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การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings):1 

คํานํา 
 

 คณะสังคมศาสตรโดยภาควิชารัฐศาสตรไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยใหเปดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ตั้งแตปการศึกษา 2549 
เปนตนมา หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ตั้งแตปการศึกษา 2551 
เปนตนมา และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ตั้งแตปการศึกษา 2560 เปนตนมา จนถึงปจจุบัน โดย
ในแตละปไดมีผูสําเร็จการศึกษามากพอสมควร ซ่ึงนิสิตเหลานี้ ไดสําเร็จการศึกษาตามแผน ก แบบ ก 
2 ท่ีท้ังศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธและแผน ข ท่ีศึกษารายวิชาและทําสารนิพนธดวยซ่ึงเปนไป
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และ
สอดคลองกับประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2554 
 ดวยเหตุผลดังกลาวนี้ ในปการศึกษา 2562 ท่ีขณะนี้ประเทศไทยประสบปญหาโรคระบาด
จากเชื้อไวรัสโคโรนาหรือไวรัสโควิด- 19 ทางหลักสูตรจึงจัดการประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม
หรือProceedings ครั้ ง ท่ี  7 ในครั้ งนี้ผานระบบออนไลน (Online) ได มีภาคีขายเขารวมการ
ประชุมสัมมนาประกอบดวย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ, สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ซ่ึงไดกําหนดใหมีการแบงกลุมยอยการนําเสนอผลงานทางวิชาการ
โดยใหนิสิตท่ีสําเร็จการศึกษาทุกรูปหรือคนตองนําเสนอผลงานวิจัยของตนเอง ซ่ึงในปนี้ไดกําหนดใหมี
การนําเสนอ 2 แบบดวยกันคือ ใหตีพิมพในสิ่งพิมพวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยของตนเองใน
รูปแบบโปสเตอร ซ่ึงแบงออกเปน 3 กลุมยอย ประกอบดวย 1. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 3. สาขาวิชารัฐศาสตร และสามารถดูขอมูลเพ่ิมเติมผานแบบ  
e-book ซ่ึงสามารถอานไดโดยใช QR Code   
 คณะผูจัดทําเอกสารหวังวา  เอกสารฉบับนี้คงเอ้ืออํานวยประโยชนใหแกผูสนใจทาง
วิชาการในดานนี้เปนอยางดี  และเปนเครื่องชี้วัดใหเห็นวา  เปนการจัดการศึกษาท่ีสามารถประกัน
คุณภาพของการศึกษาดวยตนเอง  และนําไปสูการประกันคุณภาพการศึกษาของ มจร ได จึง
ขอขอบคุณทุกทานท่ีไดมีสวนรวมทําใหการประชุมวิชาการครั้งนี้บรรลุผลตามท่ีไดกําหนดไว 
 
 
 

(รองศาสตราจารย ดร.สุรพล สุยะพรหม) 
ผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 
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สารบัญ 
 
เนื้อหา หน้า 
กองบรรณาธิการการประชุมวิชาที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) (2) 
ค าน า (3) 
สารบัญ (4) 
ก าหนดการ (5) 
ค ากล่าวรายงาน (6) 
การบรรยายพิเศษอธิการบดี (9) 
คณะกรรมการวิพากษ์บทความ (18) 
สรุปผลแบบประเมินผลโครงการ (20) 
สรุปการประเมินบทความวิจัย (24) 
 กลุ่มท่ี 1 สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (24) 
 กลุ่มท่ี 2 สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (30) 
 กลุ่มท่ี 3 สาขารัฐศาสตร์ (35) 
รายชื่อการน าเสนบทความทางวิชาการ (43) 
 กลุ่มท่ี 1 สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (43) 
 กลุ่มท่ี 2 สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (47) 
 กลุ่มท่ี 3 สาขารัฐศาสตร์ (50) 
รวมบทความ 1 
ภาคผนวก 755 
ภาคีเครือข่ายจัดการประชุมวิชาที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) 756 
บันทึกข้อความ 757 
โครงการจัดประชุมวิชาการ 758 
ค าสั่งมหาวิทยาลัย 761 
ประมวลภาพประกอบโครงการ 763 
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การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings):3 

 
 
 

กําหนดการ 
การประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
วันศุกร ท่ี 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 

ผานระบบออนไลน ZOOM Video Conferencing 
ID: 4567898998 

 
ภาคเชา : 

08.30 น.  พระมหาสมบูรณ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร.  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
กลาวสัมปสาทนียกถา 

08.45 น. พระครูปริยัติกิตติธํารง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร  
กลาวสัมปสาทนียกถา 

09.00 น. รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชา
รัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร กลาวชี้แจงวัตถุประสงคของการจัดการ
ประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) ผานระบบออนไลน 
(Online) 

09.20 น. รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชา
รัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร กลาวรายงานตอองคประธานในพิธี 

09.30 น. พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี กลาวเปดการประชุม 
 และบรรยายพิเศษ หัวขอ “การแกไขปญหาโรคไวรัสโควิด 19 ในมุมมอง

พระพุทธศาสนา” 
10.15 น. ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร กลาวปกิณณกกถา 
ภาคบาย : การนําเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิต 
 13.00 น. นิสิตนําเสนอผลงานผานระบบ ZOOM MEETING แบงออกเปน 3 หอง 
   หองท่ี 1 สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
   หองท่ี 2 สาขารัฐประศาสนศาสตร 
   หองท่ี 3 สาขารัฐศาสตร 
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4: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร (3 เมษายน 2563) 
 

 
 
 
 

คํากลาวถวายรายงาน 
พิธีเปดการประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) 

ผานระบบออนไลน (Online) 
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
ของ รองศาสตราจารย ดร.สุรพล สุยะพรหม  

รองอธิการบดีฝายกิจการท่ัวไป ผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ 
ตอ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี ประธานในพิธี 

ประจําปการศึกษา 2563 วันศุกร ท่ี 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 

 
 

กราบนมัสการ ศาสตราจารย ดร. พระราชปริยัติกวี,  
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ท่ีเคารพอยางสูง 
 เกลากระผม รองศาสตราจารย ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝายกิจการท่ัวไป 
และผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร ในนามคณะกรรมการ
ดําเนินงานจัดโครงการประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) ผานระบบออนไลน 
(Online) ของหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หลักสูตรรัฐประศาสนศา
สตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต พรอมดวย ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ีและ
นิสิตผูสําเร็จการศึกษาทุกรูปหรือคนพรอมท้ังผูเขารวมจากภาคีเครือขาย รูสึกปติยินดีเปนอยางยิ่งท่ี
พระเดชพระคุณทานอธิการบดีไดเมตตามาเปนประธานประกอบพิธีเปดการประชุมวิชาการท่ีมี
รายงานการประชุมหรือ Proceedings ผานระบบออนไลน (Online) ในวันนี้ จึงขอถวายรายงาน
โดยสังเขป ดังตอไปนี้  
 คณะสังคมศาสตร โดยภาควิชารัฐศาสตรไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ใหเปดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ตั้งแตป
การศึกษา 2551 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร ตั้งแตปการศึกษา 2549 และหลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต ตั้งแตปการศึกษา 2560 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน โดยในแตละปไดมีผูสําเร็จการศึกษา
มากพอสมควร ซ่ึงนิสิตเหลานี้ ไดสําเร็จการศึกษาตามแผน ก ท่ีท้ังศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ 
และแผน ข ท่ีศึกษารายวิชาและทําสารนิพนธดวย 
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 ในปการศึกษา 2562 นี้มีนิสิตท่ีสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ สวนกลาง จํานวน 12 รูป และจากวิทยาลัยสงฆราชบุรี วัดหลวงพอสด
ธรรมกายาราม จํานวน 22 รูปหรือคน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน  17 รูปหรือ
คน และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 25 รูปหรือคน รวมท้ังสิ้น จํานวน 74 รูปหรือคน ซ่ึง
ผูสําเร็จการศึกษาเหลานี้จะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของ
ผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท่ี
มีรายงานการประชุมหรือ Proceedings ซ่ึงเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และสอดคลองกับประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2554 
 ดวยเหตุผลดังกลาวนี้ ในปการศึกษา 2562 ท่ีขณะนี้ประเทศไทยประสบปญหาโรค
ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาหรือไวรัสโควิด- 19 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ ซ่ึงจัดสอนท่ีสวนกลาง ณ มจร วังนอย และวิทยาลัยสงฆราชบุรี วัดหลวงพอสดธรรมกายา
ราม หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สวนกลาง จึงไดจัด
ใหมีการประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) ผานระบบออนไลน (Online) ของ
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรท้ังสองใหสาธารณชนไดรับทราบ อันจะนําไปสูการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและความเปนเลิศทางวิชาการตอไป 
  การจัดประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค คือ 
            1. เพ่ือจัดใหมีการตีพิมพผลงานวิจัยหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตในวารสารหรือ
สิ่งพิมพทางวิชาการ 
     2. เพ่ือจัดใหมีการประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) 
     3. เพ่ือเผยแพรผลงานทางวิชาการของหลักสูตรท้ังสามสาขาใหสาธารณชนไดรับทราบ
อยางกวางขวาง 
 ท้ังนี้ ในการประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุมหรือ Proceedings ผานระบบ
ออนไลน (Online) ครั้งนี้เปนครั้งท่ี 7 ไดมีภาคีเครือขายเขารวมการประชุมสัมมนาประกอบดวย 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา, และสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยโครงการเสริมสรางสุขภาวะเชิงพุทธของหนวยอบรมประชาชน
ประจําตําบล (อ.ป.ต.)ในสังคมไทย, และในชวงบายไดกําหนดใหมีการแบงกลุมยอยการนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการโดยใหนิสิตท่ีสําเร็จการศึกษาทุกรูปหรือคนตองนําเสนอผลงานวิจัยของตนเองผาน
ระบบออนไลน (Online) ซ่ึงในปนี้ไดกําหนดใหมีการนําเสนอ 2 แบบดวยกัน กลาวคือ ใหตีพิมพใน
สิ่งพิมพวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยของตนเองในรูปแบบโปสเตอร ซ่ึงแบงออกเปน 3 กลุม
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(8) การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม ปี 2563
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563

6: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร (3 เมษายน 2563) 
 

สาขาวิชา ประกอบดวย 1) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 2) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร และ 3) 
สาขาวิชารัฐศาสตร  
 โดยมีผูทรงคุณวุฒิท้ังภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยเปนผูใหขอคิดเห็นในการ
นําเสนอบทความทางวิชาการของนิสิตแตละรูปหรือคน อีกท้ังไดจัดพิมพหนังสือรวมบทความวิจัย 
รวม 74 เรื่อง โดยจัดพิมพแยกตามกลุม 3 กลุมดังกลาวมา เพ่ือเผยแผผลงานวิจัยใหกวางขวางออกไป 
 ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ ไดจัดพิมพผลงานทางวิชาการของผูสําเร็จการศึกษาแตละ
รูปเปนการเบื้องตนดวยระบบ QR Code พรอมท้ังการนําเสนอดวยระบบโปสเตอร และภาคบรรยาย 
ผานระบบออนไลน (Online) และเม่ือเสร็จสิ้นการประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุมครั้งนี้แลว 
เม่ือนิสิตเจาของบทความวิจัยไดแกไขงานครั้งสุดทายแลวจักไดตีพิมพฉบับสมบูรณอันเปนการสรุป
รายงานการประชุมทางวิชาการเพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยนําไปใชประโยชนทางวิชาการ และสงผลในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและหนวยงานภาคีเครือขายตอไป และในสวนเกียรติบัตร
ของภาคีเครือขายเขารวมการประชุมสัมมนาและของนิสิตผูสําเร็จการศึกษาทางคณะผูจัดสัมมนาจัก
สงมอบใหในภายหลังตอไป 
 บัดนี้ ไดเวลาอันสมควรแลวขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณ ทานอธิการบดี ไดโปรด
ใหโอวาท และกลาวเปดการประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) พรอมบรรยาย
พิเศษ เรื่อง “การแกไขปญหาโรคไวรัสโควิด 19 ในมุมมองพระพุทธศาสนา”ผานระบบออนไลน 
(Online) ซ่ึงมีคณาจารยและเจาหนาท่ีจํานวน 46 รูปหรือคน และนิสิตระดับปริญญาเอกและผูสนใจ
เขารวมกิจกรรมจํานวน 158 รูปหรือคน รวมท้ังสิ้นจํานวน 204 รูปหรือคน เพ่ือความเปนสิริมงคล 
และเปนแนวทางแหงการปฏิบัติสืบตอไป 
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การบรรยายพิเศษ 
เรื่อง “การแกไขปญหาโรคไวรัสโควิด 19 ในมุมมองพระพุทธศาสนา” 

โดย : พระราชปริยัติกวี (สมจินต สมฺมาปฺโ, ป.ธ.9, Ph.D.), ศาสตราจารย 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขานุการแมกองบาลีสนามหลวง 

ในการประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วันศุกรท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2563 
 

ทานรองอธิการบดีฝายกิจการท่ัวไป รองศาสตราจารย ดร.สุรพล สุยะพรหม ผูบริหาร
คณาจารย เจาหนาท่ี  ของคณะสังคมศาสตร นําโดยทานพระครูปริยัติกิตติธํารง รศ.ดร. คณบดีคณะ
สังคมศาสตร ทานผูทรงคุณวุฒิ นิสิตท้ังฝายบรรพชิต ท้ังฝายคฤหัสถ คณะสังคมศาสตร รวมท้ัง
นักวิชาการ นิสิต ผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาตางๆทุกๆทาน วันนี้ทางคณะสังคมศาสตร
รวมกับภาคีเครือขาย มีคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย คณบดีคณะ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ผูแทนสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) จากโครงการ
เสริมสรางสุขภาวะเชิงพุทธของหนวยอบรมประชาชนประจําตําบลในสังคมไทย  
 เบื้องตนขอกลาวเปดการประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม(Proceedings) ของหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร โดยในปผูจัดการประชุมไดจัดในรูปแบบออนไลน 
เดิมทีท่ีเคยจัดมาจะเปนการประชุมรวมกันในหองประชุม ซ่ึงในปนี้อยางท่ีเราเขาใจกันมีผลมาจากโรค
ไวรัสCOVID-19 จึงปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการสัมมนาออกมาในรูปแบบออนไลน ถึงจะเปนรูปแบบ
ออนไลนก็ยังถือวามีประสิทธิภาพเปนไปใน 2 ชองทางมีเนื้อหาสาระเหมือนการประชุมรวมกันในหอง
ประชุมทุกประการ การจัดประชุมวิชาการนานาชาติของฝายจัดการศึกษาของมหาจุฬาก็ทํามาอยูเปน
ประจําทุกๆป แตวาปนี้มีขอขัดของอยูกับเรื่องของโรคภัยไขเจ็บรูปแบบของการประชุมวิชาการก็
ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ ขอเปดการประชุมและแสดงขอคิดเห็นเบื้องตนเล็กนอย ตามหัวขอท่ี
ทางทานรองอธิการบดีฝายกิจการท่ัวไปไดกําหนดเอาไว  เรื่อง การแกไขปญหาโรคไวรัสโควิด 19 ใน
มุมมองของพระพุทธศาสนา เรื่องของการใหความรูเก่ียวกับวิธีการดูแลรักษาสุขภาพเรื่องของการ
เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม และก็เรื่องของการชวยเสริมในการทําอาชีพการทํามาหากินของคนไทย
ในปจจุบันนี้เปน 3 เรื่องท่ีทางสถาบันอุดมศึกษาควรจะใหความเอาใจใสเนนเปนกรณีพิเศษท่ีผานมา
บางท่ีบางแหงพวกเราบางทีก็ไปในเรื่องของวิชาการใหความรูจัดการศึกษาสําเร็จการศึกษาใหปริญญา
บัตรเพ่ือเปนฐานในการทํามาหากินของแตละทานตอไป  

นับจากนี้ไปดวยสถานการณของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปดวยชองทางการจัดการศึกษาท่ีมัน
หลากหลายมากข้ึน Anytime Anywhere สามารถศึกษาเรียนรูกันไดท้ังนั้น นอกจากเราจะมาใช
ระบบออนไลนเพ่ือการจัดการศึกษาในทางวิชาการแลว เรื่องของการใหประชาชนรูหลักการวิธีการ
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(10) การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม ปี 2563
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 25638: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร (3 เมษายน 2563) 

 

ดูแลสุขภาพแบบยั่งยืน ใหมีสุขภาพจริงๆโดยอิงหลักทางพระพุทธศาสนา ใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระเจาอยูหัวเปนเรื่องท่ีสถาบันอุดมศึกษาควรจะใหความสนใจและแนเปนกรณีพิเศษ เรื่องของ
การเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมสรางความเขมแข็งทางดานจิตใจใหกับคนในชาติ เปนภาระหนาท่ี
ทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะในสวนท่ีเปนผูบริหาร คณาจารยของ มจร ซ่ึงมีสวนเก่ียวพันสัมพันธ
แลวก็มีพันธกิจท่ีเก่ียวของพันธกิจของคณะสงฆทางพระพุทธศาสนาคอนขางมาก เราก็ทําหนาท่ีให
เขมแข็งมากยิ่งข้ึนในเรื่องการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม ท่ีสําคัญเรื่องปากทอง ความเปนอยูของ
ประชาชน นับจากนี้ไปเม่ือสถานการณเขาสูภาวะปกติแลวนี่รูปแบบการทํามาหากินของคนในก็คงจะ
แตกก็คงจะตองคงจะเปลี่ยนไปหาคอนขางมาก เราจะมุงไปทางดานความเจริญกาวหนาดานวัตถุดาน
เทคโนโลยีโดยท่ีไมหันกลับมามองจุดแข็งท่ีเปนเอกลักษณอัตลักษณของชาติบานเมืองของเรา แตวา
การท่ีจะใหทางฝายบานเมืองมาชวยดูแลในเรื่องของการทํามาหากิน แนะนําอาชีพนั้นอาชีพนี้บางที
ทางฝายบานเมืองก็มีภาระหลายอยางก็เปนหนาท่ี มจร ของเราท่ีจะตองไปชวยดูแลเรื่องการทํามาหา
กิน การสรางความม่ันคงยั่งยืนเรื่องของการทํามาหากินของคนในชาติมากยิ่งข้ึนเปน 3 เรื่อง เฉพาะใน
การประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร ในวันนี้ก็คงจะมีประเด็นท่ีจะไปตอยอดเพ่ือดําเนินกิจกรรมใน 3 เรื่อง
อยางท่ีวานั้น เฉพาะเรื่อง“การแกไขปญหาโรคไวรัสโควิด 19 ในมุมมองพระพุทธศาสนา”ในเบื้องตนก็
อยากจะแบงประเด็นในการใหขอคิดเห็นออกเปน 2 สวน  

สวนท่ี 1 ก็คือประเด็นในเรื่องระดับสมมติสัจจะเปนเรื่องของชาวบานเรื่องของคนทํามาหา
กินท่ีเราบริหารจัดการอยูในปจจุบันนี้ เปนระดับสมมติสัจจะอยางนี้ก็ได สวนท่ี 2 เรื่องระดับปรมัตถ
สัจจะ คือเปนเรื่องท่ีเปนมุมมองของพระพุทธศาสนาจริงๆความจริงระดับสมมติสัจจะก็มีสวนท่ี
เก่ียวพันกับพระพุทธศาสนาอยูคอนขางมากก็คือเราสามารถท่ีจะเขาไปมีสวนรวมในการดําเนินการใน
การบริหารจัดการเพ่ือชวยบานเมืองบรรเทาเบาบางไดท่ีไหนอยางไร ก็สามารถทําไดคอนขางมาก
ระดับสมมติสัจจะ ระดับท่ี 1 นี้แนวปฏิบัติของเราก็คงเปนเรื่องของดูมาตรการท่ีทางฝายบานเมืองได
ประกาศออกมาในสวนท่ีเปนการบริหารจัดการองคกร ในสถานะท่ีเปนสถาบันอุดมศึกษาก็ฟงท่ี
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม หรือ อว. ประกาศมาตรการแนวปฏิบัติท่ีดี
เพ่ือใหทุกคนอยูอยางเกษมสําราญอยูรอดปลอดภัย ดูมาตรการท่ีทางกระทรวงไดประกาศออกมา ใน
เรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพจํานวนคนปวย วิธีการดูแลรักษาท่ีถูกวิธีการรักษา การชวยบรรเทา
โรคภัยไขเจ็บ ฟงจากกระทรวงสาธารณสุขเปนหลักท่ีรูขอกําหนดมาตรการของฝายบานเมืองท่ี
ประกาศมาตรการอะไรออกมาก็ถือปฏิบัติตามนั้น นอกจากนั้นเรื่องของกิจกรรม 5 ส ทาง มจร ของ
เราในสวนกลางก็จะดําเนินการใหเปนระบบเปนกิจจะลักษณะ และก็ทําอยางตอเนื่องเรื่องของความ
สะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยของ การสะสางเรื่องสกปรกในเปนเรื่องเปนถือวาเปนท่ีแพร
เชื้อไมใชเฉพาะเชื้อโรคไขหวัดไวรัสโควิด 19 เชื้อตางๆ เพราะฉะนั้นกิจกรรม 5 ส ก็ถือปฏิบัติไปตาม
หลักวิชาใหศึกษาใหถือปฏิบัติ  
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โดยเฉพาะในปจจุบันทางคณะสงฆไปดําเนินการโครงการวัดประชารัฐสรางสุขเขาก็แนน
กิจกรรม 5 ส บนพ้ืนฐานและตามขอบขายกิจกรรม 5 ส เพราะฉะนั้นเราจะทํากันอยางเปนวัฒนธรรม
เปนลักษณนิสัยแลว นอกจากความสวยงามขององคกร เปนทัศนานุตริยะของผูพบเห็นก็เกิดการแลว
ซ่ึงอัศจรรยสรางศรัทธาปสาทะความเชื่อความเลื่อมใส ก็จะทําใหเกิดความสะดวกในการดําเนินการ
แลวก็เกิดความเปนรมณียสถาน เปนแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน Rivering Office ถาดําเนินการ
กิจกรรม 5 ส อยางตอเนื่อง เรื่องของการรับประทานอาหารใหเปนยาแทนท่ีจะรับประทานยาเปน
อาหาร ยาสมุนไพรในทางพระพุทธศาสนามีเปนจํานวนมากท่ีปรากฏอยูในคัมภีรพระวินัยปฎก 
ในตอนท่ีวาเภสัชชขันธกะเปนตอนๆ ท่ีเรียกวาเภสัชชขันธกะ เปนหมวดท่ีวาดวยยาซ่ึงพระพุทธเจา
ทรงอนุญาตใหพระไดจัดไดปรุงไดฉันยาแคไหนอยางไร แนวปฏิบัติอยูในนั้นเกิดโรคตรวจโรคชนิดนี้
ตองฉันหรือทานยาประเภทไหน ตองใชพืชผักประเภทไหนเพ่ือบรรเทาเบาบางทํายังไงท่ีจะสราง
ภูมิคุมกันไดดี หลายสวนก็ถูกประยุกตนํามาใชถือปฏิบัติเปนยาสมุนไพรในประเทศไทยตํารายาท่ีเปน
ยาสมุนไพรไทยท่ีปรากฏ ท่ีบันทึกเอาไวในคัมภีรทองถ่ินตางๆไมวาจะเปนคัมภีรโบราณทองถ่ินตางๆ
ท้ังในทางภาคเหนือภาคอีสาน บางสวนเปนคัมภีรท่ีวาในตํารายามีเปนจํานวนมาก  

แตเนื่องจากวาการศึกษาวิจัยตอยอดในบานเรายังไมไดทําเปนกิจจะลักษณะเปนระบบจริงๆ 
มีเอกชนคนนั้นบางคนนี้บางไปทําเปนยาแคปซูลซ่ึงบางสวนก็ไมถูกสุขลักษณะรับประทานนานๆเขาก็
จะอาการแทรกซอนเปนการสะสม แตถาเรามีการศึกษาวิจัยตอยอดเปนกิจจะลักษณะทําใหถูก
สุขอนามัยถูกหลักวิชาการไมเปนพิษเปนภัยของผูท่ีบริโภคฉันรับประทานอยูเปนประจํา ก็จะเปน
คุณูปการอยางยิ่งนะเรื่องของการใชยาสมุนไพรไทยพืชผักเครื่องเทศตางๆท่ีเปนของไทยเรา เรา
สามารถรับประทานเปนอาหารแลวก็เปนยาในขณะเดียวกัน  

เพราะฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาของเราพระสงฆก็จะมีสวนในการสนับสนุนทางฝาย
บานเมืองใหประชาชนคนไทยท้ังท่ีเปนชาวพุทธและไมใชชาวพุทธ ดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองเฉพาะ
สําคัญอยางยิ่งก็คือโรคภัยไขเจ็บ สําคัญอยางยิ่งอยูท่ีเรามีภูมิคุมกันสูงหรือไมสูงเขาวากันวาถาเรา
รับประทานพืชผักเครื่องเทศเปนอาหารแลวก็เปนยาในขณะเดียวกันอยูเปนประจํา เปนการสราง
ภูมิคุมกันท่ีสูงท่ีเขมแข็งใหกับตัวเราเอง โรคภัยไขเจ็บก็ไมสามารถท่ีจะเขาไปสูตัวเราไดโดยงาย อันนี้
เปนหลักวิชาการท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปอยูแลว แตวาในการรับประทานของตางๆของคนเราเปน
ธรรมชาติของมนุษยวายึดความอรอยเปนหลักยึดลิ้นท่ีมันถูกใจถูกจริตของเรา เปนหลักสวนเรื่องของ
สุขภาพดีบางทีก็ลืมกันไปก็เพราะฉะนั้นพระสงฆซ่ึงมีฐานะเปนปูชนียบุคคลเปนท่ีศรัทธาของ
ประชาชนอยูแลว แลวก็มีความรูเรื่องของตัวยาตามหลักฐานท่ีปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนา
เก่ียวกับยาหลายชนิดท่ีเปนยาสมุนไพรไทย เราไมสามารถท่ีจะสาธิตการทําแปลงสาธิตจัดมุมใดมุม
หนึ่งของวัด หรือมีพ้ืนท่ีท่ีเปนของวัดแยกออกไปทําเปนแปลงสาธิตดวย ทําใหพระเจาพระสงฆไดมา
ปรุงอาหารใหฉันดวย บางสวนนั้นอาจจะไปจําหนายจายแจกเพ่ือไดดอกผลบางอยางมาบํารุงการ
ดําเนินงานของคณะสงฆในสวนนั้นสวนนี้ ซ่ึงก็คงไมไมนาเกลียดไมเปนท่ีติฉินนินทานั้นมากนะ
เนื่องจากไมไดมุงผลกําไรเปนหลักการ  
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ท่ีสําคัญเม่ือคือการสรางอาชีพใหกับญาติโยมพุทธศาสนิกชนและคนไทยท้ังหลายท่ีไมใชชาว
พุทธ อันนี้ก็จะมีสวนในการไปดูแลไปแกไขปญหาโรคภัยไขเจ็บไมใชเฉพาะโรคไขหวัดใหกับสังคม
ประเทศชาติมากข้ึน ในระดับสมมติสัจจะก็คงมีแนวปฏิบัติอยางท่ีวานี้ก็รวมดวยชวยกันท่ีสําคัญก็คือ
การไปรวมใหกําลังใจใหกับญาติโยมศรัทธาสาธุชนท้ังหลาย ใหมีสติใหนึกถึงความจริงของ
ชีวิตประจําวันนี้เปนระดับสมมติสัจจะประการท่ี 1 สําคัญอยางมีระดับปรมัตถสัจจะความจริงของ
ชีวิตหลักพระพุทธศาสนานั้นชัดเจนวาองคประกอบพ้ืนฐานของชีวิตก็คือขันธ 5 รูป เวทนา สัญญา 
สังขาร วิญญาณ และในขันธ 5 มีความจริงของชีวิตท่ีเราไมคอยไดพิจารณากันเทาไหร บางทีก็ใชเวลา
ในการทํามาหากินทําโนนทํานี่บางทีก็ลืมนึกถึงความจริงของชีวิตสมัยหนึ่งพระพุทธเจาตรัสกับพระ
อุตตระเถรีเปนภิกษุณีมีอายุมาก 120 ป เปนภิกษุณีท่ีมีจิตใจเอ้ือเฟอเผื่อแผไดเครื่องอุปโภคบริโภคมา
ก็จะแบงปนคนนั้นคนนี้ อยูมาวันหนึ่งพระอุตตระเถรีขณะท่ีแบงปนเครื่องอุปโภคบริโภคใหกับทานนั้น
ทานนี้แลวก็เดินเหินสะดุดขาตัวเองหกลม พุทธเจาทรงพบตรัสเปนคาถาอยางนี้วา “ปริชิณฺณมิทํ รูป  
โรคนิทฺธํ ปภงฺคุณํ ภิชฺชติ ปูติ สนฺเทโห    มรณนฺตํ หิ ชีวิตํ. แปลวา รูปนี้แกหงอมแลว เปนรังของ
โรค เนาเปอยพัง, กายของตนเปนของเนา จักแตก, เพราะชีวิต มีความตายเปนท่ีสุด.”  

