นทางสังคม ระดับรายได้ ระยะเวลาอยู่
อาศัย ฯลฯ 
 ๙. การจ าแนกตามรูปแบบของการวางแผน มี ๒ ลักษณะ คือ 

ลักษณะที่ ๑ การวางแผนแบบบนลงล่าง (Top-Down Planning) การมีส่วนร่วมจะน้อย
เพราะอ านาจตัดสินใจจะอยู่ที่ชนชั้นน าระดับสูง 

ลักษณะที่ ๒ การวางแผนแบบล่างขึ้นบน (Bottom-Up Planning) การมีส่วนร่วมจะมาก 
เพราะอ านาจในการตัดสินใจจะอยู่ในระดับล่าง 
 ๑๐. การจ าแนกตามรูปแบบของการมีส่วนร่วม มี ๒ รูปแบบ คือ การมีส่วนร่วมโดย
ทางตรง และการมีส่วนร่วมโดยทางอ้อม 
  กล่าวได้ว่า แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถจะที่น าไปสู่สังคมแห่งความพร้อม
เพรียง ความร่วมมือ ความเข้าใจ การตัดสินใจในความเป็นเจ้าของท้องถิ่นนั้นโดยมีวิธีการ ลักษณะ 
ขั้นตอนต่าง ๆ มากมายรวมทั้งพฤติกรรมของประชาชนที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องกับระบอบ
ประชาธิปไตยของคนในชาติทั้งการร่วมการวา งแผนหรือร่วมกันตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ ง         
การร่วมกันปฏิบัติตามสิ่งที่ตนเองให้ความเห็นหรือเป็นข้อตกลงร่วมกัน ร่วมกันรับประโยชน์ที่ เกิดจาก
การตัดสินใจในการกระท าของชุมชน ร่วมกันตรวจสอบประเมินผลภายหลังจากการรกระท า       
และร่วมกันปรังปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นนั้นอย่างชัดเจนเป็นรูปตามที่กฎหมายก าหนดให้
กระท าได้ ซ่ึงหากจะกล่าวโดยรวมจะพบว่า แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนจะต้องสอดแทรกจาก
จุดเริ่มต้นของสิ่งที่จะกระท าไปจนสิ้นสุดในสิ่งที่กระท าร่วมกันมาอย่างยาวนานหรือจบโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นนั้น และเกิดการยอมรับร่วมกันอย่างไม่มีข้อโต้แย้งเพราะมาจากจุดเริ่มต้นที่อาศัยการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมจากประชาชนอย่างแท้จริง 
 
 



๑๙ 
 

ตารางท่ี ๒.๒  แสดงตารางสังเคราะห์แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

ล าดับที่ นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
๑ สิทธิพันธ์ พุทธหุน,  

(๒๕๓๖, หน้า ๑๕๕-๑๕๖) 
๑. การลงคะแนนเลือกต้ัง (Voting)  
๒. การใช้วิธีบังคับหรือชักจูงอย่างไม่เป็นทางการ  
๓. การด าเนินการอย่างเป็นทางการ (Formal action)  

๒ ประณต นันทิยะกุล, 
(๒๕๔๐, หน้า ๑๑๕-๑๑๖) 

๑. ประชาพิจารณ์ (Public Hearing)  
๒. การสอบถามสาธารณะ ( Public inquiry)  
๓. การออกเสียงประชามติ (Referendum)  
๔. การลงชื่อ (Public Registries)  

๓ อคิน  รพีพัฒน์,  
(๒๕๔๗, หน้า ๔๙) 

การให้ประชาชนเป็นผู้คิดค้นปัญหาเป็นผู้น าทุกอย่าง 

๔ อนุภรณ์ สุวรรสทิศกร, 
(๒๕๓๐, หน้า ๒๕) 

 

๑. ร่วมคิด  
๓.ร่วมปฏิบัติตามโครงการ  
๒. ร่วมตัดสินใจ  
๔.ร่วมติดตามและประเมินผลโครงการ  

๕ วันชัย วัฒนศัพท์,ใน 
สถาบันพระปกเกล้า, 

(๒๕๔๕, หน้า ๑๓-๑๔) 

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอาจจะไม่สามารถ
กระท าได้ในทุก ๆ ประเด็น 

๖ Davis Keith  & John  
Newstrom W., 

(๑๙๘๙, p. ๒๓๒) 

๑) การมีส่วนร่วมเป็นเรื่องของความเก่ียวข้องทางด้านจิตใจ 
๒) ความรู้สึกนึกคิดของแต่ละคนที่มีต่อกิจกรรมใดกิจกรรม
หนึ่งของกลุ่ม 

๗ Putti Joseph M, 
(๑๙๘๗, p. ๓๐๕) 

๑) กระบวนการตัดสินใจของกลุ่ม 
๒) การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม 

๘ Koontz & others, 
(๑๙๘๖, p. ๓๘๕) 

๑) เทคนิคของผู้บริหาร 
๒) การสนับสนุนที่เข้มแข็ง 

๙ Erwin, Williams, 
(๑๙๗๖, p. ๑๓๘) 

กระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเก่ียวข้องในกา ร
ด าเนินการพัฒนา ร่วมคิด ตัดสินใจ แก้ปัญหาของตนเอง 

๑๐ White, Alastair T, 
(๑๙๘๒, p. ๑๘) 

๑) ผู้ได้รับผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการพัฒนา 
๒) ความพยายามร่วมกันในขั้นตอนต่าง ๆ  
๓) กระบวนการพัฒนา 

๑๑ Wilches-Chaux, 
Gustavo, 

(๑๙๙๒, p. ๔) 

๑) การเป็นส่วนหนึ่งในระบบ  
๒) การบรรจุเข้าอยู่ในกระบวนการ 

๑๒ Delen, Corazan Alma G, 
(๑๙๗๗, pp. ๒๓๐-๒๓๖) 

๑) การแบ่งอ านาจในการก าหนดนโยบาย 
๒) การตัดสินใจในการก าหนดหรือจัดสรรทรัพยากร 



๒๐ 
 

ตารางท่ี ๒.๒   แสดงตารางสังเคราะห์ความหมายและแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) 
 

ล าดับที่ นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
๑๓ ปาริชาติ วลัยเสถียร, พระ

มหาสุทิตย์ อบอุ่น,สหัทยา 
วิเศษ, จันทนา เบญจ

ทรัพย์ และ ชลกาญจน์ 
ฮาซันนารี, 

(๒๕๔๓, หน้า ๑๓๘-๑๓๙) 

ลักษณะที่ ๑ การมีส่วนร่วมในลักษณะที่เป็นกระบวนการ
ของการพัฒนา 
ลักษณะที่ ๒ การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 

๑๔ สมยศ ทุ่งหว้า 
(๒๕๓๔, หน้า ๒๑๙) 

๑) การรวมกลุ่มกันท ากิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหา 
๒) การมีอ านาจต่อรอง 

๑๕ ม่ิงสรรพ์ ขาวสะอาด, 
(๒๕๓๘, หน้า ๓) 

๑) กลไกในการตัดสินใจเชิงนโยบายของประชาชน 
๒) การเลือกต้ังผู้แทนราษฎร  
๓) การสร้างกฎหมายและการบริหารราชการแผ่นดิน 

๑๖ ปิยะนุช  เงินคล้าย, 
(๒๕๓๖) 

๑) บทบาทหรือแสดงตัวตนในทางสังคม 
๒) พลังทางความคิดเห็น 

๑๗ น าชัย  ทนุผล 
(๒๕๓๑, หน้า ๓๑) 

๑) กิจกรรมหรือโครงการที่เหมาะสมกับการน าไปใช้ 
๒) การเน้นที่ตัวผู้เข้าร่วมไม่เน้นสถาบันองค์การ 

๑๘ ชาติชาย ณ เชียงใหม่, 
(๒๕๔๕, หน้า ๕๙) 

การปฏิสัมพันธ์กันในลักษณะของการแบ่งปัน เก้ือกูลกัน  
อุ้มชูกันและเรียนรู้ร่วมกัน 

๑๙ สุวรรณ พิณตานนท์, 
(๒๕๔๖.) 

 

การจ าแนกพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาจ าแนกตามขั้นตอน 
การจ าแนกตามระดับความเข้ม 
การจ าแนกตามประสิทธิผล 
การจ าแนกตามระดับความถี่ของ 
การจ าแนกตามพิสัยของกิจกรรม 
การจ าแนกตามระดับความสมัครใจ 
การจ าแนกตามระดับขององค์การ 
การจ าแนกตามประเภทของผู้เข้าไปมีส่วนร่วม  
การจ าแนกตามรูปแบบของการวางแผน  
การจ าแนกตามรูปแบบของการมีส่วนร่วม 

 
 ๒.๑.๓ ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  ทฤษฎีการมีส่วนร่วมเกิดขึ้นมาก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม ซ่ึงในช่วงปลายศตวรรษที่ ๑๙ 
การผลิตสินค้าต่าง ๆ เป็นการผลิตด้วยมือในครอบครัวหรือในโรงงานขนาดเล็ก ต่อมา การพัฒนา
อุตสาหกรรมท าให้มีการน าเครื่องจักรมาช่วยในการผลิตโดยเฉพาะแนวคิดเชิงความสัมพันธ์ของมนุษย์ 



๒๑ 
 

(Human Relations Approach) ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานในองค์การเป็นปัจจัยที่ท าให้การ
ท างานขององค์การด าเนินไปอย่างราบรื่น และการสื่อสารเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้พนักงานสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างกัน รูปแบบการสื่อสารนอกจากจะเป็นแนวด่ิงจากบนลงล่างแล้ว ยังเป็นแนว
ระนาบระหว่างพนักงานด้วย แนวคิดเหล่านี้รวมถึงการศึกษาของฮอว์ธอร์น ทฤษฎีล า ดับขั้นของควา ม
ต้องการของมนุษย์ของมาสโลว์ ทฤษฎีปัจจัยภูมิคุ้มกันและจูงใจของเฮอร์ซ์เบิร์ก และทฤษฎีเอ๊กซ์และ
ทฤษฎีวายของ แม็คเกรเกอร์ ต่อมาให้ความส าคัญกับพนักงานในองค์การมากขึ้นโดยมองว่าพนักงาน
เป็นทรัพยากรที่มีค่าขององค์การ แนวคิดนี้เรียกว่าแนวคิดเชิงทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources 
Approach) ขณะที่การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์การเพ่ือให้พนักงานเกิดความพึงพอใจ 
รูปแบบการสื่อสารในแนวคิดนี้เกิดขึ้นได้ทุกทิศทางและทุกรูปแบบ แนวคิดนี้รวมถึงแนวคิดกรอบโครง
ร่างในการบริหารของเบลคและมูตัน ระบบการบริหารของไลเคิร์ตแบบที่ ๔ และทฤษฎี Z ของอูชิและ
ให้ความส าคัญกับการเปลี่ ยนแปลงในร ะบบย่อยหนึ่ง  ๆ จะส่งผลกระทบต่อระบบย่อยอ่ืน ๆ         
และระบบใหญ่ในที่สุด นอกจากนั้น องค์การยังมีวัฒนธรรมของตนเองซ่ึงประกอบขึ้นมาจาก
วัฒนธรรมย่อยของพนักงานและระบบย่อยต่าง ๆ๓๓ 
  ทฤษฏีการมีส่วนร่วมหรือภาวะผู้ตามไว้ว่าทฤษฏีนี้ได้รับความสนใจจากนักวิชาการส่วนใหญ่
น้อยมาก เนื่องจากวิชาการคิดว่าหากองค์การมีภาวะผู้น าที่ ดีก็จะพลอยมีภาวะผู้ตามดีไปด้วย       
เป็นการมองค่อนข้างแคบเพราะนอกจากจะมองปรากฏการณ์เพียงด้านเดียว การที่นักวิชาการให้
ความส าคัญแก่การมีส่วนร่วมหรือภาวะผู้ตามนั้น  พอสรุปเหตุหลายประการด้วยกัน  คือประการแรก
นักวิชาบางคนอาจจะไม่แน่ใจว่าองค์การมีความจ าเป็นมากน้อยเพียงใดที่จะต้องให้ผู้ตามเข้ามามีส่วน
ร่วมคืออะไรกันแน่ ประการที่สอง หากผู้น ายอมให้ผู้ตามเข้ามามีส่วนร่วมแล้วผู้ตามเหล่านั้นได้แก่ใคร
บ้างผู้ตามทั้งหมดหรือเฉพาะผู้ตามที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับผู้น าเท่านั้นและประการสุดท้าย หากผู้น ายอม
ให้ผู้ตามเข้ามามีส่วนร่วมแล้ว ผู้ตามควรจะเข้าไปมีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด และลักษณะของการเข้า
ไปมีส่วนร่วมเช่นนั้นสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างผู้น าและผู้ตามอย่างไร 
  หากมองโดยหลกัการพ้ืนฐานทางทฤษฎีของการมีส่วนร่วมของประชาชนมี ๑๐ ประการที่
ควรค านึงถึงหรือต้ังไว้เป็นหลักการที่ส าคัญ ๆ ได้แก่  
   ๑. เชื่อว่ามนุษย์ต่างมีความคิดและมีศักด์ิศรีเท่าเทียมกัน                                   
   ๒. เชื่อว่าทุกคนไม่ได้ชั่วดีมาต้ังแต่เกิดโดยเหตุที่เขายากจนอยู่นั้นมิใช่จากกรรมเก่า                                                                                                             
   ๓. ต้องคิดว่ามนุษย์มีความส าคัญไม่น้อยไปกว่าเทคโนโลยีที่จะน ามาใช้ เพราะถ้ามีการใช้
เทคโนโลยีโดยที่มนุษย์ไม่มาร่วมคิด ร่วมกันรู้ หรือเข้าใจเพียงพอก็อาจไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรหรือ
ตรงข้ามกลับใช้เพ่ือท าลายเพ่ือนมนุษย์ด้วยกันเองหรือสิ่งแวดล้อมได้                              
   ๔. เชื่อว่าชาวชุมชนต่างๆ มักมีภูมิปัญญาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของตนใน
ระดับหนึ่งบางเรื่องที่ชาวชุมชนยึดถือจึงต้องค่อยๆให้ปรับตัวผสมผสานกับวิทยาการภายนอก                                                                                                             
   ๕. ต้องคิดว่ามนุษย์มีความสามารถพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของตนให้ดีได้ ถ้าได้รับโอกาส
ที่จะร่วมคิด ร่วมเข้าใจ และร่วมจัดการ (Active partner) เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม การที่มนุษย์บาง

                                                 

 ๓๓ สนธยา พลศรี, ทฤษฏีและหลักการพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ โอ เอส  พร้ินต้ิงเฮ้าส์ , 
๒๕๓๓), หน้า ๑๖๓. 



๒๒ 
 

กลุ่มปฏิเสธเทคโนโลยีอย่างสิ้นเชิง ก็เป็นไปตามระดับการเข้าใจในเทคโนโลยีนั้นอย่างถูกต้อหรือไม่ 
และมีกลวิธีปรับความเข้าใจนั้นมาสู่ระดับที่แต่ละฝ่ายยอมรับได้เพียงใด ซ่ึงต้องให้ได้รับโอกาสที่จะ
เข้าใจ และยอมปรับให้เหมาะสมกับตนอย่างเหมาะสม                      
  ๖. การมีส่วนร่วมยิ่งมีเพ่ิมขึ้น เม่ือมีสภาพที่เหมาะสมต่อไปนี้                             
   ๑) ประชาชนในท้องถิ่นได้รู้สึกว่าเขาได้ควบคุมโชคชะตาของตนเองแทนที่จะเป็น
บุคคลอ่ืนที่ “เขาไม่รู้จัก” หรือที่ “เขาไม่ไว้ใจ” ที่บอกว่ามาช่วยเขา แต่บ่อยครั้งไม่ได้ช่วยจริงจัง                                                                                                                     
   ๒) ผู้ที่จะเข้าร่วมต้องมีอิสรภาพ ได้รับความเสมอภาคและได้รับความจริงใจให้เข้ามี
ส่วนร่วม ดังนั้นการมีส่วนร่วมจะเกิดอย่างเต็มที่และจริงจังเม่ือบุคคลนั้นๆ ไม่ถูกบังคับให้จ ายอมเข้า
ร่วมและที่ส าคัญคือต้องเข้าร่วมด้วยโดยเท่าเทียมกับผู้มาร่วมด้วยทุกคนอีกทั้งโครงการให้ความจริงใจ
ด้วย                                                                                
   ๓) ผู้ที่จะเข้าร่วมต้องมีความสามารถพอที่จะมีส่วนร่วมได้ กิจกรรมหลายเรื่อง
ประชาชนทั่วไปอาจมีส่วนร่วมด้วยได้ แต่ที่เป็นกิจกรรมเฉพาะ เช่น การแพทย์ การก่อสร้างอาคารสูง 
การทหาร ฯลฯ หากประชาชนเข้าร่วมด้วยอาจไม่ได้ผลหรืออาจเกิดความเสียหาย      
    ๔) มีการสื่อสาร ๒ ทางเพ่ือให้ผู้มีส่วนร่วมได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ หาก
ผู้มีส่วนได้-เสีย ได้รับข้อมูลไม่ถูกต้องและครบถ้วน หรือสื่อสารได้ไม่ดีพอก็จะไม่เข้าใจได้ดีพอว่าโครงการ
จะท าให้เกิด ผลดี-ผลเสีย อย่างไรเพียงใดอาจน าไปสู่การไม่ยอมรับโครงการได้                                                                                                   
    ๕) ประชาชนมีส่วนร่วมรับทราบ-ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจในโครงการต้ังแต่เริ่มต้นจะท า
ให้ต้องการเข้ามาร่วมกับโครงการมากยิ่งขึ้น การร่วมงานกันต้ังแต่เริ่มต้น จนสิ้นสุดการตัดสินใจใน
โครงการนั้นๆ ในระยะยาวจะเกิดผลดียั่งยืนกว่าการที่จะให้ร่วมด้วยเพียงบางส่วนหรือช้าไป                                                                                                                 
    ๖) ประชาชนมีทัศคติที่ดีต่อเจ้าหน้าที่โครงการและต่อโครงการนั้นๆและเต็มใจที่จะ
มีส่วนร่วมด้วย                                                                                            
   ๗) การมีส่วนร่วมนั้นต้องไม่ท าให้ประชาชนเสียค่าใช้จ่ายมากเกินกว่าผลตอบแทนที่
เขาประเมินว่าจะได้รับ                                                                      
    ๘) เม่ือเข้ามามีส่วนร่วมแล้วจะไม่กระทบกระเทือนสถานภาพในหน้าที่การงานหรือ
ทางสังคมให้ลดน้อยลง                                                                                 
    ๙) มีกลวิธีการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างโครงการและผู้มีส่วนได้เสีย                                                                                                    
  ๗. เชื่อว่าตนต่างกับชาวบ้านอยู่ไม่น้อยและชาวบ้านเองก็แตกต่างกันอยู่บ้างดังนั้นการจะ
ให้มีส่วนร่วมจะเอาใจเราฝ่ายเดียวไม่ได้                                                                    
  ๘. อาจใช้การมีส่วนร่วมในหลายรูปแบบ เช่น (๑) รูปแบบโดยตรง คือมีส่วนร่วมโดยตัว
บุคคลแต่ละคน หรือ (๒) ประชาชนก่อต้ังองค์กรขึ้นมามีส่วนร่วมหรือ (๓) ให้มีตัวแทนมามีส่วนร่วม
โดยอ้อม ซ่ึงย่อมขึ้นกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่ เช่น ในพ้ืนที่ท่ีประชาชนมีศรัทธาในตัวแทนของเขามาก 
การมีตัวแทนร่วมด้วยก็เพียงพอ แต่กรณีที่ในหมู่บ้านมีประชาชนหลากหลายกลุ่มจึงควรมีตัวแทนของ
กลุ่มจากหลายภาคส่วนมามีส่วนร่วมเพ่ิมเติม                   
  ๙. ไม่มีสิ่งใด ได้มาฟรี ต้องแลกเปลี่ยนกัน มีเสียไปบ้าง เพ่ือจะได้มา                   



๒๓ 
 

  ๑๐. การมีส่วนร่วมต้องนึกถึงใจของผู้อ่ืนให้มากมิใช่เอาแต่ใจเราฝ่ายเดียว๓๔              
  ทฤษฏีการมีส่วนร่วมอาจมีอยู่มากมายหลายทฤษฏีด้วยกันสามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม
ใหญ่ๆ คือ ทฤษฏีควา มเป็นผู้น า (Representative) และทฤษฏีประชา ธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
(Participatory Democracy) 
   ๑) ทฤษฏีความเป็นผู้แทน (Representative) ทฤษฏีนี้เน้นความเป็นผู้แทนของผู้น า
และถือว่าการมีส่วนร่วมในการเลือกต้ัง/ถอดถอนผู้น าเป็นเครื่องหมายของการที่จะให้หลักประกันการ
บริหารงานดี อย่างไรก็ตามทฤษฏีนี้เน้นเฉพาะการวางโครงการสร้างสถาบันเพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
ให้ผู้ตามเข้ามามีส่วนร่วมเท่านั้น เช่นการเลือกต้ังทั่วไป การเลือกต้ังโดยการนับคะแนนลับและประชุม
ปรึกษาหารือประจ าปีจะเห็นได้ว่า การมีส่วนร่วมตามนัยของทฤษฏีนี้มิได้เปิดโอกาสให้ผู้ตามได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจขององค์การอย่างแท้จริงและผู้ที่ มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการตัดสินใจ  
ได้แก่ บรรดาผู้น าต่างๆ ที่เสนอตัวเข้าสมัครรับการเลือกต้ัง ส่วนผู้ตามนั้นเป็นแค่ไม้ประดับเท่านั้น 
   ๒) ทฤษฏี ปร ะชา ธิป ไตยแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Democracy) ตา ม
แนวความคิด ทฤษฎีนี้การมีส่วนร่วมมีวัตถุประสงค์ไม่เฉพาะแต่การเข้าไปพิจารณาเลือกต้ังหรือ ถอด
ถอนผู้น าเท่านั้น แต่รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนของการวางนโยบาย ทฤษฏีนี้ยังมองการมี
ส่วนร่วมเป็นการให้การศึกษาและพัฒนาการกระท าทางการเมืองและสังคมที่มีความรับผิดชอบ นั่นก็
คือการไม่ยอมให้มีส่วนร่วมนับว่าเป็นภัยคุกคามตามเสรีภาพของผู้ตาม๓๕ ซ่ึงเป็นหัวใจของการพัฒนา
ชุมชน โดยเป็นทางรัฐศาสตร์ในเรื่องของการปกครองตนเอง (Self–goverment) คือ ต้องการให้
ประชาชนได้เข้าไปตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ของชุมชนด้วยตนเอง ซ่ึงสามารถน า มาใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาทุก ๆ แขนง ซ่ึงการมีส่วนร่วมในขั้นตอนการตัดสินใจ (Decision Making) แต่ก็ไม่ได้
หมายความว่าจะเป็นการตัดสินใจเพียงอย่างเดียว ยังใช้การตัดสินใจควบคู่ไปกับขั้นตอนการ
ปฏิบัติการ (Implementation) ด้วย เช่น ในการจัดองค์กร การก าหนดกิจกรรมพัฒนา เป็นต้น    
การตัดสินใจยังมีความเก่ียวข้องกับประชาชนในเรื่องของผลประโยชน์ (Benefit) และการประเมินผล 
(Evaluation) ในกิจกรรมการพัฒนาด้วย ซ่ึงจะเห็นได้ว่าการตัดสินใจนั้นเก่ียวข้องเกือบโดยตรงกับ
การปฏิบัติการ แต่ก็เก่ียวข้องกับผลประโยชน์และการประเมินผลด้วยเหมือนกัน โดยที่ผลประโยชน์
นั้นเป็นผลมาจากการปฏิบัติการ และผลประโยชน์ก็จะมาเป็นตัวก าหนดให้มีการประเมินผล ซ่ึงต่างก็
ได้รับผลมาจากขั้นตอนการตัดสินใจแล้วท้ังสิ้น๓๖  
  Norman  Uphoff  ได้อธิบายกรอบความคิดเบื้องต้นในการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชนบทไว้ว่า มี ๓ มิติ (Dimensions) และ ๒ บริบท (Contexts) ทั้งนี้ ในมิติของการมีส่วน
ร่วม ได้แก่ มิติที่ ๑ การมีส่วนร่วมอะไร (What) แบ่งเป็น ๑) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  ๒) การมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงาน ๓) การมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์  และ๔) การมีส่วนร่วมในการ
                                                 

 
๓๔

 นิรันทร์ชัย พัฒนาพงศา, การมีส่วนร่วม หลักการพ้ืนฐาน เทคนิคและกรณีตัวอย่าง , พิมพ์คร้ัง ท่ี ๒ , 
(เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๗), หน้า ๑๔ - ๑๕.                           
 

๓๕ ติน  ปรัชญพฤทธ์ิ, ภาวะผู้น าและการมีส่วนร่วม, เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมมนุษย์ในองค์กร, 
พิมพ์คร้ังท่ี ๙, (นนทบุรี : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๘), หน้า ๖๒. 

๓๖ อศิน รพีพัฒน์, การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาชนบทในสภาพสังคมและวัฒนธรรมไทย , 
(กรุงเทพมหานคร : ศูนย์นโยบายสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๒๗), หน้า ๓๒๐. 



๒๔ 
 

ประเมินผลการด าเนินงาน Uphoff กล่าวอีกว่า การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ไม่ได้หมายความว่าจะ
เป็นการตัดสินใจเพียงอย่างเดียว ยังใช้การตัดสินใจควบคู่ไปกับการด าเนินงานด้วย เช่น ในการจัด
องค์กร  การก าหนดกิจกรรมการพัฒนา เป็นต้น และการตัดสินใจยังมีความเก่ียวข้องกับประช าชนใน
เรื่องผลประโยชน์และการประเมินผล ส าหรับบริบทของการมีส่วนร่วมนั้น หมายถึง ลักษณะของ
โครงการ โดยพิจารณาจากลักษณะของสิ่งน าเข้าประโยชน์ที่ได้รับ และรูปแบบที่ต้องก าหนด รวมทั้ง
สภาพแวดล้อมของงานหรือกิจกรรมตามโครงการ เช่น ปัจจัยทางประวัติศาสตร์ ปัจจัยทางด้าน
กายภาพและธรรมชาติ และปัจจัยทางสังคม ดังแผนภาพที่ ๒.๑ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
แผนภาพท่ี ๒.๑ วงจรของการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ท่ีมา : Farmer, Participation in project Formenlation Design and Operation, 
By Norman Uphoff,  ๑๙๘๑. 

มิติที่ ๒ มีส่วนร่วมกับใคร (Who, Whom) ได้แก่ การพิจารณาองค์ประกอบของผู้ที่ เข้ามา
มีส่วนร่วมกับชาวบ้านในแต่ละขั้นตอน เช่น ผู้น าชุมชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ และองค์กรที่ให้ทุน ทั้งนี้ให้
พิจารณาคุณลักษณะทางประชากร สังคม เศรษฐกิจ ของผู้ เข้ามามีส่วนร่วมในเรื่อง เพศ อายุ
การศึกษา อาชีพ รายได้ ระดับชั้นในสังคม ระยะเวลาอยู่อาศัย การถือครองที่ดิน เป็นต้น  

มิติที่ ๓ มีส่วนร่วมอย่างไร (How) แบ่งเป็น ๑) ลักษณะของการมีส่วนร่วม เช่น ความเต็มใจ
เข้าร่วม การได้รางวัลตอบแทน หรือการถูกบังคับให้เข้าร่วม ๒) รูปแบบการมีส่วนร่วม เช่น การเข้าร่วม
โดยตรง หรือผ่านองค์กรของชุมชน ๓) ขนาดของการมีส่วนร่วม เช่น ความถี่ และระยะเวลาในการเข้า

การตัดสินใจ 
Decision Making 

การด าเนินงาน 
Implementation 

ผลประโยชน์ 
Benefits 

การประเมินผล 
Evaluation 



๒๕ 
 

ร่วม ๔) ผลท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วม ซ่ึงอาจเป็นการเสริมพลังหรืออ านาจขององค์กร หรือเป็นการ
ปฏิสัมพันธ์ธรรมดาเท่านั้น๓๗   

 ทฤษฎีประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy) เก่ียวข้องเก่ียวกับ
การกระจายอ านาจและทรัพยากรต่าง ๆ ที่ไม่เท่าเทียมกันอันมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนและวิ ธีก ารที่ ปร ะชาชน เหล่า นั้น มี อิทธิพลต่อกา รตัดสิ น ใ จที่มีผลกระทบ ต่อตน               
ซ่ึงองค์ประกอบส าคัญของค าว่าประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ 
  ๑. การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเมืองและการบริหาร 
  ๒. เน้นการกระจายอ านาจในการตัดสินใจและการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ในระหว่าง
ประชาชนให้เท่าเทียมกัน 
  ๓. อ านาจในการตัดสินใจและการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ  นั้นจะส่งผลกรทบต่อชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชน 
  ๔. เพ่ิมการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
  ๕. มีความยืดหยุ่นได้ กล่าวคือ มีโครงสร้างการท างานที่สามารถตรวจสอบได้  มีความ
โปร่งใสและค านึงถึงความต้องการทรัพยากรของผู้มีส่วนร่วม 
  ๖. การมีส่วนร่วมของประชาชนมีทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ๓๘ 
  พฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกต่อกันหรือปฏิสัมพันธ์ในสังคมนั้นไม่ว่าในระดับบุคคลหรือ
ระดับกลุ่ มเร าจะเห็น ว่า มีอยู่  ๕ รูปแบบใหญ่ ๆ คือ ความร่วมมือการแข่งขัน ควา มขัดแย้ ง            
การประนีประนอม และกลืนกลาย ซ่ึงทั้ง ๕ รูปแบบนี้อาจเกิดจากความสัมพันธ์โดยตรงหรือโดยอ้อม
ในการมีส่วนร่วมของประชาชน๓๙ ฉะนั้น การที่อ านาจในการตัดสินใจไม่ควรเป็นของกลุ่มคนจ านวน
น้อย แต่อ านาจควรได้รับการจัดสรรในระหว่างประชาชน เพ่ือทุก ๆ คนได้มีโอกาสที่จะมีอิทธิพล    
และจัดเป็นกระจายอ านาจ เปิดต่อการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางของประชาชนในกระบวนการทาง
การเมือง ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ การมีส่วนร่วมของประชาชน (People’s Participation) 
ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการพัฒนาชนบท ทั้งนี้ ต้ังแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ ๕ ที่มุ่งเน้นคนเป็นส าคัญมากกว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจจนถึงปัจจุบัน  ได้มีความพยายาม
เปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนาจากระดับบนลงล่าง (Top-down) มาเป็นจากระดับล่างขึ้นบน 
(Bottom - up) ซ่ึงแนวทางดังกล่าวสอดรับกับแนวคิดของ Oakley ได้กล่าวว่า แนวทางจากระดับ
ล่างขึ้นบนนี้  เก่ียวข้องอย่างยิ่งกับแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน  ซ่ึงเป็นสิ่งที่ขาดหาย ( Missing 

                                                 
๓๗ Norman Uphoff, อ้างใน มนตรี กรรพุมมาลย์, รายงานวิจัย: “ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการ

บริหารจัดกา รกอง ทุนหมู่ บ้ านและชุมชนเมื อง  จั งห วัด เชี ยงใ หม่ ” ( เ ชี ยง ใหม่ :  คณะ สัง คม ศาสต ร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๖), หน้า ๖๑.  
 

๓๘ สถาบันพระปกเกล้า, แนวทางการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ : ปัญหา อุปสรรค และทางออก, (นนทบุรี : ธรรมดาเพรส จ ากัด, ๒๕๔๕) ,           
หน้า ๑๕-๑๖. 
 ๓๙ จ านงค์  อดิวัฒนสิทธ์ิ, สังคมวิทยา, พิมพ์คร้ังท่ี ๘, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
๒๕๔๐), หน้า ๑๘. 
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ingredient)๔๐ ทางด้าน Koufman ได้อธิบายว่าการที่ประชาชน ชุมชนจะเข้ามามีส่วนร่วมนั้น        
มีปัจจัยที่ส่งผลให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาชุมชนในชนบท พบว่า อายุ 
เพศ กา รศึกษา ขนาดของครอบครัว อาชี พ ราย ได้และร ะยะเวลาการอยู่ อาศัยในท้องถิ่น มี
ความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน๔๑ดังนั้น การมีส่วนร่วมในความหมายของการ
บริหารจัดการจะมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับ “การตัดสินใจ” นั่นคือ การมีส่วนร่วมนั้น ๆ ได้
น าไปสู่การตัดสินใจใด ๆอย่างมีคุณค่าและอย่างชอบธรรมหรือไม่ ซ่ึงในภาษาอังกฤษจะใช้ค าว่า 
“Meaningful Participations” คือ การมีส่วนร่วมนั้น ๆ ท าขึ้นหรือวางระบบขึ้น ไม่ใช่เพียงเพ่ือว่าได้
จัดท าให้มีแล้วเท่านั้น แต่การมีส่วนร่วมนั้น ๆ ได้น าไปสู่การพิจารณา ตัดสินใจ หากสมเหตุสมผลต้อง
มีความชอบธรรมก็น าไปปฏิบัติ หากผู้มีอ านาจ คิดว่าไม่เหมาะสมก็ต้องอธิบายได้โดยมีมาตรฐานแห่ง
ความชอบธรรม (Legitimacy) ในการตัดสินใจนั้น ๆ ที่สังคมส่วนใหญ่ยอมรับได้ ซ่ึงอาจจะขัดกับผล
ของการมีส่วนร่วม๔๒ 
  แต่ถึงอย่างไรก็ตามแนวทฤษฎีการมีส่วนร่วมของ Reeder William W. ได้มีความ
พยายามอย่างมากที่จะอธิบายถึงปัจจัยหรือสาเหตุที่มีผลต่อการกระท าทางสังคม และการตัดสินใจบน
พ้ืนฐานของประชาธิปไตยในรูปแบบเฉพาะของสังคม ได้แก่ 
  ๑. สถานการณ์การกระท าของสังคม จะเก่ียวข้องกับพฤติกรรมทางสังคมซ่ึงแต่ละคนก็มี
เหตุผลแต่ละอย่างตัดสินใจในการกระท า 
  ๒. บุคคลหรือองค์การ จะตัดสินใจหรือแสดงการกระท าบนพ้ืนฐานของกลุ่มเหตุผลซ่ึง
ตัดสินใจเองได้ว่ามันสอดคล้อง หรือตรงปัญหาและสถานการณ์นั้นๆ 
  ๓. เหตุผลบางประการอาจสนับสนุนการตัดสินใจ และเหตุผลบางประการอาจต่อต้านการ
ตัดสินใจ 
  ๔. เหตุผลนั้นการตัดสินใจให้น้ าหนักแตกต่างกัน การเลือกเหตุผลหรือปัจจัยที่ มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจ 
  ๕. เหตุผลในการตัดสินใจนั้นมิใช่มาจากเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง 
  ๖. การตัดสินใจของกลุ่มเหตุผลที่เก่ียวข้องกบสถานการณ์นั้นๆ จะมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจในทุกโอกาส 
  ๗. กลุ่มของปัจจัยหรือเหตุผลที่มีอิทธิพลต่อการกระท าทางสังคมนั้นย่อมจะมีกา ร
เปลี่ยนแปลง 
  ๘. ส าหรับกรณีเฉพาะอย่างภายใต้การกระท าทางสังคมจะมีบ่อยครั้งที่ทางเลือกสองหรือ
สาม เพ่ือที่จะต้องสนองต่อสถานการณ์นั้นๆ 
  ๙. ผู้กระท าและผู้ตัดสินใจอาจเลือกทางใดทางหนึ่ง 

                                                 

 
๔๐ Oakley, P., Approaches To Participation In Rural Development, (Geneva: Internation 

Office, ๑๙๘๔), p. ๑๗. 
  ๔๑ Koufman , H.F.,  Participation Organized Activities in Selected Kentucky Localities, 
(Agricultural Experiment Station Bulletins. March , ๑๙๔๙), p. ๗. 

 ๔๒ สนธยา พลศรี, ทฤษฏีและหลักการพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ โอ เอส  พร้ินต้ิงเฮ้าส์ , 
๒๕๓๓), หน้า ๑๖๓. 
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  ๑๐. เหตุที่จะตัดสินใจสามารถที่จะมองเห็นได้จากทางเลือกที่ถูกต้องแล้ว๔๓ 
  เหตุผลและปัจจัยทั้ง ๑๐ ประการ ย่อมท าให้ประชาชนเกิดความรู้สึกและความต้องการ
เป็นเจ้าของร่วมกันมีความเป็นอิสระ มีอ านาจในการตัดสินใจในการมีกิจกรรมร่วมกันสามารถแก้ ไข
ปัญหาและการพัฒนาได้ด้วยตนเอง รวมพลังสร้างความแข็งแรงให้กับชุมชนการมีส่วนร่วม เช่น การมี
ส่วนร่วม การเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) การเข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนิน
โครงการและแผนการ (Implementation) การเข้าไปมีส่วนร่วมในการควบคุมและประเมินโครงการ
และการพัฒนา (Evaluation) การเข้าไปมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ของการพัฒนา (Benefit) 
ด้านเจิมศักด์ิ ปิ่นทอง ได้มองว่า การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนควรที่จะเป็นไปในรูปแบบของ
กระบวนการที่ต่อเนื่องกันไปอย่างน้อย ๔ ขั้นตอน คือ  
 ๑. การมีส่วนร่วมในการศึกษาปัญหาและหาสาเหตุของปัญหา  
 ๒. การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม  
 ๓. การมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบัติงาน  
 ๔. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล๔๔  
 ซ่ึงมีความคิดเห็นคล้ายกับ  Ram P. Yadav ได้ระบุว่า กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  
 ๑. การเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making)  
 ๒. การเข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการและแผนงาน (Implementation)  
 ๓. การเข้าไปมีส่วนร่วมในการควบคุมและประเมินโครงการและการพัฒนา (Evaluation)      
 ๔. การเข้าไปมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ของการพัฒนา (Benefit)๔๕  
 ส าหรั บขั้นตอนกา รมีส่วนร่วมให้เห็ นเป็ นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นที่ไ ด้เพ่ิม เติมขั้ นตอน          
การมีส่วนร่วม ๕ ขั้นตอนเพราะมองว่า ความซับซ้อนของกระบวนมันไม่ได้สิ้นสุดลงไป คือ  
  ๑. การมีส่วนร่วมในขั้นริเริ่มโครงการ เป็นขั้นตอนที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ค้นหาปัญหา สาเหตุของปัญหาในชุมชน และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ก าหนดความต้องการของ
ชุมชน และจัดล าดับความส าคัญของความส าคัญนั่น 
  ๒. การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการวางแผนการพัฒนา เป็นขั้นที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ของโครงการ ก าหนดวิธีการ แนวทางในการด าเนินงานก าหนด
ทรัพยากรและแหล่งของทรัพยากรที่ใช้ 
  ๓. การมีส่วนร่วมในขั้นด าเนินโครงการ เป็นขั้นที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการท า
ประโยชน์ให้แก่โครงการ โดยการช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์ และแรงงานหรือโครงการ
บริหารงานและประสานงาน ตลอดจนการด าเนินการขอความช่วยเหลือจากภายนอก 

                                                 

 
๔๓ Reeder William W, Some Aspects of the Informal Social Participation of Form 

Families in New York State Cornell University, (unpublished : Dissertation, ๑๙๗๔), pp. ๓๙-๕๐. 
  ๔๔ เจิมศักด์ิ ป่ินทอง, การบริหารงานพัฒนาชนบท : การระดมประชาชนเพ่ือการพัฒนาชนบท , 
(กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๒๗), หน้า ๒๗๒-๒๗๓. 
 ๔๕ Ram P. Yadav., Peodple’s Participation : Focus on Mobilization of the Rural Poor, 
(Bangkok, ๑๙๗๙), p. ๓. 
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  ๔. การมีส่วนร่วมในขั้นรับผลประโยชน์ที่เกิดจากโครงการพัฒนาเป็นขั้นที่ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ที่พึงได้รับจากโครงการ หรือมีส่วนร่วมในการรับผลเสียที่อาจเกิด
จากโครงการ ซ่ึงผลประโยชน์หรือผลเสียนี้อาจเป็นด้านกายภาพ หรือด้านจิตใจที่ มีผลต่อสังคมหรือ
บุคคลได้ 
  ๕. การมีส่วนร่วมในขั้นประเมินผลโครงการพัฒนา เป็นขั้นที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การประเมินว่าโครงการพัฒนาที่ด าเนินการนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ การประเมินผลนี้
อาจเป็นการประเมินผลย่อย ซ่ึงเป็นการประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการที่กระท ากันเป็นระยะๆ
หรือการประเมินผลรวม ซ่ึงเป็นการประเมินผลสรุปรวบยอดของโครงการทั้งหมด๔๖ 

 ทฤษฎีการมีส่วนร่วมในลักษณะที่เป็นกระบวนการของการพัฒนา โดยให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในกระบวนการพัฒนาต้ังแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ เช่น การร่วมกันค้นหาปัญหา การวางแผน
การตัดสินใจ การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีท้องถิ่น การบริหารจัดการ การติดตามประเมินผล 
รวมถึงการรับผลประโยชน์ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ โดยที่โครงการพัฒนาดังกล่าวจะต้องมีความ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน ซ่ึงสามารถจ าแนกได้เป็นสองประเภท คือ 
 ๑. การส่งเสริมสิทธิและพลังอ านาจของพลเมือง โดยประชาชนหรือชุมชน เพ่ือพัฒนาขีด
ความสามารถในการจัดการเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกลุ่ม ควบคุมการใช้และการกระจายทรัพยากร
ของชุมชน อันจะก่อให้เกิดกระบวนการและโครงสร้างที่ประชาชนในชนบทสามารถแสดงออกซ่ึง
ความสามารถของตน และได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา  
  ๒. การเปลี่ยนแปลงกลไกการพัฒนาโดยรัฐ มาเป็นการพัฒนาที่ประชาชนมีบทบาทหลัก 
โดยการกระจายอ านาจในการวางแผนจากส่วนกลางมาสู่ส่วนภูมิภาค เพ่ือให้ภูมิภาคมีลักษณะเป็น
เอกเทศ ให้มีอ านาจทางการเมือง การบริหาร มีอ านาจต่อรองในการจัดการทรัพยากรโดยอยู่ใน
มาตรฐานเดียวกันและประชาชนสามารถตรวจสอบได้ ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นการคืนอ านาจในการ
พัฒนาให้แก่ประชาชนเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการก าหนดอนาคตของตนเอง”   
  การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเก่ียวข้องใน
การด าเนินงานพัฒนาร่วมคิดตัดสินใจ แก้ปัญหาของตนเองเน้นการมีส่วนร่วมเก่ียวข้องอย่างแข็งขัน
ของประชาชน ใช้ความคิดสร้างสรรค์และความช านาญของประชาชน แก้ปัญหาร่วมกับการใช้
วิทยาการที่เหมาะสม และสนับสนุนติดตามผลการปฏิบัติงานขององค์การและเจ้าหน้าที่ที่ เก่ียวข้อง๔๗

และFonaroff ก็ยังได้มีความเห็นไปในรูปของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบด้วย
อย่างน้อย ๑ ใน ๔ ประเภทของการมีส่วนร่วม คือ                                       
  ๑. การวางแผน ซ่ึงรวมทั้งการตัดสินใจในการก าหนดเป้าหมาย กลวิธี ทรัพยากรที่ใช้
ตลอดจนการติดตามและประเมินผล                                                                           
  ๒. การด าเนินงาน                                                                                    
  ๓. การใช้บริการจากโครงการ                                                                       

                                                 

 
๔๖ ธีรพงษ์ แก้วหาวงษ์, กระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง, (ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 

๒๕๔๓), หน้า ๒๓-๒๕. 
 

๔๗ ปาริชาติ วลัยเสถียร, เอกสารประกอบการศึกษาวิชา สค. ๖๕๑ ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน, 
(กรุงเทพมหานคร: คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๑), หน้า ๑๓๘-๑๓๙. 



