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บทคัดย่อ
ในการวิจยั ครัง้ นี้ใช้วธิ กี ารวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative method) ทีท่ าการศึกษาโดยใช้วธิ กี ารวิจยั
เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) เกีย่ วกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกระบวนการนาธรรมะสู่ผปู้ ่ วยตามแนววิถพี ุทธ ในจังหวัดลาปาง โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อศึกษา
ปั ญหาการมีสว่ นร่วมของประชาชนในกระบวนการพัฒนาศักยภาพจิตอาสานาธรรมะสู่ผปู้ ่ วยตามแนววิถพี ุทธ
2. เพื่อวิเคราะห์ผลทีไ่ ด้รบั จากการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการพัฒนาศักยภาพจิตอาสานาธรรมะสู่
ผูป้ ่ วยตามแนววิถพี ุทธ
จากการศึกษา พบว่า ปั ญหา อุปสรรคทีพ่ บในการจัดโครงการฯ มีดว้ ยกัน 3 ปั ญหา ก็คอื 1. ปั ญหา
ด้านบุคลากร 2. ปั ญหาด้านเวลา 3. ปั ญหาด้านกิจกรรม จากการวิเคราะห์ผลทีไ่ ด้รบั จากการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการนากระบวนการพัฒนาศักยภาพจิตอาสานาธรรมะสูผ่ ปู้ ่ วยตามแนววิถพี ุทธ สามารถสรุปได้ว่า
การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนและจิตอาสาในการดูแลผูป้ ่ วย เป็ นการดาเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วม
ของชุมชน โดยการนาเอาปั จ จัย และแหล่งประโยชน์ ท่เี ป็ น บุคคล ชุมชน มามีส่ว นร่ว มใ นการดูแลผู้ป่วย
เนื่องจากการดูแลผูป้ ่ วยเป็ นการดูแลทีซ่ บั ซ้อน เป็ นการใช้แหล่งประโยชน์ในชุมชน โดยการอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข อันเกิดจากการสร้างคนในชุมชนของตนเอง ให้มคี วามรู้ เกิดความตระหนัก มีทศั นคติทด่ี ี มีความ
เข้าใจบทบาทหน้าที่ และเป็ นผู้นาในการเปลี่ยนแปลง เพื่อจัดระบบการดูแลผู้ป่วย อีกทัง้ ยังสร้างเครือข่าย
เกิดการประสานงาน ส่งต่อข้อมูลกับเจ้าหน้าทีไ่ ด้อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง
คาสาคัญ: การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร, การมีสว่ นร่วม, กระบวนการนาธรรมะสูผ่ ปู้ ่ วยตามแนววิถพี ุทธ

Abstract
The research on a study of the value of stucco art within temples of Lampang people has
the following objectives; 1) to study the perception of the value of stucco art within temples of
Lampang people, and 2) to study the creating value and cultural values of stucco arts within temples


พระอธิการสุชาติ จนฺ ทสโร, ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์
อาจารย์ประจามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง

of Lampang residents. This research is a Qualitative Research using structured interview. The
results found that the stucco art has expressed the ability and wisdom of the creator by using self’s
wisdom or ancestral succession and inserting their creative ideas as well as faith and the doctrine of
Buddhism both in Dhamma puzzle or strange shape’s form, and most of the stories have Buddhist
beliefs as well. The stucco artwork reflects the religious values and animal pictures which molding it
together with angels such as Giant, Shiva, Indra, Brahma, Vishnu, and novels’ animals in Himmapan
Forest. The cultural value creation of stucco art can be summarized in six areas as following; Fine
arts, Painting, Sculpture, Architecture, Literature, and culture. The cultural value creation of stucco
art which caused the value or price of the stucco creation is determined by the set of values in three
areas as following; Tourism promotion, Monetization, and Training.
Key words: value, stucco art, perception.

บทนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง จังหวัดลาปาง มีพนั ธกิจ ด้าน
บริการวิชาการแก่สงั คม และตระหนักถึงความสาคัญของการนาพระพุทธศาสนาเข้ามาปรับใช้ ผสมผสานไป
พร้อมๆ กับการรักษาทางการแพทย์แผนปั จจุบนั โดยจัดทาโครงการ “นิสติ จิตอาสานาธรรมะสู่ผูป้ ่ วยตาม
แนววิถพี ุทธ”1 เพื่อดาเนินกิจกรรมสาหรับฟื้ นฟูสภาพจิตใจของผูป้ ่ วย ทีม่ คี วามทุกข์ทรมานด้านร่างกายและ
ด้านจิตใจ จากความเจ็บป่ วยของตนเองหรือบุคคลอันเป็ นทีร่ กั
โครงการนิ สิต จิต อาสาน าพาธรรมะสู่ผู้ป่ วย เริ่ม ดาเนิ น งานมาตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2555 โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผปู้ ่ วยและญาติสามารถปฏิบตั ศิ าสนกิจและพิธกี รรมต่างๆตามความเชื่อของแต่ละบุคคล
ได้สาเร็จเหมือนอยู่ทบ่ี า้ น โดยไม่ขดั ต่อแผนการรักษาของแพทย์ มีความผาสุกด้านจิตวิญญาณ คลายความ
วิตกกังวล มีพลังและกาลังใจทีจ่ ะต่อสูก้ บั ภาวะคุกคามของโรคต่อไป มีสมั พันธภาพทีด่ ตี ่อ เพื่อนผูป้ ่ วยด้วยกัน
และมีสมั พันธภาพทีด่ ตี ่อเจ้าหน้าทีห่ อผูป้ ่ วยในและเจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลแผนกอื่นๆ มากขึน้ และมีความเป็ น
กันเองมากขึน้ ตลอดจนเจ้าหน้าทีห่ อผูป้ ่ วยในมีความรูส้ กึ ทีด่ ตี ่อการปฏิบตั ศิ าสนกิจของนิสติ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง และให้นิสติ มีคุณธรรมจริยธรรม มีจติ สาธารณะได้บริการ
สังคม สามารถนานวลักษณ์ทพ่ี งึ ประสงค์ไปปฏิบตั ไิ ด้จริง
ลักษณะของกิจกรรมในโครงการเป็ นการฟื้ นฟูสภาพจิตใจของผูป้ ่ วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ศูนย์ลาปาง ให้มสี ขุ ภาวะทางจิต มีกาลังใจทีจ่ ะต่อสูก้ บั โรคร้าย แม้บางโรคไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ก็จะ
ท าให้ ผู้ป่ วยมีค วามสุ ข ใจในบุ ญ กุ ศ ลหรือ กิจ กรรมที่ร่ ว มท ากับ นิ สิต เป็ น การสะสมเสบีย งบุ ญ ไว้ ใ ช้ ใ น
สัมปรายภพตามคติความเชื่อทางพุทธศาสนา เนื่องจากกิจกรรมทีน่ ิสติ กับผูป้ ่ วยได้ทาร่วมกันล้วนสอดคล้อง
กับคติความเชื่อและเป็ นประเพณีปฏิบตั ขิ องพุทธศาสนิกชน เช่น จัดสิง่ แวดล้อมส่งเสริมการปฏิบตั กิ จิ กรรม
ทางศาสนา จัดงานวันสงกรานต์และวันขึน้ ปี ใหม่ไทยสานสัมพันธ์สายใยครอบครัวใส่ใจวิถพี ุทธ และปฏิบตั ิ
ศาสนกิจ/ปฏิบตั ติ ามความเชื่อของผูป้ ่ วยและญาติตามแนววิถพี ุทธทีไ่ ม่ขดั ต่ อแผนการรักษาของแพทย์ เช่น
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ทาบุญตักบาตรเช้าทุกวันศุกร์ ทาวัตรสวดมนต์ ฝึ กทักษะการคลายเครียด ผูกแขนให้พรในเทศกาลต่างๆ
นิมนต์พระสวดมนต์ให้พรผูป้ ่ วยระยะสุดท้าย ให้คาปรึกษาการบริหารกาย จิต สมาธิบาบัด และติดตามเยีย่ ม
ผูป้ ่ วยเรือ้ รัง/ระยะสุดท้าย
จากผลการประเมิน โครงการฯ ประจ าปี ง บประมาณ 25562 พบว่า ผู้ป่ วยและญาติข องผู้ป่ วย
ตลอดจนแพทย์ผทู้ าการรักษา มีความพึงพอใจการดาเนินงานของโครงการอยู่ในระดับมาก แต่อย่างไรก็ตาม
ยังพบปั ญหาอุปสรรคในการดาเนินงานทาให้ผลการดาเนินงานด้อยประสิทธิภาพลง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ปั ญหา