ประเด็นสําคัญอยู ท่ีคําวาโรคนี้เปนรังของโรคในขันธ 5 นั่นแหละมันเปนรังของโรคโดย
ธรรมชาติเปนท่ีอยูเปนบานท่ีอาศัยของโรค อาการของโรคคําวาโดยธรรมชาติโดยความจริงใน
ภาษาอังกฤษวา In Reality by Nature คือความจริงมันเปนรังของโรค เพราะฉะนั้นทุกคนก็มีโรคภัย
ไขเจ็บประจําตัวท้ังนั้นไมวาโรคนี้ก็โรคนั้นอันเปนเรื่องปกติธรรมดา ท่ีสําคัญก็คือมีขอความในคัมภีร
พระพุทธศาสนานี่แหละเปนคัมภีรวิ มุตติมรรคซ่ึงวาดวยวิธีการปฏิบัติกรรมฐานตามหลัก
พระพุทธศาสนาในหมวดท่ีวาดวยกายคตาสติคือพิจารณามีสติกําหนดเปนไปในกาย กายคตาสติกาย
ของเรานี่ก็คือสวนหนึ่งของรูปนี่แหละ 

สวนท่ี 2 คือสวนท่ีเปนอาการ 32 รูปหยาบท่ีมองเห็นไดกับสวนท่ีเปนรูปละเอียดท่ีเปน
ธรรมชาติเปนสภาวะท่ีมองเห็นไมไดมันมี 2 อยางนี้ก็คือกายกายคตาสติ และพิจารณาเห็นกายนี่
หมายถึงอาการ 32 ท่ีคนเฒาคนแกในสวนภูมิภาคปจจุบันนี้ก็อาจจะมีนอย เวลามารักษาศีลเจริญ
ภาวนา ท่ี วั ด ในวั นพระวั น ศี ล  ก็ จ ะสวด ในตอน เย็ นๆนะว า  อั ต ถิ  อิ มั ส มิ ง  ก า เ ยกา เ ย 
เกสา โลมา นะขา ทันตา ตะโจ มังสัง  บทพิจารณาอาการ 32  ก็จะคําวาจะสวดแลวก็พิจารณาถึง
สวนท่ีเปนรูปหยาบในการของเราอยูเปนประจํามีอะไรบางอาการ 32 ผม ขน เล็บ ฟนหนัง ไป
จนกระท่ังน้ํามูกน้ําลายท่ีอยูในรางกายของเราท้ังหมด มันก็จะเปนอยางนี้ในรายละเอียดของกายคตา
สติ มีคอนขางมากเฉพาะในสวนท่ีกลาวถึงรางกายของเรานั่นโดยแทรกซึมอาการ 32 นั้นแหละตรงจุด
นั้นบางตรงจุดนี้บางโดยตั้งเปนคําถามอธิบายอยางนี้วา พระโยคีควรนอมนึกลักษณะของการโดยหมู
หนอนอยางไรซ่ึงคนท่ีตั้งเปนประเด็นคําถามคงทราบอยูแลววาในรางกายของเรา มีหมูหนอนภาษา
ชาวบานก็อาจจะวาพยาธิก็ไดก็เลยต้ังคําถามอยางนี้กับโยคีผูปฏิบัติกรรมฐานถาจะปฏิบัติตามหมวด
กายคตาสติก็ตองปฏิบัติตามปกติอยางนี้ก็ทํากันอยางนี้ก็ตอบวากายนี้ถูกหมูหนอน 80,000 ตัว ชอน
ชัย หมูหนอนไมไดไปจากขางนอกนะมันอยูในรางกายของเรานั่นแหละ 80,000 ชอนชัยท่ีอาศัยอยู
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ตามเสนผมเรียกวาเหา หนอนท่ีอาศัยอยูในกะโหลกศีรษะเรียกวาหูทอง ท่ีอาศัยอยูในมันสมองเรียกวา
ตัวคุมคลั่งเปนขอความในคัมภีรวิสุทธิมรรคซ่ึงผูพูดนั่นแหละเปนคนแปลเองและทีมงานของคณาจารย
ของ มจร แปลจากภาษาอังกฤษพิมพเนื่องจากวันเกิดของหลวงพออดีตเจาอาวาสวัดประยุรวงศาวา
สวรวิหาร พระพุทธวรญาณ จําไดวาผูพูดแปลเกินครึ่งเลมในสวนนั้นสวนใดของรางกายของเราแตละ
สวนของรางกายของเรามีชื่ออยางไรรวมแลวมี 80,000 ตัวอยูในนี ้ 

ฉะนั้นขันธ 5 ในสวนท่ีเปนรูปหยาบ มีสัตวท่ีอาศัยอยูในนี้อยูอาจจะเรียกวาพยาธิหรือมัน
อาจจะคนละชนิดกันไมแนใจนะแตวามีหนอนอยู 80,000 ตัว ตามสวนตางๆของรางกายมันก็เขากับท่ี
พระพุทธเจาตรัสวา ปริชิณฺณมิทํ รูป  โรคนิทฺธํ ปภงฺคุณํ ภิชฺชติ ฯ นี้ท้ังนั้นแหละรางกายนี้เปนรังของ
โรคคําวาโรคนี้ก็คงหมายถึงตัวนี้แหละตัวหนอนท่ีอาศัยอยูตามรางกายนี่แหละเพียงแตวาโรคกับการ
เจ็บปวยมันตองแยกกันนะเราจะไปเขาใจสับสน โรคก็คือ Disease การเจ็บปวยก็คือ Sickness มันคน
ละอัน บางคนมีโรคแตวามันไมแสดงอาการ มันอยูในรางกายไมแสดงอาการเจ็บปวยทําไมตองไม
แสดงอาการเจ็บปวด ก็อยางท่ีบอกมีองคประกอบสําคัญ 2 อยางคือ 1 การรับประทานอาหาร
พฤติกรรมการใชชีวิต 2 ก็คือภูมิคุมกันในตัวเราเอง การรับประทานอาหารใหเปนยาเพ่ือสราง
ภูมิคุมกันใหกับตัวเราเองอยูเนื่องๆตลอดเวลาจะทําใหเรามีภูมิคุมกันการบริหารกายใหเปนไปตาม
สุขลักษณะ เรื่องเสื้อผาหนาผมตองดูแลสุขภาพเปนประจําทําใหเราสุขภาพกายโดยรวมดี 2 อยางนี้
เชื้อโรคมันก็ไมแสดงอาการ กลาวเฉพาะสวนอาหาร เปนขอมูลท่ีนาสนใจวาคัมภีรกรรมฐานนี่แหละนั่ง
ปฏิบัติกรรมฐานจะเปนคัมภีรพมาหรือเปนคัมภีรของชาติไหนอันนี้ไมแนใจแตวาอานเจอแลวก็พูดอยู
เรื่องอาหารท่ีเรากินเขาไปอาหารของคนเรามี 2 ชนิดใหญๆก็คืออาหารอยางหยาบ อาหารอยาง
ละเอียด อาหารหยาบคืออาหารกาย อาหารละเอียดคือ อาหารใจ อาหารหยาบคืออาหารกาย กวฬิง
การาหาร อาหารท่ีเปนคําๆ ขาว น้ํา เปนตน ไดแก อาหารท่ีตองเค้ียว ตองกลืนกิน ดูดซึมเขาไป หลอ
เลี้ยงรางกาย สวนท่ี 2 อาหารละเอียด คือ อาหารใจ แบงยอยเปน 3 ชนิดคือ วิญญาณอาหาร 
ผัสสาหาร มโนสัญเจตนาหาร วิญญาณอาหารก็คืออาหารใจท่ีเกิดจากการท่ีเราไปไดยินเสียงเรียกวา
โสตวิญญาณ เห็นรูปเรียกวาจุกขุวิญญาณ  

เรื่องการศึกษาเราก็ลืมนึกวาการเห็นการฟงการสัมผัสการไดกลิ่น บางครั้งมันไมไดเก่ียวกับ
การศึกษาเทาไหร สวนมากเราจะคิดถึงดานการศึกษาการเรียนการสอนเปนหลักแตวามันรวมถึง
วิญญาณท่ีเกิดตามชองทางตางๆของรางกายมีการยืนยันมีผลตอการศึกษานั้นเรารับเราเห็นสิ่งท่ีดีงาม
รับรูสิ่งรับฟงสิ่งท่ีขาดท่ีดีงามท่ีเปนสุจริตสัมผัสสิ่งท่ีดีงามเหนือสิ่งท่ีดีงามมันก็เปนอาหารใจท่ีดีงาม
สรางความงอกงามท่ีจะใหกําลังภัตตาหารก็คือเรื่องของการท่ีเราไดมีปฏิสัมพันธกับสังคมท้ังดาน
กายภาพอยูเยื้องก็เปนอาหารใจของเราก็คือเรื่องของความมุงม่ันเรื่องของความชอบไมชอบ หรืออิทธิ
บาท 4 นั่นแหละหรือจะเรียกวา มโนสัญเจตนาหาร (อาหารคือมโนสัญเจตนา) พระพุทธเจาตรัสบอก
วาคนท่ีบําเพ็ญอิทธิบาท 4  นี้มีคุณธรรมก็สูงจะทําใหมีอายุยืนเปนอาหารใจ อาหารก็แบงออกเปน 2 
สวนอยางนี้ กลาวเฉพาะอาหารหยาบคืออาหารกาย กวฬิงการาหาร ตําราเรื่องนี้บอกอยางนี้ อาหารท่ี
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เราบริโภคเขาไปหนึ่งคําจะถูกแบงออกเปน 5 สวนแบงตอนท่ีกินเขาไปหรือกลืนเขามาแลวก็แบงเลย
รวมแบงหลังจากท่ีไปยอยสลายแลวนะอันนี้ไมแนใจตองไปดูรายละเอียด 1 คําแบงออกเปน 5 สวน 

สวนท่ี 1 เปนอาหารของพยาธิก็ไปคิดวิเคราะหเลยวาอาหารของพยาธิในท่ีนี้คือ หนอน 
80,000 ตัว ท่ีอยูในรางกายของเรานั้นแหละ กินเขาไป 1 คํา คนโบราณในทองถ่ิน กินไปท่ีโนนท่ีนี้บาง
ละอธิการบดีผอมจังมีพยาธิเยอะพยาธิมีเทากันหมด 80,000 ตัว อวนผอมมีเทากัน  สวนท่ี 1 เปน
อาหารของพยาธิ สวนท่ี 2 กลายเปนปสสาวะ สวนท่ี 3 เปนอุจจาระ สวนท่ี 4 เปนเทาถาน เอาแลว
สวนไหนเปนอาหารของมนุษยท่ีเรากินเขาไปแลวมีประโยชนตอรางกาย สวนท่ี 5 เปนสารอาหารของ
มนุษยเรียกวากินคําใหญคําเล็ก ถูกแบงท่ี 5 สวนเหมือนกัน กินเขาไปก็สอดคลองในการคิดวาขอความ
ท่ีปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนาท่ีบอกวารางกายรูปนี้เปนรังของโรคและในรางกายนี้มีหมูหนอน 
80,000 ตัวชอนชัยอาศัยอยู อาหารท่ีกินเขาไปในแตละวันนั้นแบงเปน 5 สวน ในทางพระพุทธศาสนา
ก็ตองรูความจริงวา รางกายประกอบดวยขันธ 5 องคประกอบพ้ืนฐานของชีวิตของเราก็คือ ขันธ 5 ใน
นั้นหมูหนอนมีเชื้อโรคอยูในรางกายของเรานั้นจะทําใหเราเจ็บปวยเจ็บไขก็ดวยองคประกอบจาก
ภายนอก โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องอาหารการกิน  

เพราะฉะนั้นระดับสมมติสัจจะ วาเรื่องของพฤติกรรมการใชชีวิตเรื่องของอาหารการขบฉัน
อาหารการกินของมนุษยวาจะทําอยางไร จึงจะทําใหเรามีภูมิคุมกันสขุภาพดี ก็วิเคราะหตอในสวนตัว
เกิดจากภายนอกและการตรวจเชื้อมันจะเปนอยางนี้ เพราะวาเรากินเขาไป 1 คํา 1 สวนก็แบงไปเปน
อาหารของพยาธถิาเรากินอาหารท่ีมันเผ็ดจัดเค็มจัดเต็มพยาธิชอบเผ็ดชอบเค็ม วาจะไมทําอันตรายตอ
พยาธิมันแสรงตอพยาธิๆ จะเกิดกบฏก็จะตายเนาอยูในรางกายคนเราทําใหเกิดการเจ็บปวยออกมา
อยางนี้ไหม หรือวาบางทีเรากินอาหารชนิดนี้แตวาพยาธิในรางกายคนเราก็มีตั้งแต 80,000 ตัวมัน
ไมไดชอบอาหารเหมือนเดิมเหมือนกันทุกตัวๆนะเรากินแตไกยางพยาธิชอบไกยางหรือเปลา ไมกิน
อาหารหลากหลายอยางใดอยางหนึ่งพยาธิบางตัวมันไมไดอาหารมันรอแลวรอเลามันยังไงมนุษยกิน
อาหารประเภทอาหารนี้อาหารเราแบงมาแลวก็กินไมไดทําอันตรายตอรางกายคนเราหรือวาตายแลว 
ก็เนาเสียในรางกายของเราความเจ็บปวยออกมามันก็อยางนี้ก็ไดก็คิดวามันสําคัญกันนะไมมากก็นอย 

เพราะฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาก็ใหเขาใจอยางนี้เรื่องอาหารกับโรคนั้นธรรมเนียมการฉัน
ของเขาเราใหพิจารณากอนฉัน กําลังฉัน หลังฉันแลว นี้ก็คือธรรมเนียมจริงๆของพระ กอนฉันก็ 
ปะฏิสังขา โยนิโส ปณฑะปาตัง ปะฏิเสวามิ ฯ แสดงถึงคุณคาแทคุณคาเทียมของการคบฉันไมใชเอา
เผ็ดเอารอนเอาความสะใจเขาวา ความจริงอาหารมีประโยชนไมมีประโยชนมันไมอรอยไมอรอย มัน
สําคัญระหวางชวงลําคอเอาอะไรเขาไปแหยมันไมอรอยมันก็มีประโยชนก็มีประโยชนนะ เพราะฉะนั้น
ก็ใหพิจารณากอนฉันกําลังฉันก็ยังตองพิจารณาตามธรรมเนียมวา ยะถาปจจะยัง ปะวัตตะมานัง ธาตุ
มัตตะเมเวตัง ยะทิทัง ปณฑะปาโต ฯ ของพระฉันเสร็จแลวตองพิจารณาวาอัชชะ มะยา อะปจ
จะเวกขิตวา โย ปณฑะปาโต ปะริภุตโต ฯ วัตถุประสงคก็คือใหเรารูคุณคาแทคุณคาเทียมของการ
บริโภคอาหารใหมีสติในการรับประทานอาหาร อันนี้เปนหลักของพระพุทธศาสนาแทๆเลยก็จะเปน
การปองกันโรคภัยไขเจ็บในสวนท่ีมันเกิดโรคอยูแลวองคประกอบของโรคกําเนิดพัฒนาการของโลกมัน
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มีหลากหลาย เพราะฉะนั้นมนุษยไมวาจะเปนพระสงฆของชีวิตก็เหมือนกันกับชาวบานเราไมสามารถ
ควบคุมไดแตวาเราสามารถปองกันในสวนท่ีเปนการปองกันโดยการบริหารจัดการชีวิตของเราก็จะทํา
ใหเราปองกันโรคภัยไขเจ็บท่ีเกิดข้ึนกับชีวิตเราไดไดโดยงายสําคัญอยางยิ่งหลักพระพุทธศาสนาพูดถึง
นิยาม 5 นิยาม 5 เปนเรื่องท่ีวาดวยกฎของธรรมชาติอุตุนิยาม พีชนิยาม จิตนิยาม กรรมนิยาม และ
ธรรมนิยาม เฉพาะในสวนอุตุนิยาม กับ พีชนิยาม ทานจะบอกวามันก็จะสงขอความท่ีพูดวา ธรรมชาติ
ทุกอยางมีวิถีทางเปนของตัวเอง สัตวปาก็มีวิถีทางมีวิถีชีวิตของสัตวปาเอง มนุษยก็มีวิถีทางธรรมชาติมี
วิถีชีวิตของมนุษยเอง สิ่งตางๆท่ีมีชีวิตเปนฤดูเปนแมน้ําเปนภูเขาเปนตนไมเขาก็มีวิถีของเขาเอง  

เพราะฉะนั้นใหแตละอยางเรียนรูวิถีไปตามตัวเอง กับธรรมชาติโดยอัตโนมัติ บางท่ีโรคภัยไข
เจ็บของมนุษยเกิดจากการท่ีเราไปแทรกแซงวิถีธรรมชาติแตละอยางมากเกินไปทําใหระบบสมดุลมัน
เสียหายไปมันก็ชัดเจนอยูแลวในธรรมิกสูตรวา โรคภัยไขเจ็บมันเปนปลายน้ําและตนน้ําจริงๆ มันอยูท่ี
จิตใจของมนุษย มนุษยไมมีธรรมะมันก็ทําใหพวกดวงจันทรดวงอาทิตยหมุนไปไมสมํ่าเสมอไมถูก
ทิศทางมันก็มีพัฒนาการลําดับมาจนกระท่ังวา เกิดความวิปริตของดินฟาอากาศฤดูกาลฝนไมตกตอง
ตามฤดูการ ทําใหพืชพันธุธัญญาหารไมสุขไมเจริญงอกงามเต็มท่ีซ่ึงเปนผลทําใหตองไปหาสารเคมีตอง
ไปหาอยางโนนอยางนี้มาใสซ่ึงทําใหพืชท่ีเกิดข้ึนมานั้นมันไมไดเกิดจากปุยธรรมชาติมันก็มีลักษณะ
แทรกซอนเลื่อยมาอยางนี้ เพราะฉะนั้นเรื่องของการใชชีวิตอยางพอเพียงไมไปแทรกแซงธรรมชาติ
จนเกินไปก็เปนสวนหนึ่งท่ีโรคภัยไขเจ็บในสังคมมนุษยนอยลงท่ีสําคัญเปนขอสังเกตในชวงทายวา
เชื่อมโยงกับจํานวนหมูหนอนท่ีอยูในรางกายของมนุษย เราไปอานคัมภีรพระพุทธศาสนาเปนตอน
เภสัชชขันธกะนี้แหละก็จะพบขอมูลเก่ียวกับการรักษาของหมอชีวกโกมารภัจจเเปนหมอท่ีมีความ
เชี่ยวชาญในทุกๆโรคในสมัยพุทธกาลโรคไหนท่ีหมอคนนั้นหมอคนนี้วาเก็บรักษาไมหายในหมอชีวก
รักษาหายหมดสมัยนั้น 

ในกรุงราชคฤหมีเศรษฐีคนหนึ่งเปนโรคปวดศีรษะอยู 7 ป หมอท่ีไหนท่ีไหนท่ีเกงยังไงมี
ชื่อเสียงเชิญมารักษาหมดไมหาย ความทราบถึงหมอชีวกโกมารภัจจอาสามารักษาสามารถรักษาให
หายขาดไดใน 3 สัปดาห โดยวิธีการรักษาของโรคโดยถลกหนังศีรษะเปดรอยประสานกะโหลกนําสัตว
มีชีวิต 2 ตัวในภาษาบาลีชื่อวาปาณก ไมไดบอกวาเปนชื่อสัตวอะไรความจริงคือสัตวมีชีวิตนั้นแหละ
คัมภีรพระไตรปฎกของมจร เราก็แปลออกมาจากคําวา ปาณก แปลวาตัดชีวิตสัตวมีชีวิต 2 ตัวออกมา
เปนสัตวใหญ 1 ตัว สัตวเล็ก 1 ตัว กอนท่ีหมอชีวกมารักษามีผูรูเปนหมอหรือไมเปนไมทราบไดท่ีบอก
วาหมอบอกวาจะตายภายใน 5 วัน 7 วัน ก็ปาฏิหาริยอะไรบางอยางก็จะไมพนภายใน 7 วันนี้แหละ
หลังจากผาตัด 2 ตัวมันอยูในสมองตายท้ังตัวเล็กตัวใหญเรื่องกินสมองถาสัตวตัวใหญกินกอนก็จะตาย
ภายใน 5 วัน ถาตัวเล็กกินกอนนะวาจะตายภายใน 7 วัน เปนเรื่องท่ีนาสนใจนะสัตวท่ีมีชีวิตอยูใน
กะโหลก 2 ตัวเปนสัตวประเภทใด ผูพูดก็วิเคราะหวาเปนมะเร็งสมองหรือเปลาแลวก็ไปดูวิธีการรักษา
ของหมอชีวกออกมาแลวก็นอนตะแคงแผลหายแลวตอประสานเขาไปหมอชีวกใชเครื่องมืออะไรจึง
สามารถมองเห็นสัตวเล็กๆนี้มันก็ไปเชื่อมโยงกับหนอน 80,000 ตัว นี้แหละท่ีแปลในคัมภีรวิสุทธิมรรค
หนอนท่ีอาศัยอยูในมันสมองเรียกวาตัวคุมคลั่งไมแนใจวาในภาษาบาลีวาอยางไรแตวาไปเอามาจาก
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ภาษาบาลีโรมัน และคําแปลวาถาเปนภาษาอังกฤษนี่แหละนี่แหละเดี๋ยวก็เขียนเปนภาษาบาลีเปนตัว
คุมคลั่งนั้นในรางกายของเราก็จะมีสวนท่ีเปนสวนประกอบท้ังสวนท่ีเปนอาการ 32 กับสวนท่ีมองไม
เห็นอาการ 32 ก็ถือวาเปนรังของโรคโดยธรรมชาติอยูแลว เฉพาะนั้นประเด็นเรื่องโรคไวรัสโควิด 19 
เนี่ยเปนโรคท่ีมีพัฒนาการไดมาก็อยางท่ีทางผูรูทางดานสาธารณสุขเขาไดบอกวาเปนไขหวัด โควิด 19 
เปนไขหวัดท่ี 7 ไขหวัดปกติมี 4 ชนิดแลวก็ติดโดยธรรมชาติแบบงายอยางนี้ มีอยูชนิดท่ี 1-4 
เปนไขหวัดท่ัวไป ชนิดท่ี 5 ไวรัสซารส ชนิดท่ี 6 ไวรัสเมอส ชนิดท่ี 7 ไวรัสโควิด19 เปนพัฒนาการเปน
การปรับตัวของเชื้อไขหวัดธรรมดาแลวก็มีวิวัฒนาการ บวกกับการท่ีเรามีพฤติกรรมแปลกๆเรื่องของ
การใชชีวิตในเรื่องของการกินเรื่องของการแทรกแซงธรรมชาตินี่ ก็ทําใหเชื้อมันมีพัฒนาการมาแลวก็
แข็งแกรงมากยิ่งข้ึน  