๒๙ 
 

 ๔. การมีส่วนร่วมในการได้รับประโยชน์๔๘  
  กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในประเทศไทยได้ถูกบัญญัติไว้ตามกรอบรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วมก าหนดให้ส่วนราชการจัดหาหรือสนับสนุนกลไกในการเปิดโอกาสให้ปร ะชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของภาครัฐมากขึ้นดังความในมาตรา ๗๘ (๕) ซ่ึงบัญญัติให้รัฐต้อง  
“ จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืนเพ่ือให้การจัดท าและการให้บริการสาธารณะเป็นไป
อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของป ระชาชน” 
และในมาตรา ๘๗ ก าหนดให้รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมประชาชน โดย
ต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆ อย่างครบวงจรเริ่มต้ังแต่การก าหนดนโยบาย           
การตัดสินใจ จนถึงการติดตามตรวจสอบ โดยเห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชกา รแบบมี
ส่วนร่วม ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๑ – พ.ศ. ๒๕๕๕) จึงท าให้หน่วยงานใน
ภาครัฐ องค์กรต่าง ๆ ได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมผ่านช่องทางหรือกลไกในการให้ข้อมูลข่าวสารและรับฟังความคิดเห็น และให้หน่วยงาน
องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  ได้ศึกษาเรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหาร
ราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง และพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมี
ส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชนเป็นส าคัญ ซ่ึงทางด้านถวิลวดี บุรีกุล และคณะ๔๙ ได้มีการน าเสนอกระบวนการมีส่วน
ร่วม สามารถจัดแบ่งขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้  
  กระบวนการที่ ๑ การมีส่วนร่วมในการวางแผน  ได้แก่ การรับรู้  เข้าถึงข้อมูลเก่ียวกับการ
วางแผน และร่วมวางแผนกิจกรรม 
  กระบวนการที่ ๒ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ/ด าเนินการ  ได้แก่การเก่ียวข้องกับการด าเนินการ
ในกิจกรรมต่างๆ  และการตัดสินใจ 
  กระบวนการที่ ๓  มีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์  เป็นการมีส่วนร่วมในการจัดสรร
ประโยชน์ หรือผลของกิจกรรม หรือผลของการตัดสินใจที่เกิดขึ้น 
  กระบวนการที่ ๔  มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล ได้แก่ความพยายามที่จะประเมิน
ประสิทธิภาพประสิทธิผลของโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ และพิจารณาวิธีการที่จะด าเนินการ
ต่อเนื่องต่อไป ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมหรือเก่ียวข้องกับการก าหนดเกณฑ์การประเมินหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ด้วย ซ่ึงผลการประเมินนี้ ก็จะกลายเป็นปัจจัยน าเข้ในประบวนการมีส่วนร่วมในแต่ละ
ขั้นตอน ซ่ึงเป็นขั้นตอนของการวางแผนต่อไป 

                                                 

 ๔๘ Fornaroff , A. Community Involvement in Health System for Primary Health Care, 
(Geneva : World Health Organization , ๑๙๘๐), p. ๑๐๔. 
 ๔๙ ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ”, รายงาน
การศึกษา, (มูลนิธิเอเชีย สถาบันพระปกเกล้า : นนทบุรี, ๒๕๕๒), หน้า ๑๙. 
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แผนภาพท่ี ๒.๒ : กระบวนการแบบมีส่วนร่วม 
             ที่มา : ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ (๒๕๕๒) 

 

  กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้ง ๔ ประการ ได้ลงลึกไปยังราบละเอียดให้เห็น
รูปธรรมโดยการแบ่งออกเป็น ๔ แบบ คือ 
  ๑. แบบการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision making) เป็นการมีส่วนร่วมที่เป็นการ
แสดงออกด้านความคิดเก่ียวกับการจัดระบบ หรือก าหนดระบบของโครงการ เป็นการประเมินปัญหา
หรือทางเลือกที่จะสามารถเป็นไปได้ที่จะน าไปปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาโดยการประเมินสภาพที่เป็นอยู่
และสาเหตุของปัญหา ซ่ึงในขั้นตอนนี้ยังแบ่งย่อยออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่ 
   ๑.๑ การมีส่วนร่วมในขั้นต้น (Iniial Decision) เป็นการค้นหาความต้องการที่แท้จริง
ซ้ึงเป็นวิธีการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมของโครงการ 
   ๑.๒ การมีส่วนร่วมในขั้นตอนเตรียมการ (Ongoing Decision) เป็นการหาโอกาส
หรือช่องทางในการแก้ปัญหารวมทั้งล าดับความส าคัญของโครงการที่จะต้องด าเนินการ 
   ๑.๓ การ มีส่วน ร่วมในขั้ นกา รตัดสิน ใจปฏิ บัติการ  (Operation Decision)          
เป็นการหาบุคลากรเข้ามาปฏิบัติการ ได้แก่ อาสาสมัคร ผู้ประสานงาน หรือกลุ่มที่รวมตัวกันตาม
ประเพณี เช่นกลุ่มสตรีหรือกลุ่มหนุ่มสาวเพ่ือที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยการเป็นสมาชิกร่วม
ด าเนินการคัดเลือกผู้น าและการสร้างก าลังอ านาจให้แก่องค์กร 
  ๒. แบบการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ  ( Implementation) เป็นการด าเนินงานตาม
โครงการและแผนงานและเป็นการก่อให้เกิดความรู้สึกร่วมในการเป็นเจ้าของกิจกรรมและผลงาน       
ที่ปรากฏในขั้นตอนนี้และยังแบ่งออกมาให้เป็น ๓ ส่วนคือ 
   ๒.๑ การมีส่วนร่วมในการสละทรัพยากร (Resource Contribution) ได้แก่การมีส่วน
ร่วมสละแรงกาย การสละเงิน การให้วัสดุอุปกรณ์ และการให้ค าแนะน าซ่ึงทรัพยากรเหล่านี้จะให้ด้วย
ความเต็มใจ 
  ๒.๑ การมีส่วนร่วมในการบริหารและการประสานงาน ( Administstration and 
Coordination) จะมีส่วนร่วมด้วยวิธีการจ้างบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการ การฝึกอบรมผู้ที่จะเข้า



๓๑ 
 

ปฏิบัติในโครงการหรือการให้ค าปรึกษาในการตัดสินใจเก่ียวกับโครงการและเป็นผู้ประสานงานใน
โครงการด้วย 
  ๒.๓ การมีส่วนร่วมในการเข้าเป็นผู้ปฏิบัติในโครงการ มักพบว่ามีลักษณะเป็นการ
บังคับให้เข้ามาปฏิบัติในโครงการมากที่สุด การมีส่วนร่วมในการบังคับให้ปฏิบัติจะต่างจากการให้
ความร่วมมือเพราะความบังคับให้ท านั้น ผลประโยชน์ (Benefits) จะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ส า คัญแต่ถ้าเป็น
การมีส่วนร่วมด้วยความเต็มใจนั้น จะค านึงถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับหลังเกิดการมีส่วนร่วมด้วย 
  ๓. แบบการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) ยังแบ่งออกได้ ๓ ส่วนคือ 
 ๓.๑ การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ (Material Benefits) ได้แก่การมีส่วนร่วมในการ
เพ่ิมผลผลิต รายได้ หรือทรัพย์สิน    
 ๓.๒ การ มีส่วน ร่วมรับผลประโยชน์ ใน ด้านสั งคม ( Social Benefits)  ได้แ ก่ 
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่สังคมเช่น โรงเรียน สถานที่สาธารณะ หรือส่วนกลางของชุมชน เช่ นการเพ่ิม
คุณภาพชีวิต การเกิดระบบน้ าประปา 
  ๓.๓ กา รมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ในด้านบุคคล (Personal Benefits) ได้แ ก่     
ความนับถือตนเอง (Self-Esteem) พลังอ านาจทางการเมือง (Political Power)  ความคุ้มค่า       
ของผลประโยชน์ (Sense of Efficacy)  
  ๔. แบบการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) หมายถึงการมีส่วนร่วมในการ
วัดผลและวิเคราะห์ผลของการด าเนินงาน รวมทั้งเป็นการค้นหาข้อดีข้อบกพร่องเพ่ือหาแนวทางแก้ไข
การท างานให้มีประสิทธิภาพต่อไป แต่การมีส่วนร่วมในขั้นนี้ส่วนใหญ่บทบาทดังกล่าวจะเป็นเจ้าหน้าที่
ภาครัฐ โดยจะเป็นการประเมินผลของงบประมาณที่จัดสรรนั้นน าไปใช้อย่างไรบางกรณีแม้แต่
เจ้าหน้าที่เองยังไม่มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนดังกล่าว  การมีส่วนร่วมในการประเมินผลนี้จะ
เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของพลังงานความคิดของมวลชนที่จะท าให้โครงการพัฒนาหรือ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ต่อไป๕๐ 
  กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้ที่ เก่ียวข้องมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้
เรียนรู้  ท า ความเข้า ใจ ร่วมแสดงความคิด ร่วมแสดงความคิด ร่วมเสนอปัญหา แก้ไขปัญหา           
ร่วมกระบวนการตัดสินใจโดยมีระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ล าดับขั้น ของการมีส่วนร่วมที่เริ่ม
ต้ังแต่การรั บรู้ข้อมูล  โดยประชาชนหรื อการแจ้งให้ประชาชนทราบ (Notification) และกา ร
ปรึ กษา หา รื อ (Consultation) จนการ ร่ วมตัดสิ น ใจ  (Decision making) และประเ มินผล 
(Evaluation)๕๑ ทางด้านนนท์  กอแก้วทองดี ได้แบ่งระดับการมีส่วนร่วมเป็น ๓ ระดับ คือ  
  ระดับท่ี ๑ ประชาชนไม่มีส่วนร่วม ซ่ึงรัฐจะเป็นผู้ก าหนดนโยบายจัดการและประกาศ
หรือแถลงการณ์ให้ประชาชนได้รับทราบและปฏิบัติตาม 
  ระดับท่ี ๒ ประชาชนมีส่วนร่วมปานกลาง  โดยรัฐจะมีการปรึกษาหารือขอความคิดเห็น
จากประชาชน  ซ่ึงมีเพียงบางส่วน หรือ ส่วนน้อย ที่เป็นกรรมการ 

                                                 

  
๕๐ นั นทวัฒน์  บรมานัน ท์, การบริหารส าธ ารณะในระบบกฎหมายปกครองของฝร่ั งเ ศส , 

(กรุงเทพมหานคร : ส านักนิติธรรม, ๒๕๔๑), หน้า ๕๙. 
  ๕๑ ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ, หน้า ๒๐. 



๓๒ 
 

  ระดับท่ี ๓ ประชาชนมีส่วนร่วมด้วยเต็มท่ี  ซ่ึงรัฐและประชาชนจากมีส่วนร่วมเท่าเทียม
กันในการก าหนดนโยบาย โดยให้ประชาชนเป็นผู้ควบคุมดูแลเป็นบางส่วน  และประชาชนเป็นผู้
ก าหนดสิ่งที่ต้องการและร่วมกันจัดการ๕๒ 
  การแบ่งระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนซ่ึงหากมองโดยทั่วไปจะพบว่า ระดับของการมี
ส่วนร่วมจะมีความแตกต่างไปจากลักษณะของกระบวนการมีส่วนร่วมท าให้เห็นภาพของระดับ         
ที่สืบเนื่องกันไปในรูปของกระบวนภายในอย่างชัดเจนในการตรวจสอบการด าเนินงาน และเพ่ิมความ
เข้มข้นในการเข้าไปมีบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในหลายหลายเง่ือนไข และเพ่ิมโอกาสที่มาก
ยิ่งขึ้น  ดังนี้ 
  ระดับที่ ๑ เป็นฝ่ายรุก / ปฏิกิริยาตอบโต้ 
  ระดับที่ ๒ ลงสมัครเลือกต้ัง 
  ระดับที่ ๓ การขอดูเอกสารต่างๆ 
  ระดับที่ ๔ การตรวจสอบผลงาน องค์การบริหารส่วนต าบลอย่างเป็นรูปธรรม 
  ระดับที่ ๕ การประชุมเสนอแผนผ่านประชาคมหมู่บ้าน 
  ระดับที่ ๖ การตรวจสอบในลักษณะที่เป็นกรรมการตรวจรับงาน/กรรมการเปิดซอง๕๓ 
  จากแนวความคิดของนักวิชาการ สามารถสรุปได้ว่าตามกระบวนการละขั้นตอนการมีส่วน
ร่วมมีโดยทั่วไปอยู่ ๕ ขั้นตอน ได้แก่ 
  ๑. การมีส่วนร่วมคิด คือ ร่วมประชุมปรึกษาหารือในปัญหาและการก าหนดกิจกรรม 
วิธีการด าเนินงานเพ่ือให้กิจกรรมได้ผลตามวัตถุประสงค์ 
  ๒. การมีส่วนร่วมตัดสินใจ คือ เม่ือมีการประชุมปรึกษาหารือ ต้องร่วมกันตัดสินใจ เลือก
กิจกรรมหรือแนวทางที่เห็นว่าดีที่สุดหรือเหมาะสมที่สุด 
  ๓. การมีส่วนร่วมปฏิบัติตามกิจกรรม คือ เข้าร่วมกิจกรรมตามวิถีทางและแนวทางให้
เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
  ๔. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ คือ ร่วมในการรับผลประโยชน์อันเกิดจาก ผล  
ของกิจกรรมหรือการด าเนินงานของสมาชิกเอง 
  ๕. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล คือ ร่วมในการประเมินผลการท างานของกลุ่ม และ
ประเมินสถานการณ์ภายนอกด้วย         
 
 
 

                                                 

 ๕๒ นนท์  กอแก้วทองดี, คู่มือการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้น าประชาชนต าบล เร่ืองเวทีประชาคมพร้อมใจ
เลือกตั้ง, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง, ๒๕๔๓), หน้า ๕๖. 
  ๕๓ นวลน้อย ตรีรัตน์ และคนอ่ืนๆ, การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ธรรมรสเพรส จ ากัด, ๒๕๔๕), หน้า ๓๙๗-๓๙๘. 



๓๓ 
 

 
แผนท่ีภาพท่ี ๒.๓ : ล าดับขั้นตอนของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
       ที่มา : ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ (๒๕๕๒) 

 
 กล่าวโดยสรุป การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ กระบวนการที่ประชาชนและผู้ที่เก่ียวข้อง
มีโอกาส ได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่
ส าคัญที่เก่ียวข้องร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจและร่วม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนาทางสังคม สามารถแบ่งออกได้เป็น ๕ ประเด็นใหญ่ ๆ 
ได้แก่ 
  ๑. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการให้ข้อมูล (Inform) เป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ซ่ึงเป็นการสื่อสารทางเดียว แต่เป็นระดับที่ส า คัญ เพราะเป็นการเริ่มต้นที่ส่วนราชการเปิดโอกาส      
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมซ่ึงจะน าไปสู่กระบวนการอ่ืนๆ ต่อไป 
 ๒. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปรึกษาหารือ (Consult) เป็นการรับฟังความ
คิดเห็นโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น บอกข้อปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ กับส่วน
ราชการ 
  ๓. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้ามาเก่ียวข้อง ( Involve) เป็นการเปิดโอกาส     
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมหรือเก่ียวข้องในกระบวนการก าหนดนโยบาย การวางแผนงาน/โครงการ 
การมีส่วนร่วม ในระดับนี้ อาจด าเนินการในรูปแบบคณะกรรมการที่มีตัวแทนภาคประชาชนเข้า
มาร่วม 
  ๔. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการให้ความร่วมมือ (Collaborate) เป็นการเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในบทบาทหรือฐานะหุ้นส่วนหรือภาคีในการด าเนินกิจกรรมของ
หน่วยงานภาครัฐ 
  ๕. การมีส่วนร่วมของประชนในการเสริมอ านาจประชาชน (Empower) เป็นระดับสูงสุด
ของการมีส่วนร่วม ของประชาชนซ่ึงเป็นระดับของการมอบอ านาจการตัดสินใจให้ประชาชนเป็นผู้
ก าหนด 
 
 
 



๓๔ 
 

ตารางท่ี ๒.๓  แสดงตารางสังเคราะห์ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

ล าดับท่ี นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
๑ สนธยา พลศรี, 

(๒๕๓๓, หน้า ๑๖๓) 
การมีส่วนร่วมเกิดขึ้นมาก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม ช่วง
ปลายศตวรรษที่ ๑๙ 

๒ นิรันทร์ชัย พัฒนาพงศา, 
(๒๕๔๗, หน้า ๑๔-๑๕) 

การมีส่วนร่วมของประชาชนมี  ๑๐  ประการที่ควรค านึง  
๑. เชื่อว่ามนุษย์ต่างมีความคิด 
๒. เชื่อว่าทุกคนไม่ได้ชั่วดีมาต้ังแต่เกิด 
๓. ต้องคิดว่ามนุษย์มีความส าคัญไม่น้อยไปกว่าเทคโนโลยี 
๔. เชื่อว่าชาวชุมชนต่างๆ มักมีภูมิปัญญา 
๕. ต้องคิดว่ามนุษย์มีความสามารถพัฒนาชีวิต 
๖. การมีส่วนร่วมยิ่งมีเพ่ิมขึ้น เม่ือมีสภาพที่เหมาะสม 
๘. อาจใช้การมีส่วนร่วมในหลายรูปแบบ  
๙. ไม่มีสิ่งใด ได้มาฟรี  
๑๐. การมีส่วนร่วมต้องนึกถึงใจของผู้อ่ืน 

๓ ติน  ปรัชญพฤทธิ์, 
(๒๕๓๘, หน้า ๖๒) 

๑) ความเป็นผู้แทน (Representative)  
๒) ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Democracy)  

๔ อศิน รพีพัฒน์, 
(๒๕๒๗, หน้า ๓๒๐ ) 

 

๑) การปกครองตนเอง (Self–government)  
๒) การประเมินผล (Evaluation)  
๓) การปฏิบัติการ (Implementation)  
๔) ผลประโยชน์ (Benefit)  
๕) การตัดสินใจ (Decision Making)  

๕ Norman  Uphoff ใน 
มนตรี  กรรพุมมาลย์, 
(๒๕๔๖, หน้า ๖๑) 

มิติที่ ๑ การมีส่วนร่วมอะไร (What)  
มิติที่ ๒ มีส่วนร่วมกับใคร (Who, Whom)  
มิติที่ ๓ มีส่วนร่วมอย่างไร (How)  

๖ สถาบันพระปกเกล้า, 
(๒๕๔๕, หน้า ๑๕-๑๖) 

๑)ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
๒) การกระจายอ านาจและทรัพยากรต่างๆ ที่ไม่เท่าเทียมกัน
๓) ผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 

๗ จ านงค์  อดิวัฒนสิทธ์ิ, 
(๒๕๔๐, หน้า ๑๘) 

ความร่วมมือการแข่งขัน ความขัดแย้ง การประนีประนอม  
และกลืนกลาย   

๘ Oakley , P., 
(๑๙๘๔, p. ๑๗) 

๑) อ านาจในการตัดสินใจควรได้รับการจัดสรรในระหว่าง
ประชาชน  
๒) ทุกคนได้มีโอกาสที่จะมีอิทธิพลและเป็นกระจายอ านาจ 
๓) การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการทางการเมือง 

 



๓๕ 
 

ตารางท่ี ๒.๓  แสดงตารางสังเคราะห์ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) 
 

ล าดับท่ี นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
๙ Koufman , H.F, 

(๑๙๔๙, p. ๗) 
๑) การเข้ามามีส่วนร่วมประชาชน ชุมชน  
๒) ปัจจัยที่ส่งผลให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
๓) การพัฒนาชุมชนในชนบท 

๑๐ สนธยา พลศรี, 
(๒๕๓๓, หน้า ๑๖๓) 

๑) มาตรฐานแห่งความชอบธรรม 
๒) การตัดสินใจ  
๓) สังคมส่วนใหญ่ยอมรับได้ 

๑๑ Reeder William W, 
(๑๙๗๔, pp. ๓๙-๕๐) 

๑) ปัจจัยหรือสาเหตุที่มีผลต่อการกระท าทางสังคม  
๒) การตัดสินใจ 
๓) พ้ืนฐานของประชาธิปไตยในรูปแบบเฉพาะของสังคม 

๑๒ เจิมศักด์ิ ปิ่นทอง, 
(๒๕๒๗,หน้า ๒๗๒-๒๗๓) 

๑. การศึกษาปัญหาและหาสาเหตุของปัญหา  
๒. การวางแผนด าเนินกิจกรรม  
๓. การลงทุนและปฏิบัติงาน  
๔. การติดตามและประเมินผล 

๑๓ Ram P. Yadav., 
(๑๙๗๙, p. ๓) 

๑. การตัดสินใจ (Decision Making)  
๒. การด าเนินโครงการและแผนงาน (Implementation)  
๓. การควบคุมและประเ มิน โครงกา รและกา รพัฒนา 
(Evaluation)  
๔. การรับผลประโยชน์ของการพัฒนา (Benefit) 

๑๔ ธีรพงษ์ แก้วหาวงษ์, 
(๒๕๔๓, หน้า ๒๓-๒๕) 

๑. การมีส่วนร่วมในขั้นริเริ่มโครงการ  
๒. การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการวางแผนการพัฒนา  
๓. การมีส่วนร่วมในขั้นด าเนินโครงการ  
๔. การมีส่วนร่วมในขั้นรับผลประโยชน์ 
๕. การมีส่วนร่วมในขั้นประเมินผลโครงการพัฒนา  

๑๖ ปาริชาติ วลัยเสถียร, 
(๒๕๔๑, หน้า๑๓๘-๑๓๙) 

๑) การมีส่วนร่วมในลักษณะที่เป็นกระบวนการของการ
พัฒนา  
๒) ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาต้ังแต่เริ่มต้น
จนสิ้นสุดโครงการ 

๑๗ Fornaroff, 
(๑๙๘๐, p. ๑๐๔) 

การวางแผน  การด าเนินงาน  การใช้บริการจากโครงการ 
การมีส่วนร่วมในการได้รับประโยชน์ 
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ตารางท่ี ๒.๓   แสดงตารางสังเคราะห์ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) 
 

ล าดับท่ี นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
๑๘ ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ, 

(๒๕๕๒, หน้า ๑๙) 
กระบวนการที่ ๑ การมีส่วนร่วมในการวางแผน   
กระบวนการที่ ๒ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ/ด าเนินการ   
กระบวนการที่ ๓ มีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์  
กระบวนการที่ ๔ มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล   

๑๙ นันทวัฒน์ บรมานันท์, 
(๒๕๔๑, หน้า ๕๙) 

๑. แบบการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ( Decision making)  
๒. แบบการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ(Implementation)  
๓. แบบการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits)  
๔. แบบการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation)  

๒๐ นนท์  กอแก้วทองดี, 
(๒๕๔๓, หน้า ๕๖) 

ระดับที่ ๑ ประชาชนไม่มีส่วนร่วม  
ระดับที่ ๒ ประชาชนมีส่วนร่วมปานกลาง   
ระดับที่ ๓ ประชาชนมีส่วนร่วมด้วยเต็มที่   

๒๑ นวลน้อย ตรีรัตน์ และ
คนอ่ืนๆ,  

(๒๕๔๕, หน้า๓๙๗-๓๙๘) 

ระดับที่ ๑ เป็นฝ่ายรุก / ปฏิกิริยาตอบโต้ 
ระดับที่ ๒ ลงสมัครเลือกต้ัง 
ระดับที่ ๓ การขอดูเอกสารต่างๆ 
ระดับที่ ๔ การตรวจสอบผลงาน 
ระดับที่ ๕ การประชุมเสนอแผนผ่านประชาคมหมู่บ้าน 
ระดับที่ ๖ การตรวจสอบในลักษณะที่เป็นกรรมการตรวจรับ 

  
๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการเสริมสร้างสุขภาวะ 

๒.๒.๑ ความหมายของสุขภาวะองค์รวม 
องค์การอนามัยโลก ได้ให้นิยามของ “สุขภาพ” ว่าเป็นภาวะที่ไม่เพียงแต่ปราศจากโรค

แต่ยังหมายรวมถึง ความเป็นปกติสุข ทั้งกาย ใจ สังคม และปัญญา จะเห็นได้ว่านิยามนี้ครอบคลุม
สุขภาพใน ๔ ด้านอย่างสมบูรณ์ และเป็นภาพรวมของคนทั้งคน ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่าเป็น “ดุลยภาพของ
ชีวิต” อย่างไรก็ดี นักวิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุขในซีกโลกตะวันตกกลับมีวิธีคิดมุมมอง
หรือกระบวนทัศน์ในเรื่องสุขภาพแบบแยกส่วน และแพร่กระจายไปทั่วโลก ตลอดระยะเวลาไม่น้อย
กว่า ๕๐ ปีที่ผ่านมา สุขภาพถูกครอบง าด้วยวิธีคิดที่ เห็นว่า  คนเหมือนเครื่องจักรสามารถแยกเป็น
ส่วนๆ จิตใจและร่างกายเป็นคนละส่วนกัน การคิดแบบนี้ท า ให้เกิดการดูแลสุขภาพแยกเป็นส่วนๆ
ก่อให้เกิดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีในการรักษาเฉพาะทางลึกลงไปเป็นเรื่องๆ แต่ละโรคแต่ละอวัยวะ
ขาดความสนใจในความสัมพันธ์ขององค์ประกอบย่อยๆ ของชีวิตไม่ได้ดูแลคนทั้งคน สมเด็จพระมหิต
ลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (หรือประชาชนรู้จักกันในนาม กรมหลวงสงขลานครินทร์
และสมเด็จพระราชบิดาแห่งการแพทย์) ครั้งหนึ่งทรงมีพระราชด ารัสกับนักศึกษาแพทย์ว่า  “ฉันไม่
ต้องการให้เธอมีความรู้การแพทย์เพียงอย่างเดียว ฉันต้องการให้เธอเป็นคนด้วย” แสดงว่าพระองค์ 
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ท่านทรงเห็นสุขภาพองค์รวม  โดยเฉพาะความสัมพันธ์ของสุขภาพกายและใจยิ่งไปกว่านั้น   ทรงเตือน
นักศึกษาแพทย์อย่ามัวรักษาแต่โรคหรือร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่ง  แต่ให้ค านึงถึงการดูแลเอาใจใส่ผู้ป่วย
ทั้งคนอย่างองค์รวม ทั้งกาย จิตใจ และครอบครัว–สังคม ด้วยความเมตตากรุณาต่อเพ่ือนมนุษย์
ด้วยกัน (ปัจจุบันใช้ค าว่าด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์) ณ ปัจจุบันนี้กระบวนทัศน์หรือวิธีคิดในเรื่อง
สุขภาพแบบแยกส่วนก าลังถูกเปลี่ยนไปสู่วิธีคิดแบบองค์รวมซ่ึงก าลังได้รับความสนใจจากวงการแพทย์
สาธารณสุขและสังคมมากขึ้น ทั้งนี้ โดยอาศัยหลักคิดเชิงนิเวศวิทยา กล่าวคือ  ความเป็นปกติสุขของ
ชีวิตคนเราแต่ละคน ประกอบด้วยความสัมพันธ์ของระบบย่อยๆ ที่อยู่ภายในตัวคนทั้งองค์ประกอบ
ด้านร่างกาย ต้ังแต่เซลล์โมเลกุล เนื้อเยื่อ และอวัยวะต่างๆ องค์ประกอบทางจิตใจ  คือ ความรู้สึก
ความคิด และองค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อมภายนอกตัวคน เช่น ดิน น้ า อากาศ  รวมทั้งชีวิตอ่ืนๆ  ทั้ง
คน (ครอบครัว พ่อแม่ ญาติ สังคม) พืช สัตว์ จุลินทรีย์  ฯลฯ ทุกองค์ประกอบมีความสัมพันธ์กันมี
หน้าที่ท างานสอดประสานคล้องจองกันโดยที่ความสัมพันธ์นี้มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา   และถูก
ควบคุมด้วยการจัดระเบียบตัวเองที่พอเหมาะพอดีอยู่ในภาวะสมดุล เรียกว่า "ดุลยภาพของชีวิต" หาก
องค์ประกอบส่วนใดก็ตามเกิดผิดปกติ ก็จะส่งผลต่อความสัมพันธ์และการท า งานท าหน้าที่ของทั้ง
ระบบเรียกว่า ขาดสมดุล หรือขาดดุลยภาพ ระบบก็จะพยายามปรับตัวให้กลับสู่ความสมดุล  ถ้า
ปรับตัวไม่ได้ ก็จะแสดงออกด้วยการเจ็บป่วยต่างๆ ทั้งกายและจิตใจ เช่น มีไข้ ปวดหัว ปวดเม่ือยเนื้อ
เม่ือยตัว คลื่นไส้ อาเจียน เครียด นอนไม่หลับ วิตกกังวล หรือแม้แต่โรคทางจิตต่างๆ ฯลฯ หาก
ร่างกายสามารถปรับให้คืนสู่สภาวะสมดุลได้ สุขภาพดีก็จะด ารงอยู่  ชีวิตก็จะมีความเจริญมีความสุข
ต่อไป  

สุขภาพแบบองค์รวมนี้จึงอยู่บนกฎเกณฑ์ที่ว่าส่วนรวมทั้งหมดถูกสร้างขึ้นมาจา ก
ส่วนย่อยๆ ที่สัมพันธ์เก่ียวเนื่องและพ่ึงพาต่อกัน ไม่สามารถแยกจากกันได้ เพราะถ้าส่วนใดส่วนหนึ่ง
ถูกท าลายไปจะท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆ เสียดุลยภาพไป ซ่ึงจะท าให้ส่วนอ่ืนๆ ถูกท าลาย
ไปด้วย  เช่น เดียวกับชีวิตมนุษย์แต่ละคนจะประกอบด้วยร่างกาย  (Physical) จิตใจ (Mental and 
Emotional) สังคม (Social) และจิตวิญญาณ (Spiritual) ถ้าองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งของ
ชีวิตสูญเสี ยกา รท า งาน ไปก็จะส่ งผล ต่อองค์ประกอบอ่ืนๆ ที่เหลือในขณะเดียวกันชีวิ ตและ
องค์ประกอบของชีวิตแต่ละด้านก็จะเก่ียวเนื่องและสัมพันธ์กับสรรพสิ่งแวดล้อม เช่น กัน แม้ว่าองค์
รวมจะมีส่วนย่อยหลายอย่างมาประกอบกันก็ตาม  แต่ทว่าองค์รวมก็มีคุณสมบัติใหม่ที่ส่วนประกอบ
ย่อยไม่มี (The who leis more than the sum of its parts.) ตามแนวคิดสุขภาพแบบองค์รวมนี้จึง
สอดคล้องกับนิยามด้ังเดิมขององค์การอนามัยโลกที่กล่าวว่า  สุขภาพมิได้หมายถึงเพียงการปราศจาก
โรค แต่หมายรวมถึงสภาวะที่ชีวิตมีความปกติสุข   สามารถรักษาสมดุลของระบบความสัมพันธ์
ระหว่างองค์ประกอบย่อยไว้ได้  ทั้งองค์ประกอบด้านร่างกาย  จิตใจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  ภาวะ
สมดุล เช่น นี้คือสุขภาวะหรือการมีสุขภาพที่ดี 

นอกจากนั้น ยังมีการกล่าวถึงหลักคิดเรื่องสุขภาพองค์รวมในแง่มุมอ่ืนๆ เช่น สุขภาพองค์
รวมเป็นกระบวนทัศน์ของการมองโลก มองชีวิต ว่าทุกสิ่งทุกอย่างสานสัมพันธ์กัน มิได้แยกส่วนเป็น
เรื่องๆ มองชีวิตเป็นหนึ่งไม่ได้ แยกกายกับจิตมิได้ แยกเรื่องทางสังคม สิ่งแวดล้อม ออกจากเรื่อง
สุขภาพถ้าเป็นหนี้ ก็ย่อมมีความเครียดอาจจะเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ สุขภาพองค์รวมจึงสะท้อน



๓๘ 
 

ออกมาในการด าเนินชีวิตอย่างมีสติท าให้อยู่เย็นเป็นสุขโดยการรู้จักเลือกวิธีการด า เนินชีวิต ทั้งทาง
กาย ใจ สิ่งแวดล้อม สังคม อาหาร และด้านจิตวิญญาณก่อให้เกิดสุขภาพ๕๔  

สุขภาพแบบองค์รวมเป็นการมองสุขภาพว่าที่เก่ียวข้องเชื่อมโยงกับทั้งชีวิตมากกว่าเน้น
แค่ความเจ็บป่วย หรือการจัดการกับส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายโดยจะพิจารณาที่  “ตัวคนทั้งคน” 
ความเก่ียวเนื่องของร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณ รวมถึงปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่ มีปฏิสัมพันธ์กับคน
คนนั้น  

สุขภาพองค์รวม หมายถึง สุขภาพที่ครอบคลุมทุกมิติของชีวิตที่ เป็นสุขภาวะโดยรวมอัน
เกิดจากสุขภาวะทางกาย จิต และสังคม ซ่ึงต่างเชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่า งใกล้ชิด ยากที่จะแยกออก
จากกันเป็นๆ หรืออย่างโดดๆ ได้๕๕ 

“Holistic” หมายถึง การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ซ่ึงความหมายด้ังเดิมของ Holistic 
มาจากภาษากรีก คือ ค าว่า Holos หมายถึง Whole แปลว่า  ทั้งหมดสุขภาพองค์รวม จึงหมายถึง
ความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ (Body, Mind & Spirit) ไม่เพียงแต่ไม่
เจ็บป่วยหรือไม่มีโรค หากยังครอบคลุมถึงการด าเนินชีวิตที่ยืนยาว และมีความสุขของทุกคนด้วยใน
พระพุทธศาสนาทัศนะหรือกระบวนการคิดแบบองค์รวมปรากฏอยู่ใน “โยนิโสมนสิการ” หรือเรียกว่า 
วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยหรืออิทัปปัจจยตา โดยมีหลักการว่า “เม่ือสิ่งนี้ มีสิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้ เกิด
สิ่งนี้จึงเกิด เพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มี เพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับ” ภาพรวมของมนุษย์โลก และจักรวาล
มีความสัมพันธ์เก่ียวโยงกันในลักษณะขององค์รวม ซ่ึงพุทธทาสภิกขุ ได้เปรียบเทียบจ าลองความคิดใน
เรื่องนี้ในรูปของ “สหกรณ์” ว่า “ดูเถอะจักรวาลคอสโม (cosmos) ระหว่างดวงอาทิตย์ ดวงดาว ดวง
อะไรต่างๆ จักรวาลทั้งหมด มันอยู่อย่างสหกรณ์ มันเนื่องกันและกันสัมพันธ์กันและกัน มันจึงอยู่ได้ใน
โลกเดียวกัน มันมีการอยู่แบบสหกรณ์มนุษย์  สัตว์เดรัจฉาน กับต้นไม้ กับแผ่นดิน มันอยู่อย่าง
ประสานงานกันแบบสหกรณ์ มือ ตีน แขน ขา มันท างาน แบบสหกรณ์ชีวิตจึงรอดได้๕๖ 

Susan Walter ประธานสมาคมสุขภาพองค์รวมของอเมริกา  (American Holistic 
Health Association, AHHA) กล่าวว่า ทัศนะ (กระบวนทัศน์หรือวิธีคิด) แบบองค์รวมให้คุณค่าของ
ค าว่า “สุขภาพ” ว่า มีความหมายมากกว่าการไม่เจ็บป่วย แต่ยังหมายถึงการปรับแก้ไขและพัฒนาให้
เกิดสุขภาวะที่ดีอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น 

(๑) สุขภาพองค์รวมจึงเป็นกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดวิถีของชีวิตถือเป็น
พันธะสัญญา และความรับผิดชอบส่วนบุคคลที่ต้องพยายามเดินหน้าปรับแก้ไข พัฒนา และด ารงตน
ให้มีสุขภาวะที่ดีไม่ว่าก าลังอยู่ในสภาวะสุขภาพระดับใด จากระดับขั้นความเจ็บป่วย การมีสุขภาพ
ถดถอยชั่วคราว ภาวะที่ยังไม่แสดงออกถึงเจ็บป่วยจนถึงการมีสุขภาพที่ดีเยี่ยม ซ่ึงช่วงระหว่างสภาวะ 
๒ ประการหลัง ควรได้รับการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและด ารงสภาวะสุขภาพที่ดีไว้เสมอ เช่น กัน ไม่ใช่
ให้ความสนใจเฉพาะการรักษาพยาบาลในยามเจ็บป่วยเท่านั้น 
                                                 

๕๔เสรี พงค์พิศ, สุขภาพ ๒๐๐ ค า, (กรุงเทพมหานคร : พลังปัญญา, ๒๕๕๓), หน้า ๑๕๔. 
๕๕พระพรหมคุณาภรณ์  (ป.อ. ปยุตฺโต), การดูแลสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ, พิมพ์คร้ัง ท่ี  ๑๐, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์ การเกษตรแห่งประเทศไทย, ๒๕๔๙), หน้า ๙. 
๕๖ชัชภาม จั นทบัตร และคณะ,  การแพทย์แผนไทย ในนามคณะแพทย์ศิ ริราชพยาบาล , 

(กรุงเทพมหานคร : ศุภนิชการพิมพ์, ๒๕๕๒), หน้า ๓๐. 



๓๙ 
 

(๒) สุขภาพของเราจะเป็นไปตามพฤติกรรมสุขภาพหรือวิถีชีวิตที่เราเป็น หลักการนี้ได้รับ
การสนับสนุนจากงานวิจัยของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของป ระเทศสหรัฐอเมริกา  (The U.S. 
Centers for Disease Control and Prevention) ที่พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อสภาวะสุขภาพของบุคคล 
(ซ่ึงพบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในช่วง ๒๐ ปีที่ผ่านมา ) เป็นผลกระทบจากคุณภาพ
ของการบริการเพียงร้อยละ ๑๐ จากกรรมพันธุ์ร้อยละ ๑๘ จากสิ่งแวดล้อมร้อยละ ๑๙ และเป็น
ผลกระทบจากวิถีการด าเนินชีวิต และพฤติกรรมสุขภาพสูงถึงร้อยละ ๕๓  

กองการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข รวบรวมหลักการพ้ืนฐานของสุขภาพองค์
รวมไว้ ดังนี้ 

๑. สุขภาพองค์รวมให้คุณค่าของค าว่า "สุขภาพ" ว่า หมายถึง การปรับแก้ไขและพัฒนา
ให้เกิดการมีสุขภาวะที่ดีอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่เพียงแค่การไม่เจ็บป่วย 

๒. "สุขภาวะของเราจะเป็นแบบเดียวกับที่วิถีชีวิตของเราเป็น "การเลือก" บริโภค" สิ่งใด
เข้าสู่ทั้งทาง "ร่างกาย" และ "จิตใจ" จะมีส่วนก าหนดสุขภาวะกายและใจของบุคคลคนนั้น 

๓. การป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพเป็นเรื่องที่ส า คัญที่สุดหลักการของสุขภาพองค์
รวมจะเน้นการพัฒนาระดับการมีสุขภาพดีให้สูงขึ้นเรื่อยๆ  จนให้ดีเยี่ยมถึงที่สุดโดยให้ทบทวน
พฤติกรรมในแต่ละวันที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง ค้นหาและปฏิบัติพฤติกรรมที่เหมาะสม
เพ่ือเรียนรู้ถึงความรู้สึกที่ดีของการมี “พลัง” ในชีวิตและพร้อมที่จะสร้างและสะสมพฤติกรรมและพลัง
ดังกล่าวต่อไปในอนาคต 

๔. สุขภาพองค์รวมเน้นการให้คุณค่าต่อวิถีการด ารงชีวิต ให้ความส า คัญกับกระบวนการ
ทางการศึกษา และสร้างความรับผิดชอบให้แต่ละบุคคลได้พยายามดูแลตนเองให้มีสุขภาวะที่สมดุล
และสมบูรณ์ 

๕. เม่ือมีสภาวะความเจ็บป่วยการแพทย์องค์รวม (Holistic Medicine) จะใช้หลักการ
แบบองค์รวมในการแลกเปลี่ยนเรื่องการรักษา และการดูแลสุขภาพกับคนไข้โดยการเยียวยาแบบ
ธรรมชาติ (Natural Healing System) และพิจารณาไปที่เก่ียวข้อง 

๒.๒.๒ องค์ประกอบของสุขภาวะองค์รวม 
วารสารการส่งเสริมสุขภาพของอเมริการะบุสุขภาพไว้ ๕ มิติ ได้แก่๕๗ 
๑.มิติทาง กาย  (Physical dimension) เป็น มิติทางร่ างกายที่สมบูรณ์แข็งแร ง

ปราศจากโรคหรือความเจ็บป่วย มีปัจจัยส าคัญในมิตินี้ คือ อาหารและโภชนาการ สมรรถนะทางกาย 
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพต่างๆ ที่อยู่อาศัย สภาวะทางเศรษฐกิจ ที่เพียงพอส่งเสริมภาวะสุขภาพฯลฯ 

๒ . มิติทางจิตใจ (Psychological dimension) เป็นมิติของสภาวะทางจิตใจหรือ
อารมณ์ (Emotion) เช่น อารมณ์แจ่มใส ปลอดโปร่ง ไม่มีความกังวล มีความสุข คือ การจัดการกับ
ความเครียด การดูแลไม่ให้เกิดภาวะวิกฤตทางอารมณ์ 

๓. มิติทางสังคม (Social dimension) เป็นความผาสุกของครอบครัวสังคมและชุมชน
โดยการมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน สามารถให้การดูแลช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน มีความเอ้ืออาทร เสมอ
ภาค มีความยุติธรรม สันติสุข วัฒนธรรมชุมชน และมีระบบบริการที่ดีและทั่วถึง 
                                                 

๕๗กรรณิกา ปัญญาวงศ์ , เอกส ารประกอบการเรียน วิชาการดูแดสุ ขภาพแบบองค์รวม , 
(สมุทรสงคราม : สถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน, ๒๕๕๕), หน้า ๑๐. 



๔๐ 
 

๔ . มิติทางจิตวิญญาณ (Spiritual dimension) เป็นความผาสุกที่ เกิดจากการมี
ความหวังในชีวิต มีความรักความอบอุ่น ความเชื่อม่ันศรัทธา มีสิ่งยึดม่ัน และเคารพ มีการปฏิบัติในสิ่ ง
ดีงาม ด้วยความมีเมตตากรุณาไม่เห็นแก่ตัว มีความเสียสละ และยินดีในการที่ได้มองเห็น  ความสุข 
หรือช่วยเหลือผู้ อ่ืนให้ประสบความส า เร็จ (Transcendence) มิตินี้ เป็นเรื่องเก่ียวกับคุณธรรม
จริยธรรมของคน สามารถสร้างได้ในครอบครัว และชุมชน สร้างด้วยความรัก ความอบอุ่น ความ
เข้าใจกันและกัน เห็นใจกัน ยอมรับกัน เคารพในศักด์ิศรีของกันและกันในฐานะที่เป็นมนุษย์  เช่น 
เดียวกัน ไม่รังเกียจเดียดฉันท์ ไม่แบ่งพวก และเข่นฆ่าราวี แต่ช่วยเหลือเก้ือกูลกันอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ครอบครัวชุมชนและสังคมที่มีสุขภาวะทางจิตวิญญาณดีไม่ได้แปลว่าไม่มีปัญหาแต่สามารถจัดการ
ปัญหาได้ ถ้าแก้ไขไม่ได้ก็สามารถสร้างความสมดุลจัดการให้คนอยู่ กับปัญหาที่แก้ไขไม่ได้นั้นโดยไม่
ทุกข์และเดือดร้อนจนเกินไป 

๕ .มิติทาง ปัญญา (Intellectual dimension) เป็นสุ ขภาพในด้า นกา รเป็ นผู้ มี
การศึกษามีความรู้เฉลียวฉลาดรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นภูมิคุ้มกันทางสังคมสามารถประกอบ
อาชีพและประสบความส าเร็จในชีวิต 

นอกจากนั้น The American University’s National Center for Health Fitness ยัง
ได้เพ่ิมสุขภาพอีกหนึ่งมิติคือ มิติส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ (Environmental dimension) เช่น 
การปราศจากมลภาวะในอากาศ น้ า ดิน  เป็นต้น  

สุขภาพองค์รวม ๓ ระดับ ได้แก่๕๘ 
๑. ระดับบุคคล ซ่ึงหมายถึง การท าให้เกิดความสมดุลภายในตัวคนแต่ละคนทั้งด้าน

ร่างกาย จิตใจ (อารมณ์) และจิตวิญญาณโดยที่หนทางไปสู่ดุลยภาพ คือ การด า เนินชีวิตที่ เหมาะสม    
มีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ เช่น การบริโภคอาหารที่เหมาะสม การออกก าลังกาย การรักษาอารมณ์
ท าจติใจให้ผ่อนคลาย และการมีคุณธรรมเป็นพฤติกรรมที่มุ่งสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

๒. ระดับครอบครัว มีความสมดุลของสุขภาวะในตัวคนเชื่อมโยงกับคนอ่ืนๆ และ
สิ่งแวดล้อมในครอบครัวมีครอบครัวท่ีอบอุ่น สมาชิกในครอบครัวมีความรักให้กัน และกันช่วยกันดูแล
ให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีทั้งกาย และใจทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบและบทบาทแตกต่างกันไป 

๓. ในระดับชุมชนและสังคม มีความสมดุลของสุขภาวะในตัวคนเชื่อมโยงกับคนอ่ืนๆ
และสิ่งแวดล้อมในชุมชนและสังคมโดยรวม 

๓.๑ ความสัมพันธ์ระหว่างคนต่อคน หมายถึง คนในชุมชน–สังคมมีความเก้ือกูลเอ้ือ
อาทรซ่ึงกันและกันเป็นชุมชน–สังคมที่มีเอกภาพกันถึงแม้ว่าคนในสังคมนั้นๆ จะมีความแตกต่างและ
หลากหลายชนชั้นอาชีพความคิด ฯลฯ แต่คนจ านวนมากมีเจตจ านงอย่างเดียวกันที่จะสร้างสังคมที่ดี
งามสุขภาพและชีวิตของคนในชุมชน–สังคมจึงเจริญงอกงามอย่างสมดุล 

๓.๒ ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติ มีความตระหนักว่ามนุษย์นั้นเป็นส่วนหนึ่ง
ของธรรมชาติให้ความเคารพ และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และสรรพชีวิตอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์
นานาพันธุ์ต้นไม้ ป่าไม้ ภูเขา แม่น้ า ล าธาร อากาศ ฯลฯ ตระหนักและจริงจังที่จะใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน สร้างความสัมพันธ์ท่ีกลมกลืนและสมดุลระหว่างคนกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

                                                 
๕๘เร่ืองเดียวกัน หน้า ๑๑. 