หรืออุปสรรคทีเ่ กิดจากตัวนิสติ ทีเ่ ข้าร่วมโครงการขาดความรูค้ วามเข้าใจในกิจกรรมทีท่ า ตลอดจนขาดความ
เข้าใจในองค์ความรูท้ เ่ี กีย่ วกับการดูแลผูป้ ่ วยให้ถูกต้องตามหลักวิชาทางการแพทย์ และทางวิทยาลัยสงฆ์นคร
ลาปางได้พฒ
ั นาศักยภาพของพระนิสติ มาโดยตลอดเพื่อ พัฒนาพระนิสติ ให้เกิดการเรียนรู้และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการทางานควบคู่กนั ไปโดยวิธกี ารให้ความรูแ้ ละหรือวิธกี ารเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจทักษะ
และทัศนคติซง่ึ จะช่วยให้บุคลากรมีขดี ความสามารถในการปฏิบตั งิ านสูงขึน้ รวมทัง้ การใช้วธิ กี ารจูงใจและเปิ ด
โอกาสให้บุคลากรได้นาความรู้ความเข้าใจทักษะและทัศนคติทไ่ี ด้จากการพัฒนาไปใช้ให้ เกิดประโยชน์ 3 ให้
สามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสมตามเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ สาเร็จประโยชน์
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย สามารถลงภาคปฏิบตั สิ ชู่ ุมชนในพืน้ ทีใ่ นจังหวัดลาปางได้
จากข้อความข้างต้น คณะผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาปั ญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการนาธรรมะสู่ผปู้ ่ วยตามแนววิถพี ุทธ และเพื่อวิเคราะห์ผลทีไ่ ด้รบั จากการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกระบวนการนาธรรมะสูผ่ ปู้ ่ วยตามแนววิถพี ุทธ

วัตถุประสงค์ของวิ จยั
1. เพื่อศึกษาปั ญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการนารูปแบบกระบวนการพัฒนาศักยภาพจิต
อาสานาธรรมะสูผ่ ปู้ ่ วยตามแนววิถพี ุทธ
2. เพื่อวิเคราะห์ผลที่ได้รบั จากการมีส่วนร่วมของประชาชนในการนารูปแบบกระบวนการพัฒนา
ศักยภาพจิตอาสานาธรรมะสูผ่ ปู้ ่ วยตามแนววิถพี ุทธ

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้ใช้วธิ กี ารวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative method) ทีท่ าการศึกษาโดยใช้วธิ กี ารวิจยั
เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) เกีย่ วกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกระบวนการนาธรรมะสู่ผู้ป่วยตามแนววิถีพุ ทธ ในจังหวัดลาปาง โดยศึกษาครอบคลุมถึง ปั ญหา และ
วิเคราะห์หาข้อสรุปเชิงทฤษฎี (Theoretical generalization) สาหรับกระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมี
ส่วนร่วมผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาหาข้อมูลเบือ้ งต้นอย่างไม่เป็ นทางการในพืน้ ทีศ่ กึ ษาและศึกษาเอกสารงานวิจยั
ต่างๆ เพื่อนามาประกอบการเขียนงานวิจยั สาหรับการดาเนินการวิจยั ครัง้ นี้ หลังจากการตรวจสอบเครื่องมือ
แล้ว ผูว้ จิ ยั ได้ทาการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยใช้วธิ กี ารวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action
Research: PAR) ในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนาธรรมะสู่ผปู้ ่ วยตามแนววิถพี ุทธ