เพราะฉะนั้นในการดูแลรักษาเราเองก็ทํา 2 สวนไปในทางเดียวกันระดับสมมติสัจจะก็อยางท่ี
บอกเอาไวทางบานเมืองมีมาตรการมีวิธีการปฏิบัติอยางนั้น ในขณะเดียวกันก็ชวยกันดูแลเรื่อง
พฤติกรรมการใชชีวิต การกินยาเปนอาหารการไปชวยสรางอาชีพใหกับชาวบานเรื่องของการแนะนํา
ใหปลูกพืชผักท่ีเปนยาสมุนไพรดวยเปนอาหารดวยเพ่ือรับประทานก็จะสรางภูมิคุมกันท่ีแข็งแกรง
ใหกับรางกายของเรานั้นในสวนท่ีเปนระดับสมมติสัจจะ และระดับปรมัตถสัจจะก็นาจะแบงเปน 2 
สวนคือสวนท่ี 1 เปนการศึกษาหาความรูขอมูลหาความจริงเก่ียวกับองคประกอบของชีวิตชีวิตคืออะไร
เปนอยางไรเปนไปอยางไรก็ตองมีความเขาใจโลกเขาใจชีวิตอยางนี้ ในสวนท่ี 2 ก็คือเรื่องของการสราง
ความแข็งแกรงใหกับจิตใจของเราเองวา พะยาธิธัมโมมหิ  พะยาธิง  อะนะตีโต เรามีความเจ็บไข
เปนธรรมดา จะลวงพนความเจ็บไขไปไมได มะระณะธัมโมมหิ  มะระณัง  อะนะตีโต     เรามี
ความตายเปนธรรมดา จะลวงพนความตายไปไมได เปนการสรางความแข็งแกรงใหกับรางกายกับ
จิตใจของเราจะไดไมไดตื่นตระหนกวิตกกังวลมากเกินไปมีขอกําหนดนี้กําหนดนั้นเขาทําโนนทํานี่ก็
ไมไดไปจะตองระวังรักษาจนกระท่ังไมเปนอันทํามาหากินอะไรเลย มันก็จะตายเพราะอดตายนี่แหละ
ดีท่ีสุดแลว เพราะฉะนั้นก็ใหทําหลายๆอยางไปพรอมๆกันมันก็เขากับสุภาษิตท่ีวา ยามเขาปาเสก
คาถากันชางไล ข้ึนตนไมอีกดวยชวยคาถา เห็นน้ําแกงจวนหมดรสโอชา เติมน้ําปลาอีกดวยชวย
น้ําแกง ฯ ในขณะเดียวกันอันนี้เปนหลักฐานท่ีจะรวมดวยชวยกันแลวก็ปจจุบันนี้ 

อนุโมทนาบุญกับทุกๆทานโดยเฉพาะในสวนของคณะสังคมศาสตร โดยหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร โดยทานรองอธิการบดีฝายกิจการท่ัวไป รอง
ศาสตราจารย ดร.สุรพล สุยะพรหม ทานผูทรงคุณวุฒิสถาบันภาคีเครือขายท้ังหมดท่ีมารวมดวย
ชวยกันในการทําใหสําเร็จประโยชน 2 อยางก็คือเรื่องของการวิชาการกําหนดตามท่ีทางการกําหนดให 
เปนการสรางองคความรูวาจะไปเปนการชวยดวยชวยกันเพ่ือใหกับสังคมประเทศชาติแกไขปญหา
อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในสถานการณปจจุบันเพ่ือใหสังคมบานเราเขาสูภาวะปกติโดยเร็ว  

ทายท่ีสุดนี้ขอต้ังจิตอธิฐาน อํานวยอวยชัย รัตนะตยานุภาเวนะ ดวยอํานาจคุณพระศรี
รัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก ท่ีไดบําเพ็ญมาท้ังหมด เปนตบะเปนเดชะเปนผูมีความสุขความ
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เจริญกาวหนาในหนาท่ีการงานเจริญอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติ ปรารถนาสิ่งใดเปนไป
ในทางท่ีชอบประกอบดวยธรรมขอใหสมปรารถนาสิ่งนั้นจงทุกประการเทอญ.. 
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คณะกรรมการวิพากษบทความวิจัยในการประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม 
(Proceedings) หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร  

ประจําปการศึกษา 2562 
-------------------------- 

หอง
ท่ี 

สาขาวิชา คณะกรรมการ 
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พระมหาสุนันท สุนนฺโท, ผศ.ดร. 
พระครูปลัดอุดร  ปริปุณฺโณ, ดร. 
พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส, ดร. 
ผูชวยศาสตราจารยชวัชชัย ไชยสา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ ธิลาว 
อาจารย ดร.กาญจนา ดําจุติ 
อาจารย ดร.ปนัดดา รักษาแกว 
พระมหานิกร ฐานฺตโร, ดร. 
พระสมนึก ธีรปฺโ  
พระนุชิต นาคเสโน  
นางสาว พัชรี หาลาง 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

2 ห ลั ก สู ต ร พุ ท ธ
ศ า ส ต ร
ม ห า บั ณ ฑิ ต 
ส า ข า วิ ช า ก า ร
จัดการเชิงพุทธ    

รองศาสตราจารย ดร.สรุพล สุยะพรหม 
ศาสตราจารย ดร.จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์ 
รองศาสตราจารย ดร.ธัชชนันท อิศรเดช 
รองศาสตราจารย ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร 
รองศาสตราจารย ดร.วัชรินทร ชาญศิลป 
รองศาสตราจารยอนุภูมิ โซวเกษม 
รองศาสตราจารย ดร.พรรษา พฤฒยางกูร 
รองศาสตราจารย ประณต นันทิยะกุล 
อาจารย ดร.สุริยา รักษาเมือง 
อาจารย ดร.อภิญญา ฉัตรชอฟา 
อาจารย ดร.บวร ขมชุณศรี 
อาจารย ดร.สมบัติ นามบุร ี

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

Book.indd   18 29/4/2563   21:02:53



(19)Proceedings 2020
Graduate Program, Department of Political Sciences, Faculty of Social Sciences, MCU April 3, 2020การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings):17 

หอง
ท่ี 

สาขาวิชา คณะกรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา ปราณีต 
นายพลวัฒน สีทา 
นางสาวกาญจนา บุญเรือง 

กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

3 ห ลั ก สู ต ร
รั ฐ ศ า ส ต ร
มหาบัณฑิต   

ศาสตราจารย ดร.บุญทัน ดอกไธสง 
ศาสตราจารย ดร.กฤช  เพ่ิมทันจิตต 
รองศาสตราจารย ดร.สมาน งามสนิท 
รองศาสตราจารย ดร.อภินันท จันตะนี 
รองศาสตราจารย ดร.พิเชฐ ท่ังโต 
รองศาสตราจารย ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี 
รองศาสตราจารย ดร.สุรินทร นิยมางกูร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัฐพล เย็นใจมา 
อาจารย ดร.พงศพัฒน จิตตานุรักษ 
อาจารย ดร.นพดล ดีไทยสงค 
อาจารย ดร.ประสิทธิ์ พุทธศาสนศรัทธา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุวัต กระสังข 
นายสุภัทรชัย สีสะใบ 
นายกรกต ชาบัณฑิต 
นางสาวสุมาลี บุญเรือง    

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 256318: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร (3 เมษายน 2563) 

 

สรุปแบบประเมินโครงการ 
ในการประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) 
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
ประจําปการศึกษา 2562 

วันศุกรท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2563 
ณ อาคารเรียนรวม โซน B คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ท่ี รายการท่ีประเมิน 
ผลการประเมิน 

x�  S.D ระดับ 
1 การดําเนินการ    

 
1 .1 การติดตอประสานงานกับผู ร วมโครงการ/
ประชาสัมพันธ 4.39 0.778 มาก 

 1.2 เอกสารประกอบโครงการ 4.10 0.837 มาก 
 1.3 การใหบริการความสะดวกของโครงการ 4.36 0.753 มาก 
 1.4 ระยะเวลาของโครงการ 4.40 0.605 มาก 
2 รูปแบบและข้ันตอนของโครงการ    
 2.1 พิธีเปดโครงการ 4.45 0.681 มาก 
 2.2 การรวมกิจกรรมตามโครงการท่ีกําหนด 4.48 0.636 มาก 

 
2.3 ความสะดวกสบายในการใชโปรมแกรมประชุม
ออนไลน 4.48 0.746 มาก 

 
2.4 ความคมชัดของเสียงและภาพในการจัดประชุม
ออนไลน 4.06 0.833 มาก 

3 เนื้อหาวิชาการและประโยชนท่ีไดรับโครงการ    

 
3.1 ไดรับองคความรูใหมจากการนําเสนอบทความจาก
งานวิจัย 4.50 0.588 มาก 

 
3.2 ไดความรูจาการเขาฟงบรรยาย เรื่อง “การแกไข
ปญหาโรคไวรัสโควิด 19 ในมุมมองพระพุทธศาสนา” 
จากผูทรงคุณวุฒ ิ 4.52 0.612 มากท่ีสุด 

 
3.3 สาระสําคัญจากบทความวิจัย  ถูกตอง และสมบูรณ
ทําใหสามารถทําวิจัยในลักษณะเดียวกันได 4.48 0.560 มาก 
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ท่ี รายการท่ีประเมิน 
ผลการประเมิน 

x�  S.D ระดับ 

 
3.4 การใชภาษาถูกตองตามหลักวิชาการเปนมาตรฐาน 
มีความเหมาะสมกับผูอาน 4.49 0.612 มาก 

 
3.5 การเรียงลําดับเนื้อหา ถูกตองตามหลักการวิจัย  มี
ความสอดคลอง ตอเนื่องตั้งแตตนจนถึงการสรุป 4.39 0.576 มาก 

 
3.7 ไดรับประสบการณตรงในการเรียนรู สามารถนําไป
ประยุกตใชและตอยอดได 4.31 0.604 มาก 

 รวม 4.40 0.475 มาก 

  
 จากตารางแสดงไดวา ผลการประเมินจากแบบสอบถามประเมินผลโครงการดังกลาว ของ
นิสิต และผูเขารวมในโครงการฯ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2562 โดยภาพรวม อยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.40 และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากเกือบทุกขอ ยกเวนขอท่ี 
3.2 อยูในระดับมากท่ีสุด 

4. ส่ิงท่ีไดรับ/ประโยชนจากการเขารวมโครงการ 
4.1 เปนการจัดการรวมสมัย 
4.2 ทําใหไดความรูในการใช Zoom โปรแกรม มาประยุกตใชในการประชุมชวงยุคไวรัสโค

วิทระบาด 
4.3 ไดทราบการแกไขปญหาโรคไวรัสโควิด 19 ในมุมมองพระพุทธศาสนา และสามารถ

นําไปใชประโยชนและเผยแผภายในวัดและชุมชน ได 
4.4 ไดความรูจากการฟงบรรยาย 
4.5 ทําใหทราบถึงวิธีปองกัน และดูแลตัวเอง 
4.6 ความรูในพระไตรปฏกกับสถานการณโรคภยัปจจุบัน 
4.7 เปนประโยชนและสามารถนําไปใชไดจริง 
4.8 การสัมมนาแบบออนไลนทําใหไดรับความสะดวกมากยิ่งข้ึนเพราะไดบันทึกภาพและเสียง

ได ในบางขณะเวลาท่ีมีกิจจําเปน ทําใหไมขาดการไดรับความรู 
4.9 ไดประสบการณตรงในการเรียนรูจากการฟงบรรยายเรื่อง การแกไขปญหาโรคไวรัสโควิด 

19 ในมุมมองพระพุทธศาสนา และไดรับองคความรูใหมจากการนําเสนอบทความจากงานวิจัย
สามารถนําไปตอยอดและนํามาประประยุกตใชได 
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4.10 ไดรูถึงความเปลี่ยนแปลงในการสื่อสารยุคปจจุบัน และทราบถึงแนวทางในการนําไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

4.11 สามารถนําไปปรับใชในการทําวิจัยในครั้งตอไปได 
4.12 ไดขาวสาระความรูทางการปองกันโรคนี้ละทําใหรับมือไดอยางทุกวิธี 
4.13 เรียนรู รักษา ดูแล ปองกัน แนะนํา และควบคุม ของสถานการโควิด19 
4.14 มีแนวคิดท่ีสามารถนําความรูท่ีไดรับไปปรับปรุง และนําไปตอยอดและพัฒนาในดาน

ตางๆได 
4.15 ไดความรูจากการทําบทความซ่ึงสงผลท่ีจะนําไปใชงานไดในวันขางหนา เเละยังได

รวมมือตามคําสั่งของรัฐบาลในยุคท่ีโรคระบาด 
4.16 เม่ือโลกกาวเขาสูยุคแหงการเปลี่ยนแปลงในเานตางๆ สิ่งจําเปนอยางยงเราก็ตองปรับ

เปรียญวิธีการตางๆ เพ่ือใหทันตอการเปรียนแปลง ในการสัมมนาครั้งนี้แระโยชนท่ีไดรับคือ รูวิธีการ
รับมือกับโรคติดตอ โควิด 19 โดยการใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเปนตัวชวย เพ่ือพัฒนาจิตใจ 
และปญญา 

4.17 ทันยุคทันสมัยกับยุคปจจุบันและไดความรูเรื่องการทําวิจัยเพ่ิมข้ึน 
4.18 ทําใหไดรับสาระตางๆ และแนวคิดของแตละทาน และนําขอดีไปปรับใช 
4.19 ทําใหทราบเรื่องปจจุบันทันเหตุการณโดยนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเขามา

เก่ียวของ ทราบหลักการและแนวทางในการทําวิจัยของ มจร 
4.20 ไดรับฟงแนวทางการสัมมนาวิจัย การแกไขบทความ การปรับปรุงตามคําแนะของ

ผูทรงคุณวุฒิและรูปแบบท่ีเพ่ิมเติมใหบทความสมบูรณยิ่งข้ึน 
4.21 ไดแนวคิดและหลักการใหมๆจากคณาจารยเก่ียวกับการเขียนบทความวิจัย ทําใหเกิด

การพัฒนางานวิจัยของนิสิตไดดียิ่งข้ึน 
4 .22 ไดองคความรู ใหมๆกับการแกไขปญหาโควิด 19 ในทางพระพุทธศาสนาและ

ขอเสนอแนะตางๆในการปรับแกบทความวารสารจากคณะกรรมการ 
4.23 ไดรับความรูเพ่ิมเติมและรูไดรับสิ่งใหมในการท่ีเราไมเคยไดสัมผัส ถือวาดีเยี่ยม 

5. ขอเสนอแนะ/ความเห็นเพ่ิมเติม 
5.1 ตองปรับปรุงความคมชัดของเสียงและภาพในการจัดประชุมออนไลน 
5.2 ควรมีระยะเวลาในการแกไข กอนตีพิมพ 
5.3 ในการใชโปรแกรมซูมวีดีโอเพ่ือการประชุมงานท่ีสําคัญท่ีสุดคืออินเตอรเน็ต หากไมมี

ความเสถียรยอมสะดุดและฟงไมรูเรื่อง พัฒนาตอไป 
5.4 ควรจัดเจาหนาท่ีในการควบคุมไมใหมีเสียงแทรกซอน 
5.5 ทําอยางไรใหประชาชนกลุมหนึ่งไดนับความเทาเทียมไมเลื่อมล้ําทางสังคมจากการปฏิบัติ

ของเจาหนาท่ีรัฐ เชน ปญหาของ คนตกงาน คนจน คนไรบาน และประชาชนท่ัวไปท่ีไดรับผลกระทบ
จากโควิดเชน การตรวจหาโรคท่ีคิดเงินแพงจนไมไดไปตรวจเปนของการแพรระบาด และบุคลากรท่ี

Book.indd   22 29/4/2563   21:02:53



(23)Proceedings 2020
Graduate Program, Department of Political Sciences, Faculty of Social Sciences, MCU April 3, 2020การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings):21 

ขาดแคลนเครื่องมือการปองกัน เชนชุด PPE. และหนากากอนามัยรวมถึง แอลกอฮอล ท่ีกลาวมานี้รัฐ
บกพรองอยางรุนแรงและขาดจริยธรรมอยางสูง 

5.6 ครั้งตอไปถาประชุมออนไลน ควรใหผูควบคุมระบบทดสอบและทําความเขาใจกับ
โปรแกรมใหมากกวานี้ โดยเฉพาะทางดานระบบการสื่อสารทางเสียง บางชวงเสียงของอธิการบดีเงียบ
หายไปนานมาก ๆ 

5.7 ควรชี้แจงการใชเครื่องมือแบะอุปกรณกอนเริ่มโครงการ 
5.8 ควรกําหนดรูปแบบของบทความท่ีชัดเจน และใหสงบทความเพ่ือกรรมการหรือเจาหนาท่ี

ไดมีเวลาตรวจกอนนําเขาสูกระบวนตีพิมพ ขาดการตรวจสอบบทคัดยอท่ีเปนภาษาอังกฤษใหตรงกับ
ภาษาไทย อาจารยท่ีปรึกษาไมมีเวลาในการตรวจสอบบทความกอนสงเขาระบบของวารสารตามลิงค 

5.9 อยากใหผูควบคุมในการถายทอด เพราะยังมีเสียงแทรกเต็ม เชนไปจายตลาดก็มี คุยกันก็
มี อ่ืนๆขอนี้ปรับปรุงไดจะดีมาก 
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สรุปการประเมินบทความวิจัย (กลุมท่ี 1) 
ในการจัดประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings)  
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วันศุกรท่ี 3 เมษายน 2563 

ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  
ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1.1 ชื่อกลุมนําเสนอบทความวิจัย : สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
 1.2 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
 1.3 คณะกรรมการวิพากษบทความ 

รองศาสตราจารย ดร.สุรพล สุยะพรหม 
ศาสตราจารย ดร.จํานงค อดิวัฒนสิทธิ ์
รองศาสตราจารย ดร.ธัชชนันท อิศรเดช 
รองศาสตราจารย ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร 
รองศาสตราจารย ดร.วัชรินทร ชาญศิลป 
รองศาสตราจารยอนุภูมิ โซวเกษม 
รองศาสตราจารย ดร.พรรษา พฤฒยางกูร 
รองศาสตราจารย ประณต นันทิยะกุล 
อาจารย ดร.สุริยา รักษาเมือง 
อาจารย ดร.อภิญญา ฉัตรชอฟา 
อาจารย ดร.บวร ขมชุณศรี 
อาจารย ดร.สมบัติ นามบุรี 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา ปราณีต 
นายพลวัฒน สีทา 
นางสาวกาญจนา บุญเรือง 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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ตอนท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพบทความ 
(N = 32) 

 

ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 
เหมาะสม ปรับปรุง 

ช่ือเรื่อง   
ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ 

26 (81.3 %) 6 (18.8 %) 

บทคัดยอ  
(ภาษาไทย) มีความสอดคลองกับเนื้อหาใน
บทความประกอบดวย วัตถุประสงค ระเบียบวิธี
วิจัย ผลการวิจัยวิจารณ สรุป (200-250 คํา) 

7 (21.9 %) 25 (78.1 %) 

Abstract  
(บทคัดยอภาษาอังกฤษ) เขียนใหตรงกับภาษาไทย 

24 (75 %) 8 (25 %) 

คําสําคัญ/Keywords 3 คํา 20 (62.5%) 12 (37.5%) 
บทนํา  
กลาวถึงความเปนมาของเรื่อง ท่ี ทําการวิจัย 
กลาวถึงปญหาท่ีนํามาสูการวิจัย ทบทวนแนวคิด
และทฤษฎีท่ีนํามาวิจัย สรุปเพ่ือเชื่อมโยงไปสู
คําถามและวัตถุประสงคของการวิจัย 

20 (62.5 %) 12 (37.5 %) 

วัตถุประสงคการวิจัย  
 

30 (93.8 %) 2 (6.3 %) 

วิธีดําเนินการวิจัย 
รูปแบบการวิจัย ประชากร กลุมตัวอยางและผูให
ขอมูลสํา คัญ เครื่องมือในการวิจัย การเ ก็บ
รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และสถิต ิ

22 (68.8 %) 10 (31.3 %) 

ผลการวิจัย  
ตอบคําถามวิจัย/ปญหาท่ีตองการทราบ ได
สมเหตุสมผล 

20 (62.5 %) 12 (37.5 %) 

อภิปรายผล  
มีการอภิปรายผลตามลําดับ 

20 (62.5 %) 12 (37.5 %) 

องคความรูใหม  
ระบุ องค ความรู ท่ี ค นพบจากการวิ จั ยหรื อ
สั ง เคราะหออกมาในรูปแบบโมเดล พรอม

18 (56.3 %) 14 (43.8 %) 
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ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 
เหมาะสม ปรับปรุง 

คําอธิบายรูปแบบ/โครงสรางของโมเดล และ
โมเดลมีท่ีมาจากฐานคิดของแนวคิดหรือทฤษฎีใด
อยางกระชับ เขาใจงาย 
สรุป/ขอเสนอแนะ 
มีการสรุปผลตรงตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

25 (78.1 %) 7 (21.9 %) 

เอกสารอางอิง  
มีความทันสมัย/ใชรูปแบบ APA 

19 (59.4 %) 13 (40.6 %) 

ความทันสมัย 
มีความทันสมัย/มีประโยชนตอสังคม 

24 (75 %) 8 (25 %) 

การใชภาษา  
รูปแบบการเขียนถูกตองตามขอกําหนด ในแตละ
ยอหนามีความเชื่อมโยง 

22 (68.8%) 10 (31.3%) 

คุณคา/คุณภาพทางวิชาการ  
ขอดี ขอเสีย จุดเดนของบทความ 

24 (75 %) 8 (25%) 

ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ  
1.ควรปรับบทคัดยอ ภาษาไทย - อังกฤษใหอยูในหนาเดียวกัน 
2.บทความแตละฉบับ ไมควรมีจํานวนเกิน 10 หนา 
3.องคความรูใหมท่ีไดจากการวิจัยผูวิจัยตองเขียนออกมาใหชัดเจนและเห็นภาพ 
4.การอภิปรายผลควรใหเห็นความเหมือนและความแตกตางท่ีนิสิตไดเปรียบเทียบกับงานวิจัยของ
ผูอ่ืน 
5.แตละบทความการอางอิงไมควรต่ํากวา 10 รายการ และตองใชการอางอิง APA ใหถูกตอง 

 
ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพงานวิจัย 
 3.1 ปญหาวิจัย 

1) ปญหาการวิจัยยังไมชัดเจนตั้งแตแรก การตั้งวัตถุประสงคไมชัดเจนจึงไมทําใหเกิด
องคความรูใหมๆท่ีพึงประสงค 

2) ควรเสนอปญหาวิจัยใหมีขอบเขตพ้ืนท่ีในการทําวิจัยใหกวางขวางยิ่งข้ึนและชัดเจน 
3) ควรปรับปรุงบทคัดยอท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหถูกตองตามหลักมาตรฐาน 
4) ผลการวิจัยไมคอยสอดสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว อาจจะเกิดจากความไม

เขาใจของนิสิตทําใหเกิดขอผิดพลาดบางสวน 
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5) การจัดรูปแบบการวิจัยตองใหถูกตองตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยกําหนด ถึงจะ
ถูกตอง  

6) ผูวิจัยตองเขาใจถึงรูปแบบการวิจัยวาแบบไหนคือเชิงคุณภาพ แบบไหนคือเชิง
ปริมาณ จึงจะสามารถเขียนรูปแบบการวิจัยไดชัดเจน และเปนสัดเปนสวนได 

7) ผูวิจัยไมสามารถสะทอนสภาพปญหาของการวิจัยใหเห็นภาพวา ปญหาและอุปสรรค
ท่ีสําคัญในในเรื่องท่ีไดทําวิจัยนั้นคืออะไร 

8) ผูวิจัยไมสามารถใชภาษาทางวิชาการในการวิจัยอยางถูกตอง ทําใหการสะทอนสภาพ
ปญหาเพ่ือนําไปสูการวิจัย จึงไมชัดเจนเทาท่ีควร  

9) ผูวิจัยสามารถลงมือวิจัยแลวไดผลวิจัยอยางสมเหตุสมผล ขาดเพียงการจับประเด็น
และการเรียบเรียงใหการวิจัยมีความกระชับ 

10) วัตถุประสงคการวิจัยมีความถูกตอง แตการวิจัยบางทีไมตอบโจทยของวัตถุประสงค
ท่ีตั้งไวใหครบ 

11) การวิจัยเชิงคุณภาพบางเลมขาดการวิเคราะหเอกสารท่ีเก่ียวของ 
12) การนําเสนอขอมูลขาดการอางอิงตามหลักวิชาการหรือตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
13) ผูวิจัยสวนใหญยังไมสามารถสื่อใหเห็นถึงองคความรูใหมได 
14) ปรับกรอบแนวคิดในการวิจัยใหถูกตองตามแบบมหาวิทยาลัย 
 

 3.2 วิธีดําเนินการวิจัย 
1) ผูวิจัยตองตรวจสอบตัวเลขในการวิจัยเชิงปริมาณ วา มีประชากรเทาไหร และ การ

วิจัยเชิงคุณภาพสัมภาษณก่ีคน ใหถูกตอง ถูกตองตามหลักคํานวณหรือไม 
 

2) สวนใหญใชวิธีการวิจัยท่ีเหมาะสม แตควรเพ่ิมผูใหสัมภาษณท่ีมีสวนรวมเก่ียวของ
และแยกใหชัดเจน เพ่ือแสวงหาคําตอบของงานวิจัยไดอยางชัดเจน 

3) สวนใหญมีวิธีการดําเนินการวิจัยท่ีความเหมาะสม แตควรเพ่ิมขอบเขตการวิจัยดาน
พ้ืนท่ีใหกวางขวางอีก 

4) สวนใหญนิสิตไดเขียนวิธีดําเนินการวิจัย เหมาะสมตามบริบทท่ีทําการศึกษา 
5) การวิจัยเปนวิธีการดําเนินการวิจัย แบบผสม เปนการสนับสนุนการวิจัยซ่ึงกันและกัน

ทําใหขอมูลมีหลักฐานท่ีม่ันคง ซ่ึงเหมาะสมกับบริบทท่ีทําการวิจัย 
6) ผูวิจัยบอกวา เปนการศึกษาเชิงคุณภาพแตกระบวนการหรือข้ันตอนของการ