๔๑ 
 

 ๒.๒.๓ การพัฒนาสุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนา 
 หลักธรรมหมวดใหญ่ที่ชี้น าแนวทางการพัฒนาเป็นพ้ืนฐาน  หลักธรรมเหล่านี้  จะ

แสดงหลักการทั่วไปของการพัฒนา ซ่ึงมีลักษณะส าคัญ ๒ ประการ คือ ครบรอบ และครอบคลุม หรือ
รอบด้าน และตลอดวงจร (พระธรรมปิฎก ป.อ.ปยุตฺโต, ๒๕๔๐) เรียกว่า ภาวนา หมายถึง การพัฒนา
ชีวิตให้เกิดความเจริญงอกงามในทางที่ดีงาม ตามหลักพุทธธรรม เริ่มต้ังแต่การรู้จักส ารวมอินทรีย์  ๖ 
คือ ส ารวมตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ แล้วปฏิบัติตนตามสิกขาบทท่ีตนด ารงสถานภาพอยู่ทั้งสิกขาบทของ
พระภิกษุ สามเณร และศีลส าหรับคฤหัสถ์ เม่ือพัฒนาตนอยู่ในหลักศีลแล้ว  ย่อมสามารถเจริญจิต
ภาวนาหรือเจริญสมาธิให้ม่ันคงเป็นสัมมาสมาธิได้ และภายหลังจิตม่ันคงพอเป็นเหตุปัจจัยแก่ปัญญา
แล้ว ย่อมพิจารณาธรรมทั้งปวง มีไตรลักษณ์  เป็นต้น ได้อย่างถ่องแท้ ชัดเจน เข้าใจถูกต้องตามความ
จริงตามล าดับแห่งการพัฒนา จนสามารถบรรเทาความทุกข์ได้ ตามล าดับ 

กรอบในการวิจัยเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ผู้วิจัยได้ถือตามหลักพุทธธรรม โดยแบ่ง
ประเด็นที่จะศึกษา ออกเป็น ๔ ประเภทใหญ่ๆ ตามที่ปรากฏใน ทีฆนิกายปาฏิกวรรค และในอังคุตตร
นิกาย ปัญจวรรค ได้แก่ การพัฒนาด้านศีล (สีลภาวนา ) การพัฒนาด้านกาย (กายภาวนา) การพัฒนา
ด้านจิตใจ (จิตภาวนา) การพัฒนาด้านปัญญา (ปัญญาภาวนา) 

การพัฒนาด้านศีล (สีลภาวนา ) มุ่งให้คนมีปัจจัย ๔ ที่พอเพียงที่จะเป็นอยู่ได้ แต่ไม่ได้มุ่งว่า
จะมีมากหรือ น้อย คือ มุ่งให้คนท างานเป็นมากกว่าจะมานั่งนับทรัพย์สิน ซ่ึงเป็นผลของการท างานอีก
ต่อหนึ่ง มิใช่เป้าหมายของพระพุทธศาสนา ดังจะเห็นได้จาก ธรรมะที่เก่ียวกับการปกครองบ้านเมือง 
หน้าที่ของพระเจ้าแผ่นดินข้อที่หนึ่ง คือ ทาน หมายถึง การช่วยเหลือด้วยวัตถุสิ่งของแก่ประชาชน  คือ
น าสิ่งของไปช่วยเหลือชาวบ้าน ไม่ให้เก็บไว้จนเต็มท้องพระคลังหลวง ถ้าพิจารณาให้ครบด้าน  จะเห็น
ว่า ก็เป็นการรายได้หลวงบริหารประเทศให้พลเมืองอยู่ดี กินดี และด ารงชีวิตได้ ด้วยองค์กรของรัฐเข้า
ประคับประคอง ความสมบูรณ์ด้วยทรัพย์ มิใช่จุดมุ่งหมายแสวงหา แต่เป็นเพียงสิ่งเป็นอุปการะแก่การ
ด ารงชีวิต อันเนื่องมาจากศีลเป็นตัวผลิตให้ ด้วยการท างานสุจริตนั้น จุดมุ่งหมายจริงๆ ก็คือ ต้องการ
ให้เกิดการพัฒนาด้านจิตใจและปัญญา มากกว่ามาประกอบอาชีพเพ่ือหาทรัพย์มาบ ารุงตนฝ่ายเดียว 
แต่ทรัพย์ภายในอย่างอ่ืนต้องแสวงหาเพ่ิมด้วย เช่นกัน 

การพัฒนาด้านกาย (กายภาวนา) การพัฒนาด้านกายนั้น จัดอนุโลมอยู่ในการพัฒนาระดับศีล 
เพราะล าพังเพียงกายอย่างเดียว ไม่มีศีลควบคุมแล้ว พระพุทธศาสนาไม่ถือเป็นการพัฒนาทางกาย  แต่
ตรงกันข้ามถ้าพัฒนากายด้านเดียวแล้ว อาจเป็นการส่งเสริมให้เกิดตัณหาความทะยานอยาก เพ่ือให้ได้
วัตถุมาบ ารุงกายให้เจริญ โดยพระพุทธศาสนาไม่พิจารณาการพัฒนากายแยกต่างหากจาก  จริยธรรม 
เพราะล าพังความเจริญทางกายอย่างเดียว ย่อมไม่มีความหมายเป็นสิกขา  และตามปกติจะเอียงไป
ทางเป็นการสนับสนุนให้ตัณหา ได้เครื่องมือที่จะเสพแสวงหายื้อแย่งโลกามิส ซ่ึงเป็นสายตรงข้ามกับ
การศึกษา คือ ไตรสิกขาเพ่ือพัฒนาฝึกปรือตนเองให้เจริญยิ่งขึ้น เม่ือไม่พัฒนาเรื่องกายให้ชัดเจนหรือ
ช านาญแล้ว ก็ย่อมตกเป็นเครื่องมือของวัตถุนิยมไปโดยหลีกเลี่ยงได้ยาก โดยเฉพาะในสังคมปัจจุบัน  ที่
ใช้สื่อมวลชนสาขาต่างๆ เช่น สื่อทางโทรทัศน์ สื่อทางหนังสือพิมพ์ สื่อทางอินเตอร์เน็ต  เป็นต้น  มอม
เมาให้ผู้ไม่ฝึกฝน พัฒนาตนเองต้องเสียคน เสียความดีของตนไปก็มากด้วยสื่อที่ เข้ามาแล้ว  ไม่พัฒนา
กายหรืออินทรีย์ให้รู้เท่าทันตาม จึงเกิดปัญหาตามมาทางสังคมหลายประการ เช่น กรณีพ่ีชายข่มขืน
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น้องสาวของตนเอง เพราะขณะนั้นพ่ีชายก าลังดูเว็บไซต์อนาจารอยู่  จึงไม่สามารถควบคุมพฤติกรรม
ความต้องการทางเพศของตนได้ จึงได้ท าผิดศีลธรรมอย่างน่าสลดใจยิ่งนัก 

กระบวนการส าหรับพัฒนากาย คือ กระบวนการที่สามารถจะพัฒนาตนเอง  ให้เป็นผู้ถึงดับ
ความทุกข์ได้ตามล าดับ โดยมีขั้นตอนการดับทุกข์ตามล าดับดังนี้  

ขั้นที่ ๑ อินทรีย์ภายใน + อินทรีย์ภายนอก + วิญญาณ = ผัสสะ  
ขั้นที่ ๒ เวทนา (การเสวยอารมณ์)  
ขั้นที่ ๓ ปัญญา (โยนิโสมนสิการ)  

อธิบายกระบวนการส าหรับพัฒนากาย ว่า เม่ือบุคคลเสพอารมณ์ภายนอกผ่านประสาทสัมผัส
ภายใน เช่น ตาเห็นรูป จะปรากฏวิญญาณ คือ สภาพรับรู้ข้อมูลทันที หลังจากนั้นก็จะเกิดการสัมผัส 
คือ ถูกต้องกัน แล้วเกิดเวทนา คือ การเสพหรือเสวยอารมณ์ที่ได้รับมานั้น  ต่อจากนั้น  ปัญญาหรือ
โยนิโสมนสิการก็จะท าการตัดตัณหา คือ ความอยากในขณะนั้น เช่น กันเพ่ือป้องกันไม่ให้สภาพจิตใจ
หลงใหลไปตามกระแสแห่งตัณหา จึงเป็นสายดับทุกข์นั้นเอง ขณะที่บุคคลเสพอารมณ์ที่มากระทบ
อินทรีย์ภายในด้วยปัญญา ย่อมเป็นเหตุให้เกิดความดับทุกข์ได้ โดยเป็นการใช้โยนิโสมนสิการควบคุม
อินทรีย์ ให้ท างานอย่างไม่ตกเป็นทาสแห่งตัณหา ก็จะเป็นการน าสู่การดับทุกข์ตามล าดับ คือ สามารถ
จะสกัดก้ันตัณหาไว้ได้ด้วยปัญญา กระบวนการสายดับทุกข์ เม่ือพิจารณาจากจุดเริ่มต้น  คือ การคบ
สัตบุรุษคนดีเป็นกัลยาณมิตร การฟังธรรม ความมีศรัทธา ไล่ไปจนสุดสายดับทุกข์ กระทั่งจนถึง วิชชา
และวิมุตติ ก็เป็นผลสืบเนื่องจากความส ารวมอินทรีย์ เป็นหนึ่งขององค์ประกอบเหล่านั้นด้วย  

อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาถึงวิชชาและวิมุตติซ่ึงเป็นผลสูงสุดในการพัฒนากาย  โดยมี
ความสัมพันธ์กับหลักธรรมที่เก่ียวข้อง คือ วิชชาและวิมุตตินั้น เกิดขึ้นมาได้ ด้วยอาศัยโพชฌงค์ สติปัฏ
ฐาน สุจริต ความส ารวมอินทรีย์ ความมีสติสัมปชัญญะ การมนสิการโดยแยบคาย ความมีศรัทธา  การ
ฟังธรรม และการคบสัตบุรุษเป็นเหตุเริ่มต้นของวิชชาและวิมุตตินั่นเอง  

การพัฒนาด้านจิตใจ (จิตภาวนา) อธิจิตตสิกขาในไตรสิกขานั่นเอง ซ่ึงหมายถึง การฝึกปรือใน
ด้านคุณภาพและสมรรถภาพของจิต  ได้แก่รวมเอาองค์มรรคข้อสัมมาวายามะ  สัมมาสติ และ
สัมมาสมาธิ เข้ามา ว่าโดยสาระก็คือ การฝึกให้มีจิตใจเข้มแข็ง ม่ันคง แน่วแน่ ควบคุมตนได้ดี มีสมาธิ 
มีก าลังใจสูง ให้เป็นจิตที่สงบ ผ่องใส เป็นสุข บริสุทธ์ิ ปราศจากสิ่งรบกวน  หรือ ท าให้เศร้าหมอง อยู่
ในสภาพเหมาะแก่การใช้งานมากที่สุด โดยเฉพาะการใช้ปัญญาอย่างลึกซ้ึง และตรงตามความเป็นจริง  

(พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ๒๕๕๓) กล่าวโดยย่ออธิจิตตสิกขา ก็คือ หลักสมาธิ ความแน่วแน่แห่ง
จิตใจ โดยใช้หลักสมถะและวิปัสสนาเป็นส าคัญ ในการพัฒนาจิตเพ่ือให้มีคุณภาพที่ดี  จนสามารถละ
อวิชชาได้ตามล าดับ 

เป้าหมายในการพัฒนาจิต คือ ท าให้บุคคลที่ฝึกฝนพัฒนาจิตดีแล้ว ย่อมได้ถึงเป้าหมายได้ใน 
๓ ลักษณะ ดังนี้ (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2540) 

(๑) ด้านคุณภาพของจิต คือ ให้มีคุณธรรมต่าง ที่เสริมสร้างจิตใจให้ดีงาม เป็นจิตใจที่สูง 
ประณีต เช่น มีเมตตา มีความรัก ความเป็นมิตร มีกรุณา อยากช่วยเหลือ ปลดเปลื้องทุกข์ของผู้ อ่ืน  มี
จาคะ คือ มีน้ าใจเผื่อแผ่ มีคารวะ มีความกตัญญู เป็นต้น   

(๒) ด้านสมรรถภาพของจิต คือ ให้เป็นจิตที่มีความสามารถ เช่น มีสติดี  มีวิริยะ คือ ความ
เพียร มีขันติ คือ อดทน มีสมาธิ คือ จิตต้ังม่ันแน่วแน่ มีสัจจะ คือ จริงจัง มีอธิษฐาน คือ เด็ดเด่ียวแน่ว
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แน่ต่อจุดหมายที่ท าเป็นจิตใจที่พร้อมและเหมาะที่จะใช้งานโดยเฉพาะงานทางปัญญา  คือ การคิด
พิจารณาให้เห็นความจริงชัดเจนถูกต้อง  

(๓) ด้านสุขภาพของจิต คือ ให้เป็นจิตที่มีสุขภาพที่ดี มีความสุข สดชื่น ร่าเริงเบิกบานปลอด
โปร่ง สงบ ผ่องใส พร้อมที่จะยิ้มแย้มได้ มีปีติ ปราโมทย์ ไม่เครียด ไม่กระวนกระวาย  ไม่คับข้องใจ  ไม่
ขุ่นมัวเศร้าหมอง ไม่หดหู่โศกเศร้า  เป็นต้น  

การพัฒนาด้านปัญญา (ปัญญาภาวนา) ล าดับขั้นตอนการศึกษาภาคทฤษฎีและลงมือปฏิบัติ
ตาม เริ่มต้ังแต่วงนอกไปหาวงใน คือ ผู้ฝึกฝนพัฒนาอบรมตน  จะต้องอาศัยบุคคลผู้ เป็นกัลยาณมิตร
ก่อน แล้วต้ังจิตใจฟังธรรมะของท่าน จากนั้นก็พิจารณาใคร่ครวญไปตามกระแสแห่งธรรมะที่ฟังอยู่นั้น 
เม่ือฟังจับสาระได้แล้วก็น ามาปฏิบัติตามสมควรแก่ความเพียรทางจิต และปัญญาความรอบรู้  จึงเรียก
วิวัฒนาการแห่งปัญญา นี้ว่า เป็นปัญญาวุฒิธรรม ซ่ึงมี ๔ ประการ  คือ (สัปปุริสังเสวะ) การคบหา
สัตบุรุษ หรือการคบคนดี เสวนาคนดี (ธัมมัสสวนะ) การฟังค าแนะน าสั่งสอนของสัตบุรุษนั้น  (โยนิโส
มนสิการ) การพิจารณาไตร่ตรองโดยแยบคายหรือรู้จักคิดให้ถูกวิธี  (ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ ) การน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลัก ตามความมุ่งหมาย 

เป้าหมายของการพัฒนาจิตและปัญญา  
เม่ือบุคคลสามารถฝึกฝนอบรมตนด้วยการพัฒนาด้านศีล  สมาธิ และปัญญาที่มีความพร้อม

ความสมบูรณ์ในตนแล้ว ย่อมให้คุณค่าในเชิงจริยธรรม ในแต่ละล าดับ ดังต่อไปนี้  
(๑) ความหลุดพ้นด้วยการข่ม (วิกขัมภนวิมุตติ) หมายถึง การข่มกิเลสเอาไว้ คือ ระงับนิวรณ์

ธรรม เป็นต้น  ด้วยอ านาจแห่งจิตภาวนาหรือสมาธิ ได้แก่ สมาธิในระดับ สมาบัติ ๘ คือ รูปฌาน ๔ 
อรูปฌาน ๔ แต่บางทีอาจผ่อนลงมาถึงระดับอุปจารสมาธิด้วยก็ได้  

(๒) ความหลุดพ้นด้วยองค์ธรรมจ าเพาะ (ตทังควิมุตติ) หมายถึง การพ้นอกุศลอย่างหนึ่งๆ 
ด้วยธรรมที่เป็นคู่ปฏิปักษ์กัน ว่าตามความหมาย ได้แก่ พ้นความเห็นผิด ยึดถือผิดด้วยอาศัยญาณ คือ 
ความรู้ฝ่ายวิปัสสนาที่ตรงข้ามเป็นคู่ปรับกัน เช่น อนิจจัง  เป็นคู่ปรับนิจจัง (ความเที่ยง) ทุกขังเป็น
คู่ปรับสุขัง (ความสุข) อนัตตา เป็นคู่ปรับอัตตา (ตน) เมตตาคู่ปรับพยาบาท   เป็นต้น  โดยวิมุตติทั้ง
สองอย่างแรกนี้ เป็นโลกียวิมุตติ และหลุดพ้นด้วยใจ  (เจโตวิมุตติ) ด้วยผลแห่งการเจริญจิตภาวนา
นั่นเอง  

(๓) ความหลุดพ้นด้วยเด็ดขาดหรือตัดขาด(สมุจเฉทวิมุตติ) หมายถึง การท าลายกิเลสที่ผูกรัด
ไว้หลุดพ้นเป็นอิสระออกไปได้ด้วยญาณ หรือ วิชชาขั้นสุดท้าย ได้แก่วิมุตติในความหมายที่เป็นมรรค  

(๔) ความหลุดพ้นด้วยความสงบระงับสนิทราบคาบ (ปฏิปัสสัทธิวิมุตติ) หมายถึง ความเป็นผู้
หลุดพ้นออกไปได้แล้ว มีความเป็นอยู่อิสระ เพราะกิเลสท่ีเคยผูกรัด หรือครอบง าถูกก าจัดราบคาบไป
แล้ว ได้แก่วิมุตติในความหมายที่เป็นผล  

(๕) ความหลุดพ้นที่เป็นภาวะหลุดรอดปลอดโปร่ง (นิสสรณวิมุตติ) หมายถึง ภาวะแห่งความ
เป็นอิสระที่ผู้หลุดพ้นเป็นอิสระแล้วประสบอยู่ ชื่นชมหรือเสวยอยู่ และซ่ึงท าให้ผู้นั้นปฏิบัติกิจอ่ืนๆ ได้
ด้วยดีต่อไป ได้แก่ วิมุตติในความหมายที่เป็นนิพพาน 
วิมุตติทั้ง ๓ อย่างสุดท้ายนี้ เป็นโลกุตตรวิมุตติ เม่ือกล่าวโดยสาระแท้ๆ วิมุตติ ๕ นี้ ก็คือ สมถะ วิปัสสนา 
มรรค ผล และนิพพาน ตามล าดับ 
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๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับเครือข่ายทางสังคม 
กาญจนา แก้วเทพ ได้ให้ความหมายว่า “เครือข่าย” หมายถึง รูปแบบหนึ่งของการ

ประสานงานของบุคคล กลุ่ม หรือองค์กรหลายๆ องค์กรที่ต่างมีทรัพยากรของตนเอง มีเป้าหมาย  มี
วิธีการท างาน และกลุ่มเป้าหมายของตนเอง บุคคลหรือกลุ่มเหล่านี้ได้มาประสานงานกันมีระยะ
เวลานานพอสมควร แม้อาจจะไม่มีกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ าเสมอก็ตาม แต่ก็มีการวางรากฐานเอาไว้ 
(เปรียบเสมือนมีการต่อสายโทรศัพท์เอาไว้) เม่ือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความต้องการที่จะขอความช่วยเหลือ 
หรือขอความร่วมมือจากกลุ่มอ่ืนๆ เพ่ือแก้ปัญหา ก็สามารถติดต่อไปได้ในการเข้าร่วมเป็นองค์กร  
เครือข่าย แม้ว่าองค์กรเหล่านี้จะมีบางอย่ างร่วมกัน เช่น มีเป้าหมายร่วมกัน มีประโยชน์ร่วมกัน 
องค์กร เหล่านี้ก็ยังคงความเป็นเอกเทศอยู่  เพราะการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเป็นการเข้าร่วมเพียง
บางส่วนขององค์กรเท่านั้น 

ส าหรับแนวคิดในการบริหารจัดการเครือข่ายนั้น ส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
กรมการพัฒนาชุมชน (๒๕๖๐) ใช้หลักการบริหาร ๕ ก คือ กลุ่ม กรรมการ กฎกติกา กองทุน และ
กิจกรรม ดังแผนภาพที่ ๒.๓ ดังนี้๕๙ 

 
 
เครือข่ายมีองค์ประกอบส าคัญอยู่อย่างน้อย ๗ อย่างด้วยกัน คือ  
๑. มีการรับรู้และมุมมองท่ีเหมือนกัน (common perception) ต้องมีความรู้สึกนึกคิด

และการรับรู้เหมือนกันถึงเหตุผลในการเข้ามาร่วมกันเป็นเครือข่าย เช่น มีความเข้าใจในตัวปัญหาและ
มีจิตส านึกในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ประสบกับปัญหาอย่างเดียวกันหรือต้องการความช่วยเหลือใน

                                                 
๕๙

 กรมกิจการผู้สูงอายุ, ข้อมูลสถิติผู้สูงอายุประเทศไทย ๒๕๕๙, (กรุงเทพมหานคร: กรมกิจการผู้สูงอายุ, 
๒๕๖๐). 

    ด้านการบริหารงาน  
- กองทุน 
- กฎระเบียบ 
- กิจกรรมของกลุ่ม 

    ด้านการบริหารคน 
- กรรมการ 
- สมาชิก 
- คนในชุมชน 

 ด้านบริหารผลประโยชน์ 
- ผลประโยชน์ต่อสมาชิก 
- ผลประโยชน์ต่อกลุ่ม 
- ผลประโยชน์ต่อชุมชน 
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ลักษณะที่คล้ายคลึงกัน  ซ่ึงจะส่งผลให้สมาชิกของเครือข่ายเกิดความรู้สึกผูกพันในการด าเนินกิจกรรม
ร่วมกันเพ่ือแก้ปัญหาหรือลดความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น  

การรับรู้ร่วมกันถือเป็นหัวใจของเครือข่ายที่ท าให้เครือข่ายด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง เพราะถ้า
เริ่มต้นด้วยการรับรู้ที่ต่างกัน มีมุมมองหรือแนวคิดที่ไม่เหมือนกันแล้ว จะประสานงา นและขอความ
ร่วมมือยาก เพราะแต่ละคนจะติดอยู่ในกรอบความคิดของตัวเอง มองปัญหาหรือความต้องการไปคน
ละทิศละทาง  แต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่าสมาชิกของเครือข่ายจะมีความเห็นที่ ต่างกันไม่ได้ เพราะ
มุมมองที่แตกต่างช่วยให้เกิดการสร้างสรรค์ ในการท างาน  แต่ความแตกต่างนั้นต้องอยู่ในส่วนของ
กระบวนการ (process) ภายใต้การรับรู้ถึงปัญหาที่สมาชิกทุกคนยอมรับแล้ว มิฉะนั้นความเห็นที่
ต่างกันจะน าไปสู่ความแตกแยกและแตกหักในที่สุด 

๒. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (common vision)  วิสัยทัศน์ร่วมกัน หมายถึงการที่สมาชิก
มองเห็นจุดมุ่งหมายในอนาคตที่เป็นภาพเดียวกัน มีการรับรู้และเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน  และมี
เป้าหมายที่จะเดินทางไปด้วยกัน   การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันจะท าให้กระบวนการขับเคลื่อนเกิดพลัง  มี
ความเป็นเอกภาพ และช่วยผ่อนคลายความขัดแย้งอันเนื่องมาจากความคิดเห็นที่แตกต่างกัน  ในทาง
ตรงกันข้าม ถ้าวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายของสมาชิกบางกลุ่มขัดแย้งกับวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายของ
เครือข่าย  พฤติกรรมของสมาชิกกลุ่มนั้นก็จะเริ่มแตกต่างจากแนวปฎิบัติที่สมาชิกเครือข่ายกระท า
ร่วมกัน ดังนั้น แม้ว่าจะต้องเสียเวลามากกับความพยายามในการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน แต่ก็จ าเป็ น
จะต้องท าให้เกิดขึ้น หรือถ้าสมาชิกมีวิสัยทัศน์ส่วนตัวอยู่แล้ว ก็ต้องปรับให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
เครือข่ายให้มากที่สุดแม้จะไม่ซ้อนทับกันแนบสนิทจนเป็นภาพเดียวกัน แต่อย่างน้อยก็ควรสอดรับไป
ในทิศทางเดียวกัน  

๓. มีความสนใ จหรื อมี ผลประโยช น์ร่วมกัน  (mutual interests/benefits) ค าว่ า
ผลประโยชน์ในที่นี้ครอบคลุมทั้งผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินและผลประโยชน์ไม่ใช่ตัวเงิน ถ้าการเข้าร่วม
ในเครือข่ายสามารถตอบสนองต่อความต้องการของเขาหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน ก็จะเป็นแรงจูงใจ
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในเครือข่ายมากขึ้น 

ดังนั้น ในการที่จะดึงใครสักคนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของเครือข่าย จ าเป็นต้อง
ค านึงถึงผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับจากการเข้าร่วม ถ้าจะให้ดีต้องพิจารณาล่วงหน้าก่อนที่เขาจะร้อง
ขอ ลักษณะของผลประโยชน์ที่สมาชิกแต่ละคนจะได้รับอาจแตกต่างกัน แต่ควรต้องให้ทุกคนและต้อง
เพียงพอที่จะเป็นแรงจูงใจให้เขาเข้ามีส่วนร่วมในทางปฎิบัติได้จริง ไม่ใช่เป็นเข้ามาเป็นเพียงไม้ประดับ
เนื่องจากมีต าแหน่งในเครือข่าย แต่ไม่ได้ร่วมปฎิบัติภาระกิจ เม่ือใดก็ตามที่สมาชิกเห็นว่าเขาเสีย
ประโยชน์มากกว่าได้ หรือเม่ือเขาได้ในสิ่งที่ ต้องการเพียงพอแล้ว สมาชิกเหล่านั้นก็จะออกจาก
เครือข่ายไปในที่สุด 

๔. การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย (stakeholders participation) การมี
ส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่าย  เป็นกระบวนการที่ส า คัญมากในการพัฒนาความเข้มแข็งของ
เครือข่าย เป็นเง่ือนไขที่ท าให้เกิดการร่วมรับรู้  ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ  และร่วมลงมือกระท าอย่าง
เข้มแข็ง ดังนั้น สถานะของสมาชิกในเครือข่ายควรมีความเท่าเทียมกัน ทุกคนอยู่ในฐานะ “หุ้นส่วน 
(partner)” ของเครือข่าย เป็นความสัมพันธ์ในแนวราบ (horizontal relationship) คือความสัมพันธ์
ฉันท์เพ่ือน มากกว่าความสัมพันธ์ในแนวด่ิง (vertical relationship) ในลักษณะเจ้านายลูกน้อง  ซ่ึง
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บางครั้งก็ท าใด้ยากในทางปฎิบัติเพราะต้องเปลี่ยนกรอบความคิดของสมาชิกในเครือข่ายโดยการสร้าง
บริบทแวดล้อมอ่ืนๆ เข้ามาประกอบ แต่ถ้าท าได้จะสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายมาก 

๕. มีการเสริมสร้างซ่ึงกันและกัน (complementary relationship) องค์ประกอบที่จะ
ท าให้เครือข่ายด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง คือ การที่สมาชิกของเครือข่ายต่างก็สร้างความเข้มแข็งให้กัน
และกัน โดยน าจุดแข็งของฝ่ายหนึ่งไปช่วยแก้ไขจุดอ่อนของอีกฝ่ายหนึ่ง แล้วท าให้ได้ผลลัพธ์เพ่ิมขึ้นใน
ลักษณะพลังทวีคูณ (๑+๑ > ๒) มากกว่าผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นเม่ือต่างคนต่างอยู่ 

๖. มีการเก้ือหนุนพ่ึงพากัน (interdependent) เป็นองค์ประกอบที่ท าให้เครือข่ายด าเนิน
ไปได้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน การที่สมาชิกเครือข่ายตกอยู่ในสภาวะจ ากัดทั้งด้านทรัพยากร ความรู้   
เงินทุน ก าลังคน ฯลฯ  ไม่สามารถท างานให้บรรลุเป้าหมายอย่างสมบูรณ์ได้ด้วยตนเองโดยปราศจาก
เครือข่าย  จ าเป็นต้องพ่ึงพาซ่ึงกันและกันระหว่างสมาชิกในเครือข่าย การท าให้หุ้นส่วนของเครือข่าย
ยึดโยงกันอย่างเหนียวแน่น จ าเป็นต้องท าให้หุ้นส่วนแต่ละคนรู้สึกว่าหากเอาหุ้นส่ วนคนใดคนหนึ่ง
ออกไปจะท าให้เครือข่ายล้มลงได้ การด ารงอยู่ของหุ้นส่วนแต่ละคนจึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการด ารง
อยู่ของเครือข่าย  การเก้ือหนุนพ่ึงพากันในลักษณะนี้จะส่งผลให้สมาชิกมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างกันโดย
อัตโนมัติ 

๗. มีปฏิสัมพันธ์กันในเชิงแลกเปล่ียน (interaction) หากสมาชิกในเครือข่ายไม่มีการปฎิ
สัมพันธ์กันแล้ว ก็ไม่ต่างอะไรกับก้อนหินแต่ละก้อนที่รวมกันอยู่ในถุง แต่ละก้อนก็อยู่ในถุงอย่างเป็น
อิสระ ดังนั้นสมาชิกในเครือข่ายต้องท ากิจกรรมร่วมกันเพ่ือก่อให้เกิดการปฎิสัมพันธ์ระหว่างกัน  เช่น 
มีการติดต่อกันผ่านทางการเขียน การพบปะพูดคุย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน หรือมี
กิจกรรมประชุมสัมมนาร่วมกัน  โดยที่ผลของการปฎิสัมพันธ์นี้ ต้องก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
เครือข่ายตามมาด้วย  

ลักษณะของปฎิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกควรเป็นการแลกเปลี่ยนกัน  (reciprocal exchange)  
มากกว่าที่จะเป็นผู้ให้หรือเป็นผู้รับฝ่ายเดียว (unilateral exchange)  ยิ่งสมาชิกมีปฎิสัมพันธ์กันมาก
เท่าใดก็จะเกิดความผูกพันระหว่างกันมากขึ้นเท่านั้น ท าให้การเชื่อมโยงแน่นแฟ้นมากขึ้น มีการเรียนรู้
ระหว่างกันมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย  องค์ประกอบข้างต้นไม่เพียงแต่จะเป็น
ประโยชน์ในการน าไปช่วยจ าแนกระหว่างเครือข่ายแท้ กับเครือข่ายเทียมเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึง
ปัจจัยที่จะมีผลต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายด้วย  
 สรุปได้ว่า การสร้างเครือข่าย หมายถึงการท าให้มีการติดต่อ  สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารและการร่วมมือกันด้วยความสมัครใจ   การสร้างเครือข่ายควรสนับสนุนและอ านวย
ความสะดวก ให้สมาชิกในเครือข่ายมีความพัมพันธ์กันฉันท์เพ่ือน  ที่ต่างก็มีความเป็นอิสระมากกว่า
สร้างการคบค้าสมาคมแบบพ่ึงพิง นอกจากนี้การสร้างเครือข่ายต้องไม่ใช่การสร้างระบบติดต่อด้วย
การเผยแพร่ข่าวสารแบบทางเดียว เช่นการส่งจดหมายข่าวไปให้สมาชิกตามรายชื่อ  แต่จะต้องมีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันด้วย ในการพัฒนาเครือข่ายเพ่ือความยั่งยืนนั้น ๑. สมาชิกที่ เข้า
ร่วม ต้องเข้าใจเป้าหมายในการรวมตัวกันว่าจะก่อให้เกิดความส าเร็จในภาพรวม ๒. สร้างการยอมรับ
ในความแตกต่างระหว่างสมาชิก ยอมรับในรูปแบบและวัฒนธรรมองค์กรของสมาชิก ๓. มีกิจกรรม
สม่ าเสมอและมากพอที่จะท าให้สมาชิกได้ท างานร่วมกัน เป็นกิจกรรมที่ต้องแน่ใจว่าท าได้ และ
กระจายงานได้ทั่วถึง ควรเลือกกิจกรรมที่ง่ายและมีแนวโน้มประสบผลส าเร็จ อย่าท ากิจกรรมที่ยาก



๔๗ 
 

โดยเฉพาะครั้งแรกๆ เพราะถ้าท าไม่ส าเร็จอาจท าให้เครือข่ายที่เริ่มก่อตัวเกิดการแตกสลายได้ ๔. จัด
ให้มีและกระตุ้นให้มีการสื่อสารระหว่างกันอย่างทั่วถึง และสม่ าเสมอ ๕. สนับสนุนสมาชิกทุกกลุ่ม 
และทุกด้านที่ต้องการความช่วยเหลือ เน้นการช่วยเหลือกลุ่มสมาชิกที่ยังอ่อนแอให้สามารถช่วยตนเอง
ได้ ๖. สร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรในเครือข่าย ๗. สนับสนุนให้สมาชิกได้พัฒนางานอย่างเต็มก าลัง
ตามศักยภาพและความช านาญที่มีอยู่ โดยร่วมกันต้ังเป้าหมายในการพัฒนางานให้กับสมาชิกแต่ละ
กลุ่ม  ส่งผลให้สมาชิกแต่ละกลุ่มมีความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน เป็นพ้ืนฐานในการสร้างความ
หลากหลายและเข้มแข็งให้กับเครือข่าย ๘. สร้างความสัมพันธ์ท่ีแน่นแฟ้น ระหว่างบุคลากรทุกระดับ
ของสมาชิกในเครือข่ายในลักษณะความสัมพันธ์ฉันท์เพ่ือน ๙. จัดกิจกรรมให้สมาชิกใหม่ของเครือข่าย 
เพ่ือเชื่อมต่อคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ในการสืบทอดความเป็นเครือข่ายต่อไป ๑๐. จัดให้มีเวทีระหว่าง
คนท างานเพ่ือพัฒนาหรือแก้ปัญหาในการท างานด้านต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งการให้ก าลังใจซ่ึง
กันและกัน ๑๑. จัดให้มีช่องทางการท างานร่วมกัน การสื่อสารที่ง่ายต่อการเข้าถึงที่ทันสมัยและเป็น
ปัจจุบัน เช่น สร้างระบบการส่งต่องาน และสร้างเว็บไซต์เพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายเข้าด้วยกัน 
 
๒.๔ แนวคิดเก่ียวกับการลดเหล้าบุหรี่ 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพการด่ืมสุราหรือเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์เป็นกระบวนการ 
ที่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนและเครือข่ายที่เข้มแข็งเนื่องจากพฤติกรรมการด่ืม  สุรา
หรือเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ มีปัจจัยจากหลายปัจจัย จึงจ าเป็นต้องสร้างการมีส่วนร่วมจากทุก  ภาค
ส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนในชุมชนทั้งนี้ ประชาชนเป็นแกนน าหลักในการค้นหาปัญหา วางแผน 
แก้ไขปัญหาโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน ด าเนินการโดยชุมชนในทุกขั้นตอน โดยเจ้าหน้าที่ เป็น  พ่ี
เลี้ยงหรือมีส่วนร่วม ด้วยการสร้างกระบวนการเรียนรู้  การมีส่วนร่วมและใช้ก าลังคนของชุมชน 
สนับสนุนให้เกิดการพัฒนา 

การด าเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพการด่ืมสุราหรือเครื่องด่ืมที่ มีแอลกอฮอล์  ของ
กลุ่มวัยท างาน เป็นการป้องกันไม่ให้มีผู้ด่ืมรายใหม่ หรือมีการลด ละ เลิกในการด่ืมสุรา  โดยผสมผสาน
ระหว่างการให้ความรู้ เรื่องพิษภัย และ โรคที่เกิดจากการด่ืมแอลกอฮอล์ ร่วมกับ การจัดกระแสกิจกรรม
รณรงค์ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน การขอให้บิดาหรือผู้ปกครองเลิกจาก การด่ืม การให้ความรู้ เป็น
รายกลุ่ม การฝึกทักษะการปฏิเสธเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์เป็นต้น กลยุทธ์ เชิงรุกที่ส าคัญในการด าเนินการ
จึงมุ่งเน้นให้คนหรือชุมชนเป็นศูนย์กลาง โดยให้ความส าคัญในเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชน การคืน
ข้อมูลให้สังคม เพ่ือให้ตัวแทนจากกลุ่มต่างๆของชุมชนร่วมวิเคราะห์  ปัญหาอย่างมีส่วนร่วมวางแผน
จัดระบบการท างานร่วมวิเคราะห์ปัญหา แนวทางแก้ไข จัดท าแผนงาน/ กิจกรรมที่สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา และ สภาพแวดล้อมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ วิถีชุมชน และเป็นตัวขับเคลื่อน
กระบวนการท างานทั้งการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน และ การประสานงานกับหน่วยงาน  และ 
องค์กรที่เก่ียวข้อง ซ่ึงเป็นแนวคิดของการที่จะให้ชุมชน เข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินงานปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ โดยมุ่งหวังที่จะให้มีการเปิดพ้ืนที่การ  เรียนรู้ เรื่องสุขภาพให้กับสมาชิกในชุมชน 
ตลอดจนการสร้างเสริมสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพชุมชน และเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  จะเป็น
การช่วยให้ชุมชนเรียนรู้ อยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่าง เก้ือกูลและสมดุล ทั้งทางด้านกายภาพ ชีวภาพ 



๔๘ 
 

และสังคม เพ่ือสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและ มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง อันจะส่งผลต่อการดูแล
สุขภาพอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืน 

- การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การด่ืมสุราหรือเครื่องด่ืมที่ มี  แอลกอฮอล์ส าหรับวัย
ท างานซ่ึงการด าเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการด่ืมสุราหรือเครื่องด่ืมที่ มีแอลกอฮอล์ของกลุ่ม  วัย
ท างาน เพ่ือให้ มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องตา มเกณฑ์  เจ้าหน้ าที่และประชาชนกลุ่มเป้าหมา ย 
จ าเป็นต้องด าเนินงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซ่ึงประกอบด้วย ๔ ขั้นตอนส าคัญ เริ่มจาก๖๐ 

๑) ขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหาและเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน  
๒) การวางแผนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพการด่ืมสุราที่เป็นพฤติกรรมเสี่ยง  
๓) การปฏิบัติการในพ้ืนที่กับกลุ่มเป้าหมาย  
๔) การประเมินความส าเร็จของการด าเนินงาน 
ขั้นตอนท่ี ๑ การวิเคราะห์ปัญหาและเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น 
จุดเริ่มต้นที่ส าคัญของกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ คือ การวิเคราะห์และ 

เข้าใจปัญหา ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน เพ่ือให้รู้ว่าปัญหาสุขภาพ ความเจ็บป่วยของประชาชนกลุ่มวัย 
ท างานคืออะไร และมีพฤติกรรมเสี่ยงด้านการด่ืมสุราหรือเครื่องด่ืมที่ มีแอลกอฮอล์ซ่ึงเป็นพฤติกรรม 
เสี่ยงร่วมที่ก่อให้เกิดปัญหาโรคดังกล่าวมากน้อยเพียงใด รวมทั้งมีบริบทของชุมชนและเง่ือนไขการ 
จัดการปัญหาสุขภาพคืออะไร ที่จะเป็นปัจจัยสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานพัฒนา  และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการการด่ืมสุราหรือเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ ซ่ึงการวิเคราะห์และเข้าใจ  ปัญหาจะ
สามารถด าเนินการได้ส าเร็จต้องอาศัยกระบวนการกลุ่ม โดยกลุ่มแกนน าและประชาชนใน ชุมชนทั้งหมด
ต้องมาพูดคุยวิเคราะห์และหาข้อสรุป เพ่ือเสริมและปรับปรุงเพ่ิมเติม กลายเป็นบท สรุปของชุมชน ซ่ึง
จ าเป็นที่จะต้องมีการวิเคราะห์ ๓ ส่วน คือ 

๑) วิเคราะห์ปัญหาโรคและความเจ็บป่วยของประชาชนวัยท างาน  เป็นการรวบรวมข้อมูล
ทั่วไปด้านสุขภาพในชุมชนของตน เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ ปัญหาสุขภาพโดยรวมของชุมชนจากสถิติการ
เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆที่ส าคัญ ข้อมูลดังกล่าว อาจได้มาจากข้อมูลที่ มีอยู่แล้วใน  Family Folder แบบ
ส ารวจข้อมูลสุขภาพ จากกรม กองต่างๆ ที่เก่ียวข้อง หรือเครื่องมือที่สร้างขึ้นเอง 

๒) วิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงด้านการด่ืมสุราหรือเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์  
๓) วิเคราะห์บริบทของชุมชนและเง่ือนไขการจัดการปัญหาสุขภาพ 
ขั้นตอนท่ี ๒ การวางแผนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกา รด่ืมสุรา  หรือ  เครื่องด่ืมที่ มี

แอลกอฮอล์ 
การวางแผนงานเป็นจุดเริ่มต้นของการน าความคิดไปสู่การปฏิบัติการวางแผนการด าเนินงาน 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เป็นการเตรียมการตัดสินใจก าหนดในอนาคต โดยมุ่งไปสู่การบรรลุ 
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในการวางแผนงาน/โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ควรให้สอดคล้อง กับ
แผนงานสุขภาพของชุมชนโดย 

                                                 
๖๐ กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพการดื่มสุราหรือ

เคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ส าหรับวัยท างาน, (กรุงเทพมหานคร : กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ , 
๒๕๕๘), หน้า ๒๑-๓๔. 



๔๙ 
 

๑. น าผลการวิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงและปัจจัยของพฤติกรรมเสี่ยงมาประกอบในการ  
วางแผนหรือโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

๒. จัดท าแผนหรือโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ประกอบด้วย 
๒.๑ ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ที่สามารถวัดได้ ๒.๒ ก าหนดเป้าหมาย

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
๒.๓ ก าหนดวิธีการ/กิจกรรมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ซ่ึงต้องเลือกวิธีการ/ 

กิจกรรมให้ครอบคลุมการพัฒนาความรู้  ทักษะ และพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรมสุขภาพ โดยอาศัยสื่อประกอบการเรียนรู้ที่หลากหลาย และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และ
พ้ืนที่ 

๒.๔ ก าหนดวิธีการประเมินผลแผนหรือโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  ซ่ึง 
ประกอบด้วย สิ่งที่ต้องประเมิน ดัชนี/เกณฑ์การประเมิน แหล่งข้อมูล/กลุ่มตัวอย่าง และเครื่องมือ/ 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการนี้ชุมชนมีบทบาทในการวางแผนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการด่ืมสุรา หรือ เครื่องด่ืม
ที่มีแอลกอฮอล์ คือ 

๑. ต้ังเป้าหมายในการลด เลิก พฤติกรรมด่ืมสุราหรือเครื่องด่ืมที่ มีแอลกอฮอล์ของบุคคล 
หรือสมาชิกกลุ่ม ตามเกณฑ์ ๑) ไม่ทดลองด่ืม และ ปฏิเสธการด่ืมทุกครั้งเม่ือถูกชักชวน ๒) ลดปริมาณ 
การด่ืม ๓) ลดความถี่ ๔) เลิกการด่ืม 

๒. ก าหนดกลุ่มเป้าหมายลดเลิกด่ืมสุราในชุมชน ได้แก่ กลุ่มไม่ด่ืมสุรา กลุ่มด่ืมเป็นครั้ง คราว 
และกลุ่มด่ืมประจ า 

๓. ก าหนดวิธีกา รหรือ กิจกรรมในการลด เลิก พฤติกรรมด่ืมสุรา หรือเครื่อง ด่ืมที่ มี 
แอลกอฮอล์ของบุคคลหรือสมาชิกกลุ่มทั้งสามกลุ่ม ดังกล่าว โดยวิธีการต่างๆ เช่น 

๓.๑ ให้ความรู้ โทษภัย และโรคที่เกิดจากสุราหรือเครื่องด่ืมที่ มีแอลกอฮอล์  โดย
ประสานภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้องเป็นวิทยากร 

๓.๒ ฝึกทักษะการปฏิเสธ จัดค่ายการปฏิเสธ การลด การเลิกด่ืมแอลกอฮอล์ของ 
บุคคลหรือสมาชิกกลุ่ม โดยความร่วมมือขององค์กรภาครัฐ  องค์กรพัฒนาต่างๆ หรือเครือข่าย ที่
เก่ียวข้องให้เข้ามามีส่วนร่วม สนับสนุน และเก้ือกูลให้ชุมชนสามารถจัดการปัญหาสุขภาพด้วย ตนเองได้ 

๓.๓ จัดกิจกรรมรณรงค์การเลิกเหล้าในช่วงเทศกาลส าคัญเป็นประจ า  สม่ า เสมอ และ
ต่อเนื่องยั่งยืน เช่น โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาเป็นประจ าทุกปี  หรือตามโอกาสพิเศษที่ส า คัญ ตามที่
หน่วยงานของรัฐจัดขึ้น หรืองานประเพณีที่กลุ่มหรือชุมชนจัดขึ้น เป็นต้น 

๓.๔ สร้างมาตรการทางสังคมให้เป็นที่ยอมรับในกลุ่มชุมชน หรือติดป้ายเชิญชวน การ
ลด เลิกสุรา หรือเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ เช่น ป้ายประกาศงดเหล้างานบุญ งานประเพณี ทุกชนิด หรือ
การงดด่ืมสุรา ในสถานประกอบการและสถานที่สาธารณะทุกแห่ง รวมถึงห้ามมิให้ ด่ืม หรือต้ังวงด่ืมสุรา
หรือเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ในครอบครัวท่ีมีเด็กอายุต่ ากว่า ๑๕ ปี ในปกครอง หากท าผิดกติกา  อาจ
ได้รับการปฏิเสธ หรือริดรอนสิทธิบางอย่างจากกลุ่ม หรือชุมชน เป็นต้น 

๓.๕ พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการลด เลิก พฤติกรรมด่ืมสุราหรือเครื่องด่ืมที่  มี
แอลกอฮอล์ของบุคคลหรือสมาชิกกลุ่มชุมชน เช่น จ ากัดประเภทของร้านค้าจ าหน่ายสุรา จ ากัด เวลาใน



๕๐ 
 

การขายสุราของร้านค้า จัดให้ชุมชน หรือสถานประกอบการงดด่ืมสุราในสถานประกอบการ  และ
สถานที่สาธารณะทุกแห่ง รวมถึง ห้ามมิให้ ด่ืมหรือต้ังวงด่ืมสุราหรือเครื่องด่ืมที่ มีแอลกอฮอล์ ใน
ครอบครัวท่ีมีเด็กอายุต่ ากว่า ๑๕ ปี ในปกครองเป็นต้น 

๔. ก าหนดวิธีการประเมินผลแผนหรือโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการด่ืมสุรา  หรือ 
เครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ ซ่ึงประกอบด้วย สิ่งที่ต้องประเมิน ดัชนี/เกณฑ์การประเมิน แหล่งข้อมูล/ กลุ่ม
ตัวอย่าง และเครื่องมือ/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ขั้นตอนท่ี ๓ การปฏิบัติการลด เลิกด่ืมสุรา หรือ เครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ในพ้ืนที่ 
การด าเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแผนหรือโครงการ  จ าเป็นต้องใช้การ 

จัดการ และรูปแบบการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ หลากหลาย และ สอดคล้องกับบริบทของชุมชน ซ่ึงมี
เง่ือนไขต่างๆ หลายประการ ทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก แต่ที่ส าคัญคือกลุ่ม เป้าหมายนั้น 
จะต้องมีส่วนร่วมในการปรับพฤติกรรมด้วยตนเอง แนวทางของการจัดการเรียนรู้ เพ่ือ  ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพที่เน้นผู้รับบริการเป็นส าคัญ จึงมีความจ าเป็นมากขึ้น โดยด าเนินการร่วม กับการใช้สื่อ
ต่างๆ และการบูรณาการวิธีการเรียนรู้และงานต่างๆ ที่ มีความเก่ียวข้องเข้าด้วยกัน  จึงจะท าให้
กระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ที่ด าเนินการนั้นประสบ ความส าเร็จ  การ
เรียนรู้เทคนิคกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมจะช่วยให้การด าเนินงาน  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ สามารถพัฒนาไปจนมีสภาพตามเง่ือนไขที่ ต้องการ  และมีคุณภาพ แต่ทั้งนี้  นักปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพก็คงจะต้องก าหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการจัดท า  แผนงาน/โครงการให้
ชัดเจนว่าต้องการให้เกิดการปรับเปลี่ยนในสิ่งใดเป็นส าคัญ ทั้งนี้  การจัดกิจกรรมต่างๆ จะต้องมีความ
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย มีความต่อเนื่องยั่งยืน เป็นระบบ มีมาตรฐาน และ มีการบูรณาการในทุกภาค
ส่วน เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ตามที่ต้องการ คือ ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพ ที่ถูกต้อง โดยมีขั้นตอนที่ส า คัญ 
คือ 

๑. ชุมชนจัดต้ังทีม และแบ่งบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ ได้แก่ค าสั่งแต่งต้ังคณะท างานลด เลิก
ด่ืมสุรา หรือ เครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ และ ผังความรับผิดชอบ ติดไว้ให้เห็นได้ในที่ชัดเจน 

๒. ชุมชนร่วมแสดงความคิดเห็นในเวท่ีต่างๆ เช่นเวทีประชาคม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เวที
สรุปบทเรียน ร่วมวางแผนจัดระบบการท างาน และวิเคราะห์ปัญหา แนวทางแก้ไข รวมถึงร่วม จัดท า
แผนงานโครงการลด เลิกด่ืมสุรา หรือ เครื่องด่ืมที่ มีแอลกอฮอล์  ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา  และ
สภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ วิถีชุมชน 

๓. ชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อนการด าเนินกิจกรรมต่างๆในการลด เลิกการด่ืมสุราหรือเครื่อง ด่ืม
ที่มีแอลกอฮอล์ของกลุ่มเสี่ยงต่างๆ (กลุ่มไม่ด่ืมสุรา กลุ่มด่ืมเป็นครั้งคราว และกลุ่มด่ืมเป็นประจ า ) ใน
แผนงานโครงการโดยใช้ความรู้ที่มีอยู่แล้วในชุมชน และความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ๆจากภายนอก ชุมชน 
โดยประสานงานกับหน่วยงาน และ องค์กรที่เก่ียวข้อง รวมถึงสร้างเครือข่ายเพ่ือการแลก เปลี่ยนเรียนรู้ 
รวมถึงจัดให้มีการ ศึกษาดูงาน เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านสุขภาพ ตัวอย่างกิจกรรมเพ่ือ
การลด เลิกการด่ืมสุราหรือเครื่องด่ืมที่ ๑ มีแอลกอฮอล์ในแผนงานโครงการ อาทิเช่น 