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โดยดาเนินการเป็ น 3 ขัน้ ตอน4 คือ ขัน้ ที่ 1 การเตรียมการ ขัน้ ที่ 2 ขัน้ ดาเนินการ และขัน้ ที่ 3 ขัน้ ประเมิน
ผลการวิจ ัย สาหรับ การตรวจสอบความเชื่อ ถือได้ข องข้อ มูล 5 ผู้วิจ ัยได้ท าการตรวจสอบข้อมูลตลอด
กระบวนการวิจยั เพื่อสร้างความน่ าเชื่อถือ ของผลการวิจยั โดยใช้วธิ ีการตรวจสอบแบบสามเส้า โดยเริ่ม
ตัง้ แต่ขณะเก็บข้อมูล การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสังเกต
แบบไม่มสี ว่ นร่วม ทีน่ ามาบันทึก รวมทัง้ กิรยิ าท่าทาง พฤติกรรม บรรยากาศต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับผูใ้ ห้ขอ้ มูล
หลัก เพื่อนามาประกอบการแปลความหมายร่วมกันกับการถอดเทป และการบันทึกภาคสนามในหลายๆ วิธี
และมีการตรวจสอบความน่ าเชื่อถือของข้อมูลโดยวิธี investigator triangulation แล้วนากลับไปให้ขอ้ มูลอ่าน
หรือกลับไปถามผูใ้ ห้ขอ้ มูลซ้าอีก เพื่อให้ได้ขอ้ มูลทีต่ รงกับความเป็ นจริงตามทีผ่ ใู้ ห้ขอ้ มูลบอก

ผลการวิ จยั
กระบวนการพัฒนาศักยภาพจิตอาสานาธรรมะสู่ผปู้ ่ วยตามแนววิถพี ุทธไปปฏิบตั ลิ งสู่ชุมชน พบว่า
ผูป้ ่ วยทีพ่ บในชุมชนมี 2 ลักษณะ ป่ วย กับเสียชีวติ ทุกคนทีป่ ่ วยย่อมมีสภาวะจิตใจทีย่ ่าแย่กว่าคนปกติ เกิด
ความวิตกกังวล กลัวการอยู่โรงพยาบาลในระยะเวลาทีย่ าวนาน จนไม่มใี ครดูแลครอบครัวทีอ่ ยู่ทางบ้าน และ
โรคทีผ่ ปู้ ่ วยมีความกังวล คือ โรคเอดส์ และโรคมะเร็ง ซึง่ ผูป้ ่ วยทีเ่ ป็ นโรคเหล่านี้ไม่สามารถปรับสภาพอารมณ์
ได้ ยอมรับในตัวเองไม่ได้ทจ่ี ะต้องมาใช้ชวี ติ ในระยะสุดท้าย รวมไปถึงญาติของผูป้ ่ วยทีจ่ ะต้องมีอาการเครียด
สภาวะจิตใจไม่ต่างกับผูป้ ่ วย จากข้อความข้างต้นถือว่าเป็ นงานทีห่ นักของบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจน
ประชาชนในชุมชนทีร่ ่วมโครงการ ประชาชนในชุมชนทีเ่ ป็ นจิตอาสา ซึง่ ต้องปฏิบตั ติ วั ให้เข้ากับสถานการณ์
และมีไหวพริบ ปฏิภาณ ในการเข้าหาผูป้ ่ วยทีเ่ ป็ นโรคต่างๆ ทีห่ ลากหลายกันไป ปั ญหา อุปสรรคที่ พบในการ
จัดโครงการฯ มีด้วยกัน 3 ปั ญหา ก็คอื 1. ปั ญหาด้านบุคลากร 2. ปั ญหาด้านเวลา 3. ปั ญหาด้านกิจกรรม
จากการวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาศักยภาพจิตอาสานาธรรมะสู่ผปู้ ่ วยตามแนววิถพี ุทธโดยการมีส่วนร่วม
ของประชาชนเป็ นเครื่องมือทีเ่ ปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการฯ และสามารถ
วิเคราะห์ผล ได้ดงั นี้ คือเชื่อมโยงสายใย ในส่วนนี้ ประชาชนในพื้นที่ต้องปฏิบตั ิโดยการถ่ ายทอดเจตคติ
ความรูส้ กึ ความคิดต่อผูป้ ่ วยในชุมชน ร้อยใจร่วมกัน หลังจากได้ทาความรูจ้ กั สัมพันธภาพการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในชุมชนกับผูป้ ่ วย แต่ละกลุ่ม ต้องปฏิบ ัตกิ ารโดยการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ใน
การดูแลผู้ป่วยในชุมชน และผูกพันต้องใจ เป็ นกิจกรรมทีต่ ้องร่วมคิด ร่วมทา ร่วมวางแผน และผลักดันทีจ่ ะ
ร่วมกันเป็ นเจ้าของ เพื่อแสดงพฤติกรรมการทางานให้บรรลุเป้ าหมายร่วมกัน จากการวิเคราะห์ผลทีไ่ ด้รบั จาก
การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการนากระบวนการพัฒนาศักยภาพจิตอาสานาธรรมะสู่ผปู้ ่ วยตามแนววิถพี ุทธ
สามารถสรุปได้ว่ า การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุม ชนและจิต อาสาในการดูแ ลผู้ป่ วย เป็ นการดาเนิ น
กิจกรรมการมีสว่ นร่วมของชุมชน โดยการนาเอาปั จจัยและแหล่งประโยชน์ทเ่ี ป็ นบุคคล ชุมชนมีอยู่ มามี ส่วน
ร่วมในการดูแลผูป้ ่ วย เนื่องจากการดูแลผูป้ ่ วยเป็ นการดูแลทีซ่ บั ซ้อน เป็ นการใช้แหล่งประโยชน์ในชุมชน โดย
การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อันเกิดจากการสร้างคนในชุมชนของตนเอง ให้มคี วามรู้ เกิดความตระหนัก มี
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ทัศนคติทด่ี ี มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ และเป็ นผูน้ าในการเปลีย่ นแปลง เพื่อจัดระบบการดูแลผูป้ ่ วย อีกทัง้
ยังสร้างเครือข่าย เกิดการประสานงาน ส่งต่อข้อมูลกับเจ้าหน้าทีไ่ ด้อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง

อภิ ปรายผลการวิ จยั
กระบวนการพัฒนาศักยภาพจิตอาสานาธรรมะสู่ผปู้ ่ วยตามแนววิถพี ุทธไปปฏิบตั ลิ งสู่ชุมชน พบว่า
ผูป้ ่ วยทีพ่ บในชุมชนมี 2 ลักษณะ ป่ วย กับเสียชีวติ ทุกคนทีป่ ่ วยย่อมมีสภาวะจิตใจทีย่ ่าแย่กว่าคนปกติ เกิด
ความวิตกกังวล กลัวการอยู่โรงพยาบาลในระยะเวลาทีย่ าวนาน จนไม่มใี ครดูแลครอบครัวทีอ่ ยู่ทางบ้าน และ
โรคทีผ่ ปู้ ่ วยมีความกังวล คือ โรคเอดส์ และโรคมะเร็ง ซึง่ ผูป้ ่ วยทีเ่ ป็ นโรคเหล่านี้ไม่สามารถปรับสภาพอารมณ์
ได้ ยอมรับในตัวเองไม่ได้ทจ่ี ะต้องมาใช้ชวี ติ ในระยะสุดท้าย รวมไปถึงญาติของผูป้ ่ วยทีจ่ ะต้องมีอาการเครียด
สภาวะจิตใจไม่ต่างกับผูป้ ่ วย จากข้อความข้างต้นถือว่าเป็ นงานทีห่ นักของบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจน
ประชาชนในชุมชนทีร่ ่วมโครงการ ประชาชนในชุมชนทีเ่ ป็ นจิตอาสา ซึง่ ต้องปฏิบตั ติ วั ให้เข้ากับสถานการณ์
และมีไหวพริบ ปฏิภาณ ในการเข้าหาผู้ป่วยที่เป็ นโรคต่างๆ ที่หลากหลายกันไป ซึ่งสอดคล้อง พระอธิการ
ไพศาล กิตฺติภทฺ โท 6 (2545) กล่าวว่า การบาบัดรักษาต้องดาเนินคู่กนั ไปทัง้ ด้านร่างกายและจิตใจ การนา
หลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการดูแลผูป้ ่ วยด้านจิตใจเป็ นวิถที างทีเ่ หตุผลทางวิทยาศาสตร์รองรับส่งผลให้โรค
ทางกายหายเร็วหรือไม่ลุกลาม พุทธศาสนาใช้หลักธรรมสัจธรรม และพระณัฐกิตติ อนารโท7 (2551) กล่าวอีก
ว่า การช่วยแก้ปัญหาในเรื่องความทุกข์ ในเบือ้ งต้นจะต้องทาความเข้าใจให้ถูก ต้องด้วยสติและปั ญญาตาม
หลักคาสอนทางพระพุทธศาสนา จึงจะสามารถทาให้พน้ จากความทุกข์ได้ ปั ญหาและอุปสรรคที่ พบในการจัด
โครงการฯ มีดว้ ยกัน 3 ปั ญหา ก็คอื 1. ปั ญหาด้านบุคลากร 2. ปั ญหาด้านเวลา 3. ปั ญหาด้านกิจกรรม จาก
การวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาศักยภาพจิตอาสานาธรรมะสู่ผปู้ ่ วยตามแนววิถพี ุทธโดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเป็ นเครื่องมือที่เปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการฯ และสามารถ