ดําเนินการวิจัยไมชัดเจน  
7) การดําเนินการวิจัยมีมาตรฐานและสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย 
8) ควรระบุขอบเขตดานเนื้อหาในการวิจัยใหชัดเจนวาใชทฤษฎีอะไร ศึกษาในก่ีดาน 

พ้ืนท่ีใดบาง 
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9) อธิบายงานวิจัยไดละเอียดตามข้ันตอนระเบียบวิธีวิจัย 
 
 3.3 องคความรูท่ีไดรับจากการวิจัย 

1) สวนใหญยังเขียนองคความรูใหมท่ีไดจากการวิจัยออกมาไมชัดเจน หมายถึงวา ได
ผลการวิจัยมาอยางดี ขาดการอธิบายท่ีทําใหเกิดองคความรูใหม 

2) องคความรูท่ีไดจากการวิจัยสอดคลองกับการศึกษาของทานอ่ืน และสามารถนําไปใช
ประยุกตในการปฏิบัติภารกิจของงานอ่ืน ๆได 

3) งานวิจัยของสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธสามารถนําหลักธรรมมาบูรณาการเปนองค
ความรู     จึงเกิดเปนนวัตกรรมใหมๆ สามารถนําไปใชไดจริง 

4) สามารถนําองคความรูจากการวิจัยไปใชในพัฒนาหลาย ๆ ดานไดเปนอยางดี 
5) ควรสงเสริมทางดานการใหความรูโดยการนําผลวิจัยนี้ถวายพระภิกษุ/แจกแกผูอยูใน

พ้ืนท่ีวิจัย 
 

 3.4 ประโยชน/การประยุกตใช/ผลกระทบตอสังคมของงานวิจัย 
1) ผลการวิจัยสามารถนําไปตอยอดในการบริหารกิจการพระพุทธศาสนาใหเกิด

ประโยชนสูงสุดตอคณะสงฆและประชาชนท่ัวไปได 
2) สรางการมีสวนรวมและสามัคคีของของสังคมโดยอาศัยหลักธรรมหรือองคความรูจาก

การวิจัย 
3) สรางความเปนระเบียบเรียบรอยใหสังคมโดยอาศัยหลักธรรมหรือองคความรูจากการ

วิจัย 
4) นําองคความรูจากการวิจัยไปใชทําใหเกิดความรวมมือและเสียสละเพ่ือสวนรวม 
5) นําองคความรูจากการวิจัยไปใชทําใหเกิดสังคมรวมใจรักษาความสะอาด และศึกษา

อยางตอเนื่อง 
6) ประโยชนการประยุกตใชและผลกระทบตอสังคม กอใหเกิดการนําหลักธรรมท่ีไดจาก

การวิจัยไปใชในการแกปญหาของสังคมได 
7) สามารถนําผลการวิจัยไปประยุกตในงานวิจัยท่ีมีลักษณะใกลเคียงกันได  
8) ผลการวิจัยสามารถนําไปประยุกตใชในการบริหารจัดการองคกรสงฆได 
9) ผลการวิจัยสามารถประยุกตใชในงานวิจัยท่ีมีลักษณะคลายคลึงกันไดอยางมี

ประสิทธิภาพ เพราะมีการอางอิงงานวิจัยท่ีนาเชื่อถือ 
10) ผลการวิจัยสามารถนําผลการวิจัยไปประยุกตใชกับการบริหารจัดการใหเกิด

ประสิทธิภาพและคุณภาพได 
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3.5 การตอยอดองคความรูของงานวิจัยในอนาคต 
1) ควรมีนโยบายจากหลักสูตรฯ เม่ือทํางานวิจัยไดสมบูรณแลวควรจะตองนําไปถวาย

พระมหาเถระเจาคณะปกครองในเขตปกครองท่ีตนทําวิจัย เพ่ือใหเกิดการพัฒนาและนําองคความรู
เหลานั้นไปใชไดจริง 

2) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธไดนําหลักธรรมท่ีเก่ียวของมาใชในงานวิจัยเพ่ือใหเกิด
องคความรูใหม จากการวิจัยอยูแลว ถามีการเรียบเรียงท่ีเขาใจและถูกตอง จะเกิดเปนงานวิจัยท่ี
สมบูรณท้ังหลักวิชาการและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

3) การตอยอดองคความรูควรกระจายและสงเสริมใหมีการปฏิบัติอยางอยางตอเนื่อง 
4) ควรนําองคความรูของการวจิัยไปประยุกตใชกับงานบริหารกิจการคณะสงฆและหรือ

องคกรท่ัวไป 
5) ควรนําองคความรูของงานวิจัย ไปใชศึกษางานดานอ่ืน ๆ 
6) ในอนาคตผูวิจัยและนักวิจัยสามารถนําองคความรูไปใชขยายผลหรือตอยอดได 

เพ่ือใหงานวิจัยมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน 
7) ควรมีการวิจัยในลักษณะเจาะลึกในแตละประเด็น และนําเสนอแนวทางท่ีเปน

รูปธรรม ซ่ึงจะกอใหเกิดประโยชนตอองคการพระพุทธศาสนา 
8) สามารถนําผลการวิจัย และขอเสนอแนะตาง ๆ ไปเจาะลึกในการแกปญหาตาง ๆ จน

กอใหเกิดแนวทางบริหารท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับรองตามนี้ 
 
 

 (ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต) 
กรรมการและเลขานุการ 

รับรองตามนี้ 

 
 (รศ.ดร.สุรพล สยุะพรหม) 

ประธานกรรมการ 
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28: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร (3 เมษายน 2563) 
 

 
สรุปการประเมินบทความวิจัย (กลุมท่ี 2) 

ในการจัดประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings)  
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วันศุกรท่ี 3 เมษายน 2563 

ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  
ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1.1 ชื่อกลุมนําเสนอบทความวิจัย : สาขารัฐประศาสนศาสตร 
 1.2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
 1.3 คณะกรรมการวิพากษบทความ 

พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. 
พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. 
พระปลัดระพิน พุทธิสาโร, ผศ.ดร. 
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. 
พระมหาสุนันท สุนนฺโท, ผศ.ดร. 
พระครูปลัดอุดร  ปริปุณฺโณ, ดร. 
พระครูวินยัธรเอก ชินวํโส, ดร. 
ผูชวยศาสตราจารยชวัชชัย ไชยสา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ ธิลาว 
อาจารย ดร.กาญจนา ดําจุติ 
อาจารย ดร.ปนัดดา รักษาแกว 
พระมหานิกร ฐานฺตโร, ดร. 
พระสมนึก ธีรปฺโ  
พระนุชิต นาคเสโน  
นางสาว พัชรี หาลาง 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings):29 

 
ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพงานวิจัย 
 3.1 ปญหาวิจัย 

1) ตอบไมตรงประเด็น เชน 1.ศึกษาความคิดเห็นหรือศึกษาประสิทธิผล 2. ผลการ
เปรียบเทียบตอบไมชัดเจน ปจจัยสวนบุคคลบางปจจัยแตกตาง แตบางปจจัยไมแตกตาง จะศึกษา
ประสิทธิผลหรือความคิดเห็น 

2) ตรวจสอบการแปลใหตรงกับภาษาไทย มีขอความบางสวนในภาษาอังกฤษเกินมา 
โดยไมมีเนื้อหาภาษาไทย 

3) ควรปรับใหเปนปญหาท่ีนําไปสูการวิจัย โดยระบุวาปจจุบันการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเกิดปญหาอะไร อยางไร ดวยเหตุใดผูวิจัยจึงสนใจทําวิจัยเรื่องนี้ 

4) ปรับขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ใหเริ่มตนดวยคําวา “ควร” ทุกขอ 
5) ระบุความเปนมาและความสําคัญของปญหาท่ีทําวิจัยแลวจึงเสนอปญหานําไปสูการ

วิจัย 
6) นําตารางรวมของผลการวิจัยมาใสไวในบทท่ี 4 ประกอบดวย 1) ตารางรวมรายดาน 

2) ตารางเปรียบเทียบ 3) ตารางขอเสนอแนะและแนวทางแกไขปญหา 
7) ปรับแกไขบทคัดยอใหถูกตองหลักไวยากรณของภาษา 
8) การอภิปรายผล ควรอภิปรายใหครบ ขอ 3. ปญหา อุปสรรคของการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ยังไมพบการอภิปรายผล 
9) บทคัดยอภาษาอังกฤษ ใชคํา ไมตรงกับชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ควรปรับใหตรงกัน 
10) มีขอความท่ีกลาวถึงปญหาของสถานท่ีวิจัย โดยไมมีงานวิจัยหรือเอกสารรองรับ 

ควรปรับใหเหมาะสม 
11) คําวา องคการ กับ คําวา องคกร ใหใชใหเหมือนกันวาจะเอาคําไหน แตเม่ือหัวเรื่อง

เปนองคการ สวนอ่ืนก็ควรเปนองคการ 
12) ขาดสภาพปญหาท่ีนําไปสูการวิจัย 
13) ควรนํามาจากคําถามปลายเปดและจากการสังเคราะหของผูวิจัยท่ีไดจัดทําเปน

ตารางในบทท่ี 4 อยางชัดเจนเปนท่ีประจักษมาแลว 
 

 3.2 วิธีดําเนินการวิจัย 
1) ปรับคําวา “สุมกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรทาโรยามาเน” ใหเปน กําหนดขนาดกลุม

ตัวอยาง โดยใชสูตรทาโรยามาเน (เนื่องจากสูตรของทาโรยามาเนไมใชสูตรการสุมตัวอยาง เปนสูตร
การหาขนาดกลุมตัวอยาง) สวนการสุมเปนอีกเรื่องหนึ่ง 

2) มีขอความบางขอความท่ีพิมพมาผิดพลาดมาก ตองปรับปรุง 
3) ผูใหขอมูลสําคัญควรระบุจํานวนและเกณฑไดมาซ่ึงบุคคลท่ีเลือกมา 
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4) วิธีดําเนินการวิจัยมีองคประกอบ รูปแบบการวิจัย ประชากร การรวบรวมขอมูล การ
วิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิจัย 

5) ตรวจสอบกรอบแนวคิดของการวิจัยท่ีสัมพันธการออกแบบการวิจัย 
6) ไมพบการไดมาซ่ึงเครื่องการวิจัยวาไดมาอยางไร 
7) เปนงานวิจัยแบบผสานวิธีแตไมพบวิธีการดําเนินการแบบเชิงคุณภาพ ควรระบุให

ครบ 
8) กระบวนการหรือข้ันตอนของการดําเนินการวิจัยไมชัดเจน ท้ังเชิงปริมาณและคุณเชิง

คุณภาพ 
9) ใชสถิติอะไรตองใหชัดเจน 
10) การวิจัยเชิงคุณภาพ ควรบอกดวยวาเก็บขอมูลอยางไร วิเคราะหอยางไร 
11) การออกแบบการวิจัยในสวนของบทคัดยอกับบทท่ี 3 ควรมีความสัมพันธกัน ไมใช

ตางบทตางเขียนหรือนําเสนอโดยไมมีทิศทางหรือระเบียบวิธีวิจัย 
 
 3.3 องคความรูท่ีไดรับจากการวิจัย 

1) องคความรูจากการจัดการความรูและองคกรแหงการเรียนรูเก่ียวกับปจจัยตาง ๆ ท่ี
เปนปญหาและอุปสรรค เพ่ือหาแนวทางในการแกไขในอนาคตตอไป 

2) องคความรูท่ีไดเปนแนวทางสรรหาผูเชี่ยวชาญท่ีมีความรูความสามารถพิเศษท่ีโดด
เดนดานตาง ๆ มาชวยกันพัฒนาบุคลากรใหดียิ่งข้ึนไปอยางเหมาะสม 

3) องคความรูเปนแนวทางการพัฒนาทัศนคติท่ีดีตอหนาท่ีความรับผิดชอบและเพ่ือน
รวมงานเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

4) องคความรูท่ีเนนจัดตั้งภาคีเครือขายรวมกันระหวางองคการบริหารสวนตําบลและ
ชมุชน 
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 3.4 ประโยชน/การประยุกตใช/ผลกระทบตอสังคมของงานวิจัย 

1) สงเสริมใหบุคลากรในองคกรและประชาชนมีสวนรวมในการเขาอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะ
การทํางานใหเกิดความรูความสามารถท่ีหลากหลายดาน 
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5) กิจกรรมความสัมพันธไมตรีจิตกับเจาหนาท่ีปฏิบัติงานเพ่ือเรียนรูนิสัยใจคอซ่ึงกันและ
กัน ทําใหกลาท่ีจะเสนอประเด็นปญหาท่ีสําคัญในการทํางาน และกลาตัดสินใจในการแกไขปญหาตาง 
ๆ 

6) สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินการแกไขผลดําเนินงานท่ีไมมีผลตรงเปา
หรือไมสําเร็จจากการดําเนินงานของเจาหนาท่ีเพ่ือวางแผนในการจัดการใหตรงจุดอยางจริงจังและ
ถูกตองตรงกับวัตถุประสงคขอองการดําเนินการ 

7) การจัดทําฐานขอมูลในการจายเงินชวยเหลือผูประสบภัยใหถูกตอง และวางระบบ
การชวยเหลือผูประสบภัย โดยนําเทคโนโลยีมาใชในการตรวจสอบพ้ืนท่ีประสบภัยและเชื่อมโยง
ฐานขอมูลสิ่งของสํารองจาย เพ่ือใหการสงเคราะหผูประสบภัยไดสอดคลองกับสภาพความเดือนรอน
และความจําเปนในการดําเนินชีวิตข้ันพ้ืนฐานของผูประสบภัย รวมถึงการจายเงินชวยเหลือ
ผูประสบภัยเปนไปอยางรวดเร็ว ท่ัวถึงและเปนธรรม 

8) จัดกิจกรรมและโครงการอบรมใหกับประชาชนทุกเดือน เพ่ือใหประชาชนไดเห็น
ความสําคัญของการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน และจัดทําแบบสอบถามเพ่ือใหประชาชนไดแสดงอออก
ทางความคิด 

9) จัดตั้งภาคีเครือขายรวมกันระหวางองคการบริหารสวนตําบลและชุมชน 
10) การประชุมรวมกับประชาชนในทองท่ีสงเจาหนาท่ีลงพ้ืนท่ีสํารวจความคิดเห็นของ

ประชาชนเพ่ือนําขอมูลมาวิเคราะหจัดทําแผนดําเนินงานเพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมและตรงเปาหมาย 
11) สงเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ เสียงตามสายวิทยุกระจายเสียง และ รถ

ประชาสัมพันธท่ีเปนเนื้อหาสําคัญ และประโยชนท่ีจะไดรับจากการพัฒนาทองถ่ิน ใหประชาชนไดรับ
ทราบ และเห็นความสําคัญ 

12) การจัดการความรูและองคกรแหงการเรียนรูเก่ียวกับปจจัยตาง ๆ  ท่ีเปนปญหาและ
อุปสรรค เพ่ือหาแนวทางในการแกไขในอนาคตตอไป 

13) ทําเอกสารเก่ียวกับการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินใหมากกวาเดิม 
และเพ่ิมชองทางผานสื่อออนไลนตางๆในการใหความรู เพ่ือเพ่ิมความรูใหกับประชาชน และสราง
จิตสํานึกใหประชาชนรักทองถ่ิน 

14) สงเสริมใหบุคลากรในองคกรและประชาชนไดทํากิจกรรมความสัมพันธไมตรีจิตตอ
กันเพ่ือเรียนรูนิสัยใจซ่ึงกันและกันทําใหกลาท่ีจะเสนอประเด็นปญหา และกลาตัดสินใจในการแกไข
ปญหาตาง ๆ 

15) การอบรมดานความรูและการปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แก
ผูบริหารและบุคลากรขององคการ เพ่ือความเขาใจในการประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อยางถูกตอง 
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หรือไมสําเร็จจากการดําเนินงานของเจาหนาท่ีเพ่ือวางแผนในการจัดการใหตรงจุดอยางจริงจังและ
ถูกตองตรงกับวัตถุประสงคขอองการดําเนินการ 

7) การจัดทําฐานขอมูลในการจายเงินชวยเหลือผูประสบภัยใหถูกตอง และวางระบบ
การชวยเหลือผูประสบภัย โดยนําเทคโนโลยีมาใชในการตรวจสอบพ้ืนท่ีประสบภัยและเชื่อมโยง
ฐานขอมูลสิ่งของสํารองจาย เพ่ือใหการสงเคราะหผูประสบภัยไดสอดคลองกับสภาพความเดือนรอน
และความจําเปนในการดําเนินชีวิตข้ันพ้ืนฐานของผูประสบภัย รวมถึงการจายเงินชวยเหลือ
ผูประสบภัยเปนไปอยางรวดเร็ว ท่ัวถึงและเปนธรรม 

8) จัดกิจกรรมและโครงการอบรมใหกับประชาชนทุกเดือน เพ่ือใหประชาชนไดเห็น
ความสําคัญของการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน และจัดทําแบบสอบถามเพ่ือใหประชาชนไดแสดงอออก
ทางความคิด 

9) จัดตั้งภาคีเครือขายรวมกันระหวางองคการบริหารสวนตําบลและชุมชน 
10) การประชุมรวมกับประชาชนในทองท่ีสงเจาหนาท่ีลงพ้ืนท่ีสํารวจความคิดเห็นของ

ประชาชนเพ่ือนําขอมูลมาวิเคราะหจัดทําแผนดําเนินงานเพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมและตรงเปาหมาย 
11) สงเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ เสียงตามสายวิทยุกระจายเสียง และ รถ

ประชาสัมพันธท่ีเปนเนื้อหาสําคัญ และประโยชนท่ีจะไดรับจากการพัฒนาทองถ่ิน ใหประชาชนไดรับ
ทราบ และเห็นความสําคัญ 

12) การจัดการความรูและองคกรแหงการเรียนรูเก่ียวกับปจจัยตาง ๆ  ท่ีเปนปญหาและ
อุปสรรค เพ่ือหาแนวทางในการแกไขในอนาคตตอไป 

13) ทําเอกสารเก่ียวกับการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินใหมากกวาเดิม 
และเพ่ิมชองทางผานสื่อออนไลนตางๆในการใหความรู เพ่ือเพ่ิมความรูใหกับประชาชน และสราง
จิตสํานึกใหประชาชนรักทองถ่ิน 

14) สงเสริมใหบุคลากรในองคกรและประชาชนไดทํากิจกรรมความสัมพันธไมตรีจิตตอ
กันเพ่ือเรียนรูนิสัยใจซ่ึงกันและกันทําใหกลาท่ีจะเสนอประเด็นปญหา และกลาตัดสินใจในการแกไข
ปญหาตาง ๆ 

15) การอบรมดานความรูและการปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แก
ผูบริหารและบุคลากรขององคการ เพ่ือความเขาใจในการประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อยางถูกตอง 
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32: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร (3 เมษายน 2563) 
 

 
3.5 การตอยอดองคความรูของงานวิจัยในอนาคต 

1) ศึกษาในดานของความสัมพันธในการใหบริการระหวางเจาหนาท่ีกับประชาชนผูท่ีมา
ใชบริการ เพ่ือใหทราบความคิดเห็นท่ีแตกตางเก่ียวกับจุดบกพรองขององคกร 

2) ศึกษางานวิจัยเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือใหเกิด
ประสิทธิผลในการพัฒนาทองถ่ินใหมากข้ึน 

3) จัดอบรมใหบุคลากรมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดการความรูเพ่ือพัฒนา
องคการอยางสมํ่าเสมอ 

4) การศึกษาโดยเนนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชกับการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุข 

5) ศึกษาถึงแผนนโยบายทัศนคติของหนวยงานในพ้ืนท่ี และองคกรรวมตาง ๆ เพ่ือนํามา
บูรณาการและกําหนดแนวทางในการดําเนินงานดานการบริหารจัดการปองกันรักษาปา โดยชุมชนมี
สวนรวมใหไปในทิศทางเดียวกัน 

6) ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคการบริหาร
สวนตําบลในระดับจังหวัด ระดับภาค หรือระดับประเทศ เพ่ือใหไดผลการวิจัยท่ีหลากหลาย สามารถ
นําผลท่ีไดมาเปรียบเทียบและนํามาปรับปรุงแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

7) แบงหนาท่ีรับผิดชอบภายหลังจากท่ีมีการวางแผนกลยุทธหรือปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีให
ประชาชนไดมีสวนรวมในการดําเนินงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน 

8) ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการจัดการสิ่งแวดลอมขององคการเพ่ือเปน
การบูรณาการระหวางรัฐประศาสนศาสตรกับพระพุทธศาสนา 

9) การนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใช เชน หลักอิทธิบาท 4, หลักสังคห
วัตถุ 4, หลักสาราณียธรรม 6 เปนตน ในการบริหารงานของนายกองคการบริหารสวนตําบล 

10) ศึกษาประสิทธิผลการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแหงอ่ืน ท่ีมีปจจัยใน
ดานตาง ๆ ท่ีใกลเคียงกัน เพ่ือเปรียบเทียบผลการวิจัยครั้งนี้ เปนการมองการใหบริการรอบดานมาก
ยิ่งข้ึน 
 
 

 
 
 

รับรองตามนี้ 

 
 (พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, ดร.) 
กรรมการและเลขานุการกลุม 

รับรองตามนี้ 

 
 (พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.) 

ประธานกรรมการ 
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สรุปการประเมินบทความวิจัย (กลุมท่ี 3) 

ในการจัดประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings)  
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วันศุกรท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2563 

ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1.1 ชื่อกลุมนําเสนอบทความวิจัย : สาขาวิชารัฐศาสตร 
 1.2 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
 1.3 คณะกรรมการวิพากษบทความ 

ศาสตราจารย ดร.บุญทัน ดอกไธสง 
ศาสตราจารย ดร.กฤช  เพ่ิมทันจิตต 
รองศาสตราจารย ดร.สมาน งามสนิท 
รองศาสตราจารย ดร.อภินันท จันตะนี 
รองศาสตราจารย ดร.พิเชฐ ท่ังโต 
รองศาสตราจารย ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธิติวุฒ ิหม่ันมี 
รองศาสตราจารย ดร.สุรินทร นิยมางกูร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัฐพล เย็นใจมา 
อาจารย ดร.พงศพัฒน จิตตานุรักษ 
อาจารย ดร.นพดล ดีไทยสงค 
อาจารย ดร.ประสิทธิ์ พุทธศาสนศรัทธา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุวัต กระสังข 
นายสุภัทรชัย สีสะใบ 
นายกรกต ชาบัณฑิต 
นางสาวสุมาลี บุญเรือง    

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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ตอนท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพบทความ 
(N = 32) 

 

ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 

เหมาะสม ปรับปรุง 
ช่ือเรื่อง   
ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ 

24(75%) 8(25%) 

บทคัดยอ  
(ภาษาไทย) มีความสอดคลองกับเนื้อหาใน
บทความประกอบดวย วัตถุประสงค ระเบียบวิธี
วิจัย ผลการวิจัยวิจารณ สรุป (200-250 คํา) 

24(75%) 8(25%) 

Abstract  
(บทคัดยอภาษาอังกฤษ) เขียนใหตรงกับภาษาไทย 

24(75%) 8(25%) 

คําสําคัญ/Keywords 3 คํา 26(81.25%) 6(18.75%) 
บทนํา  
กลาวถึงความเปนมาของเรื่อง ท่ี ทําการวิจัย 
กลาวถึงปญหาท่ีนํามาสูการวิจัย ทบทวนแนวคิด
และทฤษฎีท่ีนํามาวิจัย สรุปเพ่ือเชื่อมโยงไปสู
คําถามและวัตถุประสงคของการวิจัย 

27(78.25%) 7(21.75%) 

วัตถุประสงคของการวิจัย  
 

32(100%) 0(0%) 

วิธีดําเนินการวิจัย 
รูปแบบการวิจัย ประชากร กลุมตัวอยางและผูให
ขอมูลสํา คัญ เครื่องมือในการวิจัย การเ ก็บ
รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และสถิต ิ

30(93.75%) 2(6.25%) 

ผลการวิจัย  
ตอบคําถามวิจัย/ปญหาท่ีตองการทราบ ได
สมเหตุสมผล 

22(68.75%) 10(31.25%) 

อภิปรายผล  
มีการอภิปรายผลตามลําดับ 

22(68.75%) 10(31.25%) 

องคความรูใหม  
ระบุ องค ความรู ท่ี ค นพบจากการวิ จั ยหรื อ
สั ง เคราะหออกมาในรูปแบบโมเดล พรอม

23(71.75%) 9(28.25%) 
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ประเด็นการประเมิน 
ความคิดเห็นของคณะกรรมการ 

เหมาะสม ปรับปรุง 
คําอธิบายรูปแบบ/โครงสรางของโมเดล และ
โมเดลมีท่ีมาจากฐานคิดของแนวคิดหรือทฤษฎีใด
อยางกระชับ เขาใจงาย 
สรุป/ขอเสนอแนะ 
มีการสรุปผลตรงตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

20(62.5%) 12(37.5%) 

เอกสารอางอิง  
มีความทันสมัย/ใชรูปแบบ APA 

24(75%) 8(25%) 

ความทันสมัย 
มีความทันสมัย/มีประโยชนตอสังคม 

22(68.75%) 10(31.25%) 

การใชภาษา  
รูปแบบการเขียนถูกตองตามขอกําหนด ในแตละ
ยอหนามีความเชื่อมโยง 

20(62.5%) 12(37.5%) 

คุณคา/คุณภาพทางวิชาการ  
ขอดี ขอเสีย จุดเดนของบทความ 

28(87.5%) 4(12.5%) 

ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ควรมีผูเช่ียวชาญตรวจบทคัดยอภาษาอังกฤษใหตรงกับภาษาไทย 
  