๓.๑ จัดกิจกรรมให้ความรู้โทษภัย และโรคที่เกิดจากสุราหรือเครื่องด่ืมที่ มีแอลกอฮอล์ 
โดยประสานภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้องเป็นวิทยากร 



๕๑ 
 

๓.๒ กลุ่มก าหนดเป้าหมายและวิธีปฏิบัติร่วมกันของกลุ่ม (กฎ กติกา ) เลือกที่มแกน 
น าจากสมาชิกกลุ่ม เพ่ือเป็นผู้บริหารจัดการกลุ่มให้มีการด าเนินการกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและ  มี
ประสิทธิภาพ 

๓.๓ จัดกิจกรรมเพ่ือการลดเลิกการด่ืมสุราหรือเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์  เช่น การเข้า
ค่ายเลิกสุรา อบรมวิธีการดูแลตนเอง ฝึกทักษะการปฏิเสธ การท ากลุ่มช่วยเหลือกัน ควรจัด กิจกรรม
เนื่องในวันส าคัญ ๆ ในโอกาสพิเศษ หรือเทศกาลต่าง ๆ ที่มีประชาชนมารวมตัวกัน ซ่ึงเป็น โอกาสดีที่จะ
ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องราวเก่ียวกับสุขภาพ ซ่ึงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสามารถที่ จะจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เพ่ือให้ความรู้ในเรื่องโทษ และการลด เลิกสุราได้ เป็นต้น 

๓.๔ จัดกิจกรรมรณรงค์การเลิกเหล้าในช่วงเทศกาลส าคัญเป็นประจ า  สมํ่าเสมอ และ
ต่อเนื่องยั่งยืน เช่น โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาเป็นประจ าทุกปี  หรือตามโอกาสพิเศษที่ส า คัญ ตามที่
หน่วยงานของรัฐจัดขึ้น หรืองานประเพณีที่กลุ่มหรือชุมชนจัดขึ้น เป็นต้น 

๔. ชุมชนพัฒนามาตรการทางสังคม และ ปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการลด เลิก พฤติกรรม 
ด่ืมสุราหรือเครื่องด่ืมที่ มีแอลกอฮอล์ของบุคคลหรือสมาชิกกลุ่มชุมชน  ตัวอย่างมาตรการควบคุม 
ระเบียบแนวปฏิบัติของชุมชนที่ชุมชนสามารถก าหนดได้ด้วยตนเอง อาจประกอบด้วย การมีป้าย บอก
ห้ามด่ืมเครื่องด่ืม แอลกอฮอล์ในงานศพ งานบุญต่างๆ การขอความร่วมมือลดการด่ืมลงใน  สถาน
ประกอบการ และสถานที่สาธารณะทุกแห่ง ห้ามให้มีเดินแจกเหล้าท าให้แขกที่มาร่วมงานไม่ กล้าที่จะ
รินเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ด่ืมเอง และให้เลิกงานเลี้ยงไม่เกิน ๔ ทุ่ม ห้ามจ าหน่ายเครื่องด่ืม แอลกอฮอล์ใน
งานบุญ ห้ามด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในวัด ขอความร่วมมือร้านค้าจ าหน่ายสุรา  ไม่เกิน ๑ ทุ่ม รวมถึง 
ห้ามมิให้ด่ืมหรือต้ังวงด่ืมสุรา หรือเครื่องด่ืมที่มี แอลกอฮอล์ในครอบครัว ที่ มีเด็กอายุ ตํ่ากว่า ๑๕ ปี ใน
ปกครอง หากท าผิด กติกา อาจได้รับการปฏิเสธ หรือริดรอนสิทธ์ิ ใน ล ดเสลา บางอย่างจากกลุ่ม หรือ
ชุมชน เป็นต้น 

๕. ชุมชนประสานการส่งเสริมและสนับสนุนของบุคคล กลุ่ม และเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 
- การขอรับการสนับสนุนทางวิชาการจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐในด้านต่าง  ๆ ที่ เก่ียวข้อง และ

ปราชญ์ชาวบ้านหรือบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่น เพ่ือให้เรียนรู้ เข้าใจ รวมถึงให้ความ ร่วมมือใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลด เลิกการด่ืมสุราหรือเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ที่ถูกต้องและเหมาะสม 

- การขอรับการสนับสนุน งบประมาณ ทรัพยากร จากอบต. เทศบาล เอกชน 
๖. ชุมชนมีการสื่อสารหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้อย่างสมํ่าเสมอ ในเรื่องความ ส าคัญ

ของปัญหาการด่ืมสุรา หรือ เครื่องด่ืมที่ มีแอลกอฮอล์  วัตถุประสงค์ของการด าเนินกิจกรรม รวมถึง
กิจกรรมที่ต้องอาศัยความร่วมมือในการลดเลิกด่ืมสุราหรือเครื่องด่ืมที่ มีแอลกอฮอล์ในชุมชน ทั้งระยะ
ก่อน กลาง และสิ้นสุดการด าเนินงานโครงการ โดยการ 

- การสร้างโอกาสพบปะ และพูดคุยเรื่องสุขภาพ โดยใช้เทคนิคการโน้มน้าวใจ  พูดด้วย
เหตุผล ชักชวนให้ลงมือท า การท าตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดี การพาไปดูแบบอย่างที่ ดีรวมถึง การเชิญผู้รู้
มาแนะน า 

- การพูดหรือให้ข้อมูลข่าวสารในที่ชุมชน 
- จัดกลุ่มสนทนา เป็นการเชื้อเชิญประชาชนในชุมชนมาพูดคุยแสดงความคิดเห็น  โดยมีผู้ให้

ข่าวสารเป็นผู้ถามค าถามโดยให้ประชาชนเป็นตัวของตัวเอง พร้อมและเต็มใจพูดคุย 
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- ประชุมกลุ่ม 
- เวทีประชาคม เป็นการประชุมที่จัดการกับเรื่องสาธารณะ เพ่ือที่จะจัดการเรื่อง ต่างๆ

ด้วยกันเป็นกลุ่มเป็นทีม หรือเป็นชุมชน ไม่ต้องมีประธานหรือผู้น าที่เป็นทางการ 
- ป้ายประชาสัมพันธ์ - มุมความรู้ 
- หอกระจายข่าว จะต้องจัดให้สอดคล้องกับกลุ่มผู้ฟังในชุมชน โดยมีการก าหนด ผังรายการ

ล่วงหน้า และออกอากาศในเวลาที่เหมาะสมกับการรับฟัง 
- วิทยุชุมชน เป็นการน าเรื่องราวท่ีคนในชุมชนพูดถึงเก่ียวกับปัญหาสุขภาพการ  ด่ืมสุรา 

หรือกิจกรรมการลด เลิกด่ืมสุราหรือเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ของคนในชุมชน ให้ชุมชนฟัง 
- รณรงค์และ จัดกิจกรรมในชุมชนเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความต่ืนตัวใน  เรื่องการ

ลด เลิกด่ืมสุราหรือเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ ซ่ึงอาจมีการจัดกิจกรรมขึ้นภายในชุมชนหลาย  อย่าง เช่น 
การจัดบ้านต่างๆติดตามสถานที่ต่างๆ การจัดนิทรรศการ หรือการรณรงค์เพ่ือแก้ปัญหา  ภายในชุมชน 
เป็นต้น 

๗. ชุมชนสรุปบทเรียนการเรียนรู้การพัฒนาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสมาชิกกลุ่มและ  - 
การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพของสมาชิกกลุ่มเป็นช่วงๆ เพ่ือทราบว่าสมาชิกของกลุ่มมี
การเปลี่ยนแปลงหรือ มีพัฒนาการมากน้อยเพียงใด และมีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไร  และ เกิดผล
กระทบอะไรบ้างเกิดขึ้น เพ่ือสะท้อนถึงความส าเร็จของการพัฒนา  โดยใช้เครื่องมือการวัดสมรรถภาพ
ของร่างกาย สภาวะสุขภาพของสมาชิก ประเมินผล 

- การพูดคุยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของสมาชิกแต่ละ บุคคล เช่น 
สุขภาพดีขึ้น โรคภัยไข้เจ็บลดลง 

- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกอ่ืนๆ ทั้งในชุมชนและนอกชุมชน 
ขั้นตอนท่ี ๔ การประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานลดเลิกการด่ืมสุราหรือเครื่องด่ืมที่ มี 

แอลกอฮอล์ 
การประเมินความส าเร็จของการด าเนินงาน คือ การวัดผลจากการท างานว่าสิ่งที่ เราท า  ไป

เกิดผลอย่างไร มีปัจจัยใดท าให้เกิด และไม่เกิดผล โดยท าการประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของ  การ
ด าเนินการที่ได้วางแผนไว้ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนหรือไม่ เพียงใด เพ่ือน าผลที่ได้มา  ปรับปรุงการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพ และเกิดผลตามจุดมุ่งหมาย ดังนั้นการประเมินความส าเร็จ ของการด าเนินงาน
เพ่ือบรรลุพฤติกรรมที่พึงประสงค์การไม่ด่ืมสุราหรือเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ จึงต้องก าหนดแนวทางการ
ประเมินผลตามตัวชี้วัด และ เกณฑ์การปฏิบัติตามตัวชี้วัด รวมถึงพัฒนา เครื่องมือในการประเมินผล ทั้ง
การพัฒนาแผนงานโครงการ เพ่ือหาส่วนขาด และ ประเมินความ เปลี่ยนแปลงของสุขภาพ/พฤติกรรม
การด่ืมสุราหรือเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ในกลุ่มวัยท างาน เพ่ือเปรียบเทียบ และปรับปรุงการท างานให้มี
ประสิทธิภาพ โดย 

๑) การก าหนดแนวทางการประเมินผลตามตัวชี้วัด  และ เกณฑ์การปฏิบัติตามตัวชี้วัด 
เพ่ือให้ การด าเนินงานบรรลุตามพฤติกรรมที่พึงประสงค์ อย่างน้อยต้องก าหนด สิ่งที่จะประเมิน ตัวชี้วัด
และเกณฑ์ เครื่องมือ พ้ืนที่ และ ประชากรที่ประเมิน และ ผู้ท าการประเมิน  
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๒) พัฒนาเครื่องมือประเมินแผนงานโครงการ  เพ่ือหาส่วนขาด  และ ประเมินควา ม 
เปลี่ยนแปลงของสุขภาพ/พฤติกรรมการด่ืมสุราหรือเครื่องด่ืมที่ มีแอลกอฮอล์ของกลุ่มวัยท างานใน 
ชุมชนโดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นพ่ีเลี้ยง 

บทบาทของชุมชนในการประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานลดเลิกการด่ืมสุราหรือ 
เครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ มีดังนี้ 

๑. สมา ชิกกลุ่มทุกคนต้องมีการประเมิน ตน เอง  และ แผนงาน โคร งการ เพ่ือ ดูผล 
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองในเรื่องพฤติกรรมและผลกระทบต่อสุขภาพ โดยใช้ข้อมูลจากสมุด บันทึก
พฤติกรรม ๓อ.๒ส. และ ภาวะสุขภาพหลังด าเนินกิจกรรม 

๒. สมาชิกกลุ่มประเมินภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงของตนเองและ ภาวะสุขภาพใน 
ชุมชนโดยใช้ข้อมูลจากการประเมินตนเองและการประเมินของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเรื่องพฤติกรรม 
และภาวะสุขภาพ 

๓. สมาชิกต้องประเมินกลุ่มว่ามีความเข้มแข็งมากน้อยเพียงใดและอย่างไร 
๓.๑ ประเมินตนเองและน าผลมาเทียบกับเป้าหมายที่ต้ังไว้ 
๓.๒ น าผลการประเมินน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาพฤติกรรมการด่ืมสุราของ 

ตนเอง 
๔. ชุมชนต้องประเมินว่าชุมชนได้เรียนรู้และรับผลกระทบอย่างไรต่อการท ากิจกรรม  ของ

กลุ่ม 
๕. ประเมินผลแผนงานหรือโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการด่ืมสุรา  หรือ เครื่องด่ืม ที่ มี

แอลกอฮอล์ ซ่ึงประกอบด้วย สิ่งที่จะประเมิน ตัวชี้วัดและเกณฑ์ เครื่องมือ พ้ืนที่  และ ประชากร ที่
ประเมิน และ ผู้ท าการประเมินเพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามพฤติกรรมที่พึงประสงค์  เพ่ือเปรียบ 
เทียบ และปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ต่อไป 
 
๒.๕ งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

นวลตา อาภาคัพภะกุล ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมผู้ ด่ืมและผู้ขายยาดองวิถี
ชุมชนภาคใต้ กรณีศึกษา เขตชุมชนเมือง จังหวัดสงขลา” ผลการศึกษาพบว่า เม่ือกล่าวถึง “ยาดอง
เหล้า” หลายคนมองเห็นภาพยาดองที่มีผ้าแดงผูกไว้ท่ีฝาขวดขนาด ใหญ่ ที่ภายในมีทั้งรากไม้ สมุนไพร 
และสรรพสัตว์ท้ังหลายอยู่ในโหล /ขวดยาดองเหล้านั้น และมี การบอกเล่าสรรพคุณของยาดองเหล้าไป
ต่าง ๆ นา นา ตามตัวยาที่ผสมอยู่ เช่น ม้ากระทืบโรง นาง ครวญ เงาะป่า เป็นต้น ซุ้มยาดองเหล้าที่
ต้ังอยู่ในอ าเภอหาดใหญ่มีชื่อที่ใช้จ าหน่ายไม่แตกต่าง กัน ที่เปิดให้บริการเฉพาะในเขตเทศบาลในอ าเภอ
หาดใหญ่มีกระจายอยู่ทั่วไปมากกว่า ๕๐ ร้าน บางร้านเปิดขายมานานเป็นสิบปี แต่บางร้านเปิดบริการ
น้อยกว่า ๑ ปี บางแห่งก็ปิดบริการไปแล้ว ซ่ึงค าถามที่น่าสนใจคือ ซุ้มยาดองเหล้านั้นท าไมยังคงสภาพ
อยู่ได้ ประชาชนมาใช้บริการมากขึ้น หรือไม่ มาตรการในทางกฎหมาย การลงโทษระหว่างกลุ่มที่ ด่ืมยา
ดองเหล้า และสุราอ่ืน ๆ ควร เหมือนหรือต่างกันหรือไม่ ยาดองเหล้าเป็นเรื่องของวัฒนธรรมไทยหรือไม่ 
ควรอนุรักษ์ไว้หรือไม่ หรือประสิทธิภาพของสมุนไพรที่มีอยู่จะช่วยเป็นยาได้จริงหรือไม่ ค าถามดังกล่าว
ยังต้องการ ค าอธิบาย ทั้งในมิติของสังคม มิติของการจัดการปัญหาเชิงระบบ และมิติทางวัฒนธรรม การ 
วิจัยฉบับนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการค้นหาแนวคิดของกลุ่มผู้ที่เก่ียวข้องในชุมชน ได้แก่ ผู้ขายยา ดอง
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เหล้า ผู้ด่ืมยาดองเหล้า และประชาชนทั่วไปรวมถึงผู้ที่เก่ียวข้องกับผู้ด่ืมยาดองเหล้า เพ่ือจะได้  ทราบถึง
มุมมองของสังคมที่เป็นหน่วยย่อย ทั้งนี้หากสิ่งที่ศึกษาเป็นต้นเหตุของการเกิดปัญหาทาง สังคม สุขภาพ 
จะได้น าไปสู่การวางแนวทางในการจัดการปัญหาได้  

การมอง “ยาดองเหล้า” ในมุมมองที่แตกต่างกัน ท าให้เกิดการคิดร่วมกัน และแยกประเด็น 
ข้อดีข้อเสียของยาดองเหล้า ขณะเดียวกันก้มีการกล่าวถึงบทบาทของภาครัฐที่ควรจะต้องเข้ามามี ส่วน
ในการแก้ไขปัญหามากขึ้น ดังเช่น กระทรวงสาธารณสุข บทบาทในองค์การอาหารและยา กรมแพทย์
แผนไทย ส านักงานคุ้มครองผู้บริโภค สรรพสามิต นักกฎหมาย ต ารวจ องค์กรชุมชน และ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การมอง “ยาดองหล้า” ในหลากหลายมิติทั้งด้านบุคคล จิตใจ ความเชื่อ สังคม 
และ จิตวิญญาณ จากการมี “ซุ้มยาดองเหล้า” ในชุมชน จะช่วยให้ชุมชนเกิด ความตระหนัก และ
ร่วมกันดูแลซ่ึงกันและกัน อย่างไรก็ตาม ในประเด็นทางกฎหมายก็ต้องมีการ วางมาตรการที่ชัดเจน ด้าน
สุขภาพอนามัยต้องมีการให้ความรู้ ผลกระทบต่อสุขภาพที่ถูกต้อง ทั้ง ผู้ขายยาดองเหล้าและผู้ ด่ืมยาดอง
เหล้า รวมถึงการจัดมาตรการที่จะลดจ านวนผู้ด่ืมยาดองเหล้า รายใหม่  

ผลการศึกษานี้ สามารถน าไปสู่การวางนโยบายทางก าหมายและมาตรการทางสังคมใน การ
แก้ไขปัญหาการด่ืมสุราโดยรวมหรือการด่ืมยาดองเหล้าในปริมาณที่เป็นอันตรายต่อทั้งตนเอง และ
ผู้อ่ืน๖๑ 
 พัทธรา ลีฬหวรงค์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบจ าลองการประเมินความคุ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ของมาตรการสร้างเสริมสุขภาพในประเทศไทย : กรณีศึกษามาตรการควบคุมการบริโภค
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์” ผลการ วิจัยพบว่า การศึกษานี้จะแสดง ตัวอย่างการน า แบบจ าลองทา ง
เศรษฐศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นไปใช้ประโยชน์ในการท านายปีชีวิต  ปีสุขภาวะ และต้นทุนจากการนอน
โรงพยาบาลตลอดชีวิตของผู้ด่ืม ได้แก่ การเป็นผู้ ด่ืมหนัก (Binge drinker) และไม่หนัก (Non-binge 
drinker) และตามคะแนน AUDIT ทั้ง ๔ ระดับ ได้แก่ด่ืมแบบเสี่ยงต่ า  (คะแนน ๐-๗) ด่ืมแบบเสี่ยง 
(คะแนน ๘-๑๕) ด่ืมแบบอันตราย (คะแนน ๑๖-๑๙) และด่ืมแบบติด (คะแนนมากกว่า  ๒๐) และมีเศรษ
ฐานะแบ่งเป็น ๕ ระดับตามระดับรายได้ครัวเรือน โดยวิเคราะห์แยกตามอายุ (๒๐, ๓๐,๔๐ และ ๕๐ ปี) 
ในส่วนของผลการวิเคราะห์ต้นทุนอรรถประโยชน์ของโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา  เม่ือเปรียบเทียบกับ
เพดานความคุ้มค่าที่  ๑๖๐,๐๐๐ บาทต่อปีสุขภาวะ พบว่าโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาที่
ด าเนินการในระดับประเทศและระดับชุมชนมีความคุ้มค่าทั้งเพศชายและเพศหญิง  โดยมีอัตราส่วน
ต้นทุนต่อประสิทธิผลส่วนเพ่ิมของการมีมาตรการระดับชุมชนคือ  ๒๑,๗๔๕ บาท ในเพศชายและ 
๓๖,๐๓๗ บาท ในเพศหญิง และที่ระดับความเต็มใจจ่ายที่  ๑๖๐,๐๐๐ บาทต่อปีสุขภาวะพบว่าผู้ที่ ด่ืม
ระดับเสี่ยง ระดับอันตรายและแบบติดมีโอกาสที่จะมีความคุ้มค่าประมาณร้อยละ ๙๙ ในเพศชายและ
มากกว่าร้อยละ ๘๐ ในเพศหญิง๖๒ 

                                                 
๖๑

 นวลตา อาภาคัพภะกุล, “การศึกษาพฤติกรรมผู้ด่ืมและผู้ขายยาดองวิถีชุมชนภาคใต้ กรณีศึกษา 
เขตชุมชนเมือง จังหวัดสงขลา”, รายงานการวิจัย, (สสส. : ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, ๒๕๕๒). 

๖๒ พัทธรา ลีฬหวรงค์, “การพัฒนาแบบจ าลองการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของ
มาตรการสร้างเสริมสุขภาพในประเทศไทย : กรณีศึกษามาตรการควบคุมการบริโภคเคร่ือง ด่ืมแอลกอฮอล์” , 
รายงานการวิจัย, (สสส. : ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, ๒๕๖๑). 



๕๕ 
 

ทศพล วงษ์ระบิลนาม ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “โครงการออกแบบ สื่อสิ่งพิมพ์รณรงค์งดเหล้า
เข้าพรรษา BUDDHIST LENT ALCOHOL SOBERITY PRINT AD DESIGN PROJECT ผลการศึกษา
พบว่า โครงการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษามีวัตถุประสงค์เพ่ือ  ที่จะตระหนักให้  เห็น
โทษของการด่ืมสุราที่เกิดขึ้นกับตนเองหรือบุคคลอ่ืนหรือแม้เกิดความสูญเสียตามมาก็ตามและ เป็นการ
สร้างจิตส านึกให้กับเยาวชนไทยหันมาปฏิบัติกิจกรรมที่มีประโยชน์มากกว่าการด่ืมสุรา  เช่น การออก
ก าลังกาย การร้องเพลง การอ่านหนังสือเป็นต้น เพราะวัยรุ่นส่วนใหญ่หรือประชาชน ในสังคมปัจจุบัน
นั้นไม่ค่อยจะใส่ใจกับการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตนเองมากนัก  จึงเกิดการ เจ็บป่วยขึ้นตามมา
มากมาย ดังนั้นการดุแลสุขภาพร่างกายของตนเองก็ถือว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง  เพราะถ้าหากร่างกาย
เราไม่มีความพร้อมในการกระท ากิจกรรมใดๆก็ตามก็อาจจะส่งผลให้สิ่งที่ เรา  จะกระท านั้นไม่ได้ผลดี
เท่าที่ควร  

การด่ืมที่ไม่เป็นประโยชน์ก็เช่นกัน ก็สามารถส่งผลให้ร่างกายเราไม่มีประสิทธิภาพตามมา
ด้วย เช่นกัน ดังนั้นเพ่ือการเชิญชวนให้เยาวชนไทย หรือประชาชนหันมาสนใจในเรื่องสุขภาพมากขึ้นจึง 
ควรมีสิ่งกระตุ้นให้เยาวชน หรือประชาชนจึงต้องมีการท าสื่อสิ่งพิมพ์ขึ้นมาเพ่ือเป็นการเชิญชวนให้  หัน
มาใส่ใจสุขภาพและให้เห็นโทษของการด่ืมไม่เหมาะสมว่าจะเกิดผลตามมาอย่างไร  การออกแบบสื่อ
สิ่งพิมพ์ที่หลากหลายมากขึ้นกว่าที่มีอยู่ ก็เป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้หันมา สนใจในเรื่องการด่ืมมาก
ขึ้น การสร้างสีสันของสื่อ หรือแม้กระทั่งข้อความที่จะสื่อให้เห็นถึงผลเสีย ที่ตามมาจากการด่ืมสุราก็จะ
เป็นจุดสนใจด้วยเช่นกัน  

ดังนั้นโครงการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์รณรงค์นี้ จึงเปรียบเสมือนกระจกเงาที่สะท้อนให้เห็นผล
ที ่เกิดตามมาหลังจากการด่ืมสุรา การจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ส่วนใหญ่จึงจะเน้นเรื่องสี  ที่จะเกิดจากผลของ 
การด่ืม เช่น สีด าจะสื่อให้เห็นถึงความตาย สีแดง จะสื่อถึงการ ได้รับความเจ็บปวดหรือบาดเจ็บจาก 
การเกิดอุบัติเหตุต่างๆและ ข้อความที่ใช้ในการประกอบสื่อก็จะเน้นความรุนแรงของโทษที่จะ  เกิดขึ้น
จากการด่ืมสุรา เพ่ือเป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจให้กับผู้พบเห็น๖๓ 

ณัฐพล สงวนทรัพย์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคมเชิงเครือข่าย 
ในโครงการรณรงค์เพ่ือลดการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์  ของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ” การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากลยุทธ์การสื่อสาร
การตลาดเพ่ือสังคมเชิงเครือข่าย ในโครงการรณรงค์เพ่ือลดการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์  ของ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยผู้วิจัยศึกษา ๓ โครงการหลักประจ าปี 
๒๕๕๒ ได้แก่ โครงการรณรงค์ไม่ให้เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์เป็นของขวัญปีใหม่  โครงการงดเหล้ า
เข้าพรรษา และโครงการรับน้อง ปลอดเหล้า โดยผู้วิจัยวิเคราะห์รูปแบบการรณรงค์เชิงเครือข่ายในการ
ก าหนดวาระข่าวสารในสื่อมวลชน และค้นหาปัจจัยความส าเร็จของการด าเนินกลยุทธ์การสื่อสาร
การตลาดเพ่ือสังคมเชิงเครือข่าย ในโครงการรณรงค์เพ่ือลดการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์  ของ สสส. 
โดยใช้ระเบียบวิจัย ๑. การสัมภาษณ์ เจาะลึก (In-depth interview) ๒. การวิเคราะห์ตัวบท ( Textual 
                                                 

๖๓
 ทศพล วงษ์ระบิลนาม ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง “โครงการออกแบบ ส่ือส่ิงพิมพ์รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา 

BUDDHIST LENT ALCOHOL SOBERITY PRINT AD DESIGN PROJECT, ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรม 
(ออกแบบนิเทศศิลป์), (มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, ๒๕๕๑). 
 



๕๖ 
 

analysis) จากแหล่งข้อมูลสื่อโฆษณา ประเภทภาพยนตร์โฆษณาโทรทัศน์  และสื่อสิ่งพิมพ์ ๓. การ
วิเคราะห์เอกสาร (Documentation analysis) แผนงานรณรงค์ และข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ
ลงเนื้อหาที่เก่ียวกับทั้ง ๓ โครงการ ผลการวิจัยพบว่า สสส. มีการใช้ส่วนประสมทางการตลาดเพ่ือสังคม 
(Social marketing mix) ที่หนุนเสริมกัน โดยเฉพาะในกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาด (Promotion 
strategy) กลยุทธ์นโยบายและการบังคับใช้กฎหมาย (Policy & law enforcement strategy) และกล
ยุทธ์สาธารณชน (Public strategy) ส่วนรูปแบบการรณรงค์เชิงเครือข่าย  พันธมิตร มีลักษณะการ
สื่อสาร แบบตัววาย (The Y network) เป็นหลั ก โดยผสมผสานกับลั กษณะอ่ืนๆ ทั้งลักษณะ
ความสัมพันธ์แบบเป็นทางการ (Formal relation) และไม่เป็นทางการ ( Informal relation) แต่มีการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ การรณรงค์ร่วมกัน โดยมีการ เรียกร้องผ่านสื่อ (Media advocacy) และร่วมมือ
กับพันธมิตรสื่อมวลชน จึงน าไปสู่การขับเคลื่อนวาระการรณรงค์  (Campaign agenda) ให้เข้าไป
ก าหนดวาระข่าวสาร (Media agenda) ในสื่อมวลชนได้ นอกจากนี้ ปัจจัยความส าเร็จของการด าเนิน
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคมเชิงเครือข่าย เกิดจากการบูรณาการกันระหว่างกลยุทธ์การสื่อสาร
การตลาดเพ่ือสังคม และการรณรงค์เชิงเครือข่าย จนน าไปสู่การก าหนดวาระข่าวสารในสื่อมวลชน โดย
มี สสส. เป็นผู้ก าหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนวาระรณรงค์ร่วมกันของเครือข่ายพันธมิตรภายใต้  พรบ. 
ควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑๖๔ 

เนติพรรณ ศรีมาจันทร์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพของการรณรงค์ในโครงการ  DNA 
(Drink No Alcohol) สายพันธุ์ใหม่ไร้แอลกอฮอล์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพขององค์กรและ
เครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ ศึกษาการออกแบบสารและรูปแบบการใช้สื่อเพ่ือรณรงค์การไม่
ด่ืมแอลกอฮอล์ในวัยรุ่น รวมทั้งศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  DNA การ
วิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quality Research) โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 
Interview) รวมทั้งการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน ๒๑ กลุ่ม ทั้งนี้มีกลุ่มผู้ด าเนินโครงการ ๓ กลุ่ม อันได้แก่ ๑. ส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 
(สคล.) ๒. บริษัทสปิริชวล เอ็นเตอร์เทนเม้นท์  จ ากัด ๓. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  (ครูที่ปรึกษา
โครงการ และกลุ่มนักเรียน) จ านวน ๗ โรงเรียนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยใช้การวิเคราะห์เชิง
พรรณา (Descriptive Research) ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า  ประสิทธิภาพด้านองค์กร
และเครือข่ายของทั้ง ๓ องค์กร มีประสิทธิภาพในระดับที่ดี การประสานงานระหว่างองค์กรมีการเอ้ือกัน
ในด้านการด าเนินงาน ซ่ึงทุกองค์กรจะมีหน้าที่หลักและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่แตกต่างกัน  
ประสิทธิภาพด้านการออกแบบสาร พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ชอบสื่อนิตยสารมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ 
โปสการ์ดล้อเลียนโฆษณาเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์  และน้อยที่สุด ได้แก่ สื่อเว็บไซต์ ประสิทธิภาพด้าน
รูปแบบการใช้สื่อ พบว่า การใช้สื่อกิจกรรมมีประสิทธิภาพมากที่สุด รองลงมา คือ สื่อบุคคล นอกจากนี้
ผลการวิจัยด้านพฤติกรรมของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้ง  ๓ กลุ่ม อันได้แก่ นักเรียนชมรม DNA 
Club นักเรียนชายหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และนักเรียนชายหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่เกิดการรับรู้ในเรื่องของแอลกอฮอล์มากขึ้น แต่ยังไม่ถึงการเปลี่ยนแปลงระดับ
                                                 

๖๔ณัฐพล สงวนทรัพย์, “กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดเพ่ือสังคมเชิงเครือข่าย ในโครงการรณรงค์เ พ่ือลด
การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ”, รายงานการวิจัย , 
(กรุงเทพมหานคร : ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, ๒๕๕๑). 



๕๗ 
 

พฤติกรรม แต่ถ้าจะให้มีการเปลี่ยนแปลงในระดับพฤติกรรมน่าจะต้องใช้เวลาและได้ซึมซับในเรื่ องของ
แอลกอฮอล์จากการรณรงค์อย่างต่อเนื่องให้มากขึ้น ส าหรับข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป  ผู้วิจัย
เล็งเห็นว่าโครงการรณรงค์ด้านแอลกอฮอล์ในเยาวชน  ถือเป็นโครงการที่ควรศึกษาต่อในระดับการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เนื่องจากวัตถุประสงค์ของโครงการ  DNA คือการรณรงค์เพ่ือการไม่ด่ืม
แอลกอฮอล์  ดังนั้นจึงควร ศึกษา ต่อไปว่า  เม่ือ มีการ จัดกา รรณรงค์อย่าง ต่อเนื่ องแล้วจะท าให้
กลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้  แล้วน าไปสู่การไม่ด่ืมแอลกอฮอล์ได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้
หรือไม่๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

๖๕เนติพรรณ ศรีมาจันทร์, “ประสิทธิภาพของการรณรงค์ในโครงการ DNA (Drink No Alcohol) สาย
พันธ์ุใหม่ไร้แอลกอฮอล์”, วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต, ( บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 
๒๕๕๒). 



๕๘ 
 

๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
โครงการวิจัยนี้มุ่งศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่ เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมของ

พระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ เชิงพุทธบูรณาการ ใน
จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ 

๑) แนวคิดเก่ียวกับการมส่วนร่วมของโคเฮ็นและอัฟฮอฟ (Cohen and Uphoff. ๑๙๘๑:
๖) มี ๔ ด้านคือ ๑. การมีส่วนร่วมการตัดสินใจว่าควรท าอะไรและท าอย่างไร ๒. การมีส่วนร่วม
เสียสละในการพัฒนา รวมทั้งลงมือปฏิบัติตามที่ได้ตัดสินใจ ๓. การมีส่วนร่วมในการแบ่งปั น
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน ๔. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ 

๒) แนวคิดเก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาะของประชาชนแนวพุทธ ของพระพรหมคุณาภรณ์ 
(ป.อ. ปยุตฺโต) ๒๕๔๙: ๑๒๖-๑๒๙ มี ๔ ด้านคือ ๑. ด้านกายภาวนา ๒.ด้านศีลภาวนา ๓. ด้านจิตต
ภาวนา ๔. ด้านปัญญาภาวนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๒.๔ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

แนวคิดเก่ียวกับการมส่วนร่วม  
๔ ด้านคือ 
๑. การมีส่วนร่วมการตัดสินใจ 
๒. การมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติ  
๓. การมีส่วนร่วมในการแบ่งปัน
ผลประโยชน์  
๔. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

แนวคิดเก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาะ
ของประชาชนแนวพุทธ 

 ๔ ด้านคือ  
๑. ด้านกายภาวนา  
๒.ด้านศีลภาวนา  
๓. ด้านจิตตภาวนา  
๔. ด้านปัญญาภาวนา 

การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
เสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่าย
ทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิง

พุทธบูรณาการใน จังหวัดนนทบุรี 



 

บทที่ ๓ 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทาง
สังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการใน จังหวัดนนทบุรี”  เป็นการวิจัยแบบผสมผสานเน้นการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participation Action Research) โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะของวัดและหมู่บ้าน
ต้นแบบในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทา งสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ เชิงพุทธบูรณาการใน
จังหวัดนนทบุรี , พัฒนากิจกรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่
เชิงพุทธบูรณาการใน จังหวัดนนทบุรีและพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการเสริมสร้างสุขภาวะ
และเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี 
 
๓.๑ รูปแบบการศึกษาวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participation 
Action Research) โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
โดยใช้ระยะเวลา ๑๐ เดือน (พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึง กันยายน ๒๕๖๒) เพ่ือศึกษาลักษณะของวัดและ
หมู่บ้านต้นแบบในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ เชิงพุทธบูรณาการ
ในจังหวัดนนทบุรี , พัฒนากิจกรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่
เชิงพุทธบูรณาการใน จังหวัดนนทบุรีและพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการเสริมสร้างสุขภาวะ
และเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี โดยมีวิธีการศึกษาใน ๓ 
ลักษณะ ได้แก่ 

๑. การศึกษาในเชิงเอกสาร (Documentary study) เพ่ือค้นหาข้อมูลความรู้ เก่ียวกับ
ศึกษาลักษณะของวัดและหมู่บ้านต้นแบบในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลด
เหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี ใน ๒ ด้านคือ 

(๑) บริบทท่ัวไปของวัดและชุมชน (ด้านกายภาพ) 
(๒) สถานการณ์เก่ียวกับเหล้าและบุหรี่ภายในวัดและชุมชน 
จากเอกสารและรายงานการวิจัยที่เก่ียวข้อง 
๒. การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Study) โดยแบ่งออกเป็น ๔ ระยะ คือ 

ระยะท่ี ๑ เป็นการถอดบทเรียนวัดหรือชุมชนท่ีมีการด าเนินการในการ เสริมสร้าง
สุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนท บุรี ซ่ึ ง
คณะผู้วิจัยเลือกวัดบางอ้อยช้าง ต าบลบางสีทอง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เป็นวัดต้นแบบใน
การถอดบทเรียนในครั้งนี้ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ซ่ึงประกอบด้วย เจ้าอาวาส 
พระสงฆ์ ผู้น าชุมชน และชาวบ้านรอบวัดบางอ้อยช้าง จ านวน ๑๘ รูป/คน 



๖๐ 
 

ระยะท่ี ๒ เป็นการจัดกิจกรรม “อธิษฐานจิตเข้าพรรษา ลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ 
เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา” ร่วมกับเครือข่าย ในขั้นตอนนี้คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดกิจกรรม 
“อธิษฐานจิตเข้าพรรษา ลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่  เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา ” ร่วมกับเครือข่า ย 
ประกอบด้วยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดบางอ้อยช้าง โรงเรียน
วัดบางอ้อยช้าง เทศบาลต าบลบางสีทอง ชุมชนต าบลบางสีทอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บางสีทอง ลักษณะกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษหัวข้อ โทษและภัยของเหล้าและบุหรี่ 
บรรยายโดยพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับเหล้าและบุหรี่ 
บรรยายโดยต ารวจ ร่วมถึงกิจกรรมอธิษฐานบารมี ลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่  เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา 
โดยเจ้าอาวาสวัดบางอ้อยช้าง 

ระยะท่ี ๓ เป็นการขยายกิจกรรมไปยังพ้ืนท่ีต่างๆในจังหวัด ขั้นตอนนี้คณะผู้วิจัย
ได้คัดเลือกวัดในจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน ๘ วัด คือ ๑) วัดเชิงเลน ๒) วัดโพธิ์ เผือก 
๓) วัดอ่วมอ่อง ๔) วัดโมลี ๕) วัดชลประทาน ๖) วัดโตนด ๗) วัดบ่อ ๘) วัดหงส์ทอง ซ่ึงเป็นการน าเอา
กิจกรรม “อธิษฐานจิตเข้าพรรษา ลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่  เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา ”ข้างต้นซ่ึงถอด
บทเรียนมาจาดวัดบางอ้อยช้าง จังหวัดนนทบุรี มาด าเนินการยังวัดต่างๆ โดยมีเป้าหมายของการจัด
กิจกรรมคือจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม วัดละไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน รวมทั้งสิ้น ๑,๖๐๐ คน 

ระยะท่ี ๔ เป็นการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย  ใน
ขั้นตอนนี้คณะผู้ วิจัย ได้ เชิญภา คีเครือข่ายจ า นวน  ๖ แห่ ง ประกอบด้วยคณะสั งคมศา สตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดบางอ้อยช้าง โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง เทศบาลต าบล
บางสีทอง ชุมชนต าบลบางสีทอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางสีทอง  มาจัดท าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และ
กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะในการลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการ สร้างและพัฒนาเครือข่ายการ
สร้างสุขภาวะเพ่ือการลดปัจจัยเสี่ยงบุหรี่และสุราในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี และพัฒนานโยบายเพ่ือการ
รณรงค์งดปัจจัยเสี่ยงบุหรี่และสุราในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี 

๓. การศึกษาเชิงนโยบาย (Policy Study) เพ่ือน าเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในการ
เสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี โดย
การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key-Informant) และน าเสนอในรูปแบบของรายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ 
 
๓.๒ พ้ืนท่ีศึกษา ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participation 
Action Research) คณะผู้วิจัยได้เลือกเอาวัดบางอ้อยช้าง ต าบลบางสีทอง อ าเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี เป็นวัดต้นแบบในการถอดบทเรียนและจัดกิจกรรม “อธิษฐานจิตเข้าพรรษา ลด ละ เลิก 
เหล้า บุหรี่ เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา” และขยายกิจกรรมไปยังวัดต่างๆในจังหวัดนนทบุรี จ านวน ๘ วัด
ได้แก่ ๑) วัดเชิงเลน ๒) วัดโพธิ์เผือก ๓) วัดอ่วมอ่อง ๔) วัดโมลี ๕) วัดชลประทาน ๖) วัดโตนด ๗) วัด
บ่อ ๘) วัดหงส์ทอง 



๖๑ 
 

ส าหรับประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ การวิจัยในเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ได้
ก าหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ ประชาชนที่
เดินทางมาบ าเพ็ญกุศลเนื่องในวันธรรมสวนะของ วัดบางอ้อยช้าง วัดเชิงเลน วัดโพธิ์ เผือก  วัดอ่ว
มอ่อง วัดโมลี  วัดชลประทาน  วัดโตนด  วัดบ่อ  วัดหงส์ทอง จ านวน ๑,๘๐๐ คน 

ส่วนผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key-Informant) ประกอบด้วย เจ้าอาวาส ผู้น าชุมชน ภาคีเครือข่าย 
และตัวแทนประชาชน จ านวน ๑๘ รูป/คน 

 

๓.๓ เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย  
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยประกอบด้วย 

๑. แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับลักษณะของวัดและหมู่บ้านต้นแบบ
ในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัด
นนทบุรี และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้า
บุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี 

๒. แบบส ารวจความคิดเห็น ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการกิจกรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะ
และเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี 

๓. แบบฟอร์มในการร่วมกิจกรรมอธิษฐานจิต ซ่ึงออกแบบโดยโครงการเสริมสร้างสุขภาวะ
และเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการ 

 
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูลและการปฏิบัติการทดลองการวิจัย 

คณะผู้วิจัย ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย เพ่ือให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการ
ศึกษาวิจัย โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและทดลองการวิจัย ดังนี้  

ระยะท่ี ๑ เป็นการถอดบทเรียนวัดต้นแบบ และการจัดกิจกรรมของวัดต้นแบบ  คณะผู้วิจัย
ท าการเก็บรวมรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการบันทึกเสียง บันทึกภาพ และการจดบันทึก 

ระยะท่ี ๒ เป็นจัดกิจกรรมของวัดเครือข่าย คณะผู้วิจัยท าการเก็บรวมรวมข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก โดยการบันทึกเสียง บันทึกภาพ และการจดบันทึก รวมถึงเก็บรวมรวมข้อมูลจากการ
แจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ Google ฟอร์ม  

ระยะท่ี ๓ เป็นการพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่าย
ทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี  คณะผู้วิจัยท าการเก็บรวมรวม
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการบันทึกเสียง บันทึกภาพ และการลงนามในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย (MOU) 
 

 

 



๖๒ 
 

๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
เม่ือได้มีการศึกษาในเชิงปฏิบัติการแล้ว ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน

ดังต่อไปนี้ 
๑. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ มุ่งเน้นการวิเคราะห์โดยการสรุปตามสาระส าคัญด้าน

เนื้อหาที่ก าหนดไว้ โดยวิเคราะห์ 
๑) ลักษณะของวัดและหมู่บ้านต้นแบบในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทาง

สังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี  
๒) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลด

เหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี 
ส าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพด าเนินการวิเคราะห์โดยอาศัยเกณ์์วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

๒. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เน้นการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบส ารวจความคิด
เห็นของกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๔๐๐ คน โดยมีขั้นตอนการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

๑) เลือกแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ในการตอบไปวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS/PC (Statistical Package for the Social Science) 

๒) แบบสอบถามตอนที่ ๑ ซ่ึงเป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยพ้ืนฐานของกลุ่ม
ตัวอย่าง  

๓) แบบสอบถามตอนที่ ๒ ซ่ึงเป็นข้อมูลความคิดเห็นของผู้ เข้า ร่วมโครงการเก่ียวกับ
กิจกรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ เชิงพุทธบูรณาการ ใน
จังหวัดนนทบุรี โดยท าการวิเคราะห์โดยค านวณหาค่าความถี่  ค่าร้อยละ คะแนนเฉลี่ย ( X̅) ค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นรายข้อและรายด้าน และเฉลี่ยรวมทุกด้าน โดยมีเกณ์์ในการพิจารณา
ค่าเฉลี่ยของคะแนน เพ่ือให้เห็นระดับของการจัดกิจกรรมในแต่ละด้าน จากกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย     ๑.๐๐ - ๑.๕๐  =  มีความเหมาะสมในระดับน้อยมาก 
ค่าเฉลี่ย     ๑.๕๑- ๒.๕๐   =  มีความเหมาะสมในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย     ๒.๕๑- ๓.๕๐   =  มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย     ๓.๕๑- ๔.๕๐   =  มีความเหมาะสมในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย     ๔.๕๑- ๕.๐๐   =  มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 
๔) น าข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติเพ่ือศึกษาค่าเป็นกลางทางสถิติ และเพ่ือการวิเครา ะห์ปัจจัย

ข้อมูลพ้ืนฐานส่วนบุคคลกับความคิดเห็นที่มีต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะ
และเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการใน จังหวัดนนทบุรี 

๕) การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลโดยการเชื่อมโยงแนวคิดทฤษฎีที่ได้กล่าวแล้ว เพ่ือให้เห็น
ชุดความรู้ กระบวนการ และการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทาง
สังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการใน จังหวัดนนทบุรี 
 

 

 



๖๓ 
 

๓.๖ การน าเสนอผลการศึกษาวิจัย 
การน าเสนอข้อมูลจะอยู่ใน ลักษณะกา รพรรณนาความ ( Descriptive Presentation) 

ประกอบตารางและการพรรณนาความประกอบการบรรยายเหตุการณ์ที่เก่ียวข้องกับข้อมูลพ้ืนฐาน
องค์ความรู้ และนวัตกรรมที่เก่ียวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะและ
เครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการใน จังหวัดนนทบุรี 



 
บทที่ ๔ 

ผลการศึกษาวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่าย
ทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี”  เป็นการวิจัยแบบผสมผสานเน้นการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participation Action Research) โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะของวัดและหมู่บ้าน
ต้นแบบในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ เชิงพุทธบูรณาการใน
จังหวัดนนทบุรี , พัฒนากิจกรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่
เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรีและพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการเสริมสร้างสุขภาวะ
และเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี  ทั้งนี้ผลการศึกษาวิจัย
แบ่งออกเป็น ๔ ตอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 ตอนที่ ๑ ผลการศึกษาลักษณะของวัดและหมู่บ้านต้นแบบในการเสริมสร้างสุขภาวะและ
เครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี 
 ตอนที่ ๒ ผลการศึกษากิจกรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลด
เหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี 
 ตอนที่ ๓ ผลการศึกษาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่าย
ทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี 
 ตอนที่ ๔ องค์ความรู้จากการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 
 

ตอนท่ี ๑ ผลการศึกษาลักษณะของวัดและหมู่บ้านต้นแบบในการเสริมสร้างสุขภาวะ
และเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  คณะผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือกวัดและหมู่บ้านต้นแบบ ในการ
เสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี  โดย
ใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกดังนี้ 
 ๑. เป็นวัดหรือหมู่บ้านที่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ชุมชนขนาดใหญ่ มีจ านวนครัวเรือนไม่น้อยกว่า 
๓๐๐ หลังคาเรือน และประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
 ๒. เป็นวัดหรือหมู่บ้านที่ด าเนินการเก่ียวกับการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทาง
สังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม และมีหน่วยงานหรือส่วนงานให้การ
สนับสนุนมากกว่า ๓ แห่ง 
 จากเกณฑ์ข้างต้น คณะผู้วิจัยได้คัดเลือกเอาวัดบางอ้อยช้าง ต าบลบางสีทอง อ าเภอบาง
กรวย จังหวัดนนทบุรี เป็นวัดต้นแบบในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้า
บุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี 
 ทั้งนี้ วัดบางอ้อยช้าง ต าบลบางสีทอง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีลักษณะส าคัญ
ดังนี้ 