วิเคราะห์ผล ได้ดงั นี้ คือเชื่อมโยงสายใย ในส่วนนี้ ประชาชนในพื้นที่ต้องปฏิบตั ิโดยการถ่ ายทอดเจตคติ
ความรูส้ กึ ความคิดต่อผูป้ ่ วยในชุมชน ร้อยใจร่วมกัน หลังจากได้ทาความรูจ้ กั สัมพันธภาพการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในชุมชนกับผูป้ ่ วย แต่ละกลุ่ม ต้องปฏิบตั กิ ารโดยการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ใน
การดูแลผู้ป่วยในชุมชน และผูกพันต้องใจ เป็ นกิจกรรมทีต่ ้องร่วมคิด ร่วมทา ร่วมวางแผน และผลักดันทีจ่ ะ
ร่วมกันเป็ นเจ้าของ เพื่อแสดงพฤติกรรมการทางานให้บรรลุเป้ าหมายร่วมกัน ซึง่ สอดคล้องกับ ประเทือง วงศ์
แจ้ง 8 (2541) กล่ า วว่ า อาสาสมัค รสาธารณสุ ข ท างานกับ กลุ่ ม เป้ า หมายมีเ วลาไม่ ต รงกัน นอกจากนี้
ประสบการณ์ในการเป็ นอาสาสมัครน้อย จึงคิดว่าตนเองมีความรูแ้ ละทักษะไม่เพียงพอ งานบางอย่างเป็ นงาน
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ทีเ่ กินความสามารถต้องใช้ความรูค้ วามเข้าใจ จึงจะสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปั ญหาด้านสถานที่
ข้อจากัดเรื่องสถานทีเ่ ยีย่ มไข้ สามารถปฏิบตั ไิ ด้เฉพาะบางอาคาร และต้องมีเจ้าหน้าทีน่ าทากิจกรรมทุกครัง้
ปั ญหาด้านกิจกรรม กิจกรรมทีท่ าต่อผูป้ ่ วยยังไม่มคี วามหลากหลาย
จากการวิเคราะห์ผลทีไ่ ด้รบั จากการมีส่วนร่วมของประชาชนในการนากระบวนการพัฒนาศักยภาพ
จิตอาสานาธรรมะสู่ผปู้ ่ วยตามแนววิถพี ุทธ สามารถสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนและจิต
อาสาในการดูแลผู้ป่วย เป็ นการดาเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการนาเอาปั จจัยและแหล่ง
ประโยชน์ ท่เี ป็ นบุคคล ชุมชนมีอยู่มามีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย เนื่องจากการดูแลผู้ป่วยเป็ นการดูแลที่
ซับซ้อน เป็ นการใช้แหล่งประโยชน์ในชุมชน โดยการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึง่ ความสุขเป็ นผลประโยชน์
ร่วมกันทีท่ ุกคนคานึงถึง กับอันเกิดจากการสร้างคนในชุมชนของตนเอง ให้มคี วามรู้ เกิดความตระหนัก มี
ทัศนคติทด่ี ี มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ และเป็ นผูน้ าในการเปลีย่ นแปลง เพื่อจัดระบบการดูแลผูป้ ่ วย อีกทั ง้
ยังสร้างเครือข่าย เกิดการประสานงาน ส่งต่อข้อมูลกับเจ้าหน้าทีไ่ ด้อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทัวไป
่
หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานเอกชนทีเ่ กีย่ วข้องควรเล็งเห็นความสาคัญในการจัดโครงการฯ และ
จัดให้มกี จิ กรรม แผนงานรองรับเพื่อนาไปสูก่ ารแปลงเป็ นนโยบายของทางโรงพยาบาลลงสูช่ มุ ชนให้เกิดเป็ น
รูปธรรมและยังยื
่ น
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครัง้ ต่อไป
ควรศึกษาเปรียบเทียบในชุมชนหลายๆ แห่งให้เห็นถึงความแตกต่างของปั ญหา และอุปสรรค์ตลอด
กระบวนการในการทางานของบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรของโครงการจิตอาสานาธรรมะสู่ผปู้ ่ วยตาม
แนววิถพี ุทธ
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