  จากตารางแสดงวา ผลการประเมินบทความวิจัยจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิประจํากลุม 
3 “สาขาวิชารัฐศาสตร” ของนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชารัฐศาสตร คณะ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2562 โดยภาพรวม อยู
ในระดับมาก โดยการนําเสนอและเรียบเรียงเนื้อหาสาระท่ีชัดเจนตามลําดับข้ันตอน ไมสับสน 
สามารถทําใหผูอานติดตามเนื้อหาของผลงานไดโดยสะดวก และมีการใชภาษาท่ีชัดเจนถูกตองตาม
หลักภาษา ตลอดจนมีความเชื่อมโยงของ กระบวนการวิจัยถูกตองและเหมาะสมทุกข้ันตอน (มี
วัตถุประสงค/ สมมติฐาน/ ขอบเขต/ ข้ันตอนดําเนินงาน/ ทฤษฎีท่ีใชเหมาะสม) ผลการวิจัย ตอบ
คําถามวิจัย/ปญหาท่ีตองการทราบ ไดสมเหตุสมผล อภิปรายผล มีการอภิปรายผลตามลําดับองค
ความรูใหม ระบุองคความรูท่ีคนพบจากการวิจัยหรือสังเคราะหออกมาในรูปแบบโมเดล พรอม
คําอธิบายรูปแบบ/โครงสรางของโมเดล และโมเดลมีท่ีมาจากฐานคิดของแนวคิดหรือทฤษฎีใดอยาง
กระชับ เขาใจงายสรุป/ขอเสนอแนะมีการสรุปผลตรงตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไวเอกสารอางอิง มีความ
ทันสมัย/ใชรูปแบบ APA ความทันสมัยมีความทันสมัย/มีประโยชนตอสังคม การใชภาษา รูปแบบการ
เขียนถูกตองตามขอกําหนด ในแตละยอหนามีความเชื่อมโยงคุณคา/คุณภาพทางวิชาการ ขอดี ขอเสีย 
จุดเดนของบทความ ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ควรมีผูเชี่ยวชาญตรวจบทคัดยอภาษาอังกฤษใหตรงกับ
ภาษาไทย 
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(38) การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม ปี 2563
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563

36: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร (3 เมษายน 2563) 
 

 
ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพงานวิจัย 
 3.1 ปญหาวิจัย 

1) ควรขยายปญหาวิจัยใหชัดเจนยิ่งข้ึน 
2) ควรเสนอปญหาวิจัยใหมีขอบเขตพ้ืนท่ีในการทําวิจัยใหกวางขวางยิ่งข้ึน 
3) ควรกําหนดรูปแบบบทคัดยอภาษาภาษาไทยใหคลอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงค

ของการวิจัยและใหผูเชี่ยวชาญดานภาษาอังกฤษใหถูกตองตามหลักมาตรฐาน 
4) สภาพปญหาท่ีนําไปสูท่ีเรียกวา อะไรท่ีประชาชนขาดการมีสวนรวม จึงนําไปสูปญหา

ในการวิจัยท่ีตองการคําตอบ หรือสะทอนภาพคุณลักษณะท่ีไมพึงประสงค เพ่ือนําไปสูคุณลักษณะท่ี
พึงประสงคเปนอยางไร ตามหลักธรรม 

5) มีการนําเสนอประเด็นท่ีมาไมตรงกับเนื้อเรื่อง จึงทําใหแสดงท่ีมาของปญหาไมชัดเจน 
ขาดการอางอิงท่ีมาของปญหาซ่ึงอาจจะเปนความคิดของผูวิจัย ท่ีตองการทําเรื่องนี้ แตไมมีท่ีมาท่ี
ชัดเจน อาจจะนําไมสูขอโตงแยงในภายหลังได 

6) ผูวิจัยตองเขาใจวาเรื่องนี้ มีคําท่ีสําคัญในประเด็นของชื่อเรื่องท่ีจะทําวิจัยใหครบและ
ครอบคลุม 

7) ผูวิจัยไมเสนอปญหาและอุปสรรคท่ีสําคัญในการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
กับการเลือกตั้ง  

8) ผูวิจัยไมสามารถใชภาษาทางวิชาการในการวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ การสะทอน
สภาพปญหาเพ่ือนําไปสูการวิจัย จึงไมชัดเจนเทาท่ีควร  

9) ผลการวิจัยสวนใหญไมแสดงสัญลักษณในเชิงปริมาณ จึงควรปรับปรุงตามรูปแบบ
ของคณะกรรมการ รวมท้ังมีการลําดับความเปนมาของปญหาอยางสมเหตุสมผล ตลอดจนประเด็น
การวิจัยมีความกระชับ 

10) ตัวแปรตามไมตอบปญหาท่ีตองการทราบตามวัตถุประสงคของการวิจัย 
11) การวิจัยเชิงคุณภาพขาดการวิเคราะหคําพูดของผูใหสัมภาษณใหเปนไปในเชิง

วิชาการในทางการเมืองเชน ธรรมาธิปไตยสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนอยางไร 
ขาดความเชื่อมโยงในประเด็นปญหาท่ีจะทําวิจัย 

12) การนําเสนอขอมูลขาดการอางอิงเอกสารตนฉบับและตามหลักวิชาการ 
13) งานวิจัยอธิบายถึงปญหาของการมีสวนรวม และปญหาท่ีไมไปเลือกตั้งจะเกิดอะไร

ตามมาอธิบายไมเห็นภาพชัดเจนอันจะกอใหเกิดการสรางแนวทางปฏิบัติสําหรับงานนี้ 
14) ผูวิจัยยังไมสามารถสื่อใหเห็นถึงคําถามตามตัวแปรท่ีใหผูตอบเขาใจในประเด็น

ปญหาของงานวิจัยท่ีตองการคําตอบในเรื่องนั้นๆ 
15) ควรปรับกรอบแนวคิดในการวิจัยใหถูกตองตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย 
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16) ควรบอกวา พฤติกรรมการในการออกเสียงเลือกตั้ง มีความสําคัญอยางไร จึงตองไป
ใชสิทธิ์ 

17) ควรแสดงตารางภาพรวมท่ีมาของคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบน โดยนํามาจาก
ผลการวิจัยในบทท่ี 4 

18) ควรเสนอปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะใหปรับเปนขอๆ อยางชัดเจน 
19) ควรนํางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการมีสวนรวมหรือพฤติกรรมการเลือกตั้ง การสื่อสาร

ทางการเมืองหรือ ภาวะผูนํา ใหตรงหรือสอดคลองกับชื่อเรื่องมาประกอบการอภิปรายผลจะไดตรง
ตามประเด็นและนาเชื่อถือยิ่งข้ึน 

 
 3.2 วิธีดําเนินการวิจัย 

1) ใชวิธีการวิจัยท่ีเหมาะสม แตควรเพ่ิมผูใหสัมภาษณท่ีมีสวนรวมเก่ียวของเนื้อหาหรือมี
ความเขาใจมีสวนไดรับรูเรื่องนั้นๆ จริง เพ่ือแสวงหาคําตอบของงานวิจัยไดอยางชัดเจน 

2) วิธีการดําเนินการวิจัย มีความเหมาะสม ควรเพ่ิมขอบเขตการวิจัยดานพ้ืนท่ีให
กวางขวางอีก 

3) วิธีดําเนินการวิจัย เปนการวิจัยเชิงปริมาณ แตมีผูใหขอมูลสําคัญซ่ึงไมกําหนดจํานวน
และทําการสัมภาษณหรือไม 

4) วิธีดําเนินการวิจัย เหมาะสมตามบริบทท่ีทําการศึกษา 
5) เปนวิธีการดําเนินการวิจัยเปนแบบผสานวิธี เปนการสนับสนุนการวิจัยซ่ึงกันและกัน

ทําใหขอมูลมีความนาเชื่อถือ มากยิ่งข้ึนแตตองสังเคราะหภาษาท่ีใชใหเหมาะสมกับทางวิชาการมาก
ข้ึน 

6) วิธีดําเนินการวิจัยเหมาะสมและสอดคลองกับบริบทนี้ตองการศึกษาแตผู ท่ีให
สัมภาษณมีอยางนอย 8 รูปหรือคน ตามขอบเขตท่ีผูวิจัยตองการทราบความเห็นจากทานผูทรงคุณวุฒิ
ท่ีเก่ียวของ และควรเพ่ิมใหเหมาะสมกับประเด็นท่ีมีความหลากหลาย เพราะเก่ียวกับของการกับเมือง
และประชาธิปไตย เพ่ือหลีกเลี่ยงความคลาดเคลื่อน อีกท้ังควบคุมคาอคติท่ีอาจเกิดข้ึน 

7) ควรปรับปรุงใหเปนไปตามกรอบแนวคิดและเหมาะสมกับการตอบวัตถุประสงคการ
วิจัย 

8) การดําเนินการวิจัย มีกระบวนการท่ีออกแบบคอนขางดี เพราะเปนการวิจัยเชิง
คุณภาพ เพียงแตขาดทักษะในการวิเคราะห มีประเด็นใดซ่ึงเปนประเด็นท่ีสอดคลองกับเนื้อหา ตอง
เปนท่ีนาเชื่อถือหรือมีทักษะประสบการณในดานนั้นจริงๆ เชนนักวิชาการท่ีผูวิจัยเฉพาะดานในแตละ
เรื่อง 

9) การวิจัยเชิงคุณภาพควรมุงวิเคราะหเอกสารและการสัมภาษณท่ีผูวิจัยตองสังเคราะห
เปนสําคัญเพ่ือนําเสนอผลงานในทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ 
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10) ผูวิจัยควรนําเชิงคุณภาพและปริมาณ มาเสริมเพ่ิมเติมใหผลการวิจัยท่ีนาเชื่อถือ
ยิ่งข้ึน  

11) ผูวิจัยบอกวา เปนการศึกษาเชิงคุณภาพแตกระบวนการหรือข้ันตอนของการ
ดําเนินการวิจัยตองแจงใหชัดเจนวา ไดมาอยางไร เชน สัมภาษณสด เขียนขอความบันทึกตามแบบ
การสัมภาษณ บันทึกเทป สัมภาษณ ทางโทรศัพท ระบุวันเวลาใหมีความนาเชื่อถือ วันละก่ีทานท่ีไป
สัมภาษณ  

12) การดําเนินการวิจัยมีมาตรฐานและสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย 
13) ควรระบุขอบเขตดานเนื้อหาในการวิจัยใหชัดเจน 
14) บทความวิจัยคอนขางสมบูรณ อธิบายเปนข้ันตอนชัดเจน แตอธิบายละเอียดเกินไป

จนไมมีพ้ืนท่ีสําหรับการอธิบายสาระสําคัญของงานวิจัย 
15) อธิบายงานวิจัยไดละเอียดตามข้ันตอนระเบียบวิธีวิจัยแตควรแสดงคาความเชื่อม่ัน

ของแบบสอบถาม(Reliability) 
 3.3 องคความรูท่ีไดรับจากการวิจัย 

1) องคความรูจากการวิจัยในเชิงปริมาณควรนํามาจากตารางผลการวิจัยท่ีมีคาเฉลี่ย
มากกวาขออ่ืนๆ ในดานนั้นๆ 

2) องคความรูท่ีไดจากการวิจัยในเชิงคุณภาพเนนการสัมภาษณควรนําปญหาและ
ขอเสนอจากคําถามปลายเปดไปประกอบการสัมภาษณ เพ่ือท่ีจะใหไดคําตอบท่ีสามารถแกปญหาจาก
เชิงปริมาณไดในเวลาเดียวกันซ่ึงเปนแสดงวามีการผสานวิธีอยางแนบแนน และสามารถนําไปใช
ประยุกตในการปฏิบัติภารกิจของงานอ่ืนๆ เพ่ือใหบรรลุประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงๆ ยิ่งข้ึน 

3) องคความรูจากการวิจัย ตองสามารถนําไปเปนแนวทางพัฒนาหรือสงเสริมใหมี
คุณภาพหรือเกิดการมีสวนรวมและสงผลตอพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนและนักการเมือง
ตอไป 

4) สามารถนําองคความรูจากการวิจัยท่ีไดรับจากการวิจัยท่ีกระชับอานแลวเขาใจงาย 
ไมยืดเยื้อตอผูท่ีจะศึกษาคนควาตอไป 

5) องคความรูท่ีไดสังเคราะหจากงานวิจัยนั้น เนนสงเสริมความรู ความเขาใจในการมี
สวนรวม การเขาถึงพ้ืนท่ีและสามารถนําไปประยุกตใชไดอยางตอเนื่อง ม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน 

 
 3.4 ประโยชน/การประยุกตใช/ผลกระทบตอสังคมของงานวิจัย 

1) สรางองคความรูใหมใหมีสวนรวมและสามัคคีของของสังคม 
2) สรางแนวทางการสงเสริมความเปนระเบียบเรียบรอยใหแกประชาชน 
3) สามารถนําหลักธรรมไปประยุกตเพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองมากยิ่งข้ึน 
4) ทําใหทราบวาหลักพุทธธรรมเปนแกนหลักในการพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมือง

ของประชาชนไดมากกวาท่ีเคยรับรู 
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5) ประโยชนการประยุกตใชและผลกระทบตอสังคม กอใหเกิดความถูกตอง ความชอบ
ธรรมตามกฎเกณฑ วิเคราะหดวยเหตุผลถูกตอง ไมกาวกายเพ่ือรักษาความสงบสุข และความชอบ
ธรรมใหดํารงอยูตอไป ซ่ึงเปนผลทําใหสังคมมีความสงบสุข 

6) สามารถนําองคความรูจากการวิจัย ไปประยุกตใหเปนประโยชนตอสังคมและทุก
หนวยงาน โดยการคัดกรองและการปฏิบัติของบุคลากรเขาสูตําแหนงตองปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบ
อยางเครงครัด 

7) เม่ือนําองคความรูไปใช ในองคกรหรือหนวยงานอ่ืนๆ ยอมสรางผลกระทบทางท่ีดีตอ
สังคม 

8) ทําใหเกิดพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสงผลดีตอสังคมและประเทศ 
9) ทําใหเขาใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบธรรมาธิปไตยชวยการสงเสริม 

การปฏิบัติ และการสรางจิตสํานึก ยอมสงผลกระทบตอสังคม ในการเรียนรูมีสวนรวมในการสงเสริม
ความสงบเรียบรอยของสังคมและประชาชนตอไป 

10) งานวิจัยใชประโยชนไดท่ัวไปในการปรับปรุงปญหาภาวะผูนําทางการเมือง 
11) สามารถนําผลของการวิจัยไปประยุกตใชในเสริมสรางคุณลักษณะของผูนําทาง

การเมืองท่ีพึงประสงคของประชาชนไดตอไป 
12) สามารถนําผลการวิจัยไปเผยแพรทางรัฐศาสตรในยุคป ค.ศ. 2020 
13) ผลการวิจัยสามารถนําไปประยุกตใชในการปกครององคกรคณะสงฆไดเชนกัน 
14) ผลการวิจัยสามารถประยุกตใชในงานวิจัยท่ีมีลักษณะคลายคลึงกันไดอยางมี

ประสิทธิภาพ เพราะมีการอางอิงงานวิจัยท่ีนาเชื่อถือ 
15) ผลการวิจัยสามารถนําผลการวิจัยไปประยุกตใชกับการสื่อสารทางทางการเมืองตาม

แนวพุทธธรรมใหเกิดประสิทธิภาพและคุณภาพท่ีหยั่งยืนตอไป 
16) ผลการวิจัยสามารถเปนแนวทางและขอเสนอแนะไปปรับใชกับการปกครองอันจะ

กอใหเกิดประสิทธิภาพในทางการเมืองตอไป 
 
3.5 การตอยอดองคความรูของงานวิจัยในอนาคต 

1) การตอยอดองคความรูควรสงเสริมใหมีนโยบายและกฎหมายสูวิธีการปฏิบัติอยาง
เครงครัด 

2) ควรนําองคความรูของการวิจัยไปประยุกตใชกับงานและองคการอ่ืนๆ 
3) ควรขยายงานวิจัย เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพงานทางดานการเมืองการปกครองของ 

หนวยงานอ่ืนๆ  
4) ควรนําองคความรูของงานวิจัยไปบรรยายในรายวิชาตางๆ ท่ีเก่ียวของและตอยอด 

ผลการวิจัย 
5) ควรวิจัยการปฏิบัติตามนโยบายของพรรคการเมืองของประเทศท่ีสงผลตอประชาชน  
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(42) การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม ปี 2563
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 256340: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร (3 เมษายน 2563) 

 

6) ในอนาคตผูวิจัยและนักวิจัยสามารถนําองคความรูไปใชขยายผลหรือตอยอดได 
เพ่ือใหงานวิจัยมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน 

7) นักวิจัยสามารถนําองคความรูไปขยายผลหรือตอยอดใหเปนงานวิจัยท่ีสมบูรณได 
8) ในอนาคตควรกําหนดประเด็นการวิจัยใหชัดเจน และหัวขอการวิจัยควรกระชับ  
9) ควรใหอาจารยท่ีปรึกษาเสนอความคิดตอยอดในงานวิจัยใหมากกวานี้ 
10) ควรมีวิจัยในลักษณะเจาะลึกในแตละประเด็นทางการเมืองท่ีเปนปญหาควรนําเสนอ

แนวทางท่ีเปนรูปธรรม ซ่ึงจะกอใหเกิดประโยชนตอการเมืองและประชาชนอยางแทจริงตาม
ยุทธศาสตรชาติ  

11) สามารถนําผลการวิจัย และขอเสนอแนะตางๆ ไปเจาะลึกในการแกปญหาตางๆ 
ทางการเมืองเพ่ือใหเกิดการสรางจิตสํานึกทางการเมืองรวมกันระหวางภาครัฐและประชาชนจน
กอใหเกิดแนวทางการปกครองท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

12) ควรใชหลักธรรมนําการปกครองเพ่ือการวิจัยท่ีจะไดเกิดองคความรูท่ีสรางเขาใจ
และสามารถไปปฏิบัติไดอยางยาวนานและหยั่งยืนตลอดไป จากการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับรองตามนี้ 
 
 

 (ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข) 
กรรมการและเลขานุการกลุม 

รับรองตามนี้ 

 
 (ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง) 

ประธานกรรมการ 

40: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร (3 เมษายน 2563) 
 

6) ในอนาคตผูวิจัยและนักวิจัยสามารถนําองคความรูไปใชขยายผลหรือตอยอดได 
เพ่ือใหงานวิจัยมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน 

7) นักวิจัยสามารถนําองคความรูไปขยายผลหรือตอยอดใหเปนงานวิจัยท่ีสมบูรณได 
8) ในอนาคตควรกําหนดประเด็นการวิจัยใหชัดเจน และหัวขอการวิจัยควรกระชับ  
9) ควรใหอาจารยท่ีปรึกษาเสนอความคิดตอยอดในงานวิจัยใหมากกวานี้ 
10) ควรมีวิจัยในลักษณะเจาะลึกในแตละประเด็นทางการเมืองท่ีเปนปญหาควรนําเสนอ

แนวทางท่ีเปนรูปธรรม ซ่ึงจะกอใหเกิดประโยชนตอการเมืองและประชาชนอยางแทจริงตาม
ยุทธศาสตรชาติ  

11) สามารถนําผลการวิจัย และขอเสนอแนะตางๆ ไปเจาะลึกในการแกปญหาตางๆ 
ทางการเมืองเพ่ือใหเกิดการสรางจิตสํานึกทางการเมืองรวมกันระหวางภาครัฐและประชาชนจน
กอใหเกิดแนวทางการปกครองท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

12) ควรใชหลักธรรมนําการปกครองเพ่ือการวิจัยท่ีจะไดเกิดองคความรูท่ีสรางเขาใจ
และสามารถไปปฏิบัติไดอยางยาวนานและหยั่งยืนตลอดไป จากการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับรองตามนี้ 
 
 

 (ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข) 
กรรมการและเลขานุการกลุม 

รับรองตามนี้ 

 
 (ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง) 

ประธานกรรมการ 
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รายช่ือการนําเสนอบทความทางวิชาการ 
ในการจัดประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings)  
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วันศุกรท่ี 3 เมษายน 2563 

ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 

กลุมท่ี 1 สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ: ฉบับแกไขหลังจากการประชุม วันท่ี 3 เมษายน 2563  
 

ท่ี ช่ือบทความทางวิชาการ ผูนําเสนอ QR Code 
1 ก า ร พั ฒ น า ก า ร เ ผ ย แ ผ

พระพุทธศาสนาของพระสงฆอําเภอ
ชะอํา จังหวัดเพชรบุร ี

พ ร ะ ค รู ป ลั ด ก ฤ ษ ฎ า ก ร ณ  
ญาณธโร 

 

2 ความเปนมาตรฐานในการจัดการ
เสนาสนะของวัดบางนมโค อําเภอ
เสนา จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

พระครูวินัยธรศิริเชษฐ สิริวฑฺฒ
โน (ปูรักษ) 

 

3 การเผยแผพระพุทธศาสนาของ
พระสงฆแกผู ตอง ขัง ในเรื อนจํ า
จังหวัดสระแกว 

พระครูสุทธิ ว รญาณ (ภัก ดี  
เขมธโร) 

 

4 การพัฒนาการจัดการศึกษาธรรม
ศึกษาของคณะสงฆ อําเภอเมือง
เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

พระธรรมธรถิราม สีลเตโช 
(อาศัย) 

 

5 การพัฒนาการบริหารกิจการคณะ
สงฆในอําเภอเมืองจังหวัดราชบุร ี

พระปยปราชญ อาจารสุโภ  
(สาทวงศ) 

 

6 การสงเสริมการอนุรักษโบราณสถาน
ของคณะสงฆอําเภอเมือง จังหวัด
ราชบุรี 

พระปยวัฒน อินฺทปฺโ  

7 รูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนา
ของพระสงฆในอําเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

พระพัฒนธนพงศ สุวฑฺฒโน 
(ภัทรพันธุ) 
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(44) การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม ปี 2563
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 256342: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร (3 เมษายน 2563) 

 

ท่ี ช่ือบทความทางวิชาการ ผูนําเสนอ QR Code 
8 ประสิทธิผลการจัดการศึกษาพระ

ปริยัติธรรมแผนกบาลี ของคณะสงฆ
จังหวัดสมุทรสงคราม 

พระมหากันตินันท กนฺตสีโล 
(เฮงสกุล) 

 

9 ภาวะผูนําของพระสังฆาธิการในการ
บริหารจัดการวัด จังหวัดสระแกว 

พระมหาพชร กิตฺติวรเมธี (กิ
ติวัฒนวรานนท) 

 

10 การสงเสริมพระสงฆผูทรงพระปาฏิ
โมกข ใน อํา เภอโชคชัย  จั งหวัด
นครราชสีมา 

พระมหามนั ส วี   ฐิ ต ธ มฺ โ ม 
(อารยะนรากูล) 

 

11 ประสิทธิภาพการปกครองคณะสงฆ
อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี

พระมหาสรรพสิทธิ์ นาคเสโน  

12 บทบาทพระสงฆในการพัฒนาชุมชน
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุร ี

พระมารุต กิตฺติปาโล (ฤกษ
ใหญ) 

 

13 การพัฒนาการเรียนการสอนวิชา
พระ พุทธศาสนาของพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนในอําเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

พระยงยุทธ กตธุโร (ขําหวาง)  

14 การจัดการงานศึกษาสงเคราะหของ
คณะสงฆ อํ า เ ภอ เ มื อ ง  จั งห วั ด
เพชรบุรี 

พระวรพงศ ธมฺมวํโส (สีชาวงศ)  

15 สภาพการบริหารจัดการวัดในอําเภอ
เมือง จังหวัดพชรบุรี 

พระสมุหศรัทธา วิสุทฺโธ (แกว
บัวดี) 

 

16 การสงเสริมศักยภาพของพระสังฆาธิ
การในอําเภอพระพุทธบาท จังหวัด
สระบุรี 

พระอธิการลําไพ นรินฺโท (ภูผา)  

17 การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามโครงการ
หมูบานรักษาศีล 5 ของชุมชนวัด
หนองไมเหลือง อําเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี 

พระอนุวัฒน อภิวฑฺฒโน  

18 ประสิทธิภาพการจัดการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมแกเยาวชนของ
คณะสงฆ อําเภอเมืองเพชรบุรี 

พระอลงกรณ กนฺตวณฺโณ  
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ท่ี ช่ือบทความทางวิชาการ ผูนําเสนอ QR Code 
19 การพัฒนาการบริหารจัดการสํานัก

ปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดเพชรบุรี
ในอําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุร ี

พระครูสมุหพรชัย ธีรปฺโญ 
(ทองกอบเหมือน) 

 

20 ประสิทธิ ผลการบริหารจัดการ
โรงเรียนพระปริยั ติธรรมแผนก
ส า มั ญ ศึ ก ษ า  จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา 

พระมหาวริทริ์ชาการ วชิรสิทธิ
เมธี (บุญกิจ) 

 

21 ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร เ ผ ย แ ผ
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆวัด
ป ร ะ ยุ ร ว ง ศ า ว า ส ว ร วิ ห า ร 
กรุงเทพมหานคร 

พระครูปลัดเฉลิมพร อภิวโร  

22 ผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของ
ประชาชนท่ีวัดมเหยงคณ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

พระทรงศักดิ์ ถิรธมฺโม  

23 การบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิ
การเพ่ือสงเสริมความศรัทธาของ
ประชาชน อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธาน ี

พระธีรภัทร นาถสีโล  

24 บทบาทของพระสงฆ ท่ี มีตอการ
สงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 
อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

พระศุภชัย ปฺญาวชิโร (เปลื้อง
กระโทก) 

 

25 การบริหารจั ดการระบบริ จ าค
อิเลคทรอนิกสของวัด ในอําเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี 

พระจิรวัชร  สุธมฺโม (พิชากร)  

26 การใหบริการตามหลักพุทธธรรม
ของโรงพยาบาลราชบรุี 

นางสาวฐานิดา พานิชเจริญ  

27 ความพึงพอใจของสตรีตอการปฏิบัติ
ธรรมในวัดหนองบัวหิ่ง อําเภอปาก
ทอ จังหวัดราชบุร ี

น า ง ส า ว ณั ฎ ฐ ว ร ร ณ  พ ง ษ
อินทราภรณ 

 

28 การอบรมคุณธรรมจริยธรรมของ
พระสงฆแกนักเรียนโรงเรียนบางแพ
ปฐมพิทยา จังหวัดราชบุร ี