(๑) บริบทท่ัวไปของวัด (ด้านกายภาพ) 
 

 
 

แผนภาพท่ี ๔.๑ ภาพอุโบสถวัดบางอ้อยช้าง ต าบลบางสีทอง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
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วัดบางอ้อยช้าง สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ.๒๓๐๔ ในสมัยอยุธยา วัดนี้ ต้ังชื่อตามชื่อหมู่บ้าน
บางอ้อยช้าง มีโบราณวัตถุที่ส าคัญมากเก็บรักษาไว้เป็นต านานมาก อาทิ รอยพระพุทธบาท พระศรี
ศาสดา สมุดข่อย เครื่องถ้วย ตู้พระธรรม ฯลฯ โดยเฉพาะรอยพระพุทธบาทจ าลอง มีประวัติว่า ท่าน
พระอธิการทองอยู่ (พระครูนวกรรมโกศล) เจ้าอาวาสวัดบางอ้อยช้างองค์แรก ได้ธุดงค์ขึ้นไปทาง
ภาคเหนือ เพ่ือหาไม้น ามาสร้างวัด ได้พบรอยพระพุทธบาทจ าลองในป่า จึงได้อาราธนาลงแพไม้มา
พร้อมกับพระศรีศาสดาที่พบที่พิษณุโลก เม่ือ พ.ศ.๒๓๓๙  

ต่อมาเม่ือ พ.ศ.๒๕๓๕ จึงได้มีการจัดสร้างพระมณฑปเพ่ือประดิษฐานรอยพระพุทธบาท
จ าลอง มีลวดลายมงคล ๑๐๘ ประการ ซ่ึงเป็นที่นิยมในสมัยรัตนโกสินทร์ ประวัติศาสตร์วัดบาง
อ้อยช้างยังมีความส าคัญอีกมากมาย อาทิ ความเก่ียวข้องกับพระพุทธรูป “พระศรีศาสดา” ที่มีพุทธ
ลักษณะที่งดงามและเป็นพระพุทธศักด์ิสิทธ์ิของเมืองพิษณุโลก เรื่องราวก่อนไปประดิษฐานที่วัดบวร
นิเวศวิหารนั้นได้มาประดิษฐานที่วัดบางอ้อยช้างเป็นแห่งแรก หลวงพ่อพระร่วง หรือ หลวงพ่อว่าว 
เดิมประดิษฐานอยู่บนศาลาการเปรียญวัดบางอ้อยช้าง มีความศักด์ิสิทธิ์ปาฎิหาริย์เป็นอย่างยิ่ง 
ปัจจุบันได้อัญเชิญไปประดิษฐาน ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร เพ่ือเฉลิมพระ
ราชศรัทธาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหากฐินวัดบางอ้อยช้าง การเสด็จพระราช
ด าเนินมาทรงถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดบางอ้อยช้าง ทางชลมารคโดยกระบวนเรือกลไฟ เม่ือวันที่ ๑๖ 
ตุลาคม พ.ศ.๒๔๔๖ ยังคงอยู่ในความทรงจ าชาวชุมชนวัดบางอ้อยช้างและจังหวัดนนทบุรีร่องรอย
เรื่องราวของวัดบางอ้อยช้างที่เก่ียวข้องกับ สมัยอยุธยาตอนปลาย เช่น ขุนหลวงหาวัด และ สมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตของชุมชนคนบางอ้อยช้างที่ปรากฎ
หลักฐานถึงการมีอยู่ของชุมชนอย่างชัดเจน รวมถึงทัศนียภาพอันงดงามตลอดสองฝั่งแม่น้ า เจ้าพระยา
สายเก่าท าให้วัดอ้อยช้างเป็นวัดที่ทรงคุณค่าเปี่ยมด้วยความภาคภูมิใจของชาวนนทบุรี 

รายละเอียดสถานที่ต้ังอยู่ที่ ๗๙ บ้านบางอ้อยช้าง คลองบางกอกน้อย ม.๒ ต าบลบางสี
ทอง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  ปูชนียวัตถุที่ส าคัญของวัดบางอ้อยช้างพระประธานในอุโบสถ
เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิพระรัศมีเปลวสูง  เม็ดพระศกเล็กเป็นหนามขนุน วงพระพักตร์เหลี่ยม พระ
พักตร์แบน พระวรกายต้ังตรง พระหัตถ์วางหงายบนพระเพลา พระหัตถ์ข้างขวาทับพระหัตถ์ข้างซ้าย 
พระบาทข้างขวาทับพระบาทข้างซ้าย ขนาดหน้าตักกว้าง ๑.๘ เมตร สูงจากยอดพระรัศมีถึงพระบาท 
๒.๗ เมตร ประดิษฐานบนฐานชุกชี ภายใต้เศวตฉัตร ๓ ชั้นพระศรีศาสดา (ใหม่)  ความเก่ียวข้อง
ระหว่างพระพุทธรูปพระศรีศาสดากับวัดบางอ้อยช้าง เนื่องจากมีหลักฐานต่างๆ กล่าวว่า พระครูน
วกรรมโกศล อดีตเจ้าอาวาสวัดบางอ้อยช้าง เป็นผู้อัญเชิญพระศรีศาสดาลงมาจากวัดพระศรีรัตนมหา
ธาตุ จังหวัดพิษณุโลก มาประดิษฐาน ณ วัดบางอ้อยช้าง แม้เพียงชั่วระยะเวลาไม่นาน แต่ก็ท าให้เห็น
ความส าคัญของวัดในฐานะที่เคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปส าคัญของแผ่นดิน เพ่ือเป็นอนุสรณ์ค า
ถึงถึงอดีตกาลที่พระศรีศาสดาเคยประดิษฐาน   ร าลึกถึงกิจส าคัญของพระครูนวกรรมโกศล อดีตเจ้า
อาวาสวัดบางอ้อยช้าง ผู้อุตสาหะบากบั่นธุดงค์ขึ้นไปอัญเชิญพระศรีศาสดาจากหัวเมืองเหนือมา
ประดิษฐาน ณ วัดบางอ้อยช้าง 

รอยพระพุทธบาทส าริดจ าลอง  ประดิษฐานในมณฑป หล่อด้วยทองส าริด ยาว ๕๔ นิ้ว 
กว้าง ๑๙.๕ นิ้ว น้ าหนัก ๑๙๐ กิโลกรัม เป็นรอยพระพุทธบาทข้างขวา สันนิษฐานว่าพระครูนวกรรม
โกศล เม่ือครั้งยังเป็นที่ “พระอธิการอยู่” อัญเชิญลงมาจากเมืองพิษณุโลก เพ่ือมาประดิษฐาน ณ วัด
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บางอ้อยช้าง ในคราวเดียวกับพระศรีศาสดา ด้วยการล่องแพไม้มาจนถึงวัดบางอ้อยช้าง ถือเป็นปูชนีย
วัตถุที่ส าคัญส าหรับวัดบางอ้อยช้าง เพราะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยแสดงประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน
ของวัดบางอ้อยช้าง และเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพระบรมรา
ชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช  สืบเนื่องพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จ พระเจ้าตากสิน
มหาราช ที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบ ทรงกอบกู้เอกราชจากพม่าเม่ือคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้ง
ที่ ๒  

ประกอบกับประวัติศาสตร์บอกเล่าของชุมชนบ้านบางอ้อยช้าง ว่าชุมชนแห่งนี้ เคยมีส่วน
ร่วมในการพระราชสงครามในสมัยกรุงธนบุรี และประวัติศาสตร์บอกเล่าที่ว่า “เจ้าพรหม” เชื้อพระ
วงศ์ขอสมเด็จพระเจ้าตากสินเป็นผู้บูรณะล าคูรอบอุโบสถเก่า จึงท าให้คณะสงฆ์และชาวชุมชนวัดบาง
อ้อยช้างรู้สึกส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ และน าไปสู่การสร้งพระบรมราชานุสาวรีย์ ณ ลานช้างศาลา
การเปรียญเจว็ดเจ้าพ่อหอหนัง เจ้าพ่อเสือ เจ้าพ่อนารายณ์  เป็นเจว็ดไม้เชื่อกันว่าท ามาจากไม้ช่อฟ้า
และไม้ศักด์ิสิทธ์ิ เป็นตัวแทนของเจ้าพ่อทั้ง ๓ องค์ ต้ังอยู่ในศาลเจ้าพ่อหอหนัง เจ้าพ่อเสือ เจ้าพ่อ
นารายณ์ ด้านทิศใต้ของวัด ด้านหลังศาลมี “คลองศาลเจ้า” ไหลผ่าน เดิมศาลที่ต้ังเป็นศาลไม้ทรงไทย 
ในสมัยของพระครูนนทวัตรวิบูลย์มีการสร้างศาลใหม่ และอัญเชิญเจ้าพ่อทั้งสามองค์เข้าประดิษฐาน
ในศาลนี้ ปัจจุบันวัดบางอ้อยช้างร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาบูรณะปรับปรุงภูมิทัศน์รอบศาลจนงดงาม ความ
เชื่อและความศรัทธาที่คณะสงฆ์และชาวบ้านบางอ้อยช้างมีต่อเจ้าพ่อทั้ง ๓  องค์ ในฐานะอารักษ์แห่ง
วัดและบ้านบางอ้อยช้าง จึงมีการประกอบพิธีแห่เจ้าพ่อในเทศกาลสงกรานต์เป็นประจ าทุกปี 

ภาพเขียนรอยพระพุทธบาท  พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และดาวเพดานภาพเขียนสี  ปิดทอง
บนไม้สักบนฝ้าศาลาการเปรียญของวัดบางอ้อยช้าง มีทั้งสิ้น ๕ ห้อง แต่ละห้องมีความกว้าง ๒.๗๐ 
เมตร ยาว ๔ เมตร ประกอบด้วย ภายรอยพระพุทธบาทปิดทองบนไม้สักห้องกลาง และภาพดาว
เพดาน ๔ ห้อง อยู่ฝั่งซ้ายและขวาของฝ้าลายพระพุทธบาทฝั่งละ ๒ ห้อง ส่วนภาพพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้า ไสยาสน์และปรินิพพานอยู่บริเวณคานใต้ห้องที่ ๒ และ ๔ รูปดาวเพดาน ภาพทุกภาพบนเพดาน
ศาลาการเปรียญนี้มีความปราณีต งดงามและมีความเก่าแก่มาก สัญมงคลในรอยพระพุทธบาทวัดบาง
อ้อยช้างที่น่าสังเกตอีกประการหนึ่ง คือ จักรบริเวณก่ึงกลางรอยพระพุทธบาท จักรในรอยพระพุทธ
บาทนี้ใช้กลีบบัวแทนใบจักร มีทั้งสิ้น ๑๖ กลีบ อาจเป็นสัญลักษณ์แทนรูปพรหมทั้ง ๑๖ ชั้น เนื่องจาก
รอยพระพุทธบาทนี้ไม่ปรากฎสัญลักษณ์มงคลแทนรูปพรหมในช่องอ่ืนๆ ส่วนบริเวณกลางจักร มีรูป
กษัตรีย์ประนมมือ มีดอกบัวอยู่ในพระหัตถ์ ซ่ึงต่างจากรอยพระพุทธบาทอ่ืนๆ ที่พบในประเทศไทย 
โดยมากตรงกลางมักเป้นจักร ซ่ีของจักรแต่ละซ่ีอาจแทนพรหมชั้นต่างๆ และไม่ค่อยพบว่าตรงกลาง
จักรนั้นมีสัญลักษณ์มงคลขนาดใหญ่รูปนางกษัตริย์นั่งประนมมือ โดยกษัตริย์ในวงจักรมีขนาดใหญ่
เกือบเท่าเขาพระสุเมรุในช่องใหญ่ด้านบนของดอกบัว จึงอาจสันนิฐานได้ว่าการเขียนและภาพเขียน
รอยพระพุทธบาทวัดบางอ้อยช้าง อาจมีความเก่ียวข้องกับเชื้อพระวงศ์หรือสตรีสูงศักด์ิก็เป็นได้ 

ธรรมมาสน์ทรงยอดปราสาท  ต้ังอยู่ชั้นที่ ๒ ของศาลาการเปรียญ วัดบางอ้อยช้าง เป็น
โบราณวัตถุที่ส าคัญของวัด อาจมีอายุถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา ธรรมาสน์เป็นรูปทรงปราสาทขนาดย่อ มี
ขนาดกว้างและยาว ๑.๔ เมตร พอดีส าหรับบุคคลนั่งได้เพียงคนเดียว สูงจากฐานถึงยอดประมาณ ๕ 
เมตร หลังคาทรงยอดปราสาท เหนือขึ้นไปเป็นบัวกลุ่ม ปล้องไฉน ปลียอด หยดน้ า ค้าง ขอบย่อเก็จมี
ลายกระจังตาอ้อยโดยรอบ และมีจ าหลักไม้รุปนาคเบือน มี ๓ เศียร อยู่ทั้ง ๔ มุมในทุกชั้น เสา
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ธรรมาสน์เล็กบาง มีคันทวยรองรับหลังคาเสาละ ๓ อัน ที่เสาเป็นโมเสดประดับกระจก เชิงเสาหุ้มด้วย
กาบพรหมศรปลายเรียวแหลมและสะบัด แผง ก้ันส่วนล่างของร่างกายผู้นั่งมีลักษณะทึบ ประดับ
กระจก ส่วนเอวธรรมาสน์ติดกระจังขนาดเล็กและใหญ่อันเป็นลักษณะของสมัยอยุธยาตอนปลาย
ระดับต้น ถัดลงมาเป็นล่องภายในมีลายดอกพุดตาน แล้วมีกระจังรวนห้อยลง แล้วมีช่องโปร่งท าไม้ตี
ไขว่ทแยงกันแบบแผนราชวัติ มีกระจังใบเทศประดับกระจกติดอยู่ระหว่างไม้ที่ไขว่กัน ซ่ึงลักษณะของ
เสาธรรมาสน์ที่เล็กบางและการออกแบบเอวธรรมาสน์จนถึงการตีช่องโปร่งเช่นนี้คล้ายกับธรรมมาสน์
ศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย บริเวณฐานสิงห์แต่ละชั้น จะมีช่องโปร่งทุกๆ ขั้นของฐาน  

ตู้พระไตรปิฎก  เป็นวัตถุโบราณที่ส าคัญของวัดบางอ้อยช้าง มีทั้งหมด ๙ หลัง จัดแสดง
ไว้ ณ ชั้น ๓ อาคารพิพิธภัณฑ์วัดบางอ้อยช้าง ตู้พระไตรปิฎกของวัดบางอ้อยช้างเป็นตู้ลายรดน้ า หรือ
ลงรักปิดทองทั้งหมด มีลักษณะเป็นสีเหลี่ยมลูกบาศก์ ส่วนบนของตู้สอบ มีขาต้ังอยู่ ๔ มุมของตู้ ตู้พระ
ธรรมมีความส าคัญยิ่งเพราะเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นส าหรับเก็บรักษาพระไตรปิฎก พระธรรมค าสั่งสอนอ่ืนๆ 
ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รวมทั้งคัมภีร์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนา หรือการศึกษา
ภาษาบาลีสมุดไทยและใบลาน  วัดบางอ้อยช้าง เป็นวัดที่น่าจะสร้างมาก่อนหรือในสมัยรัชกาลที่ ๒ 
ประกอบกับความเป็นส านักเรียนที่ส าคัญแห่งหนึ่ง ดังปรากฎในเอกสารหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เก่ียวกับการจัดการศึกษาหัวเมืองในสมัยรัชกาลที่๕ และที่พระธรรมทานาจารย์ กล่าวถึงการเรียนการ
สอนที่โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง เรื่องราว พ.ศ.๒๔๓๕ ว่ามีการสอน “ทั้งหนังสือไทยและหนังสือขอม” 
เหล่านี้เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้วัดบางอ้อยช้างมี “สมุดไทยหรือสมุดข่อย” และ “ใบลาน” เป็นจ านวน
มาก จากการส ารวจพบว่าคัมภีร์บางรายการสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๑ สมุดไทย และ ใบลาน เป็น
วัสดุส าคัญส าหรับบันทึกเรื่องต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษรหนังสือใบลาน เป็นหนังสือท าจากใบของต้น
ลานด้วยกรรมวิธีต่างๆ จนสามารถน ามาจารได้มักเป็นเรื่องเก่ียวกับพระพุทธศาสนา ส่วนสมุดไทยหรือ
สมุดข่อย คือ หนังสือโบราณประเภทกระดาษส าหรับเขียนหรือ ชุบ เพ่ือบันทึกเรื่องต่างๆ เช่น 
วรรณคดี กฎหมาย พงศาวดาร จดหมายเหตุ วิชาความรู้ต่างๆ และเรื่องที่ เก่ียวกับพระพุทธศาสนา 
การสร้างสมุดไทยและใบลานมักมีการสร้าง “ ผ้าห่อคัมภีร์” ชนิดและลวดลายต่างๆ เพ่ือเก็บรักษาใบ
ลานหรือสมุดไทย 

 

 
 

แผนภาพท่ี ๔.๒ ภาพตู้พระไตรปิฎก  เป็นวัตถุโบราณที่ส าคัญของวัดบางอ้อยช้าง 



๖๙ 
 

 ลักษณะของต าบลบางสีทอง 
 ต้ังอยู่ทางทิศเหนือ  ของอ าเภอบางกรวย  อยู่ห่างจากอ าเภอ  ประมาณ  ๕  กิโลเมตร 
   ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ต าบลบางกร่างกับต าบลบางศรีเมือง อ าเภอเมืองนนทบุรี 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลบางไผ่  อ าเภอเมืองนนทบุรี 
 ทิศใต้     ติดต่อกับ ต าบลบางกรวย  อ าเภอบางกรวย 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลบางขนุน  อ าเภอบางกรวย 
 ต าบลบางสีทองมีเนื้อที่ท้ังหมดประมาณ   ๕.๘  ตารางกิโลเมตร (๑,๔๙๔  ไร่) 
  ภูมิประเทศ : ต าบลบางสีทอง เป็นที่ลุ่มอ่างกระทะ พ้ืนที่ท าการเกษตรปลูกไม้ผล ไม้ดอกไม้
ประดับ  พืชสวนอ่ืน ๆ และหมู่บ้านจัดสรร เม่ือถึงฤดูน้ าเหนือบ่าพ้ืนที่ราบบางส่วนที่ไม่มีเขื่อนก้ันน้ า
ถูกน้ าท่วมได้รับ ความเสียหาย   ในช่วงปี  ๒๕๓๘ –๒๕๓๙  น้ าท่วมทั้งต าบล 
  เขตปกครอง : เขตปกครอง  มีพ้ืนที่ท้ังหมด  ๕.๘  ตารางกิโลเมตร  ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของเทศบาลต าบลบางสีทอง  
 ลักษณะทางสังคม : ประชากรส่วนใหญ่สามารถอ่านออกเขียนได้  จบการศึกษาภาคบังคับ  
ร้อยละ  ๗๕  และก าลังศึกษาในระดับต่างๆ อีกร้อยละ  ๒๕ 
  การศึกษา : มีโรงเรียนประถมศึกษา ๔ แห่ง โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นนทบุรี ๒ แห่ง คือ ๑. โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง ๒. โรงเรียนวัดรวก โรงเรียนเอกชน ๒ แห่ง 
๑. โรงเรียนประสาทวิทยา ๒. โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา     
 สถาบันและองค์กรทางศาสนา  : วั ด ๕ แห่ ง คือ วัด ไทร วัดบางอ้อยช้าง วัดแดง
ประชาราษฎร์ วัดรวก วัดโคนอน      
 การสาธารณสุข : โรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนต าบลบางสีทอง 
  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน : สถานีต ารวจ สถานีดับเพลิง จุดตรวจ 
 อาชีพ : โดยทั่วไปของประชาชนเป็นชาวสวน ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ  และพนักงานบริษัท 
รายได้เฉลี่ย ๓๕,๐๐๐ บาท/คน/ปี 
 ชุมชน : ชุมชนวัดไทร ชุมชนบางอ้อยช้าง ชุมชนวัดแดง ชุมชนวัดรวก ชุมชนวัดโคนอน 
 ประชากร : 

หมู่ท่ี ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนหลังคาเรือน 

(หลัง) 

จ านวนราษฎร 

ชาย หญิง รวม 

๑ วัดไทร ๕๒๗ ๖๖๗ ๗๒๓ ๑,๓๙๐ 

๒ วัดบางอ้อยช้าง ๕๒๕ ๕๘๗ ๖๖๐ ๑,๒๔๗ 

๓ วัดแดงประชาราษฎร์ ๑,๓๘๒ ๑,๗๒๐ ๒,๐๗๔ ๓,๗๙๔ 

๔ วัดรวกบางสีทอง ๔๘๒ ๗๕๑ ๘๑๑ ๑,๕๖๒ 

๕ บ้านบางสีทอง ๙๕๑ ๗๔๐ ๘๑๔ ๑,๕๕๔ 

รวมท้ังส้ิน ๓,๘๖๗ ๔,๔๖๕ ๕,๐๘๒ ๙,๕๔๗ 



๗๐ 
 

(๒) สถานการณ์เก่ียวกับเหล้าและบุหรี่ภายในวัดและชุมชน 
ข้อมูลจากรายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดนนทบุรี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

พบว่า เด็กอายุต่ ากว่า ๑๘ ปี ติดเหล้า/เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ จ านวน ๑๔๖ คน แยกออกเป็นเพศชาย 
จ านวน ๑๑๑ คน และเพศหญิง ๓๕ คน ดังแผนภาพที่ ๔.๓ 

 

 
แผนภาพท่ี ๔.๓ รายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดนนทบุรี  

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของเด็ก 
 

ส่วนเยาวชน อายุระหว่าง ๑๘ –๒๕ ปี พบว่า ติดเหล้า/เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ จ านวน 
๑๘๓ คน แยกออกเป็นเพศชาย จ านวน ๑๕๑ คน และเพศหญิง ๓๒ คน ดังแผนภาพที่ ๔.๔ 

 

 
แผนภาพท่ี ๔.๔ รายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดนนทบุรี  

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของเยาวชน 
ที่มา : ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์นนทบุรี, รายงานสถานการณ์ทางสังคม
จังหวัดนนทบุรี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐, (นนทบุรี : ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคง

ของมนุษย์นนทบุรี, ๒๕๖๐). 
 
 
 
 



๗๑ 
 

ส่วนวัยแรงงาน พบว่า ติดเหล้า/เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ จ านวน ๒,๗๕๒ คน แยกออกเป็น
เพศชาย จ านวน ๒,๑๘๖ คน และเพศหญิง ๕๖๖ คน ดังแผนภาพที่ ๔.๕ 

 

 
แผนภาพท่ี ๔.๕ รายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดนนทบุรี  

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของวัยแรงงาน 
 
ส่วนผู้สูงอายุ พบว่า ติดเหล้า/เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ จ านวน ๒๕๓ คน แยกออกเป็นเพศ

ชาย จ านวน ๑๓๘ คน และเพศหญิง ๑๑๕ คน ดังแผนภาพที่ ๔.๖ 
 

 
 

แผนภาพท่ี ๔.๖ รายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดนนทบุรี  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของผู้สูงอายุ 

ที่มา : ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์นนทบุรี, รายงานสถานการณ์ทางสังคม
จังหวัดนนทบุรี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐, (นนทบุรี : ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคง

ของมนุษย์นนทบุรี, ๒๕๖๐). 
 
 
 
 



๗๒ 
 

ส่วนครอบครัวท่ีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม พบว่า ติดเหล้า/เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ จ านวน 
๑,๓๐๑ ครอบครัว ดังแผนภาพที่ ๔.๗ 

 

 
 

แผนภาพท่ี ๔.๗ รายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดนนทบุรี  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของครอบครัว 

 
ส่วนกลุ่มเป้าหมายคือ เด็ก เยาวชน แรงงาน ผู้สูงอายุ พบว่า ติดเหล้า/เครื่องด่ืม

แอลกอฮอล์ จ านวน ๓,๓๓๔ คน ดังแผนภาพที่ ๔.๘ 

 
 

แผนภาพท่ี ๔.๘ รายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดนนทบุรี  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของกลุ่มเป้าหมาย 

ที่มา : ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์นนทบุรี, รายงานสถานการณ์ทางสังคม
จังหวัดนนทบุรี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐, (นนทบุรี : ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคง

ของมนุษย์นนทบุรี, ๒๕๖๐). 
 
 
 
 



๗๓ 
 

ข้อมูลจากรายงานสถานการณ์สุขภาพตามตัวชี้วัดสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗ พบว่า 

 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), รายงานสถานการณ์สุขภาพตามตัวชี้วัด

สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗, (นนทบุรี : ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), ๒๕๕๘), 
หน้า ๒๘. 

จังหวัดนนทบุรี มีอัตราการสูบบุรี่ในประชาชนที่มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป น้อยที่สุดเป็นอันดับที่ 
๑ ของประเทศ (คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๕๗ จากประชากรทั้งจังหวัด) และมีอัตราการด่ืมเครื่องด่ิมแอล
กอฮอล์ในประชาชนที่มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป อยู่อันดับที่ ๒๗ ของประเทศ (คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๗ จาก
ประชากรทั้งจังหวัด) 



๗๔ 
 

๓) การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือ
ลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี 

จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ ในการเสริมสร้าง
สุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี พบว่า 

พระสงฆ์ ต้องเพ่ิมการประสานความร่วมมือกับชุมชน ผู้น าชุมชนต้องการให้พระสงฆ์เป็น
ผู้น าให้กับประชาชน ในการที่จะแก้ปัญหาให้กับชุมชน เพราะประชาชนศรัทธาในตัวพระสงฆ์๑ วัดซ่ึง
เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนมีศักยภาพและรอบรู้  เข้าร่วมในการแก้ปัญหาให้กับชุมชน  วัดเป็นศาสน
สถานที่คนในชุมชนให้ความเคารพ และอยู่ร่วมกันในสังคมโดยอาศัยซ่ึงกันและกัน  ดังกระแสพระราช
ด ารัสที่ว่า “บวร”  บ้าน วัด โรงเรียน วัดประกอบด้วยปูชนียสถานและปูชนียบุคคล  ที่ควรแก่การสัก
คาระบูชา พระในวัดในชุมชนสามารถร่วมแก้ปัญหา  ทั้งการศึกษา  และสิ่งเสพยาเสพติด ประสาน
ความสามัคคีของคนในชุมชน  และสามารถตัดสินปัญหาต่างๆ ของคนในชุมชนได้๒ พระสงฆ์มี
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการรวมกลุ่มชุมชนและเลือกผู้น า เพ่ือช่วยเหลือสังคมที่ตนเองอยู่อาศัย
ให้มีความเจริญก้าวหน้า ต้องการพัฒนาและแก้ปัญหาให้กับชุมชน๓ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่าง
แท้จริงของประชาชนตามแนวความคิดและหลักการพัฒนาชุมชน ในแนวทางการปกครองส่วนท้องถิ่น
ของหน่วยงานท้องถิ่น ที่เน้นชุมชนมีส่วนร่วม โดยมีองค์กรต่างๆ ในชุมชน เช่น วัด โรงเรียน  ให้ความ
ร่วมมือและเกิดความสามัคคีและสัมพันธ์ท่ีดีของคนในชุมชน๔  

การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดเหล้า บุหรี่  ในชุมชนในจังหวัด
นนทบุรีพบว่า พระสงฆ์ซ่ึงถือว่าเป็นผู้ มีส่วนได้เสียต่อการพัฒนาชุมชนอีกทั้งเป็นผู้น าทางด้านจิต
วิญญาณของชุมชนสังคมได้จัดกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาปัญหาเหล้า บุหรี่  ในชุมชนเพ่ือให้
ปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชนลดลง อาทิเช่น การเทศนาหรือการแสดงธรรม การอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม  เข้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเพ่ืออบรมเป็นวิทยากรให้ความรู้เก่ียวกับปัญหาเหล้า บุหรี่  ใน
ชุมชน๕  ร่วมกับทางจังหวัดจัดกิจกรรม “งดเหล้า  เข้าพรรษา” “เทเหล้า  เผาบุหรี่” โดยเอ้ือเฟ้ือ
สถานที่ภายในวัดเป็นที่จัดกิจกรรม จัดนิทรรศการรณรงค์ให้เห็นโทษภัยของเหล้า บุหรี่  ในชุมชน โดย
ท าบอร์ด ประชาสัมพันธ์ในศาลาวัด มุมใดมุมหนึ่งภายในวัดที่มีประชาชนผ่านไปมาสามารถมองเห็น
ได้ชัดเจน ๖ จัดอบรมพระสังฆาธิการและผู้บริหารโรงเรียน สถานศึกษาให้ก าหนดมาตรการป้องกัน
                                                 

๑สัมภาษณ์ นายวันชัย วันชาญเวช, นายกเทศมนตรีต าบลบางสีทอง จังหวัดนนทบุรี, ๒๙ กรกฎาคม 
๒๕๖๒.  

๒สัมภาษณ์ นางสุวรรณา สังข์สุข, ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง จังหวัดนนทบุรี, ๒๙ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒.   

๓สัมภาษณ์ นางวิลาภรณ์ เกิดนาค, ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางสีทอง จังหวัด
นนทบุรี, ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒.  

๔สัมภาษณ์ นายธีรวัฒน์ กลีบผ้ึง, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๒ ต าบลบางสีทอง จังหวัดนนทบุรี, ๒๙ กรกฎาคม 
๒๕๖๒.  

๕สัมภาษณ์ นายวันชัย วันชาญเวช, นายกเทศมนตรีต าบลบางสีทอง จังหวัดนนทบุรี, ๒๙ กรกฎาคม 
๒๕๖๒.  

๖สัมภาษณ์ นางสุวรรณา สังข์สุข, ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง จังหวัดนนทบุรี, ๒๙ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒.   



๗๕ 
 

และแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชน๗ พระสงฆ์เป็นส่วนหนึ่งที่ได้มีส่วนเข้าร่วมการแก้ไขปัญหาปัญหา
เหล้า บุหรี่ ในชุมชน การมีส่วนร่วมดังกล่าวได้อาศัยความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ผู้ เก่ียวข้องหลาย
หน่วยงาน สามารถท าได้ในระดับหนึ่ง๘ 

วัดเข้าร่วมกิจกรรมของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลโดยส่งวัดเข้าประกวด
วัดส่งเสริมสุขภาพ ลานวัด ลานกีฬา ต้านเหล้า บุหรี่ ในชุมชน๙ ในระดับต าบล อ าเภอ และจังหวัด
ตามลาดับ นอกจากนั้นได้ท าป้ายปิดประกาศหน้าวัดโดยใช้ข้อความว่า วัดส่งเสริมสุขภาพ การเริ่มต้น
พัฒนาวัดให้เป็นวัดส่งเสริมสุขภาพนั้น เจ้าอาวาสต้องเปิดใจกว้างเพราะต้องใช้งบประมาณในการ
ลงทุนสร้างสนามกีฬาด้วยงบประมาณของวัดก่อน จากนั้นจึงของบประมาณสนับสนุนจากประชาชน 
รวมทั้งหน่วยงานที่เก่ียวข้อง คือ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล๑๐ 

พระสงฆ์ต้องร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนถึง
โทษภัยของเหล้า บุหรี่ ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพราะพระสงฆ์ถือว่าเป็นผู้น าท้องถิ่น  เป็นที่ พ่ึงทาง
จิตใจ ดังนั้นจึงต้องพัฒนาชุมชนให้หลีกไกลจากปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชน ๑๑ พระสงฆ์ควรตระหนัก
อยู่เสมอว่าถือเป็นบทบาทและหน้าที่ของชาวพุทธที่จะต้องรณรงค์ให้สังคมปลอดจากปัญหาเหล้า บุหรี่ 
ในชุมชน การปฏิบัติตนแบบอย่างที่ดี เพราะพระสงฆ์ควรเป็นแบบอย่างที่ ดีให้กับสังคม  คือต้องหลีก
ไกลจากปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชนให้ได้ ๑๒ การสร้างองค์ความรู้ พระสงฆ์ได้ใช้วิธีการเพ่ือให้ตนเอง
เกิดองค์ความรู้เก่ียวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชนเสียก่อนโดยการเข้ารับ
การอบรมจากภาครัฐ ท าการศึกษาจากเอกสาร หนังสือ ที่ได้รับ จากนั้นจึงขยายผลองค์ความรู้นั้นไปสู่
ประชาชน๑๓ การเปลี่ยนทัศนคติ คือพระสงฆ์พยายามเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนให้เห็นถึงโทษภัย
ของปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชน พระสงฆ์จะต้องเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนแล้วค่อยไปอบรมสั่ง
สอนประชาชนเก่ียวกับปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชน๑๔ 

                                                 
๗ สัมภาษณ์ นางวิลาภรณ์ เกิดนาค, ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางสีทอง จังหวัด

นนทบุรี, ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒.  
๘สัมภาษณ์ นายธีรวัฒน์ กลีบผ้ึง, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๒ ต าบลบางสีทอง จังหวัดนนทบุรี, ๒๙ กรกฎาคม 

๒๕๖๒.  
๙สัมภาษณ์ นายสมหวัง  ช้างข า, ก านันต าบลโพสะ อ าเภอเมือง อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง , ๒๒ 

มกราคม ๒๕๖๐.  
๑๐สัมภาษณ์ นายวันชัย วันชาญเวช, นายกเทศมนตรีต าบลบางสีทอง จังหวัดนนทบุรี, ๒๙ กรกฎาคม 

๒๕๖๒.  
๑๑สัมภาษณ์ นางสุวรรณา สังข์สุข, ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง จังหวัดนนทบุรี, ๒๙ 

กรกฎาคม ๒๕๖๒.   
๑๒สัมภาษณ์ นางวิลาภรณ์ เกิดนาค, ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางสีทอง จังหวัด

นนทบุรี, ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒.  
๑๓สัมภาษณ์ นายธีรวัฒน์ กลีบผ้ึง, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๒ ต าบลบางสีทอง จังหวัดนนทบุรี, ๒๙ กรกฎาคม 

๒๕๖๒.  
๑๔สัมภาษณ์ นายวันชัย วันชาญเวช, นายกเทศมนตรีต าบลบางสีทอง จังหวัดนนทบุรี, ๒๙ กรกฎาคม 

๒๕๖๒.  



๗๖ 
 

รัฐจะต้องมีมาตรการที่ชัดเจน นั่นคือควรแก้ไขกฎหมายด้วยการเพ่ิมโทษให้หนักขึ้นและ
น าไปปฏิบัติให้ได้จริงๆ กับผู้กระท าความผิด ต้องให้วัดเป็นแบบอย่างในการปลอดปัญหาเหล้า บุหรี่ 
ในชุมชนอย่างถาวร การที่มีปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชนเข้าไประบาดในวัดถือเป็นเรื่องใหญ่  พระสงฆ์
ต้องสอดส่องดูแลห้ามไม่ให้มีปัญหาเหล้า บุหรี่ เข้าไปจ าหน่ายภายในวัด  ถึงแม้จะมีการจัดงานบุญ
ประจ าปีหรืองานบุญอ่ืนๆ ก็ตาม แนะน าให้รู้จักการหาเวลาว่างด้วยการประกอบอาชีพ  มีงานท า  มี
รายได้ ให้อยู่ดีกินดี ไม่ให้เข้าไปข้องเก่ียวกับเหล้า บุหรี่ ในชุมชน รู้จักบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเป็น
การแก้ไขหลังจากน าผู้ติดปัญหาเหล้า บุหรี่  ในชุมชนไปบ าบัดแล้ว  ถือเป็นการสร้างชีวิตใหม่เพ่ือ
ส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ๑๕ 

พระสงฆ์ท่านสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็ก เยาวชน ด้วยจัดโครงการแก้ปัญหาเหล้า บุหรี่  ใน
ชุมชนในโรงเรียนให้เห็นโทษภัยของเหล้า บุหรี่ ในชุมชนว่าร้ายแรงเพียงใด๑๖ พระสงฆ์ต้องมีการสร้าง
เครือข่ายกลไกการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไข การรณรงค์และป้องกัน เป็นการท างานร่วมกันของ
องค์กรภาคีและเครือข่ายภาคประชาชน การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดเหล้า บุหรี่  ใน
ชุมชนพระสงฆ์ต้องมีการบูรณาการกระบวนการและรูปแบบการจัดกิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับ
สภาพปัญหาอันแท้จริงที่เกิดขึ้นในชุมชนอย่างเหมาะสม๑๗ 

พระสงฆ์ต้องรู้จักระดมคนในชุมชนที่มีส่วนเก่ียวข้อง  หรือผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียกับการ
พัฒนาของชุมชน ให้แต่ละทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหล้า 
บุหรี่ ในชุมชน พระสงฆ์ต้องแสวงหาความรู้เก่ียวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่  ในชุมชน  
ตลอดถึงภูมิธรรมที่จะน ามาประยุกต์ใช้ในการแสดงธรรมอยู่ เสมอ  พระสงฆ์เข้าร่วมเป็นวิทยากรใน
โครงการพุทธธรรมบ าบัดปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชน โครงการธรรมสัญจร  หรือโครงการที่เก่ียวกับ
ปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชนที่หน่วยงานของรัฐได้จัดขึ้น สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจในการ
ด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่  ในชุมชน  แม้แต่การถวายหมาก พลู บุหรี่ แก่
พระสงฆ์ก็ควรรณรงค์ให้งดอย่างจริงจัง  ปรับเปลี่ยนแนวคิดของประชาชนถึงแม้จะเป็นประเพณี 
ค่านิยมที่เคยปฏิบัติแต่ต้องชี้แจงให้เห็นถึงโทษภัยที่จะเกิดขึ้นแก่ร่างกาย  สังคม และสิ่งแวดล้อม ใช้
หลัก “ปรับทุกข์ ผูกมิตร สร้างหลัก ปักฐาน” คือต้องสร้างความคุ้นเคยกับทุกคน ทุกฝ่าย ประสานให้
ทุกฝ่ายเข้าใจซ่ึงกันและกันแล้วหาทางออกร่วมกัน ๑๘ 

สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคม
เพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี นั้นประกอบด้วย (๑) การเทศนาหรือการแสดง
ธรรม การอบรมคุณธรรม จริยธรรม (๒) เข้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเพ่ืออบรมเป็นวิทยากรให้ความรู้

                                                 
๑๕สัมภาษณ์ นางสุวรรณา สังข์สุข, ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง จังหวัดนนทบุรี, ๒๙ 

กรกฎาคม ๒๕๖๒.   
๑๖สัมภาษณ์ นางวิลาภรณ์ เกิดนาค, ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางสีทอง จังหวัด

นนทบุรี, ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒.  
๑๗ สัมภาษณ์ นายธีรวัฒน์ กลีบผ้ึง, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๒ ต าบลบางสีทอง จังหวัดนนทบุรี, ๒๙ กรกฎาคม 

๒๕๖๒.  
๑๘สัมภาษณ์ นายวันชัย วันชาญเวช, นายกเทศมนตรีต าบลบางสีทอง จังหวัดนนทบุรี, ๒๙ กรกฎาคม 

๒๕๖๒.  



๗๗ 
 

เก่ียวกับปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชน (๓) ร่วมกับทางจังหวัดจัดกิจกรรม “งดเหล้า  เข้าพรรษา” “เท
เหล้า เผาบุหรี่” โดยเอ้ือเฟ้ือสถานที่ภายในวัดเป็นที่จัดกิจกรรม (๔) จัดนิทรรศการรณรงค์ให้เห็นโทษ
ภัยของปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชน โดยท าบอร์ด ประชาสัมพันธ์ในศาลาวัด มุมใดมุมหนึ่งภายในวัดที่ มี
ประชาชนผ่านไปมาสามารถมองเห็นได้ชัดเจน  (๕) การป้องกันปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชนภายในวัด 
วัดใดที่มีสามเณรเป็นจ านวนมากเจ้าอาวาสก็ด าเนินการโดยให้สามเณรรุ่นพ่ีดูแลรุ่นน้อง  คอยให้
ค าปรึกษาอย่างต่อเนื่อง (๖) จัดอบรมพระสังฆาธิการและผู้บริหารโรงเรียน  สถานศึกษาให้ก าหนด
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชน (๗) ขอความเมตตาเจ้าคณะจังหวัด  เจ้าคณะ
อ าเภอ ห้ามมิให้มีปัญหาเหล้า บุหรี่ เข้าไปในวัดโดยเด็ดขาด (๘) พระสงฆ์เป็นส่วนหนึ่งที่ได้มีส่วนเข้า
ร่วมการแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชน การมีส่วนร่วมดังกล่าวได้อาศัยความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่
ผู้เก่ียวข้องหลายหน่วยงาน สามารถท าได้ในระดับหนึ่ง 

วิธีคิดและวิธีการที่ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่  ในชุมชน ประกอบด้วย 
(๑) พระสงฆ์ต้องร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนถึงโทษภัย
ของปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพราะพระสงฆ์ถือว่าเป็นผู้น าท้องถิ่น เป็นที่ พ่ึงทางจิตใจ 
ดังนั้นจึงต้องพัฒนาชุมชนให้หลีกไกลจากปัญหาเหล้า บุหรี่  ในชุมชน  (๒) พระสงฆ์ควรตระหนักอยู่
เสมอว่าถือเป็นบทบาทและหน้าที่ของชาวพุทธที่จะต้องรณรงค์ให้สังคมปลอดจากปัญหาเหล้า บุหรี่ 
ในชุมชน (๓) การปฏิบัติตนแบบอย่างที่ดี เพราะพระสงฆ์ควรเป็นแบบอย่างที่ ดีให้กับสังคม  คือต้อง
หลีกไกลจากปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชนให้ได้  (๔) การสร้างองค์ความรู้ พระสงฆ์ได้ใช้วิธีการเพ่ือให้
ตนเองเกิดองค์ความรู้เก่ียวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชนเสียก่อนโดยการเข้ารับ
การอบรมจากภาครัฐ ท าการศึกษาจากเอกสาร หนังสือ ที่ได้รับ จากนั้นจึงขยายผลองค์ความรู้นั้นไปสู่
ประชาชน (๕) การเปลี่ยนทัศนคติ คือพระสงฆ์พยายามเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนให้เห็นถึงโทษภัย
ของปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชน (๖) พระสงฆ์จะต้องเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนแล้วค่อยไปอบรม
สั่งสอนประชาชนเก่ียวกับปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชน (๗) รัฐจะต้องมีมาตรการที่ชัดเจน  นั่นคือควร
แก้ไขกฎหมายด้วยการเพ่ิมโทษให้หนักขึ้นและนาไปปฏิบัติให้ได้จริงๆ  กับผู้กระทาความผิดตลอดถึง
ผู้ค้ารายใหญ่และรายย่อย (๘) ต้องให้วัดเป็นแบบอย่างในการปลอดปัญหาเหล้า บุหรี่  ในชุมชนอย่าง
ถาวร การที่มีปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชนเข้าไประบาดในวัดถือเป็นเรื่องใหญ่ พระสงฆ์ต้องสอดส่อง
ดูแลห้ามไม่ให้มีปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชนเข้าไปจ าหน่ายภายในวัด ถึงแม้จะมีการจัดงานบุญประจาปี
หรืองานบุญอ่ืนๆ ก็ตาม (๙) แนะน าให้รู้จักการหาเวลาว่างด้วยการประกอบอาชีพ มีงานท า  มีรายได้ 
ให้อยู่ดีกินดี ไม่ให้เข้าไปข้องเก่ียวกับปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชน รู้จักบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเป็น
การแก้ไขหลังจากนาผู้ติดปัญหาเหล้า บุหรี่  ในชุมชนไปบ าบัดแล้ว ถือเป็นการสร้างชีวิตใหม่เพ่ือ
ส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และ (๑๐) สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็ก  เยาวชน จัดโครงการต่อต้าน
ปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชนในโรงเรียนให้เห็นโทษภัยของปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชนว่าร้ายแรงเพียงใด  

 
 
 
 
 



๗๘ 
 

ตอนท่ี ๒ ผลการศึกษากิจกรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือ
ลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี 
 จากการจัดกิจกรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ เชิง
พุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

๑. ชื่อโครงการ : การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทาง
สังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี 

๒. สถานท่ีจัดโครงการ : วัดบางอ้อยช้าง ต าบล บางสีทอง อ าเภอ บ า ง ก ร ว ย 
จังหวัดนนทบุรี 

๓. ระยะเวลาด าเนินโครงการ : ต้ังแต่ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึง กันยายน ๒๕๖๒ 
๔. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

ส่วนท่ี ๑ รายละเอียดผลการด าเนินกิจกรรม 
๑.๑ กิจกรรม 

๑) กิจกรรมที่ ๑ 
๒) ชื่อกิจกรรม อธิษฐานจิตเข้าพรรษา ลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่  เพ่ือถวายเป็นพุทธ

บูชา 
๓) วันที่ด าเนินกิจกรรม ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
๑) เพ่ือออกแบบกิจกรรมการรณรงค์ให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนร่วมกับ

เครือข่าย 
๒) เพ่ือเชิญชวนให้ประชาชนอธิษฐานจิตเข้าพรรษา ลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่  เพ่ือ

ถวายเป็นพุทธบูชา 
๓) เพ่ือประเมินผลความเสร็จในการเชิญชวนให้ประชาชนอธิษฐานจิตเข้าพรรษา ลด 

ละ เลิก เหล้า บุหรี่ เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา 
๑.๓ เป้าหมายของกิจกรรม  
๑.๓.๑ เชิงปริมาณ 

๑) เปิดตัวโครงการ ณ วัดบางอ้อยช้าง จังหวัดนนทบุรี ในวันวิสาขบูชา ๑๘ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ๒๐๐ คน 

๒) ขยายโครงการไปยังวัดต่างๆ ในจังหวัดนนทบุรี จ านวน ๑๐ วัด ในวันเข้าพรรษา 
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมีประชาชนเข้าร่วมโครงการวัดละ ๒๐๐ คน รวมผู้ เข้าร่มโครงการทั้ งสิ้น 
๒,๐๐๐ คน 

๑.๓.๒ เชิงคุณภาพ 
๑) ได้วัดต้นแบบด้านการรณรงค์ให้ประชาชนลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ 
๒) เกิดเครือข่ายในการรณรงค์ให้ประชาชนลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่  
๓) ประชาชนสามารถ ลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ ได้ 
 
 



๗๙ 
 

๑.๔ วิธีการด าเนินกิจกรรม  
๑) จัดประชุมกลุ่มย่อยกับเครือข่ายในการรณรงค์ให้ประชาชนลด ละ เลิก เหล้า 

