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บทคัดย่อ
การจัดบริ การสาธารณะเป็ นภารกิ จสําคัญที่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นทุกรู ปแบบต้องดําเนิ นการทั้งตาม
อํานาจหน้าที่และตามที่ได้รับถ่ายโอนจากส่ วนราชการต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติกาํ หนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เพื่อให้ประชาชนได้รับบริ การสาธารณะที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม
กัน การศึกษาวิจยั เรื่ อง การให้บริ การสาธารณะด้านสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้หลักพุทธธรรมของ
เทศบาลในประเทศไทย มี วตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาบริ บทด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมื อง ที่ ส่งผลต่อการให้บริ การ
สาธารณะด้านสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเทศบาลในประเทศไทย (2) ศึกษากลยุทธ์ในการให้บริ การ
และ (3) ศึกษาปั ญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการให้บริ การสาธารณะด้านสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต
โดยใช้หลักพุทธธรรมของเทศบาลในประเทศไทย การวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ใน
ครั้งนี้ ประกอบด้วยเทศบาลจํานวน 3 แห่ ง คือ เทศบาลตําบลเชิงดอย จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัด
ร้อยเอ็ด และเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ผลการวิจยั พบว่า บริ บททาง ด้านสังคมประชาชนในชุมชนยังรักษาไว้วฒั นธรรมเดิม ๆ มีความร่ วมมือ ร่ วมใจ
กัน มีความสามัคคี เอื้ออาทรต่อกัน ด้านเศรษฐกิจ ประชาชนในหมู่บา้ น/ชุมชน มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการ
ดําเนิ นธุ รกิ จ การบริ หาร จัดการด้านการผลิ ต ด้านการเมื อง การปกครองแบบมี ส่วนร่ วมในชุ มชน ที่ เรี ยกว่า ชุ มชน
ประชาธิ ปไตย ส่ งผลให้การให้บริ การสาธารณะด้านสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้หลักพุทธธรรมใน
เด็ก สตรี ผูส้ ู งอายุ ของเทศบาลประสบความสําเร็ จและยัง่ ยืน ด้านกลยุทธ์การให้บริ การสาธารณะด้านสังคมสงเคราะห์
และพัฒนาคุณภาพชีวติ โดยใช้หลักพุทธธรรมของเทศบาล พบว่า ในแต่ละเทศบาลมี การใช้หลักพุทธธรรมที่แตกต่างกัน
ไปในแต่ละกลุ่มผูร้ ับบริ การ และมีการใช้หลักพุทธธรรมที่หลากหลายไม่ครบทุกประเด็น ผสมกลมกลืนกันไป
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Abstract
The public services are major missions of all local government offices. This direct responsibility has been
carried by various government agencies under Decentralization Act (B.E. 2542), allowing people to access to
quality public services equally. In this study, the selected municipalities’ public services were those in the area of
social welfare and life quality, which followed the principles of Buddhism (morality). This current study aimed 1)
to investigate social, economic, and political contexts affecting municipalities’ public services of social welfare and
life quality development in the country, 2) to study the public service tactics and strategies, and 3) to study
problems in providing those services based on the principles of Buddhism and offer recommendations to the
problems. The subjects of this qualitative research were three purposively selected municipalities in Thailand.
The results showed that in terms of social contexts, both urban and rural communities still maintained
their traditional culture; harmonious cooperation, solidarity, and caring were found among people. Regarding
economic contexts, both provincial and local economy was based on free trade. People in the communities were
skillful in running their business and in managing community’s production. And with respect to politic contexts,
the local democratic development was seen; people’s participation took place on both policy and management
scales. This was regarded as a good sign that people voices were heard. As a result, the public services, social
welfare, and development of life quality in children, women, the elderly, were sustainably successful. Considering
strategies to improve public services, each municipality applied the principles of Buddhism (morality) differently
and concurrently to each client group. And not all principles were applied to the groups evenly. The results also
showed some problems that top, middle management and operators had faced from providing public services based
on Buddhist principles. The researcher proposed operational suggestion as a guideline for the government to
consider in determining further public service policies.
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