นางสาวสุมนภัค วรภัทรทรัพย  
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ท่ี ช่ือบทความทางวิชาการ ผูนําเสนอ QR Code 
29 ประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาท่ีตาม

หลักอิทธิบาทธรรมของเจาหนาท่ี
เทศบาล ตําบลเหมืองใหม อําเภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

นายเชาว ศรีอนันต  

30 ก า ร พั ฒ น า ชุ ม ช น ต า ม แ น ว
พระพุทธศาสนาในตําบลเหมืองใหม 
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

นายสมชาย ลําภ ู  

31 การจัดการงานสาธารณตามแนว
พระพุทธศาสนาขององคกรการกุศล 
ในจังหวัดราชบุรี 

นางสาวอาภารัศมี บรรเจิดจรัส
เลิศ 

 

32 ความพึงพอใจของประชาชนตอการ
จัดการงานสาธารณูปการของวัดเวฬุ
วนาราม อํา เภอดํ า เนินสะดวก 
จังหวัดราชบุร ี

นายจามร  ชางมงคล  
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รายช่ือการนําเสนอบทความทางวิชาการ 
ในการจัดประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings)  

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วันศุกรท่ี 3 เมษายน 2563 
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 

กลุมท่ี 2 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต: ฉบับแกไขหลังจากการประชุม วันท่ี 3 เมษายน 2563 
 

ท่ี ช่ือบทความทางวิชาการ ผูนําเสนอ QR Code 
1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก

ปรั ชญา เศรษฐ กิจพอเ พียงของ
บุคลากรเทศบาลเ มืองบางคูรั ด 
อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

พระคําแสน ปภสฺสโร  (บุด
ดารา) 

 

2 การมีสวนรวมของประชาชนในการ
บริหารงานขององคการบริหารสวน
ตําบลบึงพะไล อําเภอแกงสนามนาง 
จังหวัดนครราชสีมา 

พระเฉลิมวุฒิ จิตฺตสํวโร (นอย
โจม) 

 

3 ประสิทธิผลการปฏิบั ติ งานของ
อาสาส มัครสาธารณสุ ขประจํ า
ห มูบ าน  (อสม . ) ใน อํา เภอเ มือง 
จังหวัดชัยภูมิ 

พระณัฐพล สิริวฑฺฒโน (หมอ
สําราญ) 

 

4 แรงจู ง ใจ ในการปฏิบั ติ งานของ
บุคลากรเทศบาลในอําเภอชุมพลบุรี 
จังหวัดสุรินทร 

พระประยทุธ อริยวโํส (สนใจ)  

5 วัฒนธรรมองคการท่ีมีผลตอการ
ปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากรองคการ
บริหารสวนตําบลในอําเภอเซกา 
จังหวัดบึงกาฬ 

พระมหานวมินทร สิริเมธี (สาริ
บุตร) 

 

6 ทักษะการบริหารของผูบริหารตาม
การรับรูของบุคลากรองคการบริหาร

พระมหาภูรัช ทนฺตวํโส (ศรีเลิศ
รส) 
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ท่ี ช่ือบทความทางวิชาการ ผูนําเสนอ QR Code 
สวนตําบลคลองสาม อําเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธาน ี

7 ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช ห ลั ก ป รั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหาร
จัดการของเทศบาลในอําเภอเซกา 
จังหวัดบึงกาฬ 

พระมหายุทธพิชัย   สิ ริชโย 
(ดวงโสภา) 

 

8 การมีสวนรวมของประชาชนในการ
ดําเนินการโครงการรถไฟรางเบา
ของเทศบาลนครขอนแกน 

พระมหาวรพงศ กุสลชโย (มหา
จันทร) 

 

9 ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ต า ม ห ลั ก
ธรรมาธิปไตยขององคการบริหาร
สวนตําบลดูน อําเภอกันทรารมย 
จังหวัดศรีสะเกษ 

พระมหาอัคพล ญาณธีโร (ทอง
อินทร) 

 

10 ประสิทธิภาพการบริหารงานดาน
ปองกันภัยของเทศบาลตําบลดีลัง 
อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุร ี

พระศิวากร เตชปฺโญ (วันทา)  

11 กา ร จั ด ก า รคว า ม รู เ พ่ื อ พั ฒ น า
องคการบริหารสวนตําบลในอําเภอ
จัตรุัส จังหวัดชัยภูมิ 

พระสอนสิน ปฺญาวโร (บุญสูง
เนิน) 

 

12 คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรองคการบริหารสวนตําบล
ในอําเภอเมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุร ี

พระสุมิตร สุจิตฺโต (ชมเชย)  

13 การมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดการสิ่ งแวดลอมขององคการ
บริหารสวนตําบลสนับทึบ อําเภอวัง
นอย จังหวัดพระนครศรีอยธุยา 

พระสุริโย สุขิโต (รุงเรือง)  

14 การมีสวนรวมของประชาชนในการ
บริหารจัดการทรัพยากรปาไมในเขต
อุทยานแหงชาติตาดโตน ตําบลทา
หินโงม อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

พระอธิการสมคิด กตปฺุโญ 
(เปลงศรี) 

 

15 การมีสวนรวมของประชาชนในการ
จั ด ทํ า แ ผ น พั ฒ น า ท อ ง ถ่ิ น ข อ ง

นายธีรวัฒน โรจนมงคล  
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ท่ี ช่ือบทความทางวิชาการ ผูนําเสนอ QR Code 
องคการบริหารสวนตําบลลําไทร 
อํ า เ ภ อ วั ง น อ ย  จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา 

16 ภาวะผูนํ า เชิ ง พุทธของผูบริหาร
สถ าบั น วิ จั ย วิ ท ย าศ าสต ร แ ล ะ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย 

นายคณาพงษ พ่ึงมี  

17 ประสิทธิผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาทอง ถ่ินขององคการ
บริหารสวนตําบลบานใหม อําเภอ
หนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

นายพีรพล ไชยณรงคศักดิ์  
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รายช่ือการนําเสนอบทความทางวิชาการ 
ในการจัดประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings)  

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วันศุกรท่ี 3 เมษายน 2563 
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 

กลุมท่ี 3 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต: ฉบับแกไขหลังจากการประชุม วันท่ี 3 เมษายน 2563 
 

ท่ี ช่ือบทความทางวิชาการ ผูนําเสนอ QR Code 
1 การมีสวนรวมทางการเมืองภาค

พลเมืองในการทวงผืนปาดอยสุเทพ 
(ปาแหวง) จังหวัดเชียงใหม 

พระกฤษฎายุทธ ธมฺมวโร  
(เตจะดี) 

 

2 ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอ
จริยธรรมของผูท่ีดํารงตําแหนงทาง
การเมืองอําเภอวิเชียรบุรี จังหวัด
เพชรบูรณ 

พระจักรพงษ  อนุตฺตโร  
(วงษโพธิ์) 

 

3 ภาวะผูนําแบบธรรมาธิปไตยของ
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ในตําบลหนองสิม อําเภอเขมราฐ 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

พระชัยยา  ตเมโธ  (ตุนมี)  

4 ความรูความเขาใจทางการเมืองใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตย
ของประชาชนในเขตเทศบาลตําบล
ทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ 

พระครูญาณวิจักขณ  
(ชัยวัฒน อริฺชยาโณ) 

 

5 การมีสวนรวมของประชาชนในการ
พัฒนาการเมืองการปกครองตาม
แนวธรรมาธิปไตยในเขตเทศบาล
นครระยอง จังหวัดระยอง 

พระนิคม จนฺทธมฺโม  (สุขเจริญ)  

6 คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูนํา
ทางการเมืองขององคกรปกครอง

พระประเสริฐ เตชโก (ชาภักดี)  
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ท่ี ช่ือบทความทางวิชาการ ผูนําเสนอ QR Code 
สวนทองถ่ิน ตําบลสนับทึบ อําเภอ
วังนอย จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

7 การพัฒนาการมีสวนรวมทางการ
เมืองของประชาชนในเขตตําบล
เมืองเตา 
อํ า เ ภ อพยั คฆภู มิ พิ สั ย  จั ง ห วั ด
มหาสารคาม 

พระสรอยทอง ปฺญาวุโธ(ประ
ทุมทอง) 

 

8 ความคิดเห็นของประชาชนตอการ
ตัดสินใจใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งท่ัวไปสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรในตําบลตาผามอก อําเภอ
ลอง จังหวัดแพร 

พระสุรเดช สุเมธโส (บุญเรือง)  

9 จิตสํานึกทางการเมืองในการพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตยของประชาชน
ในเขตเทศบาลตําบลตนธง อําเภอ
เมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 

พระเนาวนนท  ชยาภินนฺโท 
(จอมพนัส) 

 

10 วัฒนธรรมการมีสวนรวมทางการ
เมืองของประชาชนในอําเภอวังนอย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายเกรียงไกร พัฒนโชติ  

11 การเสริมสรางความเขาใจการเมือง
ก า ร ป ก ค ร อ ง ใ น ร ะ บ อ บ
ประชาธิปไตยของประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลพระอินทราชา อําเภอ
บ า ง ป ะ อิ น  จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา 

นางสาวปนอนงค  ทองบอ  

12 คุณลั กษณะผู นํ าทา งการ เ มื อ ง
ทองถ่ินท่ีพึงประสงคตามหลักสัปปุ
ริ ส ธ ร รมของประชาชน ใ น เ ขต
เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี 

นายนนทชนันทกรณ ฝายเทศ  

13 พฤติกรรมทางการเมืองในการออก
เสียงลงคะแนนเลือกตั้งท่ัวไป ป พ.ศ. 

นางสาวณัฐกาญจน  เข็มนาค  
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ท่ี ช่ือบทความทางวิชาการ ผูนําเสนอ QR Code 
2562 ในตําบลทาชาง อําเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

14 การสงเสริมการมีสวนรวมทางการ
เมืองตามระบอบประชาธิปไตยของ
เจาหนาท่ีกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน 

นายธเดช ชวัลลักษณ  

15 การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยตามความคิดเห็นของ
นักโทษเด็ดขาดในเรือนจําจังหวัด
ปทุมธาน ี

นายปฐวี ทายเมือง  

16 การสงเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง
ของประชาชนในอําเภอนิคมพัฒนา 
จังหวัดระยอง 

นางสาวรัตนา สารักษ  

17 กา รสื่ อ ส า รท า ง ก า ร เ มื อ ง ข อ ง
เจาหนาท่ีเรือนจําท่ีมีตอผูตองขัง
เรือนจําจังหวัดปทุมธาน ี

นายนิทัศน ภูประเสริฐ  

18 กา รสื่ อ ส า รท า ง ก า ร เ มื อ ง ข อ ง
พระสงฆมอญ ในรัฐมอญ ประเทศ
เมียนมาร 

Ven. Poke Pha  

19 การมีสวนรวมของประชาชนกับการ
เลือกตั้ง ท่ัวไปของชุมชนทาเตียน 
กรุงเทพมหานคร 

พระมหาณรงค ธมฺมเมธี  
(ศรีพันลม) 

 

20 การมีสวนรวมทางการเมืองการ
ปกครองของประชาชน ใน เ ขต
เทศบาลตําบลมหาพราหมณ อําเภอ
บางบาล จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

พระมหาณัฐพล  กิตฺติปฺโ 
(อรรถารส) 

 

21 คุณลั กษณะ ท่ี พึ งป ร ะส ง ค ข อ ง
สมาชิ กสภาผู แทนราษฎร เขต
เลือกตั้งท่ี 1 จังหวัดชัยภูมิ 

พระมหาวิษณุ จิรวฑฺฒนเมธี 
(เจริญพล) 

 

22 กา รสื่ อ ส า รท า ง ก า ร เ มื อ ง ข อ ง
นักการเมืองทองถ่ินกับประชาชนใน

พ ร ะ ม ห า ศิ ว พ ล   พ ล เ ม ธี   
(ใกลชิด) 
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ท่ี ช่ือบทความทางวิชาการ ผูนําเสนอ QR Code 
เขตเทศบาลเมืองบึงยี่ โถ อําเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ี

23 พัฒนาการปกครองคณะสงฆไทย
ตั้งแตรัชกาลท่ี 5 จนถึงปจจุบัน 

พระมหาสมเกียรติ  
เขมจาริาโณ (จงเกษี) 

 

24 การมีสวนรวมทางการเมืองแบบ
ธรรมาธิปไตยของประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลเนินพระ อําเภอเมือง 
จังหวัดระยอง 

พระมหายิ่งยศ  มหามงฺคโล  
(ยืนยง) 

 

25 การมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชนในการเลือก ต้ังระดับ
ทองถ่ิน ตําบลหนองแก อําเภอพระ
พุทธบาท จังหวัดสระบุร ี

พระปลัดเอกชัย จนฺทโชโต  
(คงชีวะ) 
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การพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์อ าเออะะอ าจ ัังวััเเพะรบุรี* 
BUDDHISM PROPAGATION DEVELOPMENT OF MONKS  

IN CHA-AM DISTRICT, PHETCHABURI PROVINCE 
พระครูปลัเกฤษฎากรณ์จญาณธโร 

Phrakhu Palad Kidsadakorn Ñāṇadharo 
 E-mail: Pounds1.10116@gmail.com 

บทคัเย่อ 
บทความนี้เพ่ือศึกษาสภาพการพัฒนา  เปรียบเทียบความคิดเห็น  ปัญหา อุปสรรคและ

ข้อเสนอแนะที่มีต่อการพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี  
เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี พบว่า สภาพการพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ ภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย  
ปัญหา และอุปสรรค คือ มีการใช้ภาษาที่ยากแก่การเข้าใจ ขาดความต่อเนื่องและกลยุทธ์ในการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา ขาดทักษะการพูดโน้มนาวจิตใจของผู้ฟัง คือ ขาดการสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย 
ดังนั้น ควรมีการใช้ภาษาที่มีความชัดเจนง่ายต่อการเข้าใจ ควรสร้างบุคลากรท่ีมีความสามารถด้าน
การเผยแผ่ ควรมีการส่งเสริมให้ความรู้ให้มีทักษะในการใช้ภาษาที่สามารถโน้มนาวจิตใจ ในการเผย
แผ่ธรรมะนั้นต้องสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย 
ค าส าคัญจ : การพัฒนา; การเผยแผ่; พระพุทธศาสนา 
 
Abstract 

This article was to study the condition and comparison of opinions, 
problems, obstacles and suggestions for Buddhism propagation development of 
monks in Cha-Am district, Phetchaburi province. This mix-method research found that 
the conditions of the Buddhism propagation development of monks in general were 
at a high level, different personal factors resulting in different opinions, corresponding 
to the research hypothesis. Problems and obstacles were using too difficult language 
to understand, lack of continuity and propagation technique, lack of speaking skill to 
convince the listener’s mind, lack of creating comfortable atmosphere. Therefore, 
should using a clear language for a clear understanding, should creating staff who 
were able to propagate Buddhism, there should be a promotion of knowledge in 
language skills that can convince listener’s mind, to spread the Dhamma must create 
a relaxed atmosphere. 
Keywords: development, propagation, Buddhism 
                                                                 

* Received March 12, 2020; Revised April 8, 2020; Accepted April 10, 2020 
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2: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

บทน าจ  
ในยุค เริ่มแ รกแห่ งกา รประดิษฐา นและเผยแผ่พร ะพุทธศาสนาได้อาศัยบทบา ทของ

พระพุทธเจ้า และพระสาวกเป็นหลักส าคัญ โดยใช้วิธีการต่างๆ จาริกสั่งสอน เพ่ือน าประชาชนให้
เข้าถึงพระศาสนา (พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2527) การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยก่อน
นั้น ได้ท ากันหลายรูปแบบ ได้แก่ การปฏิบัติตนที่น่าเลื่อมใส การสนทนา การแนะน า การตอบปัญหา
ข้อข้องใจ และการแสดงธรรมไปตามล าดับ (สุชีพ ปุญญานุภาพ, 2541) 

ในประเทศไทยครั้งนั้น การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจนเป็นที่แพร่หลายในทุกยุคทุกสมัยที่ผ่าน
มานั้น พระสงฆ์นับว่าเป็นผู้มีบทบาทส าคัญ เพราะท่านเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัย หนึ่งในพุทธ
บริษัทซ่ึงถือว่าเป็นองค์หลัก เป็นก าลังส าคัญของพระพุทธศาสนา (เสฐียร พันธรังสี, 2542) ด้วยเพราะ
พระสงฆ์สาวกส่วนใหญ่เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตรง ปฏิบัติถูกทาง ปฏิบัติสมควร  เป็นผู้ควร
แก่การค านับ ควรแก่การต้อนรับ ควรแก่ของท าบุญ ควรแก่การกราบไหว้ เป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยม
ของโลก (ม.มู. (ไทย) 12/74/66.) 

วิธีการเผยแผ่ของพระพุทธศาสนา ของพระสงฆ์อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ที่ผ่านมาเป็น
การเผยแผ่ในลักษณะดังเดิม ส่วนใหญ่ก็จะท าการเผยแผ่อยู่ในสถานที่ของตน ไม่ว่าจะเป็นก ารเทศน์ 
การบรรยายธรรม การท าบุญ ปฏิบัติธรรมในวันพระ มีไม่มากนักที่จะท าการเผยแผ่แบบใช้สื่อหรือ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ อาจเป็นเพราะยังไม่คุ้นชิน หรือไม่เคยใช้สื่อหรือเทคโนโลยีนั้น ส่งผลให้การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาอ าเภอชะอ า ยังไม่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน 

จากการประเด็นที่กล่าว การศึกษาการพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  เพ่ือจะได้น าไป
ศึกษาความสัมพันธ์ความคิดเห็นระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล โดยศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ของพระสงฆ์อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี” ว่ามีสภาพความเป็นไปอย่างไร เพ่ือเป็น
แนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการพัฒนา และเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภอชะอ า 
จังหวั ดเพชรบุรี  ช่ว ยให้พระสงฆ์อ า เภอชะอ า  จังหวัดเพชรบุรี มีควา มสามารถ  มีวิสั ยทัศน์  
น าผลการวิจัยที่ได้ไป ท าความเข้าใจ สังเคราะห์ ปรับเปลี่ยน เพ่ิมเติม วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ของพระสงฆ์ในอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ได้ในอนาคต 
 
ััตถุประสงค์ของการัิััย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพการพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์อ าเภอชะอ า  จังหวัด
เพชรบุรี  

2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นที่ มีต่อการพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 

3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่มีต่อการพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
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ัิธีการเ าเนินการัิััย 
รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณก าหนดการวิจัย

เชิงส ารวจเก็บข้อมูลจากพระสงฆ์ที่อยู่จ าพรรษาในวัด ต าบล เขตอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี จ านวน 
192 รูป ได้ท าการสุ่มมาจากประชากรโดยหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการใช้สูตรค านวนของ ทาโร่ 
ยามาเน่ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2551) จึงได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 130 รูป เก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 8 รูป หรือ คน เลือกผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญแบบเจาะจง และวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
 
ผลการัิััย 

1.จผลการศึกษาระเับคัามคาเวัังของพระสงฆ์ท่ีมีต่อสอาพการพัฒนาการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์อ าเออะะอ าจ ัังวััเเพะรบุรี 
ตารางท่ีจ1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคาดหวังของพระสงฆ์ที่ มีต่อ การ

พัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี โดยรวม 
            (n=130) 

การพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์
อ าเออะะอ าจ ัังวััเเพะรบุรี 

ระเับคัามคาเวััง 
x̅ S.D. การแปลผล 

ด้านสันทัสสนา (การชี้แจงให้เห็นชัด) 3.83 0.607 มาก 
ด้านสมาทปนา (การชักจูงใจให้ปฎิบัติตาม) 3.79 0.511 มาก 
ด้านสมุตเตชนา (การสร้างความแกล้วกล้า) 3.76 0.557 มาก 
ด้านสัมปหังสนา (การสร้างความร่าเริงแจ่มใส) 3.87 0.593 มาก 
โเยรัม 3.81 0.478 มาก 
  
 จากตารางที่ 1 พบว่า พระสงฆ์มีความคาดหวังต่อการพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=3.81 , S.D.=0.478) เม่ือจ าแนก
เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านสัมปหังสนา (การสร้างความร่าเริงแจ่มใส)  
ด้านสันทัสสนา (การชี้แจงให้เห็นชัด) ด้านสมาทปนา (การชักจูงใจให้ปฎิบัติตาม) และด้านสมุตเตชนา 
(การสร้างความแกล้วกล้า) ตามล าดับ 
 
 
 
 

Book.indd   3 29/4/2563   21:03:00



4 การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม ปี 2563
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2. ผลการเปรี ยบเทียบระ เับคัามคาเวัังของพระสงฆ์ต่อการพัฒนาการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์อ าเออะะอ าจ ัังวััเเพะรบุรีจ โเย  ัาแนกปััััยส่ันบุคคลจ  
ตารางท่ีจ2  สรุปผลการเปรียบเทียบระดับความคาดหวังที่มีต่อการพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ของพระสงฆ์อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
ปััััยส่ันบุคคล F-test Sig. ผลการทเสอบสมมติฐานการัิััย 

ยอมรับ ปฏิเสธ 
อายุ 0.309 0.907   
พรรษา 2.368 0.056   
วุฒิการศึกษาพระปริยัติธรรม 3.014 0.033*   
วุฒิการศึกษาสายสามัญ 2.329 0.060   

 จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบพบว่า พระสงฆ์ที่ มีวุฒิการศึกษาพระปริยัติธรรม
ต่างกัน มีความคาดหวังต่อการพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์อ าเภอชะอ า จังหวัด
เพชรบุรี โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
ส่วนประชาชนที่มี อายุ พรรษา วุฒิการศึกษาสายสามัญ ต่างกัน มีความคาดหวังต่อ การพัฒนาการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุ รี โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย 

3. ปัญวาจอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียักับการพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์อ าเออะะอ าจ ัังวััเเพะรบุรี 
ตารางท่ีจ3  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ

พระสงฆ์อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
การพัฒนาการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์ 

ปัญวา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

เ้านสันทัสสนา ชาวพุทธในปัจจุบันมี
ค ว า ม ส น ใ จ ใ น
พระพุทธศาสนาลดลง 

วัดจะต้องท างานในเชิงรุกโดยเริ่มต้นจากการเข้าถึง
ชุมชนที่อยู่รอบวัด เข้าไปหาคนที่ก าลังมีความทุกข์
ใจ แล้วเข้าไปช่วยคลายทุกข์ให้เขาโดยน าเอา
ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นแนวการปฏิบัติ เข้าไป
สั่งสอนแนะน าให้แก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายแต่ถ้า
หากคณะสงฆ์ยังไม่มีการท างานในเชิงรุกก็จะท าให้ 
ชาวพุทธลดลงเรื่อยๆซ่ึงพระพุทธศาสนานั้นจะไม่
สามารถด ารงอยู่อย่างยั่งยืนได้ 
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ตารางท่ีจ3  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี (ต่อ) 

การพัฒนาการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์ 

ปัญวา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

เ้านสมาทปนา ในการท างานด้านการ
เผ ยแ ผ่ นั้ น ยั งข า ด
ความต่อเนื่องในการ
ท างานขาดกลยุทธ์ใน
การปฏิบัติงาน 

ในการท างานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้น
ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันอย่างเต็มความสามารถ 
โดยการน าการท างานเชิงรุกมาใช้ในการ เผยแผ่ 
โดยการน าธรรมะไปส่งถึงญาติโยมตามสถานที่ต่าง ๆ  
ไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียน ชุมชนมีการสอนการท า
สมาธิ 

เ้านสมุตเตะนา พระภิกษุสงฆ์บางรูป
ยังขาดทักษะการพูด
ใช้ภาษา การโน้มนาว
ใจ ใ ห้ ผู้ ฟั ง มี ค ว า ม
เข้าใจในหลักธรรม 

ควรส่งเสริมให้ให้ความรู้แก่พระสงฆ์ให้ มีทักษะใน
การใช้ภาษาที่สามารถพูดจูงใจให้แง่คิดท าให้ผู้ ฟัง
เกิดความประทับใจได้ 

เ้านสัมปวังสนา บรรยากาศในวัดบาง
วัดดูน่ากลัว ไม่สะอาด 
ไม่สร้างบรรยากาศใน
การเข้าไปปฏิบัติธรรม 

ในการเผยแผ่นั้น ต้องมีการปลอบประโลมใจให้
สดใส ร่ า เริ ง  โ ดยกา รชี้ ใ ห้ เห็ น ถึ งผล ดีหรื อ
คุณประโยชน์ที่จะได้รับ ท าให้บรรยากาศที่วัด หรือ
สถานที่ปฏิบัติธรรมมีความสดชื่น แจ่มใส เป็นการ
สร้างแรงจูงใจ 

 
ัากตารางท่ีจ3 พบว่า พระสงฆ์ผู้ตอบแบบสอบถามการพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ของพระสงฆ์อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรีตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
เ้านสันทัสสนา คือ 1) ชาวพุทธในปัจจุบันมีความสนใจในพระพุทธศาสนาลดลง 2) วัด

จะต้องท างานในเชิงรุกโดยเริ่มต้นจากการเข้าถึงชุมชนที่อยู่รอบวัด เข้าไปหาคนที่ก าลังมีความทุกข์ใจ 
แล้วเข้าไปช่วยคลายทุกข์ให้เขาโดยน าเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นแนวการปฏิบัติ เข้าไปสั่งสอน
แนะน าให้แก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายแต่ถ้าหากคณะสงฆ์ยังไม่มีการท างานในเชิงรุกก็จะท าให้   
ชาวพุทธลดลงเรื่อยๆซ่ึงพระพุทธศาสนานั้นจะไม่สามารถด ารงอยู่อย่างยั่งยืนได้ 