บุหรี่ ของจังหวัดนนทบุรี จ านวน ๑๐ รูป/คน ณ วัดบางอ้อยช้าง ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๒) ออกแบบแนวทางและกิจกรรมในการรณรงค์ให้ประชาชนลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ 

ให้เข้ากับบริบทของชุมชน โดยผู้ เชี่ยวชาญ และเครือข่ายความร่ วมมือ รวมถึงแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

๓) เปิดตัวโครงการ “อธิษฐานจิตเข้าพรรษา ลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่  เพ่ือถวายเป็น
พุทธบูชา” และเชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม 

๔) ติดตามและประเมินผลความส าเร็จของโครงการระยะที่ ๑ หลังประชาชนเข้า
ร่วมโครงการไปแล้ว ๑ เดือน ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และเก็บข้อมูลเชิง
ส ารวจจากแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จ านวน ๒๐๐ คน 

๕) สรุปผลการวิจัย และจัดประชุมกลุ่มย่อยกับเครือข่ายเพ่ือขยายโครงการในระยะ
ที่ ๒ ไปยังวัดต่างๆ จ านวน ๑๐ วัด 

๖) จัดกิจกรรม “อธิษฐานจิตเข้าพรรษา ลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ เพ่ือถวายเป็นพุทธ
บูชา” และเชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม 

๗) ติดตามและประเมินผลความส าเร็จของโครงการระยะที่ ๒ หลังประชาชนเข้า
ร่วมโครงการไปแล้ว ๑ เดือน ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และเก็บข้อมูลเชิ ง
ส ารวจจากแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จ านวน ๔๐๐ คน 

๘) จัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
๑.๕ ผลลัพธ์ท่ีได้จากการด าเนินกิจกรรม  

๑) ประชาชนจังหวัดนนทบุรี จ านวน ๒,๒๐๐ คน สามารถลด ละ เลิก เหล้าบุหรี่ ได้ 
๒) ประชาชนจังหวัดนนทบุรี จ านวน ๒,๒๐๐ คน มีคุณภาพชีวิตเพ่ิมมากขึ้น 
๓) วัดมีต้นแบบกิจกรรมในการรณรงค์ให้ประชาชนลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ 
๔) บ้าน วัด และชุมชน เกิดความตระหนักรู้ของโทษภัยของ เหล้า บุหรี่  และต่ืนตัว

ในการลด ละ เลิก อย่างจริงจัง 
๑.๖ ปัญหาและอุปสรรค  
๑.๖.๑ ประเด็นปัญหาอุปสรรค 
 ๑) ยังขาดเครือข่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๒ วัด 
๑.๖.๒ แนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน 
 ๑) ประสานงานกับคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี 
๑.๗ เครือข่ายท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน  
 ๑) เทศบาลต าบลบางสีทอง 
 ๒) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางสีทอง 
 ๓) ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 
 ๔) โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง 
 ๕) คณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี 



๘๐ 
 

 

 
 

เม่ือวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ได้จัดกิจกรรม “อธิษฐานจิตเข้าพรรษา ลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ เพ่ือ
ถวายเป็นพุทธบูชา” ณ วัดอ่มอ่อง จังหวัดนนทบุรี มีประชาชนเข้าร่วมโครงการกว่า ๕๐๐ คน 

 

 



๘๑ 
 

 
 

โครงการบวชใจ อธิษฐาน งดบุหรี่ งดเหล้า เข้าพรรษา ถวายเป็นพระราชกุศล เครือข่ายจังหวัด
นนทบุรี สาธารณสุขจังหวัด สถานีต ารวจภูธร อบต.บ้านใหม่ อบต. หนองเพรางาย โรงเรียนบ้านใหม่ 

โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย โรงเรียนบ้านดอนตะลมพุก ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะสงฆ์วัดอ่วมอ่อง
ประชานฤมิตร 

 

 
 



๘๒ 
 

 
 

“อธิษฐานจิตเข้าพรรษา ลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา” 
เครือข่ายจังหวัดนนทบุรี 

 

 



๘๓ 
 

 
 

พระเดชพระคุณ พระอุดมสิทธินายก , ผศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี รองคณบดี
คณะสังคมศาสตร์ หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะ
และเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี” ซ่ึงได้รับทุนสนับสนุน
จากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย ระหว่ าง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย กับ วัดบางอ้อยช้าง โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง เทศบาลต าบลบางสีทอง ชุมชนต าบลบางสีทอง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางสีทอง เพ่ือร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้และกระบวนการเสริมสร้าง
สุขภาวะในการลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการ สร้างและพัฒนาเครือข่ายการสร้างสุขภาวะเพ่ือการ
ลดปัจจัยเสี่ยงบุหรี่และสุราในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี พัฒนานโยบายเพ่ือการรณรงค์งดปัจจัยเสี่ยงบุหรี่
และสุราในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี ณ วัดบางอ้อยช้าง จังหวัดนนทบุรี เม่ือวันที่ 23 สิงหาคม 2562  



๘๔ 
 

 
 

“อธิษฐานจิตเข้าพรรษา ลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา” 
เครือข่ายจังหวัดนนทบุรี 

 

 
 



๘๕ 
 

 

 
 

ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์  
กิจกรรม “อธิษฐานจิตเข้าพรรษา ลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา” 

เครือข่ายจังหวัดนนทบุรี 
 

 

 
  



๘๖ 
 

 จากการลงพ้ืนที่วิจัย ด้วยการแจกแบบสอบถามระดับความคิดเห็นของประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม “อธิษฐานจิตเข้าพรรษา ลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่  เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา ” ในจังหวัด
นนทบุรี จ านวน ๔๐๐ คน สามารถสรุประดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ กิจกรรมในการ
เสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี  ได้
ดังนี้ 
 (๑) ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งในส่วนของ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และจ านวนครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้ปรากฏผลดังรายละเอียดของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 

ตารางท่ี ๔.๑  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
สถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

เพศ     
ชาย ๑๒๕ ๓๑.๓ 
หญิง ๒๗๕ ๖๘.๘ 

รวม ๔๐๐ ๑๐๐.๐ 
อายุ    

๑๘ – ๒๕ ปี ๕๖ ๑๔.๐ 
๒๖ – ๕๙ ปี ๒๕๔ ๖๓.๕ 
๖๐ ปีขึ้นไป ๙๐ ๒๒.๕ 

รวม ๔๐๐ ๑๐๐.๐ 
ระดับการศึกษา    

ต่ ากว่าปริญญาตรี ๓๕๔ ๘๘.๕ 
ปริญญาตรี ๓๕ ๘.๘ 
สูงกว่าปริญญาตรี ๑๒ ๓.๐ 

รวม ๔๐๑ ๑๐๐.๓ 
จ านวนครั้งท่ีเข้าร่วมกิจกรรม    

๑ – ๕ ครั้ง ๓๘๗ ๙๖.๘ 
๕ – ๑๐ ครั้ง ๑๒ ๓.๐ 
๑๑ ครั้งขึ้นไป ๑ ๐.๓ 

รวม ๔๐๐ ๑๐๐.๐ 
 จากตารางท่ี ๔.๑ พบว่า จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน ๒๗๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๘ 
มีอายุระหว่าง ๒๖-๕๙ ปี จ านวน ๒๕๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๕ มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี 
จ านวน ๓๕๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๕ และเข้าร่วมกิจกรรม ๑ – ๕ ครั้ง จ านวน ๓๘๗ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๙๖.๘ 



๘๗ 
 

 (๒) ระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในการเสริมสร้างสุข
ภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี 
  

ตารางท่ี ๔.๒  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการ
เข้าร่วมกิจกรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้า
บุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี 

 

(n = ๔๐๐) 
 

การเข้าร่วมกิจกรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะและ
เครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ เชิงพุทธบูรณา

การในจังหวัดนนทบุรี 

ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 

๑. ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ท่านมีความรู้ เก่ียวกับ
โทษภัยของเหล้าและบุหรี่เป็นอย่างดี ๓.๔๑ ๐.๖๒๐ ปานกลาง 

๒. ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ท่านไม่เคยยุ่งเก่ียวกับ
เหล้าและบุหรี่ ๓.๔๔ ๐.๖๒๘ 

ปานกลาง 

๓. ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ท่านรณรงค์ให้คนใน
ครอบครัวและชุมชนเห็นโทษและภัยของเหล้า
และบุหรี่ ๓.๔๓ ๐.๖๒๐ 

ปานกลาง 

๔. ก่ อน เข้ า ร่ ว มกิ จ กร รม  คณ ะส งฆ์ มี กา ร
ประชาสัมพันธ์โครงการให้ท่านทราบล่วงหน้า ๓.๔๓ ๐.๖๒๑ 

ปานกลาง 

๕. ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ท่านสมัครใจเข้าร่วม
กิจกรรมเอง โดยไม่มีใครบังคับ ๓.๔๑ ๐.๖๓๗ 

ปานกลาง 

๖. ทางวัดจัดกิจกรรม “อธิษฐานจิตเข้าพรรษา 
ลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่  เพ่ือถวายเป็นพุทธ
บูชา” ได้เป็นอย่างดี ๓.๔๑ ๐.๖๓๗ ปานกลาง 

๗. ประชาชนให้ความส าคัญและเข้าร่วมกิจกรรม
เป็นจ านวนมาก ๓.๓๙ ๐.๕๙๘ ปานกลาง 

๘. ท่านได้รับความรู้และสาระที่เป็นประโยชน์จาก
การเข้าร่วมกิจกรรม ๓.๓๘ ๐.๖๑๑ ปานกลาง 

๙. วิทยากรสามารถอธิบายโทษและภัยของเหล้า
และบุหรี่ได้เป็นอย่างดี 

๓.๓๙ ๐.๕๘๓ ปานกลาง 

๑๐. วิทยา กรสามารถพูดโน้มน้ าวและชักจูงให้
ประชาชนลด ละ เลิก เหล้าและบุหรี่ได้ ๓.๔๖ ๐.๙๐๔ ปานกลาง 

๑๑. พระอา จ า รย์ บ ร รยา ยธร รมเก่ี ย ว กับกา ร
อธิษฐานจิตเข้าพรรษา ลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ 
เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา ได้เป็นอย่างดี ๓.๒๙ ๐.๗๗๘ ปานกลาง 



๘๘ 
 

การเข้าร่วมกิจกรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะและ
เครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ เชิงพุทธบูรณา

การในจังหวัดนนทบุรี 

ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 

๑๒. พระอาจารย์น าประชาชนสมาทานศีล เจริญจิต
ภาวนา และชักชวนให้ประชาชนลด ละ เลิก 
เหล้าและบุหรี่ ๓.๒๙ ๐.๗๗๘ ปานกลาง 

๑๓. คณ ะ ท า ง า น มี เอ ก ส า รแ ล ะ สื่ อ ใ น ก า ร
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเป็นจ านวนมากและ
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ๓.๔๘ ๐.๘๔๐ ปานกลาง 

๑๔. สถนที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม ๓.๔๕ ๐.๘๗๒ ปานกลาง 
๑๕. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม ๓.๔๕ ๐.๘๑๓ ปานกลาง 
๑๖. หลังการเข้าร่วมกิจกรรม ท่านมีความรู้เพ่ิมมาก

ขึ้น ๓.๓๙ ๐.๗๗๘ ปานกลาง 
๑๗. หลังการเข้าร่วมกิจกรรม ท่านมีแรงบัลดาลใจ

ในการลด ละ เลิก เหล้า และบุหรี่เพ่ิมมากขึ้น ๓.๔๓ ๐.๘๒๕ ปานกลาง 
๑๘. หลังการเข้าร่วมกิจกรรม ท่านสามารถน าเอา

ความรู้ที่ได้รับ ไปถ่ายถอดให้คนอ่ืนได้ ๓.๔๒ ๐.๘๓๐ ปานกลาง 
๑๙. กิจกรรม “อธิษฐานจิตเข้าพรรษา ลด ละ เลิก 

เหล้า บุหรี่  เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา ” เป็ น
กิจกรรมที่ดี  และควรจัดอย่างต่อเนื่องเป็ น
ประจ าทุกปี ๓.๔๓ ๐.๘๓๑ ปานกลาง 

๒๐. ท่านคิดว่ากิจกรรม “อธิษฐานจิตเข้าพรรษา 
ลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่  เพ่ือถวายเป็นพุทธ
บูชา” สามารถ ลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ใน
ประชาชนได้จริง ๓.๓๙ ๐.๗๗๘ ปานกลาง 

รวมค่าเฉล่ียท้ังหมด ๓.๔๓ ๐.๖๒๐ ปานกลาง 

  
 จากตารางท่ี ๔.๒ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชน
ที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ เชิงพุทธ
บูรณาการในจังหวัดนนทบุรี พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในการเสริมสร้าง
สุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี ในภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๔๓) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง
ทุกข้อ 
 
 



๘๙ 
 

 สรุปได้ว่า กิจกรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ เชิง
พุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี ได้แก่ อธิษฐานจิตเข้าพรรษา ลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ เพ่ือถวายเป็น
พุทธบูชา จัดขึ้นที่วัดบางอ้อยช้าง ต าบลบางสีทอง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  ระหว่าง
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึง กันยายน ๒๕๖๒ วัตถุประสงค์ของกิจกรรม คือ (๑) เพ่ือออกแบบกิจกรรม
การรณรงค์ให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนร่วมกับเครือข่าย (๒) เพ่ือเชิญชวนให้ประชาชนอธิษฐาน
จิตเข้าพรรษา ลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา (๓) เพ่ือประเมินผลความเสร็จในการ
เชิญชวนให้ประชาชนอธิษฐานจิตเข้าพรรษา ลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่  เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชาวิธีการ
ด าเนินกิจกรรม คือ (๑) จัดประชุมกลุ่มย่อยกับเครือข่ายในการรณรงค์ให้ประชาชนลด ละ เลิก เหล้า 
บุหรี่ ของจังหวัดนนทบุรี จ านวน ๑๐ รูป/คน ณ วัดบางอ้อยช้าง ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (๒) 
ออกแบบแนวทางและกิจกรรมในการรณรงค์ให้ประชาชนลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ ให้เข้า กับบริบทของ
ชุมชน โดยผู้เชี่ยวชาญ และเครือข่ายความร่วมมือ รวมถึงแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ  (๓) เปิดตัว
โครงการ “อธิษฐานจิตเข้าพรรษา ลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา ” และเชิญชวนให้
ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม (๔) ติดตามและประเมินผลความส าเร็จของโครงการระยะที่ ๑ หลัง
ประชาชนเข้าร่วมโครงการไปแล้ว ๑ เดือน ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และ
เก็บข้อมูลเชิงส ารวจจากแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จ านวน ๒๐๐ คน (๕) สรุป
ผลการวิจัย และจัดประชุมกลุ่มย่อยกับเครือข่ายเพ่ือขยายโครงการในระยะที่ ๒ ไปยังวัดต่างๆ 
จ านวน ๑๐ วัด (๖) จัดกิจกรรม “อธิษฐานจิตเข้าพรรษา ลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่  เพ่ือถวายเป็นพุทธ
บูชา” และเชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม (๗) ติดตามและประเมินผลความส าเร็จของ
โครงการระยะที่ ๒ หลังประชาชนเข้าร่วมโครงการไปแล้ว ๑ เดือน ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และเก็บข้อมูลเชิงส ารวจจากแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
จ านวน ๔๐๐ คน (๘) จัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ซ่ึงผลลัพธ์ท่ีได้จากการด าเนินกิจกรรม คือ 
(๑) ประชาชนจังหวัดนนทบุรี จ านวน ๒,๒๐๐ คน สามารถลด ละ เลิก เหล้าบุหรี่  ได้ (๒) ประชาชน
จังหวัดนนทบุรี จ านวน ๒,๒๐๐ คน มีคุณภาพชีวิตเพ่ิมมากขึ้น  (๓) วัดมีต้นแบบกิจกรรมในการ
รณรงค์ให้ประชาชนลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ (๔) บ้าน วัด และชุมชน เกิดความตระหนักรู้ของโทษภัย
ของ เหล้า บุหรี่ และต่ืนตัวในการลด ละ เลิก อย่างจริงจัง เครือข่ายที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 
ได้แก่ (๑) เทศบาลต าบลบางสีทอง (๒) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางสีทอง (๓) ศูนย์ดูแล
ผู้สูงอายุ (๔) โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง (๕) คณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี และจากการสอบถามความคิดเห็น
ของประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในการ
เสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๔๓) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ใน
ระดับปานกลางทุกข้อ 
 
 
 
 



๙๐ 
 

ตอนท่ี ๓ ผลการศึกษาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่าย
ทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ที่ เก่ีวข้อง ในประเด็นที่เก่ียวกับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการ
เสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี  
พบว่า 

๑. ทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องควรมีการจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) โดยให้มี
การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก พร้อมทั้งก าหน ดตัวชี้วัดส าคัญรอรับ
นโยบายและให้สอดคล้องกับงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน๑๙ 

๒. ควรมีการใช้กลไกคณะกรรมการระดับจังหวัด คณะอนุกรรมการระดับจังหวัด 
คณะท างานระดับจังหวัด เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนประเด็นที่เก่ียวข้องอย่างบูรณาการและ
เชื่อมโยงกัน๒๐ 

 
๓. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับควรได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ

ความเชี่ยวชาญ๒๑ 
๔. ควรใช้การประชาสัมพันธ์ และการปฏิบัติการข่าวสาร ( Information Operation : 

IO) ในทุกขั้นตอนเพ่ือสร้างการรับรู้ความเข้าใจ และความร่วมมือของประชาชน๒๒ 
๕. การท างานต้องได้รับความร่วมมือ/มีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วนของสังคม๒๓ 
๖. เร่งรัดพัฒนาเพ่ือยกระดับศูนย์บริการให้ค าปรึกษาในการเลิกเหล้า บุหรี่ แก่ประชาชน 
๗. เพ่ิมศักยภาพเครือข่ายและอาสาสมัครในระดับพ้ืนที่ เพ่ือประสานงานให้กา ร

ช่วยเหลือประชาชน๒๔ 
๘. ยกระดับประสิทธิภาพการจัดการและการช่วยเหลือผู้ ติดเหล้า บุหรี่  เพ่ือการแก้ไข

ปัญหาแบบบูรณาการและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน๒๕ 

                                                 
๑๙สัมภาษณ์ นางสุวรรณา สังข์สุข, ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง จังหวัดนนทบุรี, ๒๙ 

กรกฎาคม ๒๕๖๒.   
๒๐สัมภาษณ์ นางวิลาภรณ์ เกิดนาค, ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางสีทอง จังหวัด

นนทบุรี, ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒.  
๒๑สัมภาษณ์ นางสุวรรณา สังข์สุข, ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง จังหวัดนนทบุรี, ๒๙ 

กรกฎาคม ๒๕๖๒.   
๒๒สัมภาษณ์ นางวิลาภรณ์ เกิดนาค, ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางสีทอง จังหวัด

นนทบุรี, ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒.  
๒๓สัมภาษณ์ นายธีรวัฒน์ กลีบผ้ึง, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๒ ต าบลบางสีทอง จังหวัดนนทบุรี, ๒๙ กรกฎาคม 

๒๕๖๒.  
๒๔สัมภาษณ์ นายวันชัย วันชาญเวช, นายกเทศมนตรีต าบลบางสีทอง จังหวัดนนทบุรี, ๒๙ กรกฎาคม 

๒๕๖๒.  
๒๕สัมภาษณ์ นายธีรวัฒน์ กลีบผ้ึง, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๒ ต าบลบางสีทอง จังหวัดนนทบุรี, ๒๙ กรกฎาคม 

๒๕๖๒.  



๙๑ 
 

๙. สนับสนุนให้องค์กรเอกชน ภาคธุรกิจเอกชน องค์กรชุมชน และประชาชน รวมทั้งเด็ก 
เยาวชน ผู้ใหญ่ มีส่วนร่วมในการพัฒนาครอบครัวอย่างต่อเนื่อง๒๖ 

แนวทางการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชนนั้น  
๑. พระสงฆ์ต้องมีการสร้างเครือข่ายกลไกการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไข  การ

รณรงค์และป้องกัน เป็นการทางานร่วมกันขององค์กรภาคีและเครือข่ายภาคประชาชน  
๒. การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชนพระสงฆ์ต้องมีการบูรณา

การกระบวนการและรูปแบบการจัดกิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาอันแท้จริงที่ เกิดขึ้นใน
ชุมชนอย่างเหมาะสม  

๓. พระสงฆ์ต้องมีการใช้วิปัสสนากรรมฐานในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของประชาชนที่ติด
สารเสพติด  

๔. พระสงฆ์ต้องมีการใช้ยาสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยเหลือผู้ ติดปัญหาเหล้า 
บุหรี่ ในชุมชนในการถอนพิษยา  

๕. พระสงฆ์ต้องรู้จักระดมคนในชุมชนที่มีส่วนเก่ียวข้อง หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการ
พัฒนาของชุมชน ให้แต่ละทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหล้า 
บุหรี่ ในชุมชน  

๖. พระสงฆ์ต้องแสวงหาความรู้ เก่ียวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่  ใน
ชุมชน ตลอดถึงภูมิธรรมที่จะน ามาประยุกต์ใช้ในการแสดงธรรมอยู่ เสมอ 

๗. พระสงฆ์ควรเข้าร่วมเป็นวิทยากรในโครงการพุทธธรรมบ าบัดปัญหาเหล้า บุหรี่  ใน
ชุมชน โครงการธรรมสัญจร หรือโครงการที่เก่ียวกับปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชนที่หน่วยงานของรัฐได้
จัดขึ้น  

๘. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจในการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหา
เหล้า บุหรี่ ในชุมชน แม้แต่การถวายหมาก พลู บุหรี่ แก่พระสงฆ์ก็ควรรณรงค์ให้งดอย่างจริงจัง 
ปรับเปลี่ยนแนวคิดของประชาชนถึงแม้จะเป็นประเพณี ค่านิยมที่เคยปฏิบัติแต่ต้องชี้แจงให้เห็นถึง
โทษภัยที่จะเกิดขึ้นแก่ร่างกาย สังคม และสิ่งแวดล้อม  

๙. ใช้หลัก “ปรับทุกข์ ผูกมิตร สร้างหลัก ปักฐาน” คือต้องสร้างความคุ้นเคยกับทุกคน 
ทุกฝ่ายทั้งผู้ค้า ผู้เสพ และหน่วยงานของรัฐ ประสานให้ทุกฝ่ายเข้าใจซ่ึงกันและกันแล้วหาทางออก
ร่วมกัน  

๑๐. หน่วยงานของรัฐ คือ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ต้องจัดสรรงบประมาณ ในการ
ด าเนินโครงการเก่ียวกับปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชนให้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ เพราะถือเป็นกาลังใจของผู้
จัดกิจกรรม 
 
 
 

                                                 
๒๖สัมภาษณ์ นางวิลาภรณ์ เกิดนาค, ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางสีทอง จังหวัด

นนทบุรี, ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒.  



๙๒ 
 

ตอนท่ี ๔ องค์ความรู้จากการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่าย
ทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี”  ผู้วิจัยสามารถสรุปองค์ความรู้ได้
ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๖ องค์ความรู้จากการวิจัย 
 
 จากแผนภาพท่ี ๔.๖ จะเห็นได้ว่า พระสงฆ์เข้าไปมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสุขภาวะและ
เครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี  ร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิ
เช่น สาธารณสุขจังหวัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในการให้ค าปรึกษา การให้ก าลังใจ การดูแล
สุขภาพทั้งทางกายและทางใจ แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ติดเหล้า และบุหรี่ โดยผลที่ได้รับจากการ
รณรงค์ให้ประชาชนลด ละ เลิก เหล้า และบุหรี่ ผ่านกิจกรรม“อธิษฐานจิตเข้าพรรษา ลด ละ เลิก 
เหล้า บุหรี่ เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา” นั้น ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 

การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่าย
ทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการใน จังหวัดนนทบุรี 

พระสงฆ์ 
ในพ้ืนท่ี 

เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข
จังหวัด 

เจ้าหน้าท่ีเทศบาล,  
เจ้าหน้าท่ี อบต. 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้ติดเหล้า 
ติดบุหร่ี 

-ประชาชนกลุ่มเส่ียง
สา ม า ร ถล ด  ล ะ 
เหล้าและบุหร่ีได้ 
-ประชาชนกลุ่มเส่ียง
สาม ารถเลิกเ หล้ า
และ บุห ร่ี ไ ด้อ ย่ า ง
เด็ดขาด 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน ทีมนักวิจัย 

ดูแลท้ังสุขภาพกายและใจ 

การให้ค าปรึกษาและก าลังใจ 



 

บทที่ ๕ 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่าย
ทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี”  เป็นการวิจัยแบบผสมผสานเน้นการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participation Action Research) โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะของวัดและหมู่บ้าน
ต้นแบบในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ เชิงพุทธบูรณาการใน
จังหวัดนนทบุรี , พัฒนากิจกรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่
เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรีและพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการเสริมสร้างสุขภาวะ
และเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี  ทั้งนี้จากผลการวิจัย
สามารถสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญในการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
เสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี  ตาม
วัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้ 

๕.๑.๑ ลักษณะของวัดและหมู่บ้านต้นแบบในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทาง
สังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี 

จังหวัดนนทบุรี มีอัตราการสูบบุรี่ในประชาชนที่มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป น้อยที่สุดเป็นอันดับที่ 
๑ ของประเทศ (คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๕๗ จากประชากรทั้งจังหวัด) และมีอัตราการด่ืมเครื่องด่ิมแอล
กอฮอล์ในประชาชนที่มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป อยู่อันดับที่ ๒๗ ของประเทศ (คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๗ จาก
ประชากรทั้งจังหวัด) 

การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้า
บุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี นั้นประกอบด้วย (๑) การเทศนาหรือการแสดงธรรม การ
อบรมคุณธรรม จริยธรรม (๒) เข้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเพ่ืออบรมเป็นวิทยากรให้ความรู้ เก่ียวกับ
ปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชน (๓) ร่วมกับทางจังหวัดจัดกิจกรรม “งดเหล้า เข้าพรรษา” “เทเหล้า  เผา
บุหรี่” โดยเอ้ือเฟ้ือสถานที่ภายในวัดเป็นที่จัดกิจกรรม (๔) จัดนิทรรศการรณรงค์ให้เห็นโทษภัยของ
ปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชน  โดยท าบอร์ด ประชาสัมพันธ์ในศาลาวัด  มุมใดมุมหนึ่งภายในวัดที่ มี
ประชาชนผ่านไปมาสามารถมองเห็นได้ชัดเจน  (๕) การป้องกันปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชนภายในวัด 
วัดใดที่มีสามเณรเป็นจ านวนมากเจ้าอาวาสก็ด าเนินการโดยให้สามเณรรุ่นพ่ีดูแลรุ่นน้อง  คอยให้
ค าปรึกษาอย่างต่อเนื่อง (๖) จัดอบรมพระสังฆาธิการและผู้บริหารโรงเรียน  สถานศึกษาให้ก าหนด
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชน (๗) ขอความเมตตาเจ้าคณะจังหวัด  เจ้าคณะ
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อ าเภอ ห้ามมิให้มีปัญหาเหล้า บุหรี่ เข้าไปในวัดโดยเด็ดขาด (๘) พระสงฆ์เป็นส่วนหนึ่งที่ได้มีส่วนเข้า
ร่วมการแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชน การมีส่วนร่วมดังกล่าวได้อาศัยความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่
ผู้เก่ียวข้องหลายหน่วยงาน สามารถท าได้ในระดับหนึ่ง 

วิธีคิดและวิธีการที่ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่  ในชุมชน  ประกอบด้วย 
(๑) พระสงฆ์ต้องร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนถึงโทษภัย
ของปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพราะพระสงฆ์ถือว่าเป็นผู้น าท้องถิ่น เป็นที่ พ่ึงทางจิตใจ 
ดังนั้นจึงต้องพัฒนาชุมชนให้หลีกไกลจากปัญหาเหล้า บุหรี่  ในชุมชน  (๒) พระสงฆ์ควรตระหนักอยู่
เสมอว่าถือเป็นบทบาทและหน้าที่ของชาวพุทธที่จะต้องรณรงค์ให้สังคมปลอดจากปัญหาเหล้า บุหรี่ 
ในชุมชน (๓) การปฏิบัติตนแบบอย่างที่ดี เพราะพระสงฆ์ควรเป็นแบบอย่างที่ ดีให้กับสังคม  คือต้อง
หลีกไกลจากปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชนให้ได้  (๔) การสร้างองค์ความรู้ พระสงฆ์ได้ใช้วิธีการเพ่ือให้
ตนเองเกิดองค์ความรู้เก่ียวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชนเสียก่อนโดยการเข้ารับ
การอบรมจากภาครัฐ ท าการศึกษาจากเอกสาร หนังสือ ที่ได้รับ จากนั้นจึงขยายผลองค์ความรู้นั้นไปสู่
ประชาชน (๕) การเปลี่ยนทัศนคติ คือพระสงฆ์พยายามเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนให้เห็นถึงโทษภัย
ของปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชน (๖) พระสงฆ์จะต้องเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนแล้วค่อยไปอบรม
สั่งสอนประชาชนเก่ียวกับปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชน (๗) รัฐจะต้องมีมาตรการที่ชัดเจน  นั่นคือควร
แก้ไขกฎหมายด้วยการเพ่ิมโทษให้หนักขึ้นและนาไปปฏิบัติให้ได้จริงๆ  กับผู้กระทาความผิดตลอดถึง
ผู้ค้ารายใหญ่และรายย่อย (๘) ต้องให้วัดเป็นแบบอย่างในการปลอดปัญหาเหล้า บุหรี่  ในชุมชนอย่าง
ถาวร การที่มีปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชนเข้าไประบาดในวัดถือเป็นเรื่องใหญ่  พระสงฆ์ต้องสอดส่อง
ดูแลห้ามไม่ให้มีปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชนเข้าไปจ าหน่ายภายในวัด ถึงแม้จะมีการจัดงานบุญประจาปี
หรืองานบุญอ่ืนๆ ก็ตาม (๙) แนะน าให้รู้จักการหาเวลาว่างด้วยการประกอบอาชีพ มีงานท า  มีรายได้ 
ให้อยู่ดีกินดี ไม่ให้เข้าไปข้องเก่ียวกับปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชน  รู้จักบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเป็น
การแก้ไขหลังจากนาผู้ติดปัญหาเหล้า บุหรี่  ในชุมชนไปบ าบัดแล้ว ถือเป็นการสร้างชีวิตใหม่เพ่ือ
ส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และ (๑๐) สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็ก  เยาวชน จัดโครงการต่อต้าน
ปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชนในโรงเรียนให้เห็นโทษภัยของปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชนว่าร้ายแรงเพียงใด  

 
๕.๑.๒ กิจกรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ เชิง

พุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี 
กิจกรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ เชิงพุทธบูรณา

การในจังหวัดนนทบุรี ได้แก่ อธิษฐานจิตเข้าพรรษา ลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่  เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา 
จัดขึ้นที่วัดบางอ้อยช้าง ต าบลบางสีทอง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ระหว่างพฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
ถึง กันยายน ๒๕๖๒ วัตถุประสงค์ของกิจกรรม คือ (๑) เพ่ือออกแบบกิจกรรมการรณรงค์ให้
สอดคล้องกับบริบทของชุมชนร่วมกับเครือข่าย (๒) เพ่ือเชิญชวนให้ประชาชนอธิษฐานจิตเข้าพรรษา 
ลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา  (๓) เพ่ือประเมินผลความเสร็จในการเชิญชวนให้
ประชาชนอธิษฐานจิตเข้าพรรษา ลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่  เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชาวิธีการด าเนิน
กิจกรรม คือ (๑) จัดประชุมกลุ่มย่อยกับเครือข่ายในการรณรงค์ให้ประชาชนลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ 
ของจังหวัดนนทบุรี จ านวน ๑๐ รูป/คน ณ วัดบางอ้อยช้าง ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (๒) 
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ออกแบบแนวทางและกิจกรรมในการรณรงค์ให้ประชาชนลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ ให้เข้า กับบริบทของ
ชุมชน โดยผู้เชี่ยวชาญ และเครือข่ายความร่วมมือ รวมถึงแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ  (๓) เปิดตัว
โครงการ “อธิษฐานจิตเข้าพรรษา ลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา” และเชิญชวนให้
ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม (๔) ติดตามและประเมินผลความส าเร็จของโครงการระยะที่ ๑ หลัง
ประชาชนเข้าร่วมโครงการไปแล้ว ๑ เดือน ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และ
เก็บข้อมูลเชิงส ารวจจากแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่ างในการวิจัย จ านวน ๒๐๐ คน (๕) สรุป
ผลการวิจัย และจัดประชุมกลุ่มย่อยกับเครือข่ายเพ่ือขยายโครงการในระยะที่ ๒ ไปยังวัดต่างๆ 
จ านวน ๑๐ วัด (๖) จัดกิจกรรม “อธิษฐานจิตเข้าพรรษา ลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่  เพ่ือถวายเป็นพุทธ
บูชา” และเชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม (๗) ติดตามและประเมินผลความส าเร็จของ
โครงการระยะที่ ๒ หลังประชาชนเข้าร่วมโครงการไปแล้ว ๑ เดือน ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และเก็บข้อมูลเชิงส ารวจจากแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
จ านวน ๔๐๐ คน (๘) จัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ซ่ึงผลลัพธ์ท่ีได้จากการด าเนินกิจกรรม คือ 
(๑) ประชาชนจังหวัดนนทบุรี จ านวน ๒,๒๐๐ คน สามารถลด ละ เลิก เหล้าบุหรี่  ได้ (๒) ประชาชน
จังหวัดนนทบุรี จ านวน ๒,๒๐๐ คน มีคุณภาพชีวิตเพ่ิมมากขึ้น  (๓) วัดมีต้นแบบกิจกรรมในการ
รณรงค์ให้ประชาชนลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ (๔) บ้าน วัด และชุมชน เกิดความตระหนักรู้ของโทษภัย
ของ เหล้า บุหรี่ และต่ืนตัวในการลด ละ เลิก อย่างจริงจัง เครือข่ายที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 
ได้แก่ (๑) เทศบาลต าบลบางสีทอง (๒) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางสีทอง (๓) ศูนย์ดูแล
ผู้สูงอายุ (๔) โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง (๕) คณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี และจากการสอบถามความคิดเห็น
ของประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในการ
เสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๔๓) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ใน
ระดับปานกลางทุกข้อ 

๕.๑.๓ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือ
ลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี 

จากการสัมภาษณ์ผู้ที่ เก่ีวข้อง ในประเด็นที่เก่ียวกับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในกา ร
เสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี  
พบว่า 

๑. ทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องควรมีการจัดท าแผนปฏิบัติการ  (Action Plan) โดยให้มี
การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก พร้อมทั้งก าหนดตัวชี้วัดส าคัญรอรับ
นโยบายและให้สอดคล้องกับงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน  

๒. ควรมีการใช้ กลไกคณะกรรมการระดับจังหวั ด  คณะอนุกรรมการระดับจังหวั ด 
คณะท างานระดับจังหวัด เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนประเด็นที่เก่ียวข้องอย่างบูรณาการและ
เชื่อมโยงกัน  

๓. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับควรได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
ความเชี่ยวชาญ  



๙๖ 
 

๔. ควรใช้การประชาสัมพันธ์  และการปฏิบัติการข่าวสาร  ( Information Operation : 
IO) ในทุกขั้นตอนเพ่ือสร้างการรับรู้ความเข้าใจ และความร่วมมือของประชาชน  

๕. การท างานต้องได้รับความร่วมมือ/มีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วนของสังคม  
๖. เร่งรัดพัฒนาเพ่ือยกระดับศูนย์บริการให้ค าปรึกษาในการเลิกเหล้า บุหรี่ แก่ประชาชน 
๗. เพ่ิมศักยภาพเครือข่ายและอาสาสมัครในระดับพ้ืนที่ เพ่ือประสานงานให้การช่วยเหลือ

ประชาชน  
๘. ยกระดับประสิทธิภาพการจัดการและการช่วยเหลือผู้ ติดเหล้า  บุหรี่  เพ่ือการแก้ไข

ปัญหาแบบบูรณาการและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน  
๙. สนับสนุนให้องค์กรเอกชน ภาคธุรกิจเอกชน องค์กรชุมชน และประชาชน รวมทั้งเด็ก 

เยาวชน ผู้ใหญ่ มีส่วนร่วมในการพัฒนาครอบครัวอย่างต่อเนื่อง 
 

๕.๒ อภิปรายผล 
การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ จะกล่าวถึงการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุข

ภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี  โดยผู้วิจัยจะ
กล่าวถึงประเด็นส าคัญและน่าสนใจและน ามาอภิปรายดังนี้ 

ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทาง
สังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรีในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๓.๔๓) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ แสดงให้เห็นว่าประชาชน
มีมุมมองต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้า
บุหรี่เชิงพุทธบูรณาการไม่มากนัก อาจเป็นเพราะด้วยว่า กลุ่มพระสงฆ์ที่ลงมือปฏิบัติเก่ียวกับเรื่องนี้ยังมี
อยู่จ านวนน้อย และภาพข่าวทางสื่อสารมวลชนที่น าเสนอข่าวพระสงฆ์ในทางลบ เช่น พระเมาเหล้า เป็น
ต้น ก็ล้วนส่งผลต่อความคิดเห็นของประชาชนทั้งสิ้น ซ่ึงเหตุผลดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ เนติ
พรรณ ศรีมาจันทร์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพของการรณรงค์ในโครงการ  DNA (Drink No 
Alcohol) สายพันธุ์ใหม่ไร้แอลกอฮอล์ ผลการวิจัยพบว่า า นักเรียนส่วนใหญ่เกิดการรับรู้ในเรื่องของ
แอลกอฮอล์มากขึ้น แต่ยังไม่ถึงการเปลี่ยนแปลงระดับพฤติกรรม แต่ถ้าจะให้มีการเปลี่ยนแปลงในระดับ
พฤติกรรมน่าจะต้องใช้เวลาและได้ซึมซับในเรื่องของแอลกอฮอล์จากการรณรงค์อย่างต่อเนื่องให้มาก
ขึ้น๑ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัทธรา ลีฬหวรงค์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบจ าลองการ
ประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของมาตรการสร้างเสริมสุขภาพในประเทศไทย : กรณีศึกษา
มาตรการควบคุมการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ” ผลการวิจัยพบว่า โครงการรณรงค์งดเหล้า
เข้าพรรษาที่ด าเนินการในระดับประเทศและระดับชุมชนมีความคุ้มค่าทั้งเพศชายและเพศหญิง  โดยมี
อัตราส่วนต้นทุนต่อประสิทธิผลส่วนเพ่ิมของการมีมาตรการระดับชุมชนคือ  ๒๑,๗๔๕ บาท ในเพศชาย
และ ๓๖,๐๓๗ บาท ในเพศหญิง และที่ระดับความเต็มใจจ่ายที่ ๑๖๐,๐๐๐ บาทต่อปีสุขภาวะพบว่าผู้ที่

                                                 
๑เนติพรรณ ศรีมาจันทร์, “ประสิทธิภาพของการรณรงค์ในโครงการ DNA (Drink No Alcohol) สายพันธ์ุ

ใหม่ไร้แอลกอฮอล์”, วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, ๒๕๕๒). 



๙๗ 
 

ด่ืมระดับเสี่ยง ระดับอันตรายและแบบติดมีโอกาสที่จะมีความคุ้มค่าประมาณร้อยละ ๙๙ ในเพศชาย
และมากกว่าร้อยละ ๘๐ ในเพศหญิง๒ 
 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

ผลการวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทาง
สังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี” ผู้วิจัยขอเสนอแนะดังนี้ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๑. ทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องควรมีการจัดท าแผนปฏิบัติการ  (Action Plan) โดยให้มี

การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก พร้อมทั้งก าหนดตัวชี้วัดส าคัญรอรับ
นโยบายและให้สอดคล้องกับงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน  

๒. ควรมีการใช้ กลไกคณะกรรมการระดับจังหวั ด  คณะอนุกรรมการระดับจังหวั ด 
คณะท างานระดับจังหวัด เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนประเด็นที่เก่ียวข้องอย่างบูรณาการและ
เชื่อมโยงกัน  

๓. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับควรได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
ความเชี่ยวชาญ  

๔. ควรใช้การประชาสัมพันธ์  และการปฏิบัติการข่าวสาร  ( Information Operation : 
IO) ในทุกขั้นตอนเพ่ือสร้างการรับรู้ความเข้าใจ และความร่วมมือของประชาชน  

๕. การท างานต้องได้รับความร่วมมือ/มีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วนของสังคม  
๖. เร่งรัดพัฒนาเพ่ือยกระดับศูนย์บริการให้ค าปรึกษาในการเลิกเหล้า บุหรี่ แก่ประชาชน 
๗. เพ่ิมศักยภาพเครือข่ายและอาสาสมัครในระดับพ้ืนที่ เพ่ือประสานงานให้การช่วยเหลือ

ประชาชน  
๘. ยกระดับประสิทธิภาพการจัดการและการช่วยเหลือผู้ ติดเหล้า  บุหรี่  เพ่ือการแก้ไข

ปัญหาแบบบูรณาการและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน  
๙. สนับสนุนให้องค์กรเอกชน ภาคธุรกิจเอกชน องค์กรชุมชน และประชาชน รวมทั้งเด็ก 

เยาวชน ผู้ใหญ่ มีส่วนร่วมในการพัฒนาครอบครัวอย่างต่อเนื่อง 
 
๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

๑. พระสงฆ์ต้องมีการสร้างเครือข่ายกลไกการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไข  การ
รณรงค์และป้องกัน เป็นการทางานร่วมกันขององค์กรภาคีและเครือข่ายภาคประชาชน  

๒. การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชนพระสงฆ์ต้องมีการบูรณา
การกระบวนการและรูปแบบการจัดกิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาอันแท้จริงที่ เกิดขึ้นใน
ชุมชนอย่างเหมาะสม  

                                                 
๒ พัทธรา ลีฬหวรงค์, “การพัฒนาแบบจ าลองการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของมาตรการ

สร้างเสริมสุขภาพในประเทศไทย : กรณีศึกษามาตรการควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์” , รายงานการ
วิจัย, (สสส. : ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, ๒๕๖๑). 



๙๘ 
 

๓. พระสงฆ์ต้องมีการใช้วิปัสสนากรรมฐานในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของประชาชนที่ติด
สารเสพติด  

๔. พระสงฆ์ต้องมีการใช้ยาสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยเหลือผู้ ติดปัญหาเหล้า 
บุหรี่ ในชุมชนในการถอนพิษยา  

๕. พระสงฆ์ต้องรู้จักระดมคนในชุมชนที่มีส่วนเก่ียวข้อง หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการ
พัฒนาของชุมชน ให้แต่ละทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหล้า 
บุหรี่ ในชุมชน  

๖. พระสงฆ์ต้องแสวงหาความรู้ เก่ียวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่  ใน
ชุมชน ตลอดถึงภูมิธรรมที่จะน ามาประยุกต์ใช้ในการแสดงธรรมอยู่ เสมอ 

๗. พระสงฆ์ควรเข้าร่วมเป็นวิทยากรในโครงการพุทธธรรมบ าบัดปัญหาเหล้า บุหรี่  ใน
ชุมชน โครงการธรรมสัญจร หรือโครงการที่เก่ียวกับปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชนที่หน่วยงานของรัฐได้
จัดขึ้น  

๘. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจในการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหา
เหล้า บุหรี่ ในชุมชน แม้แต่การถวายหมาก พลู บุหรี่ แก่พระสงฆ์ก็ควรรณรงค์ให้งดอย่างจริงจัง 
ปรับเปลี่ยนแนวคิดของประชาชนถึงแม้จะเป็นประเพณี ค่านิยมที่เคยปฏิบัติแต่ต้องชี้แจงให้เห็นถึง
โทษภัยที่จะเกิดขึ้นแก่ร่างกาย สังคม และสิ่งแวดล้อม  

๙. ใช้หลัก “ปรับทุกข์ ผูกมิตร สร้างหลัก ปักฐาน” คือต้องสร้างความคุ้นเคยกับทุกคน 
ทุกฝ่ายทั้งผู้ค้า ผู้เสพ และหน่วยงานของรัฐ ประสานให้ทุกฝ่ายเข้าใจซ่ึงกันและกันแล้วหาทางออก
ร่วมกัน  

๑๐. หน่วยงานของรัฐ คือ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ต้องจัดสรรงบประมาณ ในการ
ด าเนินโครงการเก่ียวกับปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชนให้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ เพราะถือเป็นกาลังใจของผู้
จัดกิจกรรม 

 
๕.๓.๓ ข้อเสนอเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
ผลการวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทาง

สังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี” ผู้วิจัยขอเสนอแนะในส่วนที่สามารถต่อ
ยอดจากงานวิจัยฉบับนี้ดังนี้ 

๑. ขยายโครงการและกิจกรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลด
เหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ท่ัวประเทศ 

๒. ศึกษาผลสัมฤทธิ์จากการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะและ
เครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการ 

 



บรรณานุกรม 
 
๑. ภาษาไทย : 
                   ก.  ข้อมูลปฐมภูมิ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย . 

กรุงเทพมหานคร  :  โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ๒๕๓๙. 
       ข.  ข้อมูลทุติยภูมิ        

(๑)  หนังสือ :  
กรมกิจการผู้สูงอายุ. ข้อมูลสถิติผู้สูงอายุประเทศไทย ๒๕๕๙. กรุงเทพมหานคร: กรมกิจการผู้สูงอายุ

, ๒๕๖๐. 

กร ร ณิกา  ปัญญา วงศ์ .  เอกสารประกอบการ เรี ยน วิ ชาการ ดูแดสุขภาพแบบอง ค์รวม . 
สมุทรสงคราม : สถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน, ๒๕๕๕.  

กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ. การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพการด่ืมสุราหรือ
เครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ส าหรับวัยท างาน. กรุงเทพมหานคร : กองสุขศึกษา กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ, ๒๕๕๘.  

จ านงค์  อดิวัฒนสิทธ์ิ. สังคมวิทยา. พิมพ์ครั้งที่ ๘. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 
๒๕๔๐.  

เจิมศักด์ิ ปิ่นทอง. การบริหารงานพัฒนาชนบท : การระดมประชาชนเพ่ือการพัฒนาชนบท . 
กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๒๗.  

ชัชภา ม จั นทบั ตร และคณะ . การแพทย์แผนไทย ในนามคณะแพทย์ศิริ ราชพยาบาล . 
กรุงเทพมหานคร : ศุภนิชการพิมพ์, ๒๕๕๒.  

ชาติชาย ณ เชียงใหม่. การมีส่วนร่วมกับพัฒนาชุมชนท้องถ่ินท่ีสมดุล. กรุงเทพมหานคร : บริษัท
ธรรมดาเพรส จ ากัด, ๒๕๔๕.  

ติน  ปรัชญพฤทธิ์. ภาวะผู้น าและการมีส่วนร่วม. เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมมนุษย์ในองค์กร . 
พิมพ์ครั้งที่ ๙. นนทบุรี : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๘.  

ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ. “การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ”. รายงาน
การศึกษา. นนทบุรี: มูลนิธิเอเชีย สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๒.. 

ทนงศักด์ิ  คุ้มไข่น้ า. หลักการพัฒนาชุมชน. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๐ .  
ธีรพงษ์ แก้วหาวงษ์. กระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง .  ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา , 

๒๕๔๓.  
นนท์  กอแก้วทองดี. คู่มือการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้น าประชาชนต าบล เรื่องเวทีประชาคมพร้อม

ใจเลือกต้ัง. กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง, ๒๕๔๓.  
นรินทร์ชัย  พัฒนพงศา. การมีส่วนร่วม หลักการพ้ืนฐาน เทคนิคและกรณีตัวอย่าง . เชียงใหม่ :       

สิริลักษณ์การพิมพ์, ๒๕๔๗.  



๑๐๐ 
 

นรินทร์ชัย พัฒนาพงศา. แนวทางแนวการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชนบท . พิมพ์ครั้งที่
๒. กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๓๘.  

นวลน้อย ตรีรัตน์ และคนอ่ืนๆ. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ธรรมรสเพรส จ ากัด, ๒๕๔๕.  

นันทวัฒน์  บรมานั นท์ . การบริ หารสาธารณะในระบบกฎหมายปกครองของฝรั่ งเศส . 
กรุงเทพมหานคร : ส านักนิติธรรม, ๒๕๔๑.  

น า ชั ย  ทนุ ผ ล .  หลักกา รและ ยุทธวิ ธีการ พัฒนา ชุ มชน .  ชี ย ง ให ม่ :ส า นั ก พิมพ์สถา บั น
เทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้, ๒๕๓๑.  

นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์. กลวิธีแนวทางวิธีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานพัฒนาชุมชน 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา . กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล , 
๒๕๒๗.  

นิรันทร์ชัย พัฒนาพงศา. การมีส่วนร่วม หลักการพ้ืนฐาน เทคนิคและกรณีตัวอย่าง . พิมพ์ครั้งที่  ๒. 
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๗.  

เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ. “การวิจัยการมีส่วนร่วมทางส่งเสริมการเกษตร”. ประมวลสาระชุดวิชาการ
วิ จัย เ พ่ือการ พัฒนาการ ส่ง เสริ ม การ เกษตรหน่ วย ท่ี  ๙ . บัณฑิ ตวิ ทย า ลั ย : 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๔. 

ประณต  นันทิยะกุล. การปฎิรูปการเมือง. กรุงเทพมหานคร: คณะกรรมการการเลือกต้ัง, ๒๕๔๐. 
ปาริชาติ วลัยเสถียร. เอกสารประกอบการศึกษาวิชา สค. ๖๕๑ ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน. 

กรุงเทพมหานคร: คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๑. 
พระพรหมคุณาภรณ์  (ป.อ. ปยุตฺโต). การดูแลสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ. พิมพ์ครั้งที่  ๑๐. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์ การเกษตรแห่งประเทศไทย, ๒๕๔๙.  

ไพรัตน์ เดชะรินร์. นโยบายและกลวิธีการมีส่วนร่วมของชุมชนในยุทธศาสตร์การพัฒนาปัจจุบันใน
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ศักด์ิโสภาการ
พิมพ์, ๒๕๒๖.  

ม่ิงสรรพ์  ขาวสะอาด. กติกา เครื่องมือ และการมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือรักษาส่ิงแวดล้อม . 
กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศ, ๒๕๓๘. 

วรางคณา วัฒโย. การจัดการองค์กรท้องถ่ิน. กรุงเทพมหานคร : พิทักษ์อักษร, ๒๕๔๐. 
วันชัย วัฒนศัพท์. อ้างอิงใน สถาบันพระปกเกล้า. แนวทางการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วน

ร่วมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ , ๒๕๔๐ : ปัญหา อุปสรรค และ
ทางออก. นนทบุรี: บริษัทธรรมดาเพรส จ ากัด, ๒๕๔๕.  

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. ปัญหาและอุปสรรคท่ีส าคัญของการพัฒนาชุมชน: ประชาชนข้าราชการและ
ผู้น ารัฐบาล. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๐.  

สถาบันพระปกเกล้า. แนวทางการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ, ๒๕๔๐ : ปัญหา อุปสรรค และทางออก . นนทบุรี : ธรรมดา
เพรส จ ากัด, ๒๕๔๕. 



๑๐๑ 
 

สนธยา พลศรี. ทฤษฏีและหลักการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ โอ เอส  พริ้นต้ิงเฮ้าส์ , 
๒๕๓๓.  

ส ม ย ศ  ทุ่ ง ห ว้ า .  สั ง ค ม ช น บ ท กั บ ก า ร พั ฒ น า .  ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร :ส า นั ก พิ ม พ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ๒๕๓๔.  

ส านักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ. ส านักงานสภาสถาบันราชภัฎและ
ทบวงมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖.  

สิทธิพันธ์  พุทธหุน. ทฤษฎีการพัฒนาการเมือง . กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 
๒๕๓๖. 

สุว ร รณ พิณตา นนท์ .  ปัจ จัย ท่ี ส่ง ผลต่อความ เข้ ม แข็ง ขององ ค์การบริ หาร ส่วนต าบล .                    
กรุงเทพมหานคร : อาสารักษาดินแดน, ๒๕๔๖..  

เสรี พงค์พิศ. สุขภาพ ๒๐๐ ค า. กรุงเทพมหานคร : พลังปัญญา, ๒๕๕๓.  

อคิน  รพีพัฒน์. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาชนบทในสภาพสังคมและวัฒนธรรมไทย .
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๗.  

อนุภรณ์ สุวรรสทิศกร. ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนา . ในเอกสารการสอนชุดวิชาการ
บริหารการพัฒนาชนบท. นนทบุรี : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราช, ๒๕๓๐.  

อรทัย ก๊กผล และฉัตรระวี ปริสุทธิญาณ. บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า ๕๒ ด้านความโปร่งใส
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน . กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า , 
๒๕๕๓.  

 
(๒)  วิทยานิพนธ์  : 
ณัฐพล สงวนทรัพย์. “กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคมเชิงเครือข่าย ในโครงการรณรงค์เพ่ือลดการ

บริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ”. 
รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ , 
๒๕๕๑. 

ทศพล วงษ์ระบิลนาม. “โครงการออกแบบ สื่อสิ่งพิมพ์รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา BUDDHIST LENT 
ALCOHOL SOBERITY PRINT AD DESIGN PROJECT. ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
ศิลปกรรม ออกแบบนิเทศศิลป์. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ, ๒๕๕๑. 
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การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคม  

เพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี 
Participation of monk in Health Being Promotion and Social Network 
for Reduce Alcohol Smoking Cessation According Buddhist Integrated 

in Nonthaburi Province  
พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร), ผศ.ดร.๑ 

Phraudomsittinayok, Asst. Prof. Dr.* 
 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ ๑) เพ่ือศึกษาลักษณะของวัดและหมู่บ้านต้นแบบใน

การเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี  
๒) เพ่ือพัฒนากิจกรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ เชิงพุท ธ
บูรณาการในจังหวัดนนทบุรี และ ๓) เพ่ือพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการเสริมสร้างสุขภาวะ
และเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี   เป็นการวิจัยแบบ
ผสมผสานเน้นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participation Action Research) โดยใช้
วิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
ผลการวิจัยพบว่า 

๑) พระสงฆ์ต้องมีการสร้างเครือข่ายกลไกการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไข  การรณรงค์
และป้องกัน เป็นการท างานร่วมกันขององค์กรภาคีและเครือข่ายภาคประชาชน  ต้องมีการบูรณาการ
กระบวนการและรูปแบบการจัดกิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาอันแท้จริงที่ เกิดขึ้นใน
ชุมชนอย่างเหมาะสม 

๒) กิจกรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ เชิงพุทธ
บูรณาการในจังหวัดนนทบุรี ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในการเสริมสร้างสุข
ภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๔๓) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุก
ข้อ 

๓) พระสงฆ์เข้าไปมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลด
เหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิเช่น สาธารณสุขจังหวัด 
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในการให้ค าปรึกษา การให้ก าลังใจ การดูแลสุขภาพทั้งทางกายและทาง
ใจ แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ติดเหล้า และบุหรี่ โดยผลท่ีได้รับจากการรณรงค์ให้ประชาชนลด ละ 
เลิก เหล้า และบุหรี่ ผ่านกิจกรรม“อธิษฐานจิตเข้าพรรษา ลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ เพ่ือถวายเป็นพุทธ
บูชา” นั้น ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

                                                                 
๑Department of Political Science, Faculty of Social Sciences, Mahachulalongkorn- 

rajavidyalaya University   
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ABSTRACT 
The Objectives of this research were 1) to study of temples characteristic 

and the Role Model of village for Health Being Promotion and Social Network for 
Reduce Alcohol Smoking Cessation according to Buddhist Integrated in Nonthaburi 
Province 2 )  to develop activities for Health Being Promotion and Social Network for 
Reduce Alcohol Smoking Cessation according to Buddhist Integrated in Nonthaburi 
Province and 3 ) to develop the suggestion policies for Health Being Promotion and 
Social Network for Reduce Alcohol Smoking Cessation according to Buddhist 
Integrated in Nonthaburi Province. The research was Mixed method research as 

Participation Action Research and was collected , analysis both quantitative and 
qualitative. 

The results of this research were as following ; 
1) Monks must be set dynamic network that drive preventive and proactive 

for set campaign with participation of party in public that must be integrated in 
problems in community , process and the model of activities.  

2. The activities for Health Being Promotion and Social Network for Reduce 
Alcohol Smoking Cessation according to Buddhist Integrated in Nonthaburi Province 
found that people had opinion of the participation for this case were in middle level 
( Average 3.43 ) , when consider each item found that all were in middle level too. 

3. The monks who participated in Health Being Promotion and Social 
Network for Reduce Alcohol Smoking Cessation according to Buddhist Integrated in 
Nonthaburi Province such as  Provincial public health , Local government 
organization for consultant , motivation both body and mind to people who Alcohol 
Smoking Cessation via activity that be called “ Pray in Buddhist Lent for reduce stop 
alcohol and smoking for Buddha” made them high quality of their life. 

Keywords: Participation,Health Being Promotion, Social Network, Reduce Alcohol 
Smoking Cessation, Buddhist Integrated 
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๑. บทน า 
สุขภาวะทางสังคมในด้านคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลอันเป็นค่านิยมพ้ืนฐานหรือ

เป็นระบบส าหรับการยึดถือประพฤติปฏิบัติเพ่ือการอยู่ร่วมกันของสังคมเป็นปัจจัยส าคัญของความ
ม่ันคงผาสุขของประเทศชาติและประชาชนสังคม ประเทศใดผู้ปกครองและประชาชนมีคุณธรรม
จริยธรรม การปกครองมีธรรมาภิบาลสังคมประเทศนั้นจะเข้มแข็งประชาชนอยู่ เย็นเป็นสุขร่วมกัน
ในทางตรงกันข้าม หากสังคมประเทศใดขาดเสียซ่ึงคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล สังคมประเทศ
นั้นย่อมอ่อนแอ แตกแยกและอาจถึงขั้นล่มสลายได้ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทยได้สะสมตัวมายาวนานและแผ่ขยายมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจนปัญหาได้กระจายไปทั่วทุก
วงการและทุกระดับขององคาพยพที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ความขัดแย้งแตกแยกของ
คนในชาติอย่างรุนแรงจนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ต้องเข้ามาเพ่ือแก้ปัญหาการเมืองและ
เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปครั้งใหญ่ สาเหตุหลักก็มาจากความบกพร่องความเสื่อมทางคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลของผู้คนและองค์กรที่เก่ียวข้องดังนั้นการปฏิรูปประเทศจึงจ าเป็นต้องมี
การปฏิรูปคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของสังคมไทยทั้งระบบ สถานการณ์ปัญหาคุณธรรม
จริยธรรมของสังคมไทยที่ระดับกลางและฐานล่ างของสังคม สถาบันครอบครัวโดยทั่วไปมีความ
อ่อนแอลงไปมาก ชุมชนก็แตกสลายจากผลกระทบนโยบายการพัฒนาที่ขาดสมดุลเยาวชนชายหญิง
ทั่วประเทศอยู่ในภาวะสับสนทางความคิดและพฤติกรรม แยกผิดชอบชั่วดีไม่ออก มีปัญหายาเสพติด 
ปัญหาทางเพศ ความรุนแรง โรคเอดส์ ต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร ฯลฯ สังคมมีปัญหาความไม่ม่ันคง 
ความไม่ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน คดีอาชญากรรมพุ่ง คนล้นคุก คนไข้ยาเสพติดล้นโรงพยาบาล คดี
ความม่ันคงเพ่ิมขึ้นอย่างน่าตกใจ ปัญหาคุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทยจึงนับว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่
ส าคัญอย่างยิ่งในการที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติสู่ความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งปัญหาคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนที่จะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาชาติต่อไป  

จากสถานการณ์ในปัจจุบัน พบว่า คนไทยด่ืมเหล้าจัดเป็นอันดับ ๕ ของโลก เฉลี่ยคิดเป็น
แอลกอฮอล์บริสุทธ์ิ ๑๓.๕๙ ลิตรต่อคนต่อปี มูลค่าโฆษณาเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วงปี ๒๕๓๙ – 

๒๕๔๔ เฉลี่ยสูงกว่าสองพันล้านต่อปี อัตราตายต่อปีจากอุบัติเหตุจราจร ของไทยนั้นสูงกว่าเพ่ือน โดย
ไทยตายเฉลี่ยปีละประมาณ ๒๐ ต่อแสน ขณะที่ อินโดนีเซียประมาณ ๑๕ ต่อแสน ศรีลังกาและ
อินเดียประมาณ ๑๐ ต่อแสน และกลุ่มประเทศตะวันตก(อเมริกา ยุโรป) ประมาณ ๕ ต่อแสน ในช่วง
เวลาเดียวกัน (๒๕๓๙–๒๕๔๔) ไทยสูญเสียทางเศรษฐกิจกว่า ๒.๒๓% ของ GNP ประมาณ ๗๐,๐๐๐ 
ล้าน ในปี ๒๕๓๖ จากอุบัติเหตุจราจรอย่างเดียว หากนับความสูญเสียอ่ืนๆอันเป็นผลจากเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์เช่น โรคตับ กระเพาะและการบาดเจ็บจากความรุนแรงที่แอลกอฮอล์มีส่วนเก่ียวข้อง 
ตัวเลขดังกล่าวจะสูงกว่าแสนล้านต่อปี สถานกรณ์เช่นนี้ยากต่อการแก้ไขยิ่งหนัก หากหน่วยงานที่
เก่ียวข้องต่างเพิกเฉย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ หรือ สสส. ได้จัดกิจกรรม
ต่างๆมากมายเพ่ือรณรงค์ให้คนไทยได้ตระหนักและหันมาลดละเลิกอบายมุขอย่างเช่น เหล้า บุหรี่ 
และสิ่งเสพติด  

โครงการพักตับ ครบพรรษา เป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะช่วยให้ประชาชนชาวไทยได้
ตระหนักถึงความส าคัญของการลดละเลิกอบายมุข “เภสัชกรสงกรานต์” อธิบาย พร้อมแนะวิธีงดเหล้า
ให้ตับได้พักครบพรรษา คือ ๑. สร้างแรงจูงใจ หาเหตุผลเพ่ือจูงใจให้งดเหล้า เช่น งดเหล้าเพ่ือสุขภาพ 



๑๐๙ 

 

ครอบครัว คนรัก หรือคนที่เคารพนับถือ หรืออาจจะหาแรงบันดาลใจ ไม่ว่าจะคุยกับคนที่เคยติด เหล้า
แล้วเลิกได้ส าเร็จ  ๒. ต้ังใจจริง ต้ังใจแน่วแน่เข้าพรรษานี้ต้องงดเหล้าได้ หรืออาจจะใช้การแสดงตนต้ัง
ปณิธาน หรือการบอกกับคนใกล้ชิดและขอก าลังใจ ซ่ึงผู้ที่ต้องการงดและเลิกเหล้า ต้องการก าลังใจ
จากคนรอบข้างเป็นอย่างมาก ยิ่งมีคนให้ก าลังใจ ก็จะยิ่งงดเหล้าได้ง่ายขึ้น ๓. รู้จักปฏิเสธให้เป็น ควร
ฝึกปฏิเสธให้ม่ันเม่ือมีคนชวนด่ืม เช่น ช่วงนี้ไม่ด่ืมงดเหล้าเข้าพรรษา ก าลังเลิกเหล้า เพราะกลัวเป็น
โรคตับแข็ง หรือหมอสั่งงดด่ืม เป็นต้น ๔. หากิจกรรมท ายามว่าง  ผู้ที่จะงดเหล้ากิจกรรมยามว่างต้อง
มี เพราะถ้าหากไม่มีก็จะนึกเหล้าตลอด ลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ หากิจกรรมที่สร้างสรรค์ท า 
เช่น ไปกินข้าว ดูหนัง ฟังเพลง ไปเข้าวัดท าบุญ ออกก าลังกาย และดูแลตัวเองด้วยอาหารที่ครบห้าหมู่ 
๕. หลีกเลี่ยงสถานที่เสี่ยง ควรหลีกเลี่ยงในสภาวะแวดล้อมที่จะท าให้อดใจไม่ไหวและต้องกลับไปด่ืม 
เช่น ผับ ร้านอาหาร เป็นต้น โดยอาจเปลี่ยนไปเข้าวัดท าบุญกับครอบครัว ใช้ธรรมะเข้าช่วยให้งดเหล้า
ได้ 

จะเห็นได้ว่าทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่มีพระพุทธศาสนาเข้าไปเก่ียวข้องด้วยทั้งสิ้น 
ทั้งนี้เป็นเพราะคนไทยมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนามาอย่างช้านาน จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าพระสงฆ์จะ
เข้าไปมีส่วนร่วมกับบโครงการเหล่านี้ในลักษณะใด ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา การมีส่วนร่วมของ
พระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ เชิงพุทธบูรณาการ ใน
จังหวัดนนทบุรี เพ่ือศึกษาลักษณะของวัดและหมู่บ้านต้นแบบในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่าย
ทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี และจัดกิจกรรมในการเสริมสร้างสุข
ภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรีต่อไป 

 

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๒.๑ เพ่ือศึกษาลักษณะของวัดและหมู่บ้านต้นแบบในการเสริมสร้างสุขภาวะและ
เครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี 
 ๒.๒ เพ่ือพัฒนากิจกรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้า
บุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี 
 ๒.๓ เพ่ือพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทาง
สังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี 
 
๓. วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participation 
Action Research) โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
โดยใช้ระยะเวลา ๑๐ เดือน (พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึง กันยายน ๒๕๖๒) เพ่ือศึกษาลักษณะของวัดและ
หมู่บ้านต้นแบบในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ เชิงพุทธบูรณาการ
ในจังหวัดนนทบุรี , พัฒนากิจกรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่
เชิงพุทธบูรณาการใน จังหวัดนนทบุรีและพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการเสริมสร้างสุขภาวะ
และเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี โดยมีวิธีการศึกษาใน ๓ 
ลักษณะ ได้แก่ 



๑๑๐ 

 

๑. การศึกษาในเชิงเอกสาร (Documentary study) เพ่ือค้นหาข้อมูลความรู้ เก่ียวกับ
ศึกษาลักษณะของวัดและหมู่บ้านต้นแบบในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลด
เหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี ใน ๒ ด้านคือ 

(๑) บริบทท่ัวไปของวัดและชุมชน (ด้านกายภาพ) 
(๒) สถานการณ์เก่ียวกับเหล้าและบุหรี่ภายในวัดและชุมชน 
จากเอกสารและรายงานการวิจัยที่เก่ียวข้อง 
๒. การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Study) โดยแบ่งออกเป็น ๔ ระยะ คือ 

ระยะท่ี ๑ เป็นการถอดบทเรียนวัดหรือชุมชนท่ีมีการด าเนินการในการ เสริมสร้าง
สุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี  ซ่ึ ง
คณะผู้วิจัยเลือกวัดบางอ้อยช้าง ต าบลบางสีทอง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เป็นวัดต้นแบบใน
การถอดบทเรียนในครั้งนี้ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ซ่ึงประกอบด้วย เจ้าอาวาส 
พระสงฆ์ ผู้น าชุมชน และชาวบ้านรอบวัดบางอ้อยช้าง จ านวน ๑๘ รูป/คน 

ระยะท่ี ๒ เป็นการจัดกิจกรรม “อธิษฐานจิตเข้าพรรษา ลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ 
เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา” ร่วมกับเครือข่าย ในขั้นตอนนี้คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดกิจกรรม 
“อธิษฐานจิตเข้าพรรษา ลด ละ เลิก เหล้า  บุหรี่  เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา” ร่วมกับเครือข่า ย 
ประกอบด้วยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดบางอ้อยช้าง โรงเรียน
วัดบางอ้อยช้าง เทศบาลต าบลบางสีทอง ชุมชนต าบลบางสีทอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บางสีทอง ลักษณะกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษหัวข้อ โทษและภัยของเหล้าและบุหรี่ 
บรรยายโดยพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับเหล้าและบุหรี่ 
บรรยายโดยต ารวจ ร่วมถึงกิจกรรมอธิษฐานบารมี ลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่  เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา 
โดยเจ้าอาวาสวัดบางอ้อยช้าง 

ระยะท่ี ๓ เป็นการขยายกิจกรรมไปยังพ้ืนท่ีต่างๆในจังหวัด ขั้นตอนนี้คณะผู้วิจัย
ได้คัดเลือกวัดในจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน ๘ วัด คือ ๑) วัดเชิงเลน ๒) วัดโพธิ์ เผือก 
๓) วัดอ่วมอ่อง ๔) วัดโมลี ๕) วัดชลประทาน ๖) วัดโตนด ๗) วัดบ่อ ๘) วัดหงส์ทอง ซ่ึงเป็นการน าเอา
กิจกรรม “อธิษฐานจิตเข้าพรรษา ลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่  เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา ”ข้างต้นซ่ึงถอด
บทเรียนมาจาดวัดบางอ้อยช้าง จังหวัดนนทบุรี มาด าเนินการยังวัดต่างๆ โดยมีเป้าหมายของการจัด
กิจกรรมคือจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม วัดละไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน รวมทั้งสิ้น ๑,๖๐๐ คน 

ระยะท่ี ๔ เป็นการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย  ใน
ขั้นตอนนี้คณะผู้ วิจัย ได้ เชิญภา คีเครือข่ายจ า นวน  ๖ แห่ ง ประกอบด้วยคณะสั งคมศา สตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดบางอ้อยช้าง โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง เทศบาลต าบล
บางสีทอง ชุมชนต าบลบางสีทอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางสีทอง  มาจัดท าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และ
กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะในการลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการ สร้างและพัฒนาเครือข่ายการ
สร้างสุขภาวะเพ่ือการลดปัจจัยเสี่ยงบุหรี่และสุราในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี และพัฒนานโยบายเพ่ือการ
รณรงค์งดปัจจัยเสี่ยงบุหรี่และสุราในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี 



๑๑๑ 

 

๓. การศึกษาเชิงนโยบาย (Policy Study) เพ่ือน าเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการเสริมสร้าง
สุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี โดยการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key-Informant) และน าเสนอในรูปแบบของรายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ 
 
๔. ผลการวิจัย 

๑. ลักษณะของวัดและหมู่บ้านต้นแบบในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคม
เพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี 

จังหวัดนนทบุรี มีอัตราการสูบบุรี่ในประชาชนที่มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป น้อยที่สุดเป็นอันดับที่ 
๑ ของประเทศ (คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๕๗ จากประชากรทั้งจังหวัด) และมีอัตราการด่ืมเครื่องด่ิมแอล
กอฮอล์ในประชาชนที่มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป อยู่อันดับที่ ๒๗ ของประเทศ (คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๗ จาก
ประชากรทั้งจังหวัด) 

การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้า
บุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี นั้นประกอบด้วย (๑) การเทศนาหรือการแสดงธรรม การ
อบรมคุณธรรม จริยธรรม (๒) เข้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเพ่ืออบรมเป็นวิทยากรให้ความรู้ เก่ียวกับ
ปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชน (๓) ร่วมกับทางจังหวัดจัดกิจกรรม “งดเหล้า เข้าพรรษา” “เทเหล้า  เผา
บุหรี่” โดยเอ้ือเฟ้ือสถานที่ภายในวัดเป็นที่จัดกิจกรรม (๔) จัดนิทรรศการรณรงค์ให้เห็นโทษภัยของ
ปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชน  โดยท าบอร์ด ประชาสัมพันธ์ในศาลาวัด  มุมใดมุมหนึ่งภายในวัดที่ มี
ประชาชนผ่านไปมาสามารถมองเห็นได้ชัดเจน  (๕) การป้องกันปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชนภายในวัด 
วัดใดที่มีสามเณรเป็นจ านวนมากเจ้าอาวาสก็ด าเนินการโดยให้สามเณรรุ่นพ่ีดูแลรุ่นน้อง  คอยให้
ค าปรึกษาอย่างต่อเนื่อง (๖) จัดอบรมพระสังฆาธิการและผู้บริหารโรงเรียน  สถานศึกษาให้ก าหนด
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชน (๗) ขอความเมตตาเจ้าคณะจังหวัด  เจ้าคณะ
อ าเภอ ห้ามมิให้มีปัญหาเหล้า บุหรี่ เข้าไปในวัดโดยเด็ดขาด (๘) พระสงฆ์เป็นส่วนหนึ่งที่ได้มีส่วนเข้า
ร่วมการแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชน การมีส่วนร่วมดังกล่าวได้อาศัยความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่
ผู้เก่ียวข้องหลายหน่วยงาน สามารถท าได้ในระดับหนึ่ง 

วิธีคิดและวิธีการที่ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่  ในชุมชน  ประกอบด้วย 
(๑) พระสงฆ์ต้องร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนถึงโทษภัย
ของปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพราะพระสงฆ์ถือว่าเป็นผู้น าท้องถิ่น เป็นที่ พ่ึงทางจิตใจ 
ดังนั้นจึงต้องพัฒนาชุมชนให้หลีกไกลจากปัญหาเหล้า บุหรี่  ในชุมชน  (๒) พระสงฆ์ควรตระหนักอยู่
เสมอว่าถือเป็นบทบาทและหน้าที่ของชาวพุทธที่จะต้องรณรงค์ให้สังคมปลอดจากปัญหาเหล้า บุหรี่ 
ในชุมชน (๓) การปฏิบัติตนแบบอย่างที่ดี เพราะพระสงฆ์ควรเป็นแบบอย่างที่ ดีให้กับสังคม  คือต้อง
หลีกไกลจากปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชนให้ได้  (๔) การสร้างองค์ความรู้ พระสงฆ์ได้ใช้วิธีการเพ่ือให้
ตนเองเกิดองค์ความรู้เก่ียวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชนเสียก่อนโดยการเข้ารับ
การอบรมจากภาครัฐ ท าการศึกษาจากเอกสาร หนังสือ ที่ได้รับ จากนั้นจึงขยายผลองค์ความรู้นั้นไปสู่
ประชาชน (๕) การเปลี่ยนทัศนคติ คือพระสงฆ์พยายามเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนให้เห็นถึงโทษภัย
ของปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชน (๖) พระสงฆ์จะต้องเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนแล้วค่อยไปอบรม
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สั่งสอนประชาชนเก่ียวกับปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชน (๗) รัฐจะต้องมีมาตรการที่ชัดเจน  นั่นคือควร
แก้ไขกฎหมายด้วยการเพ่ิมโทษให้หนักขึ้นและนาไปปฏิบัติให้ได้จริงๆ  กับผู้กระทาความผิดตลอดถึง
ผู้ค้ารายใหญ่และรายย่อย (๘) ต้องให้วัดเป็นแบบอย่างในการปลอดปัญหาเหล้า บุหรี่  ในชุมชนอย่าง
ถาวร การที่มีปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชนเข้าไประบาดในวัดถือเป็นเรื่องใหญ่  พระสงฆ์ต้องสอดส่อง
ดูแลห้ามไม่ให้มีปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชนเข้าไปจ าหน่ายภายในวัด ถึงแม้จะมีการจัดงานบุญประจาปี
หรืองานบุญอ่ืนๆ ก็ตาม (๙) แนะน าให้รู้จักการหาเวลาว่างด้วยการประกอบอาชีพ มีงานท า  มีรายได้ 
ให้อยู่ดีกินดี ไม่ให้เข้าไปข้องเก่ียวกับปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชน  รู้จักบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเป็น
การแก้ไขหลังจากนาผู้ติดปัญหาเหล้า บุหรี่  ในชุมชนไปบ าบัดแล้ว ถือเป็นการสร้างชีวิตใหม่เพ่ือ
ส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และ (๑๐) สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็ก  เยาวชน จัดโครงการต่อต้าน
ปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชนในโรงเรียนให้เห็นโทษภัยของปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชนว่าร้ายแรงเพียงใด  

 
๒. กิจกรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ เชิงพุทธ

บูรณาการในจังหวัดนนทบุรี 
กิจกรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ เชิงพุทธบูรณา

การในจังหวัดนนทบุรี ได้แก่ อธิษฐานจิตเข้าพรรษา ลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่  เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา 
จัดขึ้นที่วัดบางอ้อยช้าง ต าบลบางสีทอง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ระหว่างพฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
ถึง กันยายน ๒๕๖๒ วัตถุประสงค์ของกิจกรรม คือ (๑) เพ่ือออกแบบกิจกรรมการรณรงค์ให้
สอดคล้องกับบริบทของชุมชนร่วมกับเครือข่าย (๒) เพ่ือเชิญชวนให้ประชาชนอธิษฐานจิตเข้าพรรษา 
ลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา  (๓) เพ่ือประเมินผลความเสร็จในการเชิญชวนให้
ประชาชนอธิษฐานจิตเข้าพรรษา ลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่  เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชาวิธีการด าเนิน
กิจกรรม คือ (๑) จัดประชุมกลุ่มย่อยกับเครือข่ายในการรณรงค์ให้ประชาชนลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ 
ของจังหวัดนนทบุรี จ านวน ๑๐ รูป/คน ณ วัดบางอ้อยช้าง ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (๒) 
ออกแบบแนวทางและกิจกรรมในการรณรงค์ให้ประชาชนลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ ให้เข้า กับบริบทของ
ชุมชน โดยผู้เชี่ยวชาญ และเครือข่ายความร่วมมือ รวมถึงแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ  (๓) เปิดตัว
โครงการ “อธิษฐานจิตเข้าพรรษา ลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา ” และเชิญชวนให้
ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม (๔) ติดตามและประเมินผลความส าเร็จของโครงการระยะที่ ๑ หลัง
ประชาชนเข้าร่วมโครงการไปแล้ว ๑ เดือน ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และ
เก็บข้อมูลเชิงส ารวจจากแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จ านวน ๒๐๐ คน (๕) สรุป
ผลการวิจัย และจัดประชุมกลุ่มย่อยกับเครือข่ายเพ่ือขยายโครงการในระยะที่ ๒ ไปยังวัดต่างๆ 
จ านวน ๑๐ วัด (๖) จัดกิจกรรม “อธิษฐานจิตเข้าพรรษา ลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่  เพ่ือถวายเป็นพุทธ
บูชา” และเชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม (๗) ติดตามและประเมินผลความส าเร็จของ
โครงการระยะที่ ๒ หลังประชาชนเข้าร่วมโครงการไปแล้ว ๑ เดือน ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และเก็บข้อมูลเชิงส ารวจจากแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
จ านวน ๔๐๐ คน (๘) จัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ซ่ึงผลลัพธ์ท่ีได้จากการด าเนินกิจกรรม คือ 
(๑) ประชาชนจังหวัดนนทบุรี จ านวน ๒,๒๐๐ คน สามารถลด ละ เลิก เหล้าบุหรี่  ได้ (๒) ประชาชน
จังหวัดนนทบุรี จ านวน ๒,๒๐๐ คน มีคุณภาพชีวิตเพ่ิมมากขึ้น  (๓) วัดมีต้นแบบกิจกรรมในการ
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รณรงค์ให้ประชาชนลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ (๔) บ้าน วัด และชุมชน เกิดความตระหนักรู้ของโทษภัย
ของ เหล้า บุหรี่ และต่ืนตัวในการลด ละ เลิก อย่างจริงจัง เครือข่ายที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 
ได้แก่ (๑) เทศบาลต าบลบางสีทอง (๒) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางสีทอง (๓) ศูนย์ดูแล
ผู้สูงอายุ (๔) โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง (๕) คณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี และจากการสอบถามความคิดเห็น
ของประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในการ
เสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๔๓) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ใน
ระดับปานกลางทุกข้อ 

๓. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลด
เหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี 

จากการสัมภาษณ์ผู้ที่ เก่ีวข้อง ในประเด็นที่เก่ียวกับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการ
เสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี  
พบว่า 

๑. ทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องควรมีการจัดท าแผนปฏิบัติการ  (Action Plan) โดยให้มี
การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก พร้อมทั้งก าหนดตัวชี้วัดส าคัญรอรับ
นโยบายและให้สอดคล้องกับงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน  

๒. ควรมีการใช้ กลไกคณะกรรมการระดับจังหวั ด  คณะอนุกรรมการระดับจังหวั ด 
คณะท างานระดับจังหวัด เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนประเด็นที่เก่ียวข้องอย่างบูรณาการและ
เชื่อมโยงกัน  

๓. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับควรได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
ความเชี่ยวชาญ  

๔. ควรใช้การประชาสัมพันธ์  และการปฏิบัติการข่าวสาร  ( Information Operation : 
IO) ในทุกขั้นตอนเพ่ือสร้างการรับรู้ความเข้าใจ และความร่วมมือของประชาชน  

๕. การท างานต้องได้รับความร่วมมือ/มีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วนของสังคม  
๖. เร่งรัดพัฒนาเพ่ือยกระดับศูนย์บริการให้ค าปรึกษาในการเลิกเหล้า บุหรี่ แก่ประชาชน 
๗. เพ่ิมศักยภาพเครือข่ายและอาสาสมัครในระดับพ้ืนที่ เพ่ือประสานงานให้การช่วยเหลือ

ประชาชน  
๘. ยกระดับประสิทธิภาพการจัดการและการช่วยเหลือผู้ ติดเหล้า  บุหรี่  เพ่ือการแก้ไข

ปัญหาแบบบูรณาการและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน  
๙. สนับสนุนให้องค์กรเอกชน ภาคธุรกิจเอกชน องค์กรชุมชน และประชาชน รวมทั้งเด็ก เยาวชน 
ผู้ใหญ่ มีส่วนร่วมในการพัฒนาครอบครัวอย่างต่อเนื่อง 
 
๕. อภิปรายผล 

การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ จะกล่าวถึงการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุข
ภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี โดยผู้วิจัยจะ
กล่าวถึงประเด็นส าคัญและน่าสนใจและน ามาอภิปรายดังนี้ 
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ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทาง
สังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรีในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๓.๔๓) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ แสดงให้เห็นว่าประชาชน
มีมุมมองต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้า
บุหรี่เชิงพุทธบูรณาการไม่มากนัก อาจเป็นเพราะด้วยว่า กลุ่มพระสงฆ์ที่ลงมือปฏิบัติเก่ียวกับเรื่องนี้ยังมี
อยู่จ านวนน้อย และภาพข่าวทางสื่อสารมวลชนที่น าเสนอข่าวพระสงฆ์ในทางลบ เช่น พระเมาเหล้า เป็น
ต้น ก็ล้วนส่งผลต่อความคิดเห็นของประชาชนทั้งสิ้น ซ่ึงเหตุผลดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ เนติ
พรรณ ศรีมาจันทร์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพของการรณรงค์ในโครงการ  DNA (Drink No 
Alcohol) สายพันธุ์ใหม่ไร้แอลกอฮอล์ ผลการวิจัยพบว่า า นักเรียนส่วนใหญ่เกิดการรับรู้ในเรื่องของ
แอลกอฮอล์มากขึ้น แต่ยังไม่ถึงการเปลี่ยนแปลงระดับพฤติกรรม แต่ถ้าจะให้มีการเปลี่ยนแปลงในระดับ
พฤติกรรมน่าจะต้องใช้เวลาและได้ซึมซับในเรื่องของแอลกอฮอล์จากการรณรงค์อย่างต่อเนื่องให้มาก
ขึ้น๒ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัทธรา ลีฬหวรงค์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบจ าลองการ
ประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของมาตรการสร้างเสริมสุขภาพในประเทศไทย : กรณีศึกษา
มาตรการควบคุมการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ” ผลการวิจัยพบว่า โครงการรณรงค์งดเหล้า
เข้าพรรษาที่ด าเนินการในระดับประเทศและระดับชุมชนมีความคุ้มค่าทั้งเพศชายและเพศหญิง  โดยมี
อัตราส่วนต้นทุนต่อประสิทธิผลส่วนเพ่ิมของการมีมาตรการระดับชุมชนคือ  ๒๑,๗๔๕ บาท ในเพศชาย
และ ๓๖,๐๓๗ บาท ในเพศหญิง และที่ระดับความเต็มใจจ่ายที่ ๑๖๐,๐๐๐ บาทต่อปีสุขภาวะพบว่าผู้ที่
ด่ืมระดับเสี่ยง ระดับอันตรายและแบบติดมีโอกาสที่จะมีความคุ้มค่าประมาณร้อยละ ๙๙ ในเพศชาย
และมากกว่าร้อยละ ๘๐ ในเพศหญิง๓ 

 
๖. ข้อเสนอแนะ 

ผลการวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทาง
สังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี” ผู้วิจัยขอเสนอแนะดังนี้ 

๖.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๑. ทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องควรมีการจัดท าแผนปฏิบัติการ  (Action Plan) โดยให้มี

การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก พร้อมทั้งก าหนดตัวชี้วัดส าคัญรอรับ
นโยบายและให้สอดคล้องกับงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน  

                                                                 
๒เนติพรรณ ศรีมาจันทร์, “ประสิทธิภาพของการรณรงค์ในโครงการ DNA (Drink No Alcohol) สาย

พันธ์ุใหม่ไร้แอลกอฮอล์”, วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต, ( บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 
๒๕๕๒). 

๓ พัทธรา ลีฬหวรงค์, “การพัฒนาแบบจ าลองการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของมาตรการ
สร้างเสริมสุขภาพในประเทศไทย : กรณีศึกษามาตรการควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์” , รายงานการ
วิจัย, (สสส. : ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, ๒๕๖๑). 



๑๑๕ 

 

๒. ควรมีการใช้ กลไกคณะกรรมการระดับจังหวั ด  คณะอนุกรรมการระดับจังหวั ด 
คณะท างานระดับจังหวัด เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนประเด็นที่เก่ียวข้องอย่างบูรณาการและ
เชื่อมโยงกัน  

๓. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับควรได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
ความเชี่ยวชาญ  

๔. ควรใช้การประชาสัมพันธ์  และการปฏิบัติการข่าวสาร  ( Information Operation : 
IO) ในทุกขั้นตอนเพ่ือสร้างการรับรู้ความเข้าใจ และความร่วมมือของประชาชน  

๕. การท างานต้องได้รับความร่วมมือ/มีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วนของสังคม  
๖. เร่งรัดพัฒนาเพ่ือยกระดับศูนย์บริการให้ค าปรึกษาในการเลิกเหล้า บุหรี่ แก่ประชาชน 
๗. เพ่ิมศักยภาพเครือข่ายและอาสาสมัครในระดับพ้ืนที่ เพ่ือประสานงานให้การช่วยเหลือ

ประชาชน  
๘. ยกระดับประสิทธิภาพการจัดการและการช่วยเหลือผู้ ติดเหล้า  บุหรี่  เพ่ือการแก้ไข

ปัญหาแบบบูรณาการและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน  
๙. สนับสนุนให้องค์กรเอกชน ภาคธุรกิจเอกชน องค์กรชุมชน และประชาชน รวมทั้งเด็ก 

เยาวชน ผู้ใหญ่ มีส่วนร่วมในการพัฒนาครอบครัวอย่างต่อเนื่อง 
๖.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

๑. พระสงฆ์ต้องมีการสร้างเครือข่ายกลไกการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไข  การ
รณรงค์และป้องกัน เป็นการทางานร่วมกันขององค์กรภาคีและเครือข่ายภาคประชาชน  

๒. การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชนพระสงฆ์ต้องมีการบูรณา
การกระบวนการและรูปแบบการจัดกิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาอันแท้จริงที่ เกิดขึ้นใน
ชุมชนอย่างเหมาะสม  

๓. พระสงฆ์ต้องมีการใช้วิปัสสนากรรมฐานในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของประชาชนที่ติด
สารเสพติด  

๔. พระสงฆ์ต้องมีการใช้ยาสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยเหลือผู้ ติดปัญหาเหล้า 
บุหรี่ ในชุมชนในการถอนพิษยา  

๕. พระสงฆ์ต้องรู้จักระดมคนในชุมชนที่มีส่วนเก่ียวข้อง หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการ
พัฒนาของชุมชน ให้แต่ละทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหล้า 
บุหรี่ ในชุมชน  

๖. พระสงฆ์ต้องแสวงหาความรู้ เก่ียวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่  ใน
ชุมชน ตลอดถึงภูมิธรรมที่จะน ามาประยุกต์ใช้ในการแสดงธรรมอยู่ เสมอ 

๗. พระสงฆ์ควรเข้าร่วมเป็นวิทยากรในโครงการพุทธธรรมบ าบัดปัญหาเหล้า บุหรี่  ใน
ชุมชน โครงการธรรมสัญจร หรือโครงการที่เก่ียวกับปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชนที่หน่วยงานของรัฐได้
จัดขึ้น  

๘. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจในการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหา
เหล้า บุหรี่ ในชุมชน แม้แต่การถวายหมาก พลู บุหรี่ แก่พระสงฆ์ก็ควรรณรงค์ให้งดอย่างจริงจัง 



๑๑๖ 

 

ปรับเปลี่ยนแนวคิดของประชาชนถึงแม้จะเป็นประเพณี ค่านิยมที่เคยปฏิบัติแต่ต้องชี้แจงให้เห็นถึง
โทษภัยที่จะเกิดขึ้นแก่ร่างกาย สังคม และสิ่งแวดล้อม  

๙. ใช้หลัก “ปรับทุกข์ ผูกมิตร สร้างหลัก ปักฐาน” คือต้องสร้างความคุ้นเคยกับทุกคน 
ทุกฝ่ายทั้งผู้ค้า ผู้เสพ และหน่วยงานของรัฐ ประสานให้ทุกฝ่ายเข้าใจซ่ึงกันและกันแล้วหาทางออก
ร่วมกัน  

๑๐. หน่วยงานของรัฐ คือ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ต้องจัดสรรงบประมาณ ในการ
ด าเนินโครงการเก่ียวกับปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชนให้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ เพราะถือเป็นกาลังใจของผู้
จัดกิจกรรม 

๖.๓ ข้อเสนอเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
ผลการวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทาง

สังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี” ผู้วิจัยขอเสนอแนะในส่วนที่สามารถต่อ
ยอดจากงานวิจัยฉบับนี้ดังนี้ 

๑. ขยายโครงการและกิจกรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลด
เหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ท่ัวประเทศ 

๒. ศึกษาผลสัมฤทธิ์จากการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะและ
เครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการ 
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มนตรี กรรพุมมาลย์. รายงานวิจัย: “ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม่” เชียงใหม่ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
, ๒๕๔๖. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๐ 

 

 
 

 



๑๒๑ 

 

 
 

 
 
 
 



๑๒๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
ตารางเปรียบเทียบวัตุประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๓ 

 

 
ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ กิจกรรมท่ีวางแผนไว้  

และกิจกรรมท่ีได้ด าเนินการมาและผลท่ีได้รับของโครงการ 
 

กิจกรรม ผลท่ีได้รับ 
บรรลุ

วัตถุประสงค์ 
โดยท าให้ 

๑. ศึกษาข้อมูล
จากเอกสาร 
ต ารา แนวคิด 
ทฤษฎีที่
เก่ียวข้อง 

-ทราบ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับ
การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการ
เสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทาง
สังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธ
บูรณาการใน จังหวัดนนทบุรี 
-ทราบข้อมูลพ้ืนที่การวิจัย 
-ทราบ งานวิจัยที่เก่ียวข้อง และ
สามารถก าหนดกรอบแนวคิดในการ
วิจัยได้ 

ข้อ ๑ ท าให้สามารถน าไปสู่การก าหนด
แนวทางและกรอบด าเนินการวิจัย
ได้ 

๒. ศึกษาข้อมูล
จาก
กลุ่มเป้าหมาย 
ด้วยการ
สัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ 

-อธิบายการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์
ในกา ร เสริ มสร้ า งสุ ขภา วะและ
เครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่
เชิงพุทธบูรณาการใน จังหวัดนนทบุรี
ได้ 
-พัฒนาเป็นรูปแบบเบื้องต้น 

ข้อ  ๒-๓ สร้างการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์
ในการ เสริมสร้างสุขภา วะและ
เครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้า
บุหรี่เชิงพุทธบูรณาการใน จังหวัด
นนทบุรีในเบื้องต้น 
 

๓. การเก็บ
ข้อมูลด้วยแจก
แบบสอบถามกับ
กลุ่มตัวอย่าง 

-อธิบายการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์
ในกา ร เสริ มสร้ า งสุ ขภา วะและ
เครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่
เชิงพุทธบูรณาการใน จังหวัดนนทบุรี
ได้ 

ข้อ ๒ น าไปสนับสนุนข้อมูลเชิงคุณภาพ
ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

๔. รายงานฉบับ
สมบูรณ์ 

 ข้อ ๑ – ๒ ได้รายงานการวิจัยที่มีคุณค่า
สามารถตอบวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยได้ 

  
 
 
 
 



๑๒๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง. 
เครื่องมือวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๒๕ 

 

 
 
 
 
 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง 

การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคม 
เพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี 

ค าชี้แจง 
 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนากิจกรรมในการเสริมสร้างสุข
ภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี ข้อมูลที่ได้ จะแปล
ผลวิจัยในภาพรวม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับ และใช้ประโยชน์เฉพาะการวิจัยเท่านั้น 
ไม่มีผลกระทบต่อท่านหรือหน่วยงานของท่านแต่อย่างใด 

แบบสอบถามนี้ แบ่งเป็น ๓ ตอน คือ  
ตอนท่ี ๑ เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี ๒   เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับกิจกรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่าย

ทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการใน จังหวัดนนทบุรี 
ตอนท่ี ๓   เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เก่ียวกับ

กิจกรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ เชิงพุทธบูรณาการใน 
จังหวัดนนทบุรี 

ผู้วิจัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงจะได้รับความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามเป็น
อย่างดี จึงขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
 

พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. และคณะ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 



๑๒๖ 

 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย  
เรื่อง  การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคม 

เพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี 
 
 

ตอนท่ี ๑  สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบ 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงใน [  ] และเติมข้อความลงในช่องว่างที่ก าหนดไว้ให้ ตาม

ความเป็นจริง 
๑. เพศ 

[  ] ชาย 
[  ] หญิง 

  
๒. อายุ 

[  ] ๑๘ – ๒๕ ปี 
[  ] ๒๖ – ๕๙ ปี 
[  ] ๖๐ ปี ขึ้นไป 

  
๓. ระดับการศึกษา 

[  ] ต่ ากว่าปริญญาตรี 
[  ] ปริญญาตรี 
[  ] สูงกว่าปริญญาตรี 

  
๔. จ านวนครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรม 

[  ] ๑ – ๕ ครั้ง 
[  ] ๕ – ๑๐ ครั้ง 
[  ] ๑๑ ครั้งขึ้นไป 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๗ 

 

ตอนท่ี ๒     แบบสอบถามเก่ียวกับกิจกรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลด
เหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี 
 
ค าชี้แจง     โปรดท าเครื่องหมาย   ในช่องระดับกิจกรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่าย

ทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี   ว่าท่านมีความคิดเห็น
ในระดับใด ที่ตรงกับสภาพความเป็นจริง  โดยก าหนดระดับคะแนน ดังนี้ 
๕  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับระดับมากที่สุด 
๔  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับระดับมาก 
๓  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับระดับปานกลาง 
๒  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับระดับน้อย 
๑  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับระดับน้อยที่สุด 
 

ข้อ 

กิจกรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะและ
เครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ เชิง

พุทธบูรณาการ 

ในจังหวัดนนทบุรี 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
(๒) 

น้อย
ท่ีสุด 
(๑) 

๑. ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ท่านมีความรู้ เก่ียวกับ
โทษภัยของเหล้าและบุหรี่เป็นอย่างดี 

     

๒. ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ท่านไม่เคยยุ่งเก่ียวกับ
เหล้าและบุหรี่ 

     

๓. ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ท่านรณรงค์ให้คนใน
ครอบครัวและชุมชนเห็นโทษและภัยของ
เหล้าและบุหรี่ 

     

๔. ก่อน เข้ าร่ วมกิจกร รม คณะสงฆ์ มีกา ร
ประชา สั มพัน ธ์ โคร งกา ร ให้ ท่ า นทร า บ
ล่วงหน้า 

     

๕. ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ท่านสมัครใจเข้าร่วม
กิจกรรมเอง โดยไม่มีใครบังคับ 

     

๖. ทางวัดจัดกิจกรรม “อธิษฐานจิตเข้าพรรษา 
ลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ เพ่ือถวายเป็นพุทธ
บูชา” ได้เป็นอย่างดี 

     

๗. ประชาชน ให้ควา มส า คัญและเข้ า ร่ วม
กิจกรรมเป็นจ านวนมาก 

     

๘. ท่านได้รับความรู้และสาระที่เป็นประโยชน์
จากการเข้าร่วมกิจกรรม 

     



๑๒๘ 

 

ข้อ 

กิจกรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะและ
เครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ เชิง

พุทธบูรณาการ 

ในจังหวัดนนทบุรี 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

น้อย 
(๒) 

น้อย
ท่ีสุด 
(๑) 

๙. วิทยากรสามารถอธิบายโทษและภัยของ
เหล้าและบุหรี่ได้เป็นอย่างดี 

     

๑๐. วิทยากรสามารถพูดโน้มน้าวและชักจูงให้
ประชาชนลด ละ เลิก เหล้าและบุหรี่ได้ 

     

๑๑. พระอาจ ารย์บร รยายธร รมเก่ีย วกับกา ร
อธิษฐานจิตเข้าพรรษา ลด ละ เลิก เหล้า 
บุหรี่ เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา ได้เป็นอย่างดี 

     

๑๒. พระอาจารย์น าประชาชนสมาทานศีล เจริญ
จิตภาวนา และชักชวนให้ประชาชนลด ละ 
เลิก เหล้าและบุหรี่ 

     

๑๓. คณะท า ง า น มี เอก สา รและ สื่ อ ในกา ร
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเป็นจ านวนมากและ
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

     

๑๔. สถนที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม      
๑๕. ร ะยะเวลา ในกา ร จั ด กิจ กร รมมีควา ม

เหมาะสม 
     

๑๖. หลังการเข้าร่วมกิจกรรม ท่านมีความรู้ เพ่ิม
มากขึ้น 

     

๑๗. หลังการเข้าร่วมกิจกรรม ท่านมีแรงบัลดาล
ใจในการลด ละ เลิก เหล้า และบุหรี่ เพ่ิม
มากขึ้น 

     

๑๘. หลังการเข้ าร่วมกิจกร รม ท่ านสา มารถ
น าเอาความรู้ที่ได้รับ ไปถ่ายถอดให้คนอ่ืนได้ 

     

๑๙. กิจกรรม “อธิษฐานจิตเข้าพรรษา ลด ละ 
เลิก เหล้า บุหรี่  เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา ” 
เป็นกิจกรรมที่ดี และควรจัดอย่างต่อเนื่อง
เป็นประจ าทุกปี 

     

๒๐. ท่านคิดว่ากิจกรรม “อธิษฐานจิตเข้าพรรษา 
ลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ เพ่ือถวายเป็นพุทธ
บูชา” สามารถ ลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ใน
ประชาชนได้จริง 

     



๑๒๙ 

 

 
ตอนท่ี ๓ เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เก่ียวกับกิจกรรมในการ
เสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการใน จังหวัดนนทบุรี  
............................................................................................................................. ................................... 
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............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
.......................................................................................................................................................... ...... 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
.................................................................................................................................................. .............. 
.................................................................................................................... ............................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................ 