เ้านสมาทปนา คือ 1) ในการท างานด้านการเผยแผ่นั้น ยังขาดความต่อเนื่องในการ
ท างานขาดกลยุทธในการปฏิบัติงาน 2) ในการท างานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นทุกฝ่าย
จะต้องร่วมมือกันอย่างเต็มความสามารถ โดยการน าการท างานเชิงรุกมาใช้ในการ เผยแผ่ โดยการน า
ธรรมะไปส่งถึงญาติโยมตามสถานที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียน ชุมชนมีการสอนการท าสมาธิ 
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เ้านสมุตเตะนา คือ 1) พระภิกษุสงฆ์บางรูปยังขาดทักษะการพูดใช้ภาษา การโน้มนาวใจ
ให้ผู้ฟังมีความเข้าใจในหลักธรรม 2) ควรส่งเสริมให้ให้ความรู้แก่พระสงฆ์ให้ มีทักษะในการใช้ภาษาที่
สามารถพูดจูงใจให้แง่คิดท าให้ผู้ฟังเกิดความประทับใจได้  

เ้านสัมปวังสนา คือ 1) บรรยากาศในวัดบางวัดดูน่ากลัว ไม่สะอาด ไม่สร้างบรรยากาศ
ในการเข้าไปปฏิบัติธรรม 2) ในการเผยแผ่นั้น ต้องมีการปลอบประโลมใจให้สดใสร่าเริง โดยการ
ชี้ให้เห็นถึงผลดีหรือคุณประโยชน์ที่จะได้รับ ท าให้บรรยากาศที่วัด หรือสถานที่ปฏิบัติธรรมมีความสด
ชื่น แจ่มใส เป็นการสร้างแรงจูงใจ 
 
ออิปรายผลการัิััย 

การวิจัยการพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์อ าเภอชะอ าจังหวัดเพชรบุรี 
โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญและน่าสนใจและน ามาอภิปรายดังนี้ 

1. สอาพการพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจของพระสงฆ์อ าเออะะอ าจัังวััเ
เพะรบุรีจ 

สภาพการพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของพระสงฆ์อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากทุกด้าน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระปลัดสุรพล นิปุโณ (มุททา
รัตน์), (2562) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์” ผลการวิจัย
พบว่า (1) สภาพทั่วไปและปัญหาของพระนักเทศน์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า การเทศน์ของพระ
นักเทศน์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่วนใหญ่ใช้รูปแบบการเทศน์ในแบบที่เรียกว่า การเทศน์แบบ
ธรรมวัตร เป็นการอ่านบทเทศน์จากพระคัมภีร์ และการเทศน์เป็นเพียงส่วนหนึ่งของพิธีกรรมตาม
ประเพณีเท่านั้น เช่น การเทศน์ในงานบวช งานศพ หรืองานท าบุญต่างๆ เป็นต้น พระนักเทศน์ที่ได้รับ
การฝึกอบรมและแต่งต้ังเป็นพระนักเทศน์แม่แบบหรือพระนักเทศน์ประจ าจังหวัดจากมหาเถรสมาคม
ก็ยังมีจ านวนน้อย คณะสงฆ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้เคยมีจัดโครงการเพ่ือฝึกอบรมพระนักเทศน์
ประจ าจังหวัดขึ้น แต่ไม่มีผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจึงต้องเลิกไป (2) คุณลักษณะของพระนักเทศน์
ต้นแบบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต้องประกอบด้วย 1) หลักองค์ธรรมกถึก 2) เป็นพหูสูต 3) หลักพุทธ
วิธี 4 ส. (สันทัสสนา สมาทปนา สมุตเตชนา และสัมปหังสนา) 4) มีความดีและจริยธรรม 5) มี
บุคลิกภาพที่ดี 7) มีความประพฤติการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี สามารถกล่าวได้ว่า การเป็นพระ
นักเทศน์ที่ดีจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังกล่าวนี้ แต่การเป็นพระนักเทศน์ต้นแบบ จะต้องมีการ
พัฒนาบุคคลด้วยการฝึกอบรมทางกายภาพและความสามารถเฉพาะบุคคลท่ีมากกว่านั้น ตาม
หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้วยหลัก 3 ประการ คือ 1) การศึกษา 2) การฝึกอบรม และ 3) การ
พัฒนาความรู้ให้มีทักษะในการเทศน์ รู้วิธีการน าเอาเทคโนโลยีมาเสริมการเทศน์ เสริมสร้างความ
เชี่ยวชาญให้มากขึ้น (3) การพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระสังฆาธิการต้องมี
นโยบายสนับสนุนส่งเสริมให้มีการสร้างพระนักเทศน์ประจ าจังหวัดให้มากขึ้น เพ่ือพัฒนาให้เป็นพระ
นักเทศน์แม่แบบและพระนักเทศน์ต้นแบบด้วยการให้การศึกษาการฝึกอบรมเป็นระยะๆ ควรให้มีการ
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จัดต้ังชมรมพระนักเทศน์หรือสภาพระนักเทศน์ของจังหวัดขึ้นเพ่ือสร้างเป็นเครือข่ายท าหน้าที่บริหา ร
จัดการเก่ียวกับพระนักเทศน์ รวมถึงเป็นการตรวจสอบวัดผลประเมินคุณภาพของพระนักเทศน์ด้วย 

2. ผลการเปรียบเทียบคัามคิเเว็นท่ีมีต่อสอาพการพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจ
ของพระสงฆ์อ าเออะะอ าจ ัังวััเเพะรบุรีจ โเย  ัาแนกตามปััััยส่ันบุคคล 

ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อสภาพการพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยการวิเคราะห์ความ
แตกต่างระหว่างตัวแปร ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย อายุ พรรษา วุฒิการศึกษาพระปริยัติ
ธรรม และวุฒิการศึกษาสายสามัญ มีความคิดเห็นต่อสภาพการพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ไม่แตกต่างกันจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พระครูปัญญาวชิรกาญจน์ (ศักด์ิดา ปญฺญาวชิโร) , (2561) ได้วิจัยเรื่อง “การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี” ผลการวิจัยพบว่า (1) การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก่ ด้านผู้ส่งสาร  อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.10 ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
ได้แก่ ด้านสาร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 (2) ผลการเปรียบเทียบความเห็นที่ มีต่อการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์อ าเภอ ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล พบว่าอายุ และการศึกษา มีผลให้ความคิดเห็นต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์
อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมุติฐานการวิจัยที่ต้ังไว้ และรายได้ต่อเดือน มีผลให้ความคิดเห็นต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่ต้ังไว้ ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลอ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่าง ( 3) ปัญหา 
อุปสรรคเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
ได้แก่ พระสงฆ์ที่ท างานเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างมีคุณภาพมีจ านวนน้อย , พระสงฆ์ที่ท างานเผย
แผ่พระพุทธศาสนาไม่ค่อยได้รับการบ ารุงขวัญก าลังใจ, ขาดอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ ภาษาบาลีเข้าใจ
ยา, พระสงฆ์บางรูปเผยแผ่พระพุทธศาสนาไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน, ขาดการผลิตเอกสาร
และสื่อสิ่งพิมพ์, การเผยแผ่ทางสถานีวิทยุยังมีน้อย, ไม่ได้รับความสนใจจากกลุ่มวัยรุ่น  คนส่วนใหญ่ใน
สังคมประสบกับปัญหาทางเศรษฐกิจ และข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ พัฒนาศักยภาพด้านเทคนิคการเผยแผ่ธรรมแก่
พระสงฆ์, ให้ก าลังใจและยกย่องเชิดชูพระสงฆ์ที่ท างานเผยแผ่อย่างจริงจัง , ทุกวัดจัดสรรงบเพ่ือการ
เผยแผ่ธรรมะโดยจัดท าเป็นแผนปฏิบัติงานประจ าปี, ปรับรูปแบบการน าเสนอธรรมะให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย , บูรณาการหลักธรรมให้กับเหตุการณ์ในยุคปัจจุบัน , เพ่ิมการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์  
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเน้นการใช้สื่อประสม, น าเสนอผ่านช่องทางที่หลากหลาย , เน้นการเผยแผ่ใน
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8: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

เชิงรุก, ปรับปรุงวิธีการน าเสนอให้เหมาะสมกับวัยของกลุ่มเป้าหมาย , และเน้นการเผยแพร่ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่บูรณาการหลักธรรมทางศาสนาแก่กลุ่มผู้ มีปัญหาทางเศรษฐกิจ 
 
องค์คัามรู้ 
 1)จองค์คัามรู้ท่ีไเ้รับัากการัิััย 

ผู้วิจัยน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ดังนี้ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อาพท่ี 1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
จากองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย คุณลักษณะของการพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

ของพระสงฆ์อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ที่พึงประสงดังนี้ 
 เ้านสันทัสนาจ(การะี้แังใว้เว็นะัเ) มีการใช้ภาษาที่ง่ายต่อความเข้าใจ มีการสื่อสารอย่าง
ชัดเจน มีการก าหนดข้อธรรมที่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน มีการน าเสนอหลักธรรมที่เหมาะสมกับ
สภาพสังคมในปัจจุบัน ที่สามารถที่จะน าหลักธรรมนั้นไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

เ้านสมาทปนาจ(การัูงใัใว้ปฏิบัติตาม) มีการน าหัวข้อธรรม เนื้อหาที่สามารถที่ท าความ
เข้าใจได้ง่ายตามวัยของผู้ฟังมาน าเสนอ ท าให้น่าติดตาม เป็นการจูงใจผู้ฟังให้ได้ มีการใช่ถ้อยค าใน

เ้านสันทัสนาจ (การะี้แังใว้เว็นะัเ) 
มีการใช้ภาษาที่ง่ายต่อความเข้าใจ มีการ
สื่อสารอย่างชัดเจน มีการก าหนดข้อธรรม
ที่เหมา ะสมกับสภา พปั จ จุ บัน  มีกา ร
น าเสนอหลักธรรมที่เหมาะสมกับสภาพ
สังคมในปั จ จุ บั น  ที่ ส า มา รถที่ จ ะน า
หลักธรรมนั้นไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

เ้านสมาทปนาจ (การัูงใัใว้ปฏิบัติตาม) 
มีการน าหัวข้อธรรม เนื้อหาที่สามารถที่ท า
ควา มเข้ าใจได้ ง่า ยตา มวัย ของผู้ฟั งมา
น าเสนอ ท าให้น่าติดตาม เป็นการจูงใจ
ผู้ฟังให้ได้ มีการใช่ถ้อยค าในการแสดง
ธร รม พูด คุ ยสื่ อ สา ร  ร วม ถึ ง เ ผยแ ผ่
หลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธองค์ซ่ึง
เป็ นการที่โ น้ มน้ าวจิต ใจ ให้เ กิดควา ม
ศรัทธาเกิดขึ้น เ้านสมุตเตะนาจ (การสร้างคั ามแกล้ักล้า) 

การสื่อสารธรรมะต้องมีการสร้างแรงจูงใจ
เพ่ือชักน าให้พุทธบริษัทเกิดความประทับ
ในในการสื่อสาร 
 

เ้านสัมปวังสนาจ(การสร้างค าัมร่าเร่ิงแั ่มใส่) 
การปลอบประโลมจิตใจแก่ผู้ที่ ฟังธรรมะ 
ให้มีความแช่มชื่น ฟังแล้วเกิดความร่าเริง 
มีจิตใจเบิกบาน ฟังแล้วไม่เกิดความเบื่อ
หน่ายเกิดความซาบซ้ึง ในธรรมะ 

การพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
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การแสดงธรรมพูดคุยสื่อสาร รวมถึงเผยแผ่หลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธองค์ซ่ึงเป็นการที่โน้มน้ าว
จิตใจให้ 

เ้านสมุตเตะนาจ(การสร้างคัามแกล้ักล้า)จการสื่อสารธรรมะต้องมีการสร้างแรงจูงใจเพ่ือ
ชักน าให้พุทธบริษัทเกิดความประทับในในการสื่อสาร 

เ้านสัมปวังสนาจ(การสร้างคัามร่าเริ่งแั่มใส่)จการปลอบประโลมจิตใจแก่ผู้ที่ ฟังธรรมะ 
ให้มีความแช่มชื่น ฟังแล้วเกิดความร่าเริง มีจิตใจเบิกบาน ฟังแล้วไม่เกิดความเบื่อหน่าย เกิดความ
ซาบซ้ึง ในธรรมะ 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเะิงนโยบาย 
1) ควรมีการส่งเสริมและการสนับสนุน ให้มีกลไกในการขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ในระดับต่างๆ ทั้งระดับจังหวัด อ าเภอ เพ่ือให้การท างานด้านการเผยแผ่มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง
และเป็นไปอย่างมีคุณภาพ  

2) คณะสงฆ์ควรมีการพัฒนาบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาในการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา
อย่างเพียงพอ  

3) ควรส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยรูปแบบ และวิธีการที่
หลากหลายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

4) คณะสงฆ์ควรมีการส่งเสริม สนับสนุน และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมกับองกรต่างใน
การขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศ 

 ข้อเสนอแนะเะิงปฏิบัติการ 
1) คณะสงฆ์มีการจัดต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนในระดับต่างๆ ต้ังแต่จังหวัดไปจนถึง อ าเภอ

และต าบลในพ้ืนที่นั้นๆ ฉะนั้นในการด าเนินงานด้านการเผยแผ่ เพ่ือให้การเผยแผ่ต้องมีการขับเคลื่อน
ไปตามนโยบายตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (Buddhism 4.0) ต้องมีการ
ท างานในเชิงรุกโดยการเข้าถึงต้ังแต่ชุมชนรอบวัด โรงเรียนโดยการส่งบุคลากรที่มีความสามารถ 
เพ่ือให้การเผยแผ่เกิดประสิทธผลสูงสุด 

2) การสร้างบุคลากรให้เพียงพอกับงาน ต้องมีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านทักษะการพูด การ
ใช้ภาษา การสื่อสาร ผนวกผสมผสานเข้ากับหลักความรู้ในทางพระพุทธศาสนา ให้แก่บุคลากรด้าน
การเผยแผ่ มีการจัดอบรมพระกรรมฐานแก่พระวิปัสนาจารย์ เพ่ือที่ให้ผู้ที่ท าหน้าที่เผยแ ผ่นั้นสามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) การขอความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ นั้น ทั้งภาครัฐและเอกชน ต้องมีการประสานงานขอ
ความร่วมมือมีการประชุมกันทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนเป็นไปโดยพร้อมเพียงกันในแต่ละ
ฝ่าย 
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4) ประชุมวางแผนเรื่องมีการจัดอบรม ปฏิบัติธรรม และสอนหลักศีลธรรมตามสถานศึกษา
ต่างๆ ให้แก่นักเรียน ประชาชนทั่วไป เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ธรรมะตามกระบวนการส่งเสริม
ศีลธรรมแนวใหม่ ประกอบด้วยการมีกิจกรรมที่เน้นการบรรยายแบบประยุกต์เรื่องรวบตัวที่สอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรม ที่ผสมหลักธรรมทั้งศาสตร์และศิลป์ ให้เข้าใจง่ายแก่การน าไปปฏิบัติ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือน าเสนอเพ่ือการัิััยครั้งต่อไป 
หากมีการท าวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในครั้งต่อท่าน ผู้วิจัยขอ

เสนอแนะการด าเนินการวิจัยในลักษณะต่อไปนี้ 
1) ควรศึกษาถึงปัญหาเชิงลึกและแนวทางแก้ปัญหาการพัฒนาการเผยเผ่พระพุทธศาสนา 
2) ควรศึกษาบทบาทของคณะสงฆ์ในแต่ละระดับตามชั้นปกครองที่มีผลต่อการพัฒนาการเผย

แผ่พระพุทธศาสนา 
3) ควรวิจัยในเรื่องการพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์  การใช้สื่อ 

เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
4) ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรเปลี่นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นการสอบถามจากผู้ เผยแผ่

เป็นผู้ที่ได้รับผลจากการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ เพ่ือให้ได้มุมมองที่แตกต่าง 
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บทคัเย่อ 
บทความนี้เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็น ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเสนาสนะกับ

ความเป็นมาตรฐาน ศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่มีต่อความเป็นมาตรฐานในการจัดการ
เสนาสนะของวัดบางนมโค อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี พบว่า 
พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อความเป็นมาตรฐานในการจัดการเสนาสนะภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการ
จัดการเสนาสนะกับความเป็นมาตรฐานมีความสัมพันธ์กันมาก ปัญหา อุปสรรค ป้ายบอกทางเริ่มมี
การใช้งานมานานเริ่มช ารุดและเสียหาย ห้องน้ าอยู่ไกลเกินไป  
ค าส าคัญ: มาตรฐาน;จการจัดการ; เสนาสนะ 

 
Abstract 

This article was to study the level of people's opinions, to compare the 
people's opinion and the problems, obstacles and recommendations for The 
Standardization of Internal Facility Management of Wat Bangnomko, Sena District, 
Ayutthaya Province, using Mixed Methods. Findings were the level of monks opinion 
on The Standardization of Internal Facility Management by overall were at height 
level. Analysis of the relationship of monks was at high level in all aspects. Problems 
and obstacles were that The signs have been in use for a long time  Start to become 
damaged and damaged, The bathroom is too far away. 
Keywords: Standardization; Management; Internal Facility. 
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บทน า  
ในสมัยครั้งพุทธกาล พระผู้มีพระภาคเจ้ายังมิได้ทรงบัญญัติเสนาสนะแก่ภิกษุทั้งหลาย และ

ภิกษุเหล่านั้นก็อยู่ในที่นั้น ๆ คือ ป่า โคนไม้ ภูเขา ซอกเขา ถ้ าเขา ป่าช้า ป่าชัฏ ที่แจ้ง ลอมฟาง ภิกษุ
เหล่านั้นออกจากที่อยู่นั้นๆ คือ ป่า โคนไม้ ภูเขา ฯ แต่เช้าตรู่ มีอาการเดินไปข้างหน้า ถอยกลับ แล
เหลียว คู้แขน เหยียดแขน น่าเลื่อมใส มีจักษุทอดลง สมบูรณ์ด้วยอิริยาบถ ฯ สมัยนั้น ราชคหเศรษฐี
ได้ไปสวนแต่เช้าตรู่ ได้แลเห็นภิกษุเหล่านั้นเดินออกจากที่อยู่นั้นๆ มีอาการเดินไปข้างหน้า ฯลฯ มีจักษุ
ทอดลง สมบูรณ์ด้วยอิริยาบถ ครั้นแล้วก็มีจิตเลื่อมใส จึงเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้น เรียนถามว่า ท่านเจ้า
ข้า หากข้าพเจ้าสร้างวิหารถวาย พระคุณเจ้าจะอยู่ในวิหารของข้าพเจ้าหรือไม่  ภิกษุเหล่านั้นตอบว่า 
ดูกรคหบดี พระผู้มีพระภาคยังมิได้ทรงอนุญาตวิหาร เศรษฐีกล่าวว่า ท่านเจ้าข้าถ้าเช่นนั้นพระคุณเจ้า
จงทูลถามพระผู้มีพระภาค แล้วแจ้งแก่ข้าพเจ้า ภิกษุเหล่านั้นรับค าของราชคหเศรษฐี แล้วเข้าไปเฝ้า
พระผู้มีพระภาคถวายบังคมนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง แล้วทูลถามว่า พระพุทธเจ้าข้า ราชคหเศรษฐี
ประสงค์จะสร้างวิหารถวาย ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะพึงปฏิบัติอย่างไรพระพุทธเจ้าข้า ฯ  ล าดับนั้น 
พระผู้มีพระภาคทรงท าธรรมีกถา ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้วรับสั่งกะ
ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเสนาสนะ 5 ชนิด คือ วิหาร 1 เรือนมุงแถบเดียว 1
เรือนชั้น 1 เรือนโล้น 1 ถ้ า 1 ฯลฯ (วิ.จู. (ไทย) 8/198-202/237.)  

เนื้อความจาก "วิภังคปกรณ์" กล่าวว่า “เสนาสนะ ได้แก่ เสนาสนะคือเตียงบ้าง เสนาสนะ 
คือต่ังบ้าง เสนาสนะคือที่นอนบ้าง เสนาสนะคือหมอนบ้าง เสนาสนะคือวิหารบ้าง เสนาสนะคือเพิง
บ้าง เสนาสนะคือปราสาทบ้าง เสนาสนะคือป้อมบ้าง เสนาสนะคือโรงบ้าง เสนาสนะคือที่เร้นลับบ้าง 
เสนาสนะคือถ้ าบ้าง เสนาสนะ คือโคนไม้บ้าง เสนาสนะคือพุ่มไม้ไผ่บ้าง หรือภิกษุยับยั้งอยู่ในที่ใด  
ที่นั้นทั้งหมด ชื่อว่า เสนาสนะ” (อภิ.วิ. (ไทย) 35/2/614) 

เสนาสนะผู้ใดที่ได้สร้างไว้พระพุทธองค์ทรงสรร เสริญว่า เป็นทานอันเลิศเพราะเหตุนั้นแล  
คนผู้ ฉลา ด เ ม่ือ เล็ งเห็ นปร ะโยชน์ ตน  พึงสร้ า งวิ ห า รอัน รื่น ร มย์ ให้ภิ ก ษุทั้งหลา ยผู้พหู สู ต  
อยู่ในวิหารนี้เถิด อนึ่งพึงมีใจเลื่อมใสถวายข้าว น้ า  ผ้า และเสนาสนะ อันเหมาะสมแก่พวกเธอ  
ในพวกเธอผู้ ซ่ือตรง เพร าะพวกเธอ ย่อมแสดงธร รม อันเป็ นเครื่องบรรเทา สรรพทุกข์แก่เข า  
เขารู้ทั่วถึงแล้ว จะเป็นผู้ไม่มีอาสวะ ปรินิพพานในโลกนี้ (วิ.จู.(ไทย) 7/ 87-89 /116) 

วัดบางนมโค อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวัดเก่าแก่ต้ังแต่ครั้งสมัยกรุงศรี
อยุธยา ได้มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงงานด้านการสาธรณูปการ  ทุกยุคสมัยเพ่ือให้เหมาะสมและ
รองรับศรัทธาจากประชาชนที่หลั่งไหลมาวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือนมัสการพระครูวิหารกิจจานุการ 
หรือหลวงพ่อปาน โสนนฺโท เกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงในสมัยที่ท่านยังมีชีวิต
อยู่ได้มีการพัฒนาวัดในด้านงานสาธารณูปการไว้หลายด้าน สิ่งที่ ก่อสร้างที่โดดเด่นและยังคงอยู่มา
จนถึงปัจจุบันได้แก่ อุโบสถที่มีการจัดท าชั้นใต้ดินเพ่ือให้ประชาชนสามารถลงไปชมกิจกรรมข้างล่างได้ 
ซ่ึงท่านได้แบ่งแนวคิดของศิลปกรรมภายในโบสถ์ไว้ 3 แนวคิดตามคติทางพระพุทธศาสนากล่าวคือ 
ด้านบนเพดานโบสถ์เป็นคติความเชื่อเรื่องสวรรค์ โดยมีภาพจิตกรรมบรรยายถึงสวรรค์ทั้ง 16 ชั้นตาม
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แนวคติทางพระพุทธศาสนา ช่วงกลางโบสถ์บริเวณหน้าต่าง และส่วนพ้ืนอุโบสถเป็นจิตกรรมเก่ียวกั บ
กิจการทั่วไปของทางวัด และบรรยากาศของศรัทธาประชาชนที่มีต่อวัดบางนมโค ส่วนชั้นล่าง หรือชั้น
ใต้ดินของอุโบสถ ได้มีการท าช่องลอดลงไปใต้อุโบสถ เพ่ือให้ประชาชนลงไปชมจิตกรรมที่บรรยาย
เก่ียวกับนรกขุมต่าง ๆ ตามคติทางพระพุทธศาสนา เพ่ือเป็นคติธรรมแก่ผู้ที่มาเยี่ยมชมอุโบสถให้เห็น
ถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เก่ียวกับความดี ความชั่ว กรรม การกระท า เราท ากรรมอันใดไว้จะ
ได้รับผลของกรรมนั้นสืบไป นอกจากนี้ยังมีสิ่งก่อสร้างเสนาสนะต่าง ๆ ยังมีหลงเหลืออยู่ เช่น ถังเก็บ
น้ าทรงกลม ที่มีการเจาะรู แล้วใส่กระจกก้ันไว้เพ่ือให้เห็นระดับน้ าที่ มีอยู่ภายในถังน้ า  ซ่ึงนับเป็นภูมิ
ปัญญาอันยอดเยี่ยมเม่ือมองย้อนกลับไปเม่ือประมาณร้อยกว่าปีที่ผ่านมา  

การพัฒนางานด้านสาธารณูปการ เม่ือพิจารณาตามแนวทางการพัฒนาวัดสู่ความเป็น
มาตรฐาน ที่ได้มีการก าหนดหลักการด าเนินการสาธารณูปการ ไว้ว่า ภารกิจที่วัดหรือพระภิกษุ
ด าเนินการเก่ียวกับการพัฒนาวัด ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม การบูรณปฎิสังขรณ์ในเขต
พุทธาวาส และเขตสังฆาวาส หรือกล่าวง่าย ๆ ก็คือ ภารกิจด้านการก่อสร้าง การซ่อมแซม การจัดให้
มีการบ ารุงดูแลรักษาถาวรวัตถุหรือสาธารณสมบัติของวัด เช่น การสร้างอุโบสถ วิหาร อาคารเรียน 
ศาลาการเปรียญ หอธรรม กุฏิ เมรุ การจัดการศาสนสมบัติให้เป็นไปด้วยดี ตลอดจนถึงการจัดท า
บัญชีเสนาสนะและศาสนสมบัติของวัดเป็นต้น (ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2554) ท าให้เห็น
ว่าวัดบางนมโค ได้มีกา รพัฒนาวัดไปในแนวทา งที่ไม่ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านกา ร
สาธารณูปการ อาทิเช่นเน้นการก่อสร้างถาวรวัตถุที่มีขนาดใหญ่ เพ่ือดึงดูดศรัทธาจากผู้ที่นิยมเลื่อมใส
ในเกจิอาจารย์ของทางวัด ซ่ึงไม่ได้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาวัดสู่ความเป็นมาตรฐาน ดังเช่น 
รายงานการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาวัดตามมาตรฐานของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติใน
จังหวัดนครปฐม ที่ผู้วิจัยได้บอกถึงปัญหาที่พบในการวิจัยว่างานด้านสาธารณูปการ ควรเล็งเห็นความ
จ าเป็นในการสร้างถาวรวัตถุ ที่เน้นประหยัดและเน้นสุขลักษณะ ทั้งยังรักษาสิ่งแวดล้อม (พระมหาเกริก
ชัย เริญไธสง, 2557) 