ผู้วิจัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงจะได้รับความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามเป็น
อย่างดี จึงขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. และคณะ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๐ 

 

 
 
 
 
 
 

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 
เรื่อง 

การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคม 
เพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี 

*************** 
นามผู้ให้สัมภาษณ์............................................................................................................ .. 
ต าแหน่งผู้ให้สัมภาษณ์.......................................................................................................  
วันท่ีสัมภาษณ์.................................................................................................................. .. 
สถานท่ีสัมภาษณ์.............................................................................................................. .. 
หมายเหตุ..................................................................................................................... ...... 
.......................................................................................................................................... 
 
ข้อค าถาม  

๑) ท่านคิดว่าพระสงฆ์เข้าไปมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคม
เพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรีได้อย่างไรบ้าง 

๒) ท่านคิดว่ากิจกรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่
เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรีมีอะไรบ้าง 

๓) วัดบางอ้อยช้างมีกิจกรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลด
เหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรีอะไรบ้างที่โดดเด่น 

๔) ท่านมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือ
ลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรีอะไรบ้าง 
 

 
 
 
 
 



๑๓๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  จ 
แบบสรุปโครงการวิจัย 

ประวัติคณะผู้วิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๒ 

 

แบบสรุปโครงการวิจัย (เพ่ืออนุมัติจบโครงการวิจัย) 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

-------------------------------- 
๑. สัญญาเลขท่ี  
๒. ชื่อโครงการ  การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลด
เหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการใน จังหวัดนนทบุรี 
๓. หัวหน้าโครงการวิจัย/นักวิจัย  พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. 

หน่วยงานท่ีสังกัด  คณะสังคมสาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
โทรศัพท์ อีเมลล์  
๔. ความส าคัญ/ความเป็นมา/ประเด็นปัญหาก่อนการวิจัย 

 สุขภาวะทางสังคมในด้านคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลอันเป็นค่านิยมพ้ืนฐาน
หรือเป็นระบบส าหรับการยึดถือประพฤติปฏิบัติเพ่ือการอยู่ร่วมกันของสังคมเป็นปัจจัยส าคัญของ
ความม่ันคงผาสุขของประเทศชาติและประชาชนสังคม ประเทศใดผู้ปกครองและประชาชนมีคุณธรรม
จริยธรรม การปกครองมีธรรมาภิบาลสังคมประเทศนั้นจะเข้มแข็งประชาชนอยู่ เย็นเป็นสุขร่วมกัน
ในทางตรงกันข้าม หากสังคมประเทศใดขาดเสียซ่ึงคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล สังคมประเทศ
นั้นย่อมอ่อนแอ แตกแยกและอาจถึงขั้นล่มสลายได้ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทยได้สะสมตัวมายาวนานและแผ่ขยายมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจนปัญหาได้กระจายไปทั่วทุก
วงการและทุกระดับขององคาพยพที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ความขัดแย้งแตกแยกของ
คนในชาติอย่างรุนแรงจนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ต้องเข้ามาเพ่ือแก้ปัญหาการเมืองและ
เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปครั้งใหญ่ สาเหตุหลักก็มาจากความบกพร่องความเสื่อมทางคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลของผู้คนและองค์กรที่เก่ียวข้องดังนั้นการปฏิรูปประเทศจึงจ าเป็นต้องมี
การปฏิรูปคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของสังคมไทยทั้งระบบ สถานการณ์ปัญหาคุณธรรม
จริยธรรมของสังคมไทยที่ระดับกลางและฐานล่ างของสังคม สถาบันครอบครัวโดยทั่วไปมีความ
อ่อนแอลงไปมาก ชุมชนก็แตกสลายจากผลกระทบนโยบายการพัฒนาที่ขาดสมดุลเยาวชนชายหญิง
ทั่วประเทศอยู่ในภาวะสับสนทางความคิดและพฤติกรรม แยกผิดชอบชั่วดีไม่ออก มีปัญหายาเสพติด 
ปัญหาทางเพศ ความรุนแรง โรคเอดส์ ต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร ฯลฯ สังคมมีปัญหาความไม่ม่ันคง 
ความไม่ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน คดีอาชญากรรมพุ่ง คนล้นคุก คนไข้ยาเสพติดล้นโรงพยาบาล คดี
ความม่ันคงเพ่ิมขึ้นอย่างน่าตกใจ ปัญหาคุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทยจึงนับว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่
ส าคัญอย่างยิ่งในการที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติสู่ความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งปัญหาคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนที่จะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาชาติต่อไป  

จากสถานการณ์ในปัจจุบัน พบว่า คนไทยด่ืมเหล้าจัดเป็นอันดับ ๕ ของโลก เฉลี่ยคิดเป็น
แอลกอฮอล์บริสุทธ์ิ ๑๓.๕๙ ลิตรต่อคนต่อปี มูลค่าโฆษณาเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วงปี ๒๕๓๙ – 

๒๕๔๔ เฉลี่ยสูงกว่าสองพันล้านต่อปี อัตราตายต่อปีจากอุบัติเหตุจราจร ของไทยนั้นสูงกว่าเพ่ือน โดย
ไทยตายเฉลี่ยปีละประมาณ ๒๐ ต่อแสน ขณะที่ อินโดนีเซียประมาณ ๑๕ ต่อแสน ศรีลังกาและ
อินเดียประมาณ ๑๐ ต่อแสน และกลุ่มประเทศตะวันตก(อเมริกา ยุโรป) ประมาณ ๕ ต่อแสน ในช่วง
เวลาเดียวกัน (๒๕๓๙–๒๕๔๔) ไทยสูญเสียทางเศรษฐกิจกว่า ๒.๒๓% ของ GNP ประมาณ ๗๐,๐๐๐ 



๑๓๓ 

 

ล้าน ในปี ๒๕๓๖ จากอุบัติเหตุจราจรอย่างเดียว หากนับความสูญเสียอ่ืนๆอันเป็นผลจากเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์เช่น โรคตับ กระเพาะและการบาดเจ็บจากความรุนแรงที่แอลกอฮอล์มีส่วนเก่ียวข้อง 
ตัวเลขดังกล่าวจะสูงกว่าแสนล้านต่อปี สถานกรณ์เช่นนี้ยากต่อการแก้ไขยิ่งหนัก หากหน่วยงานที่
เก่ียวข้องต่างเพิกเฉย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ หรือ สสส. ได้จัดกิจกรรม
ต่างๆมากมายเพ่ือรณรงค์ให้คนไทยได้ตระหนักและหันมาลดละเลิกอบายมุขอย่างเช่น เหล้า บุหรี่ 
และสิ่งเสพติด  

โครงการพักตับ ครบพรรษา เป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะช่วยให้ประชาชนชาวไทยได้
ตระหนักถึงความส าคัญของการลดละเลิกอบายมุข “เภสัชกรสงกรานต์” อธิบาย พร้อมแนะวิธีงดเหล้า
ให้ตับได้พักครบพรรษา คือ ๑. สร้างแรงจูงใจ หาเหตุผลเพ่ือจูงใจให้งดเหล้า เช่น งดเหล้าเพ่ือสุขภาพ 
ครอบครัว คนรัก หรือคนที่เคารพนับถือ หรืออาจจะหาแรงบันดาลใจ ไม่ว่าจะคุยกับคนที่เคยติดเหล้า
แล้วเลิกได้ส าเร็จ  ๒. ต้ังใจจริง ต้ังใจแน่วแน่เข้าพรรษานี้ต้องงดเหล้าได้ หรืออาจจะใช้การแสดงตนต้ัง
ปณิธาน หรือการบอกกับคนใกล้ชิดและขอก าลังใจ ซ่ึงผู้ที่ต้องการงดและเลิกเหล้า ต้องการก าลังใจ
จากคนรอบข้างเป็นอย่างมาก ยิ่งมีคนให้ก าลังใจ ก็จะยิ่งงดเหล้าได้ง่ายขึ้น ๓. รู้จักปฏิเสธให้เป็น ควร
ฝึกปฏิเสธให้ม่ันเม่ือมีคนชวนด่ืม เช่น ช่วงนี้ไม่ด่ืมงดเหล้าเข้าพรรษา ก าลังเลิกเหล้า เพราะกลัวเป็น
โรคตับแข็ง หรือหมอสั่งงดด่ืม เป็นต้น ๔. หากิจกรรมท ายามว่าง  ผู้ที่จะงดเหล้ากิจกรรมยามว่างต้อง
มี เพราะถ้าหากไม่มีก็จะนึกเหล้าตลอด ลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ หากิจกรรมที่สร้างสรรค์ท า 
เช่น ไปกินข้าว ดูหนัง ฟังเพลง ไปเข้าวัดท าบุญ ออกก าลังกาย และดูแลตัวเองด้วยอาหารที่ ครบห้าหมู่ 
๕. หลีกเลี่ยงสถานที่เสี่ยง ควรหลีกเลี่ยงในสภาวะแวดล้อมที่จะท าให้อดใจไม่ไหวและต้องกลับไปด่ืม 
เช่น ผับ ร้านอาหาร เป็นต้น โดยอาจเปลี่ยนไปเข้าวัดท าบุญกับครอบครัว ใช้ธรรมะเข้าช่วยให้งดเหล้า
ได้ 

จะเห็นได้ว่าทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่มีพระพุทธศาสนาเข้าไปเก่ียวข้องด้วยทั้งสิ้น 
ทั้งนี้เป็นเพราะคนไทยมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนามาอย่างช้านาน จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าพระสงฆ์จะ
เข้าไปมีส่วนร่วมกับบโครงการเหล่านี้ในลักษณะใด ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา การมีส่วนร่วมของ
พระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ เชิงพุทธบูรณาการ ใน
จังหวัดนนทบุรี เพ่ือศึกษาลักษณะของวัดและหมู่บ้านต้นแบบในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่าย
ทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี และจัดกิจกรรมในการเสริมสร้างสุข
ภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรีต่อไป 

 
 

๕. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๕.๑ เพ่ือศึกษาลักษณะของวัดและหมู่บ้านต้นแบบในการเสริมสร้างสุขภาวะและ
เครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี 
 ๕.๒ เพ่ือพัฒนากิจกรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้า
บุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี 
 ๕.๓ เพ่ือพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทาง
สังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี 



๑๓๔ 

 

 
๖. ผลการวิจัย/การแก้ปัญหาโดยการวิจัย 
ผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญในการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุข
ภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี ตามวัตถุประสงค์
ในการวิจัยดังนี้ 

๕.๑.๑ ลักษณะของวัดและหมู่บ้านต้นแบบในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทาง
สังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี 

จังหวัดนนทบุรี มีอัตราการสูบบุรี่ในประชาชนที่มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป น้อยที่สุดเป็นอันดับที่ 
๑ ของประเทศ (คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๕๗ จากประชากรทั้งจังหวัด) และมีอัตราการด่ืมเครื่องด่ิมแอล
กอฮอล์ในประชาชนที่มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป อยู่อันดับที่ ๒๗ ของประเทศ (คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๗ จาก
ประชากรทั้งจังหวัด) 

การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้า
บุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี นั้นประกอบด้วย (๑) การเทศนาหรือการแสดงธรรม การ
อบรมคุณธรรม จริยธรรม (๒) เข้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเพ่ืออบรมเป็นวิทยากรให้ความรู้ เก่ียวกับ
ปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชน (๓) ร่วมกับทางจังหวัดจัดกิจกรรม “งดเหล้า เข้าพรรษา” “เทเหล้า  เผา
บุหรี่” โดยเอ้ือเฟ้ือสถานที่ภายในวัดเป็นที่จัดกิจกรรม (๔) จัดนิทรรศการรณรงค์ให้เห็นโทษภัยของ
ปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชน  โดยท าบอร์ด ประชาสัมพันธ์ในศาลาวัด  มุมใดมุมหนึ่งภายในวัดที่ มี
ประชาชนผ่านไปมาสามารถมองเห็นได้ชัดเจน  (๕) การป้องกันปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชนภายในวัด 
วัดใดที่มีสามเณรเป็นจ านวนมากเจ้าอาวาสก็ด า เนินการโดยให้สามเณรรุ่นพ่ีดูแลรุ่นน้อง  คอยให้
ค าปรึกษาอย่างต่อเนื่อง (๖) จัดอบรมพระสังฆาธิการและผู้บริหารโรงเรียน  สถานศึกษาให้ก าหนด
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชน (๗) ขอความเมตตาเจ้าคณะจังหวัด  เจ้าคณะ
อ าเภอ ห้ามมิให้มีปัญหาเหล้า บุหรี่ เข้าไปในวัดโดยเด็ดขาด (๘) พระสงฆ์เป็นส่วนหนึ่งที่ได้มีส่วนเข้า
ร่วมการแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชน การมีส่วนร่วมดังกล่าวได้อาศัยความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่
ผู้เก่ียวข้องหลายหน่วยงาน สามารถท าได้ในระดับหนึ่ง 

วิธีคิดและวิธีการที่ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่  ในชุมชน  ประกอบด้วย 
(๑) พระสงฆ์ต้องร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนถึงโทษภัย
ของปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพราะพระสงฆ์ถือว่าเป็นผู้น าท้องถิ่น เป็นที่ พ่ึงทางจิตใจ 
ดังนั้นจึงต้องพัฒนาชุมชนให้หลีกไกลจากปัญหาเหล้า บุหรี่  ในชุมชน  (๒) พระสงฆ์ควรตระหนักอยู่
เสมอว่าถือเป็นบทบาทและหน้าที่ของชาวพุทธที่จะต้องรณรงค์ให้สังคมปลอดจากปัญหาเหล้า บุหรี่ 
ในชุมชน (๓) การปฏิบัติตนแบบอย่างที่ดี เพราะพระสงฆ์ควรเป็นแบบอย่างที่ ดีให้กับสังคม  คือต้อง
หลีกไกลจากปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชนให้ได้  (๔) การสร้างองค์ความรู้ พระสงฆ์ได้ใช้วิธีการเพ่ือให้
ตนเองเกิดองค์ความรู้เก่ียวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชนเสียก่อนโดยการเข้ารับ
การอบรมจากภาครัฐ ท าการศึกษาจากเอกสาร หนังสือ ที่ได้รับ จากนั้นจึงขยายผลองค์ความรู้นั้นไปสู่
ประชาชน (๕) การเปลี่ยนทัศนคติ คือพระสงฆ์พยายามเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนให้เห็นถึงโทษภัย
ของปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชน (๖) พระสงฆ์จะต้องเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนแล้วค่อยไปอบรม
สั่งสอนประชาชนเก่ียวกับปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชน (๗) รัฐจะต้องมีมาตรการที่ชัดเจน  นั่นคือควร



๑๓๕ 

 

แก้ไขกฎหมายด้วยการเพ่ิมโทษให้หนักขึ้นและนาไปปฏิบัติให้ได้จริงๆ  กับผู้กระทาความผิดตลอดถึง
ผู้ค้ารายใหญ่และรายย่อย (๘) ต้องให้วัดเป็นแบบอย่างในการปลอดปัญหาเหล้า บุหรี่  ในชุมชนอย่าง
ถาวร การที่มีปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชนเข้าไประบาดในวัดถือเป็นเรื่องใหญ่  พระสงฆ์ ต้องสอดส่อง
ดูแลห้ามไม่ให้มีปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชนเข้าไปจ าหน่ายภายในวัด ถึงแม้จะมีการจัดงานบุญประจาปี
หรืองานบุญอ่ืนๆ ก็ตาม (๙) แนะน าให้รู้จักการหาเวลาว่างด้วยการประกอบอาชีพ มีงานท า  มีรายได้ 
ให้อยู่ดีกินดี ไม่ให้เข้าไปข้องเก่ียวกับปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชน รู้จักบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเป็น
การแก้ไขหลังจากนาผู้ติดปัญหาเหล้า บุหรี่  ในชุมชนไปบ าบัดแล้ว ถือเป็นการสร้างชีวิตใหม่เพ่ือ
ส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และ (๑๐) สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็ก  เยาวชน จัดโครงการต่อต้าน
ปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชนในโรงเรียนให้เห็นโทษภัยของปัญหาเหล้า บุหรี่ ในชุมชนว่าร้ายแรงเพียงใด  

 
๕.๑.๒ กิจกรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ เชิง

พุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี 
กิจกรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ เชิงพุทธบูรณา

การในจังหวัดนนทบุรี ได้แก่ อธิษฐานจิตเข้าพรรษา ลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่  เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา 
จัดขึ้นที่วัดบางอ้อยช้าง ต าบลบางสีทอง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ระหว่างพฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
ถึง กันยายน ๒๕๖๒ วัตถุประสงค์ของกิจกรรม คือ (๑) เพ่ือออกแบบกิจกรรมการรณรงค์ให้
สอดคล้องกับบริบทของชุมชนร่วมกับเครือข่าย (๒) เพ่ือเชิญชวนให้ประชาชนอธิษฐานจิตเข้าพรรษา 
ลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา  (๓) เพ่ือประเมินผลความเสร็จในการเชิญชวนให้
ประชาชนอธิษฐานจิตเข้าพรรษา ลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่  เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชาวิธีการด าเนิน
กิจกรรม คือ (๑) จัดประชุมกลุ่มย่อยกับเครือข่ายในการรณรงค์ให้ประชาชนลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ 
ของจังหวัดนนทบุรี จ านวน ๑๐ รูป/คน ณ วัดบางอ้อยช้าง ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (๒) 
ออกแบบแนวทางและกิจกรรมในการรณรงค์ให้ประชาชนลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ ให้เข้า กับบริบทของ
ชุมชน โดยผู้เชี่ยวชาญ และเครือข่ายความร่วมมือ รวมถึงแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ  (๓) เปิดตัว
โครงการ “อธิษฐานจิตเข้าพรรษา ลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา ” และเชิญชวนให้
ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม (๔) ติดตามและประเมินผลความส าเร็จของโครงการระยะที่ ๑ หลัง
ประชาชนเข้าร่วมโครงการไปแล้ว ๑ เดือน ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และ
เก็บข้อมูลเชิงส ารวจจากแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จ านวน ๒๐๐ คน (๕) สรุป
ผลการวิจัย และจัดประชุมกลุ่มย่อยกับเครือข่ายเพ่ือขยายโครงก ารในระยะที่ ๒ ไปยังวัดต่างๆ 
จ านวน ๑๐ วัด (๖) จัดกิจกรรม “อธิษฐานจิตเข้าพรรษา ลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่  เพ่ือถวายเป็นพุทธ
บูชา” และเชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม (๗) ติดตามและประเมินผลความส าเร็จของ
โครงการระยะที่ ๒ หลังประชาชนเข้าร่วมโครงการไปแล้ว ๑ เดือน ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และเก็บข้อมูลเชิงส ารวจจากแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
จ านวน ๔๐๐ คน (๘) จัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ซ่ึงผลลัพธ์ท่ีได้จากการด าเนินกิจกรรม คือ 
(๑) ประชาชนจังหวัดนนทบุรี จ านวน ๒,๒๐๐ คน สามารถลด ละ เลิก เหล้าบุหรี่  ได้ (๒) ประชาชน
จังหวัดนนทบุรี จ านวน ๒,๒๐๐ คน มีคุณภาพชีวิตเพ่ิมมากขึ้น  (๓) วัดมีต้นแบบกิจกรรมในการ
รณรงค์ให้ประชาชนลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ (๔) บ้าน วัด และชุมชน เกิดความตระหนักรู้ของโทษภัย



๑๓๖ 

 

ของ เหล้า บุหรี่ และต่ืนตัวในการลด ละ เลิก อย่างจริงจัง เครือข่ายที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 
ได้แก่ (๑) เทศบาลต าบลบางสีทอง (๒) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางสีทอง (๓) ศูนย์ดูแล
ผู้สูงอายุ (๔) โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง (๕) คณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี และจากการสอบถามความคิดเห็น
ของประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็ นต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในการ
เสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๔๓) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ใน
ระดับปานกลางทุกข้อ 

๕.๑.๓ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือ
ลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี 

จากการสัมภาษณ์ผู้ที่ เก่ีวข้อง ในประเด็นที่เก่ียวกับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการ
เสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่ เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี 
พบว่า 

๑. ทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องควรมีการจัดท าแผนปฏิบัติการ  (Action Plan) โดยให้มี
การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก พร้อมทั้งก าหนดตัวชี้วัดส าคัญรอรับ
นโยบายและให้สอดคล้องกับงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน  

๒. ควรมีการใช้ กลไกคณะกรรมการระดับจังหวั ด คณะอนุกรรมการระดับจังหวั ด 
คณะท างานระดับจังหวัด เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนประเด็นที่เก่ียวข้องอย่างบูรณาการและ
เชื่อมโยงกัน  

๓. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับควรได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
ความเชี่ยวชาญ  

๔. ควรใช้การประชาสัมพันธ์  และการปฏิบัติการข่าวสาร  ( Information Operation : 
IO) ในทุกขั้นตอนเพ่ือสร้างการรับรู้ความเข้าใจ และความร่วมมือของประชาชน  

๕. การท างานต้องได้รับความร่วมมือ/มีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วนของสังคม  
๖. เร่งรัดพัฒนาเพ่ือยกระดับศูนย์บริการให้ค าปรึกษาในการเลิกเหล้า บุหรี่ แก่ประชาชน 
๗. เพ่ิมศักยภาพเครือข่ายและอาสาสมัครในระดับพ้ืนที่ เพ่ือประสานงานให้การช่วยเหลือ

ประชาชน  
๘. ยกระดับประสิทธิภาพการจัดการและการช่วยเหลือผู้ ติดเหล้า  บุหรี่  เพ่ือการแก้ไข

ปัญหาแบบบูรณาการและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน  
๙. สนับสนุนให้องค์กรเอกชน ภาคธุรกิจเอกชน องค์กรชุมชน และประชาชน รวมทั้งเด็ก 

เยาวชน ผู้ใหญ่ มีส่วนร่วมในการพัฒนาครอบครัวอย่างต่อเนื่อง 
 
๗. การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

คณะสงฆ์อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามได้น าผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง “การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุข
ภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพ่ือลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี” ซ่ึงเป็นผู้งานวิจัย
ของ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. โดยน าไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายของงานวิจัย/งาน



๑๓๗ 

 

สร้างสรรค์ ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึงปัจจุบัน ซ่ึงการน าผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์เรื่องนี้
ไปใช้ประโยชน์นั้น ก่อให้เกิดผลดีดังนี้ 

น าผลการวิจัยไปจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนในอ าเภออัมพวา ลด ละ เลิก เหล้า 
บุหรี่ ส่งผลให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพดีขึ้น 
 
๘. การเผยแพร่/การประชาสัมพันธ์ 
       งา นวิ จั ย มีกา รปร ะชา สั มพั น ธ์ กิ จ กร รมแผลผ ลงา นวิ จั ยทา ง อิน เตอร์ เน็ ต 
www.pol.mcu.ac.th ส่วนการประชาสัมพันธ์ทางสิ่งพิมพ์อยู่ในระหว่างการด าเนินการตีพิมพ์การ
ประชุมวิชาการการบริหารและการจัดการระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่  ๒ จัดโดย สมาคม
รัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
๙. ภาพประกอบกิจกรรมการวิจัย/การเผยแพร่ผลงานวิจัย 
       การเผยแพร่ผลงานวิจัยตีพิมพ์วารสารการประชุมวิชาการการบริหารและการจัดการ
ระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๒ จัดโดย สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๘ 

 

 
 
 
พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร) ผศ.ดร., ป.ธ.๙  
Phra Udomsittinayok (Kumphol Kunungkaro) Assistant Prof. Dr., Pali ๙. 
– อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ Lecture of 

Graduate School  Major Buddhist Management 
– รองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี  
– รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร ค าสั่งมหาวิทยาลัย ที่ ๑๖๖๑/๒๕๖๑  
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ [ ฺAssistant Prof.Buddhist Management] 

ค าสั่งมหาวิทยาลัย ที่ ๙๗๒/๒๕๖๐  
– ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ค าสั่งมหาวิทยาลัย ที่ ๓๖๖/

๒๕๖๒   
ค าส่ัง/แต่งต้ัง/ภาระงาน 
๑.ค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๒๖๘/๒๕๖๐ เรื่องแต่งต้ัง [พระอุดมสิทธินายก 

เป็น] คณะกรรมการประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

๒.[สมอ.๐๘] รายการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร เม่ือ ๑๕ ส.ค.๒๕๕๙ อาจารย์ประจ า
หลักสูตร กจพ. 

๓.ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสนาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
พุทธศักราช ๒๕๖๔ [ค าสั่งที่ ๘๕๖/๒๕๖๒] เม่ือ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒  

การศึกษา 
เปรียญธรรม ๙ ประโยค (ป.ธ.๙) (ภาพทรงต้ังเปรียญ) 
ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) 
ประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.) 
นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.-LL.B) ภาควิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๑๓๙ 

 

พุทธศาสตรบัณฑิต พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ) B.A. (Buddhist Management) 
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ) M.A. (Buddhist Management) 
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ) Ph.D. (Buddhist Management) 
Certificate MCU-GET No: ๑๒๖๖/๒๐๑๘ 
ผลงานวิจัย 
๑.พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร) และบุษกร วัฒนบุตร. (๒๕๕๙). การบริหารจัดการองค์กร

เพ่ือการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ บนฐานแห่งพุทธิปัญญา : Organization 
Management for Learning Organization in The Cognitive 
Constructivism Based. ร า ย งา นกา ร วิ จั ย .  สถา บั น วิ จั ย พุทธศา สตร์  : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

๒.พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร) และพระมหาสุนันท์  สุนนฺโท. “พุทธบูรณาการเพ่ือการ
จัดการโรงเรียนวิถีพุทธ”. รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

เอกสารประกอบค าสอน 
๑.พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร). (๒๕๕๙).  การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกุลยุทธ : Stratigic 

Human Resource Management. ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์  คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ผลงานทางวิชาการในระดับชาติ 
๑.พระมหาก าพล คุณงฺกโร. (๒๕๕๙). พระพุทธศาสนาในจีน ทิเบต เวียดนาม ญี่ปุ่น : มองผ่านงาน

พระศรีคัมภีรญาณ. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่  ๕ ฉบับที่ ๒ 
(พฤษภาคม-สิงหาคม) : ๒๖๓-๒๗๘. 

๒.พระมหาก าพล คุณงฺกโร. (๒๕๕๙).  “การบริหารจัดการองค์กรเพ่ือการสร้างองค์กร แห่งการเรียนรู้
บนฐานแห่งพุทธิปัญญา”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่  ๕ ฉบับที่ ๒ 
(พฤษภาคม-สิงหาคม) : ๒๐๕-๒๒๐. 

๓.พระมหาก าพล คุณงฺกโร. (๒๕๕๙).  “พุทธบูรณาการเพ่ือการจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ”. วารสาร 
มจร สังคมปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) , (พฤษภาคม – สิงหาคม) : 
๓๑-๔๑. 

๔.พระมหาก าพล คุณงฺกโร. (๒๕๕๙). “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธ” .วารสาร มจร สังคม
ปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ), (พฤษภาคม – สิงหาคม) : ๓๘๗-๓๙๕. 

๕.พระมหาก าพล คุณงฺกโร. (๒๕๕๙). “การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อน
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล  ๕  จั งหวัดพระนครศรีอยุธยา”. วารสา ร มจ ร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ (กันยายน – ธันวาคม) : ๕๕-๖๒. 

๖.พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร). (เขียนร่วม). ( ๒๕๖๐). ” การเมืองเรื่องพระพุทธรูป“. 
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม) : ๒๔๑-
๒๕๖. 



๑๔๐ 

 

๗.พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร). (๒๕๖๐).  “คนดีที่มีความกตัญญูบนพ้ืนฐานพระพุทธศาสนา 
: Good people with gratitude base on Buddhist”. วารสารสันติศึกษา
ปริทรรศน์ มจร. ปีที่ ๕ ฉบับพิเศษ (พฤษภาคม ๒๕๖๐) เนื่องในโอกาสประชุม
วิชาการนานาชาติ สามาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา นานาชาติ ครั้งที่  ๓ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. หน้า ๗๗-๘๕. 

Phra Udomsittinayok (Kumphol Kunungkaro/Malai). (๒๐๑๗) . Good people with 
gratitude base on Buddhist”.  journal of MUC Peace Studies. Vol.๕ 
Special Issue (May ๒๐๑๗)  on the Third Conference The International 
Association of Buddhist Universities Celebrating the Endeavors of a 
Decade ๒๐๐๗-๒๐๑๗. pp.๗๗-๘๕. 

๘.พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร). (เขียนร่วม). ( ๒๕๖๐). การลงโทษโดยสังคม (Social 
Sanctions). วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่  ๖ ฉบับที่ ๒  (เมษายน-
มิถุนายน) : ๒๘๑-๒๙๓. 

Phra Udomsittinayok (Kumphol Kunungkaro/Malai). (Co-writer). (๒๐๑๗) .   Social 
Sanctions. Journal of MUC  Social Science. Vol.๖ Issue ๒, (April-June 
๒๐๑๗) : ๒๘๑-๒๙๓ 

๙. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร). (เขียนร่วม). ( ๒๕๖๐). พุทธะมาร์เก็ตต้ิง : Buddha 
Marketing. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม-
กั น ย า ย น )  :  ๒ ๗ ๐ -๒ ๘ ๓ . Phra Udomsittinayok (Kumphol 
Kunungkaro/Malai). (Co-writer) (๒๐๑๗).  Buddha Marketing พุทธะมาร์
เก็ต ต้ิง . Journal of MUC  Social Science. Vol.๖  Issue ๓, (July-
September) : ๒๗๐-๒๘๓. 

๑๐.พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร). [เขียนร่วม]. (๒๕๖๐). วิ่งตามฝันยังไงก็ชนะ (๘ วิธี ‘วิ่งคว้า
ฝัน’ สไตล์คน ‘ญี่ปุ่น’)FOLLOW THE DREAM TO WIN : ๘ WAYS, RUN TO 
DREAM, ACCORDING TO JAPANESE STYLE.  วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม) : ๒๕๐-๒๖๔. 

๑๑. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร). (เขียนร่วม). (๒๕๖๑).  สิ้นแสงฉาน: TWILIGHT OVER 
BURMA, MY LIFE AS A SHAN PRINCESS. วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – มีนาคม) : ๒๘๗-๓๐๔.  [วารสาร TCI 
ฐาน ๑ ค่าน้ าหนัก ๐.๘] 

๑๒.พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร) . (เขียนร่วม). (๒๕๖๐). พุทธธรรมาธิปไตย BUDDHIST 
DHAMMADHIPATEYYA.  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่  ๗ ฉบับที่ ๒ 
(เมษายน – มิถุนายน) : ๒๓๙-๒๔๖.   [วารสาร TCI ฐาน ๑ ค่าน้ าหนัก ๐.๘] 

๑๓.พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร). (เขียนร่วม) (๒๕๖๑).  รัฐกับศาสนา : ศีลธรรม อ านาจ 
และอิสรภาพความขัดกันภายใต้ความเป็นอ่ืน ความรุนแรงจากรัฐสู่ศาสนา .  



๑๔๑ 

 

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (เมษายน – มิถุนายน) : 
๒๗๓-๒๙๑   [วารสาร TCI ฐาน ๑ ค่าน้ าหนัก ๐.๘] 

๑๔. พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร). (เขี ยนร่วม). (๒๕๖๑).  ตอบเรื่อง พ.ร.บ. คณะสงฆ์ : 
กลไกการบริหารและแก้ปัญหาคณะสงฆ์ บทสรุปที่ยังไม่มีทางออก ?   ANSWER 
TO SANGHA ACT : MANAGEMENT MECHANISM AND SOLVE THE 
PROBLEM OF THE SANGHA, THE CONCLUSION IS NO WAY OUT ?. 
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม – กันยายน) : 
๓๑๕-๓๒๘.  [วารสาร TCI ฐาน ๑ ค่าน้ าหนัก ๐.๘] 

๑๕.พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร). (๒๕๖๒). เซเปียนส์ ประวัติย่อมนุษยชาติ Sapiens  A 
Brief History of Humankind. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่  ๘ 
ฉบับที่ ๑ (มกราคม – มีนาคม) : ๒๙๔-๓๑๒.  [วารสาร TCI ฐาน ๑ ค่าน้ าหนัก 
๐.๘] 

๑๖.พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร). [เขียนร่วม]. (๒๕๖๒). รัฐประศาสนศาสตร์เปลี่ยนโลก 
DISRUPTIVE PUBLIC ADMINISTRATION. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. 
ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน). หน้า ๐๐๐-๐๐๐  (ฐาน ๑ = ๐.๘) [File 
Word] [File PDF] 

๑๗.พระอุดมสิทธินายก. (๒๕๖๒). การพัฒนารูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเลิศของ
สถาบันพระพุทธศา สนา. วา รสารมหาจุฬานา ครทรรศน์ . ปีที่  ๖ ฉบับที่ ๑ 
(มกราคม-มีนาคม) : ๕๕-๖๙. 

ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
๑.พระครูศรีอรรถศาสก์ (อรรถชัย  มหาอตฺโถ) , พระอุดมสิทธินายก , พระสุธีวีรบัณฑิต. (๒๕๖๐).  

“การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ภาค 
๑๔ :  Development Effective of Phrapariyattidham Schools, Pali 
Section Education Management Region ๑๔″. วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐) : ๒๓๙-๒๕๓ [เล่ม ๓] 

๒.พระครูภาวนาอินทวงศ์ , พิเชฐ ทั่งโต , พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร). (๒๕๖๐).  “กล
ยุทธการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี : 
Strategy of Buddhist Charity Schools Management, Ratchaburi 
Province”. วารสา ร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่  ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ 
พฤษภาคม ๒๕๖๐) : ๑-๑๔. (เล่ม ๒) 

๓.พระครูุสุทธิพงษ์มุนี (สมคิด อคฺคธมฺโม/สงพูล) , พระอุดมสิทธินายก , บุษกร วัฒนบุตร. (๒๕๖๐).  
“การพัฒนาการบริหารจัดการสาธารณสงเคราะห์เพ่ือชุมชนของวัดในจังหวัดชลบุรี 
: The Development of Management in Public Welfare for Community 
of Temple in Chonburi Province”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 
๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐) : ๗๑-๘๕. (เล่ม ๒) 



๑๔๒ 

 

๔.พระนพดล ปุญญสุวฑฒโก, พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร) , บุษกร วัฒนบุตร. (๒๕๖๐).  
“ประสิทะธิผลการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม“. วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒  (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๐) : ๑-๑๖. 

๕.พระครูกาญจนธรรมพิทักษ์, พระอุดมสิทธินายก , ธิติวุฒิ หม่ันมี. (๒๕๖๑). การพัฒนาวัดให้เป็น
ศูนย์กลางชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัดกาญจนบุรี . วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม-กันยายน) : ๓๘-๔๙ (ฐาน ๑ 
= ๐.๘) 

๖.พระครูโกศลธรรมานุสิฐ (ประสิทธ์ิ อโสโก). (๒๕๖๑). รูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศของ
ส านักเรียนพระปริยัติ ธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๔. วารสาร 
มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม-กันยายน) : ๕๐-๖๓ 
(ฐาน ๑ = ๐.๘) 

๗.พระครูโสภิตสัทธาธรรม, พระอุดมสิทธินายก , สุรพล สุยะพรหม. (๒๕๖๑). รูปแบบการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน ของวัดในจังหวัดสิงห์บุรี .  วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่  ๗ ฉบับที่  ๒ (พิเศษ/เนื่อง ในวันวิสา บูชาโลก ) 
(เมษายน-มิถุนายน) : ๑๗๓-๑๘๔  (ฐาน ๑ = ๐.๘) 

ผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ 
๑.Phra Udomsittinayok (Kumphol Kunungkaro/Malai),Ph.D. ,(Co-writer). joined to 

present the article  “Morality in Buddhist Leadership Development”   
on GRDS International Conference-๑๑th International Conference on 
Social Science and Humanities, ๑๙-๒๐ September ๒๐๑๖, Imperial 
College London, South Kensington Campus | London [เอกสารเก่ียวข้อง] 

๒.Phra Udomsittinayok (Kumphol Kunungkaro/Malai),Ph.D. (Co-writer). “An Analytical 
Study of Buddhist Monks Health Care Behavior in Ayutthaya 
Province”, Proceeding International Conference on Humanities, 
Language,Culture & Business, (๒nd ICoHLCB) ๒๒-๒๓ April ๒๐๑๗, Hotel 
De’La Ferns, Cameron Highlands Pahang, Malaysia ISBN: ๙๗๘-๙๖๗-
๑๔๘๓๕-๑-๐. pp.๑๘๔-๑๘๗ 

๓ . Phra Udomsittinayok (Kumphol Kunungkaro/Malai),Ph.D. (Co-writer).“The 
Technology Center Model for Educational Administration of 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University”.International Conference 
for Acadamic Disciplines , Joseph B. Martin Conference Center, 
Harvard Medical School, Boston Massachusetts, ๒๒-๒๖ May ๒๐๑๗ 

๔.Asst.Prof.Dr. Phra Udomsitthinayok & Dr.Phrakhru Opatnontakitti .[๒๐๑๘]. Buddhist 
Integration for Oganizational Management to Strengthening Health 
and Learning for Thai Society. presented in ๕th International Social 
Sciences and Business Research conference [ISSBRC ๑/๒๐๑๘], on ๒๘-



๑๔๓ 

 

๓๑  May ๒๐๑๘ at Universita Della Svizzera Italiana Lugano, 
Switzerland. p. [๑๙] [Certificate] 

๕.Asst.Prof.Dr. Phra Udomsitthinayok & Dr.Phrakhru Opatnontakitti .[๒๐๑๘]. Current 
Management Practice & Leadership in Global Perceptive.One Day 
International Symposium,Department of Management Science,Dr 
Babasaheb Ambedkar Marathawada University, Aurangabad,India, ๒๔ 
September ๒๐๑๘ [Certificate] 

๖.Asst.Prof.Dr. Phra Udomsitthinayok Buddhist Perspective for the Balance of Family 
Life. One Day International Symposium,Department of Management 
Science,Dr Babasaheb Ambedkar Marathawada University, 
Aurangabad,India, ๒๔  September ๒๐๑๘  and   INTERNATIONAL 
JOURNAL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS Special Issue  ISSN: 
๒๒๓๑ – ๔๖๘๗   Impact Factor-๑.๕๐ ( IIFS)   UGC Referred Journal No:-
๖๔๒๐๖ , Vol. I No. ๒๕ ,September -๒๐๑๘  pp.๒๕-๒๗. [Click to 
Journal and Articles] 

๗.Asst.Prof.Dr. Phra Udomsitthinayok. Does CO๒ emission have any link with the 
Change democratic conditions in ASEAN Countries?. International 
Journal of Energy Economics and Policy. ISSN: ๒๑๔๖-๔๕๕๓. Scopus. 
Vol. ๙ Issue ๖, September ๒๐๑๙. (เอกสารแนบ) 

วุฒิบัตร/เกียรติบัตร/การฝึกอบรม 
๑.เกียรติบัตรพระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร) ดร. , เข้าร่วมเสนอบทความทางวิชาการ เรื่อง 

“Morality in Buddhist Leadership Development” ในงานสัมมนาระดับ
นานาชาติ ๑๑ Th International Conference on Social Science and 
Humanities (ICSSH), Imperial College London, South Kensington 
Campus, London, SW๗ ๒AZ ระหว่าง ๑๙-๒๐ September ๒๐๑๖  [Click 
เกียรติบัตร] 

๒.เกียรติบัตรพระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร) ดร., เข้าร่วมเสนอบทความทางวิชาการ เรื่อง 
“The Technology Center Model for Educational Administration of 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University” ใ น งา นสั มม นา น า ชา ติ  
International Conference for Acadamic Disciplines , สถานที่  Joseph B. 
Martin Conference Center, Harvard Medical School, Boston 
Massachusetts, ระหว่าง ๒๒-๒๖ May ๒๐๑๗ [Click เกียรติบัตร] 

๓.เกียรติบัตรพระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร) ดร., ส่งบทความตีพิมพ์ในการประชุมทางวิชาการ  
เรื่อง”An Analytical Study of Buddhist Monks Health Care Behavior in 
Ayutthaya Province”, Proceeding ใน งานประชุมวิ ช ากา รนานา ชา ติ  
International Conference on Humanities, Language,Culture & Business, 



๑๔๔ 

 

(๒nd ICoHLCB) ระหว่าง ๒๒-๒๓ April ๒๐๑๗, สถานที่  Hotel De’La Ferns, 
Cameron Highlands Pahang, Malaysia ISBN: ๙๗๘-๙๖๗-๑๔๘๓๕-๑-๐. pp.
๑๘๔-๑๘๗  [Click เกียรติบัตร] 
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