จากแนวทางและแนวคิดดังกล่าวผู้วิจัย จึงมีความประสงค์จะท างานวิจัยเรื่อง ความเป็น
มาตรฐานในการจัดการเสนาสนะของวัดบางนมโค อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือศึกษา
เปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ ที่มีต่อความเป็นมาตรฐานในการจัดการเสนาสนะของวัดบาง
นมโคและน าผลวิจัยที่ได้น าไปปรับปรุงวัดไปสู่ความเป็นมาตรฐานและเป็นแนวทางแก่วัดในอ าเภอ
เสนาในการพัฒนาปรับปรุงวัดสู่ความเป็นมาตรฐานต่อไป 

 
ััตถุประสงค์การัิััย 

1. เพ่ือศึกษาความเป็นมาตรฐานในการจัดการเสนาสนะของวัดบางนมโค อ าเภอเสนา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเสนาสนะกับความเป็นมาตรฐานในการจัดการ
เสนาสนะของวัดบางนมโค อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะที่มีต่อความเ ป็นมาตรฐานในการจัดการ
เสนาสนะของวัดบางนมโค อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
ัิธีการเ าเนินการัิััย 

รูปแบบการวิธีวิจัยเป็นแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) การวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  

ประชากร คือ พระสงฆ์ในอ าเภอเสนา ผู้วิจัยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) 
โดยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง (Sampling) มาจากพระสงฆ์ อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จ านวนทั้งหมด 525 รูป โดยใช้สูตรของ Taro Yamane (Yamane, Taro, 1970) ได้กลุ่มตัวอย่าง 
227 รูป 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณได้แก่ แบบสอบถาม  (Questionnaire) เชิงคุณภาพ 
ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล  คือ การหาความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาค่าความสัมพันธ์ (r) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จ านวน 8 รูป
หรือคน และใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา  

 
ผลการัิััย 

1.จผลการัิเคราะว์ระเับคัามคิเเว็นคัามเป็นมาตรฐานในการััเการเสนาสนะอายใน
ััเบางนมโคจ อ าเออเสนาจ ัังวััเพระนครศรีอยุธยา 
ตารางท่ีจ1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความเป็นมาตรฐานในการจัดการเสนาสนะภายในวัดบาง

นมโค อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม 
         (n=227) 

คัามเป็นมาตรฐานในการััเการเสนาสนะอายในััเ
บางนมโคจอ าเออเสนาจ ัังวััเพระนครศรีอยุธยา 

ระเับคัามคิเเว็น 
x̅ S.D. แปลผล 

1. ด้านบริเวณวัด  3.99 0.785 มาก 
2. ด้านการปรับปรุงพัฒนาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และ
ภูมิทัศน์ภายในวัด 4.05 0.705 มาก 

3. ด้านความสะอาด/ม่ันคงแข็งแรงของอาคารเสนาสนะ
ต่าง ๆ  4.00 0.731 มาก 

4. ด้านวัดมีสิ่งปลูกสร้าง และ อาคารเสนาสนะต่าง ๆ
เพียงพอและเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ สภาพสะอาด 
ม่ันคงแข็งแรง 

4.16 0.653 มาก 

อาพรัม 4.05 0.665 มาก 
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จากตารางที่ 1 พบว่า พระสงฆ์ในอ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความคิดเห็นต่อ
มาตรฐานในการจัดการเสนาสนะภายในวัดบางนมโค อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=4.05, S.D.= 0.665) เม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกด้าน  

2.จ ผลคัามสัมพันธ์ระวั่า งคัามเป็นมาตรฐานในการ ััเการ เสนาสนะอายใน  
ััเบางนมโคจ อ าเออเสนาจ ัังวััเพระนครศรีอยุธยาจ กับทฤษฎีจ 7s ของจMckinsey 
ตารางท่ีจ2 การหาค่าระดับความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นมาตรฐานในการจัดการเสนาสนะภายในวัด

บางนมโค อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จากตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นมาตรฐานในการจัดการเสนาสนะภายในวัด
บางนมโค อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการหาค่าความสัมพันธ์ Pearson พบว่า  
ค่า Significant Level มีค่าเท่ากับ 0.745ซ่ึงมากกว่า 0.005 นั่นคือ ความเป็นมาตรฐานในการจัดการ
เสนาสนะภายในวัดบางนมโค อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยากับทฤษฎี 7s ของ Mckinsey  
ในการจัดการเสนาสนะของวัดบางนมโค อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีความสัมพันธ์กัน
ปานกลาง 

โดยเม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) แล้วพบว่ามีค่า 0.745 ซ่ึงแสดงว่า ความเป็น
มาตรฐานในการจัดการเสนาสนะภายในวัดบางนมโค อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยากับ
ทฤษฎี 7s ของ Mckinsey มีความสัมพันธ์กันปานกลาง 

 

คัามสัมพันธ์ระวั่างคัามเป็นมาตรฐาน
ในการััเการเสนาสนะอายในััเบางนมโคจ  
อ าเออเสนาจัังวััเพระนครศรีอยุธยาจกับ
ทฤษฎีจ7s ของจMckinsey 

ทฤษฎีจ7s ของจ
Mckinsey 

คัามเป็นมาตรฐานใน
การััเการเสนาสนะ
อายในััเบางนมโคจ  
อ า เออเสนาจ ััง วัั เ
พระนครศรีอยุธยา 

ทฤษฎี 7s ของ 
Mckinsey 

Pearson 
Correlation 1 0.745 

Sig.(2-tailed)  0.000 
n 227 227 

ความเป็นมาตรฐาน
ใ น ก า ร จั ด ก า ร
เสน า สนะของวั ด
บา งนมโค อ า เภอ
เ ส น า  จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา 

Pearson 
Correlation 0.745 1 

Sig. (2-tailed) 0.000  

n 227 227 
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3.จปัญวาจอุปสรรคและข้อเสนอแนะจ ในการััเการเสนาสนะฯ 
ตารางท่ีจ3 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับความเป็นมาตรฐานในการจัดการเสนาสนะ

ภายในวัดบางนมโค อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
คัามเป็นมาตรฐานในการ
ััเการเสนาสนะ ปัญวา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

เ้านบริเัณััเ ป้ายเก่าช ารุดและเสียหาย ปรับปรุงและเพ่ิมป้ายแนะน า 
เ้านการพัฒนาปรับปรุงฯ ร้านค้าเก่าแก่, ที่พักไม่พอ รื้อถอนปรับปรุง,เพ่ิมเก้าอ้ี 
เ้านคัามสะอาเ/มั่นคง ถังขยะไม่เพียงพอ เพ่ิมจุดและท าแยกประเภท 
เ้านััเมีส่ิงปลูกสร้างฯ เพ่ิมห้องน้ า, อาคารไม้เก่า จัดท าห้องน้ าเพ่ิม 

จากตารางที่ 3 พบว่า ป้ายบอกทางมีการใช้งานมานาน เริ่มช ารุดและเสียหาย ควรมีนโยบาย
ปรับปรุงให้เรียบร้อย ห้องน้ าอยู่ไกลเกินไปและไม่เพียงพอจึงควรเพ่ิมเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว อาคาร
ไม้หลังเก่าเสื่อมโทรมและควรปรับปรุง ไม่ควรรื้อถอนสมควรอนุรักษ์ จุดทิ้งขยะควรเพ่ิมเพ่ือให้
เพียงพอและมีการแยกประเภทขยะเพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน 
 
ออิปรายผลการัิััย 

1. ด้านภาพรวม พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อความเป็นมาตรฐานในการจัดการเสนาสนะ
ภายในวัดบางนมโค อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมาก แสดงให้เห็นได้ว่าพระสงฆ์ในอ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการจัดการด้าน
บริเวณวัด ด้านการปรับปรุงพัฒนาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และภูมิทัศน์ภายในวัด ด้านความสะอาด / 
ม่ันคงแข็งแรงของอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ด้านวัดมีสิ่งปลูกสร้าง และ อาคารเสนาสนะต่าง ๆเพียงพอ
และเหมาะสม ต่อการใช้ประโยชน์ สภาพสะอาด ม่ันคงแข็งแรง จึงท าให้พระสงฆ์ส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นเก่ียวกับความเป็นมาตรฐานในการจัดการเสนานะของวัดบางนมโค อ าเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมาน อัศวภูมิ, (2559) ได้วิจัยเรื่อง “ความเป็น
มาตรฐา นและกา รจัดการความเลิศ” ผลการวิจัยพบว่า โ ดยภาพรวมอยู่ใ นระดับปานกลา ง  
เม่ือพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นมาตรฐานในการจัดการเสนาสนะภายในวัดบางนมโค 
อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการหาค่าความสัมพันธ์ Pearson พบว่า ค่า Significant 
Level มีค่าเท่ากับ 0.745 ซ่ึงมากกว่า 0.005 นั่นคือ  ความเป็นมาตรฐานในการจัดการเสนาสนะ
ภายในวัดบางนมโค อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยากับทฤษฎี 7 s ของ Mckinsey ในการ
จัดการเสนาสนะของวัดบางนมโค อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีความสัมพันธ์กันปาน
กลาง โดยเม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) แล้วพบว่ามีค่า 0.745** ซ่ึงแสดงว่า ความเป็น
มาตรฐานในการจัดการเสนาสนะภายในวัดบางนมโค อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
กับทฤษฎี 7s ของ Mckinsey มีความสัมพันธ์กันปานกลาง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาเกริกชัย 
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เริญไธสง, (2557) ได้วิจัยเรื่อง“แนวทางการพัฒนาวัดตามมาตรฐานของส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติในจังหวัดนครปฐม” ผลการวิจัยพบว่า  ระดับการพัฒนาวัดตามมาตรฐานของส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในจังหวัดนครปฐม ของกลุ่มตัวอย่าง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสาธารณูปการโดยรวม อยู่ในระดับมากทุกด้าน  

 
องค์คัามรู้ 

1. องค์คัามรู้ท่ีไเ้รับัากการัิััย 
ความเป็นมาตร ฐานในการจัดการเสนาสนะของวัดบางนมโค อ าเภอเสนา จั งหวัด

พระนครศรีอยุธยา” ท าให้ผู้วิจัยได้ค้นพบองค์ความรู้ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงตามแผนภาพ
ดังนี้  

 
คัามเป็นมาตรฐานในการััเการเสนาสนะอายในััเบางนม โคจอ าเออเสน าจ ััง วััเ
พระนครศรีอยุธยา 

 เ้านโครงสร้างการััเการองค์กร 1. ก าหนดโครงสร้างด้านสถาปัตยกรรม 2 . มีแผนบูรณาการ 
การตรวจสอบความม่ันคง 3. มีการวางแผนการปรับภูมิทัศน์ภายในวัดแนวคิด 

  เ้านระบบการท างาน 1. แบ่งความรับผิดชอบงานต่าง ๆ แก่พระ 2 . มีถังเก็บขยะมูลฝอย 
แบบแบ่งสี 3. จัดระบบการท าลายขยะมูลฝอย และความสะอาด 

   เ้านยุทธศาสตร์ขอองค์การ 1. วัดมีจุดเด่นสิ่ง ก่อสร้างเอก ลักษณ์ 2 . ก าหนดขนาดป้าย
ตามมาตรฐานของกรมทางหลวง 3. เน้นความสะอาด มีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิด 

    เ้านแนัการบริวาร 1. จัดงบประมาณ เพ่ืองานก่อสร้าง 2. มีการมอบ หมายงานการ
ดูแลรักษาวัด 3. ให้ความส าคัญกับสุขลักษณะเป็นหลัก 

     เ้านทักษะงาน 1. จัดพ้ืนที่ส าหรับนั่งพักผ่อน 2. การออกแบบสถาปัตยกรรมใหม่ๆ 
3. การตรวจสอบโครงสร้างสิ่งก่อสร้าง 

      เ้านบุคลากร 1. มีเกณฑ์การจัดสร้างเสนาสนะ 2. การจ้างพนักงานดูแลด้าน
ความสะอาด 3. พระสงฆ์มีความรู้ดูแล งานด้านเสนาสนะ 

       เ้านค่านิยมร่ัมกัน 1. ส่งเสริมประชาชนร่วมกันดูแลรักษาวัด 2. มีการ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 3. อนุเคราะห์สถานเพ่ือส่งเสริมทั้งภาครัฐ เอกชน 

 

อาพท่ี 1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
จากภาพที่1 พบว่า วัดควรมีการปรับปรุง ซ่อมแซมป้ายบอกทาง และท าเพ่ิมเติม ก าหนด

ขนาดป้ายให้ได้มาตรฐานกรมทางหลวง จัดเพ่ิมที่นั่งพักผ่อนหรือมุมสบาย เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว  
มีระบบก าจัดขยะ จุดทิ้งขยะและท าแบบแยกประเภท เพ่ิมถุงด ารอบบริเวณงาน ช่วงงานเทศกาล  
เก็บทุกคืนหลังงานเลิก เพ่ิมพนักงานดูแลความปลอดภัยทั้งเสนาสนะ และความปลอดภัยต่าง ๆ 
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อาคารที่เก่าควรรื้อถอนและอาคารเสนาสนะใดที่เป็นของเก่าควรได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์เพ่ือให้
เป็นเอกลัษณ์และควรค่าแก่การศึกษา 

2. องค์คัามรู้ท่ีไเ้สังเคราะว์ัากงานัิััย 
จากการศึกษาเรื่อง ความเป็นมาตรฐานในการจั ดการเสนาสนะภายในวัดบางนมโคฯ  

ท าให้ผู้วิจัยได้ค้นพบองค์ความรู้ใหม่จาการสังเคราะห์งานวิจัย แผนภาพดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาพท่ี 2 องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย SENA โมเดล 
ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ความรู้ที่ได้ ปรากฎเป็น SENA โมเดล ตามภาพที่  2 พิจาณาโดยเป็น

รายด้าน มีดังนี้ 
1.จรูปแบบจS (Style) องค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัยพบว่า วัดบางนมโคควร

มีการออกแบบสถาปัตยกรรมต่างๆ  ผสมผสานระหว่างศิลปวัฒนธรรม ที่ เป็นของเก่าและใหม่  
ให้มีความกลมกลืน กับสถาปัตยกรรมที่มีอยู่เดิมภายในวัด ควรมีการจัดท าป้ายประชาสัม พันธ์บริเวณ
ถนนสายหลัก โดยจัดท าเป็นป้ายไฟ LED ขนาด 2.5 x 6 เมตร จัดท ามุมพักผ่อนเป็นแบบขนาดเล็ก ๆ 
ไม่ใหญ่เกินไป ประมาณ 5x5 ตามจุดพักผ่อนต่างๆ โดยอาจใช้วัสดุเทียมหรือธรรมชาติผสม ท าระบบ
การจราจรภายในวัด โดยจัดระเบียบการจอดรถตามประเภทยานพาหนะ ก าหนดเส้นทางการวิ่ง ของ
ยานพาหนะตามประเภท และส่งเสริมความรู้แก่เยาวชนประชาชนรอบวัด ให้เกิดจิตส านึกร่วมกันใน
การดูแลรักษาวัด บ้าน โรงเรียน  

2.จการศึกษาจE (education) วัดควรมีการศึกษาเก่ียวกับการปรับภูมิทัศน์ หรือจัดให้มี
ผู้ช านาญการมาดูแลเป็นพิเศษทุก 4 เดือน เน้นความเป็นธรรมชาติที่ กลมกลืนกับศิลปวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนอาพที่จ . จองค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัย 

SENA 
Model 

S E 

N A 
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ส่งเสริมความรู้รักษา ธรรมชาติแก่เยาวชน ประชาชน ที่มาวัดปลูกจิตส านึกด้านความสะอาดศาสน
สถาน สาธารณประโยชน์ต่าง ๆ และให้ความรู้ด้านสุขลักษณะแก่บุคลากรภายในวัดเพ่ือร่วมกันดูแล
รักษาความสะอาดให้ถูกต้องตามหลักอนามัย 

3.จปัััุบันจN (Now) วัดบางนมโคควรมีเกณฑ์หรือหลักการท างานที่เป็นรูปธรรมด้าน
การรักษาความปลอดภัย ความม่ันคงของเสนาสนะต่าง ๆ โดยให้บุคลากรภายในวัด หรือจาก
ภายนอกที่มีความรู้ความสามารถมาตรวจสอบดูแลความม่ันคงของถาวรวัตถุต่าง ๆ เพ่ือความ
ปลอดภัยในการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้า ประปา ฐานรากอาคาร สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ หรือเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาตรวจสอบด้านความปลอดภัยทั้งสิ่งของ และความปลอดภัยในทรัพย์สินของ
ผู้ที่มาเยี่ยมเยียนวัด  

4.จััเจโบสถ์จA (Abbey) องค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัยพบว่า การสร้าง
ถาวรวัตถุต่าง ๆ เพ่ือให้เหมาะสมกับการใช้งานภายในวัด จ าเป็นต้องค านึงถึงวัตถุประสงค์ของ
สิ่งก่อสร้างนั้น ๆ ว่าสิ่งใดควรท าก่อน หรือหลัง เช่น วัดควร เพ่ิมปริมาณห้องน้ าตามจุดต่าง ๆเพ่ิมทาง
ลาดชันส าหรับผู้พิการ ราวบันได ให้เข้าอารยสถาปัตย์ การจัดสร้างก าแพงรั้วก้ันเขตแดนต่าง ๆ 
ระหว่างเขตพุทธวาส กับสังฆาวาสให้มีความชัดเจน การดูแลตรวจสภาพอุโบสถ วิหาร เจดีย์ต่าง ๆ  
ซ่ึงเป็นโบราณวัตถุ ว่ามีความม่ันคงแข็งแรง พร้อมใช้งาน หรือมีปัญหาใดที่ควรรีบเร่งแก้ไข จัดล าดับ
ความส าคัญแล้วจัดสรรงบประมาณเพ่ือบ ารุงดูแลรักษา  
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเะิงนโยบาย 
1.วัดควรมีนโยบายระบบการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดการบูรณาการกับภาคส่วนต่างๆ 

และชุมชน ในการแก้ไขปัญหาการจัดการเสนาสนะภายในวัด 
2. วัดในอ าเภอเสนา ควรส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวัดให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม

และเป็นระเบียบ โดยมีระบบติดตามประเมินผลรวมทั้งก าหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ท่ีชัดเจน 
3. วัดควรส่งเสริมสนับสนุนด้านการบูรณะปฏิสังขรณ์วัด เน้นคุณค่าความส าคัญทาง

ประวัติศาสตร์ เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของประชาชน 
ข้อเสนอแนะเะิงปฏิบัติ 
1. วัดควรเป็นผู้น าในด้านการบริหารจัดการ ร่วมกันกับทุกภาคส่วนเพ่ือให้เกิดความ

สามัคคี  
2. วัดควรเป็นผู้ริเริ่มรณรงค์การเก็บขยะมูลฝอย พัฒนาวัดโดยเน้นในด้านสุขอนามัย  
3. วัดควรต้ังคณะกรรมการเพ่ือบูรณะปฏิสังขรณ์วัด โดยมีผู้ เชี่ยวชาญช านาญเฉพาะด้าน

ในส่วนต่าง ๆ เป็นผู้ให้ค าปรึกษา 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการัิััยครั้งต่อไป 
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การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์แก่ผู้ต้องขังในเรือน  ัาัังวััเสระแก้ั* 
DISSEMINATION OF BUDDHISM BY BUDDHIST MONKS  
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บทคัเย่อ 
บทความนี้เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็น  เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ ต้องขัง ศึกษา

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์แก่ผู้ ต้องขังในเรือนจ า
จังหวัดสร ะแ ก้ว  เป็น กา รวิ จัย แบบผสา นวิ ธี พบว่า  ผู้ ต้อ งขั งมีค วามคิด เห็ นต่อการ เผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ภาพรวมอยู่ระดับมาก ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่าง
กัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ปัญหาและอุปสรรค คือเนื้อหาเข้าถึงยากไม่เหมาะกับความ
หลากหลายของผู้ต้องขัง ข้อเสนอแนะ คือท าความเข้าใจบริบทของเรือนจ าเพ่ิมมากขึ้น สอดแทรก
หลักธรรมะที่สามารถน าไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลังจากออกจากเรือนจ า 
ค าส าคัญ: การเผยแผ่พระพุทธศาสนา; พระสงฆ์; ผู้ต้องขัง; เรือนจ า  

 
Abstract 

This article was to study the level of Inmates opinions, compare of the 
Inmates opinion, problems, obstacles and recommendations for Dissemination of 
Buddhism by Buddhist Monks to Inmates at Sa Kaeo Provincial Prison, Methodology 
were mixed methods. Findings: the level of Inmates opinion on Dissemination of 
Buddhism by Buddhist monks by overview was at high level. Personal factors were 
different but the research hypothesis was rejected. Problems and obstacles were 
found that content difficulty access to understand, not suitable for diversified prison 
inmates. Recommendations: should be more making for understanding in context of 
the prison. Including Dhamma principles for behavior modification after the inmates 
discharged from prison. 
Keywords: Buddhism Dissemination; Monks; Prison Inmates; Prison 
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บทน า  
ปัญหาของนักโทษที่เพ่ิมขึ้นทุกปีเป็นการสะท้อนถึงสภาพของสังคมไทย ซ่ึงเห็นได้จากจ านวน

นักโทษในเรือนจ าของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560 มียอดสูงจนติดอันดับ 6 ของโลกมากเป็นอับดับ 3 
ของทวีปเอเชีย และ เป็นอันดับ 1 ของภูมิภาคอาเซียน ปัญหามากมายที่ตามมา อาทิเช่น งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับนักโทษ ถึงปีละเกือบหม่ืนล้านบาท/ปี, ปัญหาสิทธิมนุษยชน , ปัญหาสังคมยอมรับ
หลังจากพ้นจากเรือนจ า ปัญหาจาการรักษาพยาบาลฯลฯ และจากยอดสถิติในปี พ.ศ. 2562 ส ารวจ 
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองแผนงาน กรมราชทัณฑ์, 2562)  
มียอดรวมผู้ ต้องราชทัณฑ์ชาย/ หญิง ทั้งสิ้ นรวม 37 5,763 คน โดยแบ่ ง เป็นนักโทษเด็ดขา ด  
รวม 307,772 คน, ผู้ต้องขังระหว่าง อุทธรณ์–ฎีกา, ไต่สวน–พิจารณา, สอบสวน รวม 129,242 คน , 
เยาวชนที่ฝากขัง 61 คน, ผู้ถูกกักกัน 18 คน, ผู้ต้องกักขัง 3,291 คน (กรมราชทัณฑ์, 2562)  

ส าหรับกรมราชทัณฑ์ มีหน้าที่และวัตถุประสงค์การด าเนินงานคือ ควบคุมผู้ ต้องขังไว้ตามค า
พิพากษาของศาล และให้การแก้ไขฟ้ืนฟูเพ่ือพัฒนาให้คนที่ท าผิดเหล่านั้นให้กลับมาเป็นพลเมืองดีของ
สังคมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ไปในทางที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น (พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ , 2561)  
ซ่ึงกระบวนการดูแลผู้ต้องขังมีต้ังแต่เริ่มจนถึงสุดท้ายก่อนปลดปล่อยผู้ต้องขังออกจากเรือนจ า 

จังหวัดสระแก้วได้มีการเปิดให้พระภิกษุเข้าไปท าหน้าที่ช่วยอบรมเผยแผ่พระธรรมค าสั่งสอน
ในทางพระพุทธศาสนาแก่นักโทษเป็นประจ าทุกเดือน และร่วมกับโครงการเรือนจ า เรือนธรรมตาม
ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาและการอบรมผู้ต้องขัง ฉบับที่ 8 เรื่องการศึกษาและอบรมผู้ ต้องขัง 
ตามข้อบังคับกรมราชทัณฑ์ในด้านการศึกษา สาขาจริยศึกษา (ดาวเรือง หงษา , 2556) ได้แก่ การ
อบรมศีลธรรมจรรยา และหน้าที่พลเมืองดี โดยมีอนุศาสนาจารย์เจ้าหน้าที่ประจ าเรือนจ าเป็นผู้
พิจารณาคัดสรรตามความเหมาะสม ซ่ึงใช้วิจารณญาณตามที่อนุศาสน์แต่ละท่านพิจารณาเห็นสมควร
ตามหลักเกณฑ์ พระสงฆ์ที่ได้รับอาราธนานิมนต์ให้เข้าไปท าการอบรมเผยแผ่สั่งสอนแต่ละท่านมีความ
ช านาญในการอบรมเผยแผ่พระธรรมค าสอน มีความรู้แตกฉานในการเผยแผ่แตกต่างกัน ซ่ึงเรียกว่า 
ปฏิสัมภิทา 4 คือ  

1. อัตถปฏิสัมภิทา ปัญญาแตกฉานในอรรถ 2. ธัมมปฏิสัมภิทา ปัญญาแตกฉานในธรรม 3. 
นิรุตติปฏิสัมภิทา ปัญญาแตกฉานในทางนิรุกติ (ภาษา) และ 4. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา ปัญญาแตกฉาน
ในปฏิภาณ (โต้ตอบได้ทันทีทันควัน, แก้ปัญหาเฉพาะหน้า , ความคิดทันการ) พระพรหมคุณาภรณ์ 
(ป.อ.ปยุตฺโต, 2555) โดยนัยส าคัญนี้ คือผู้ที่ เผยแผ่อบรมแก่ผู้ ต้องขัง มีความเข้าถึงอรรถรสของ
หลักธรรม สามารถชักจูงผู้ต้องขัง ให้มีความสนใจจนเกิดปสาทสัทธา ความเชื่อที่ เป็นความเลื่อมใส
จากการได้ยินได้ฟัง แล้วน้อมน าไปประพฤติปฏิบัติต่อไป 

ผู้ต้องขังเม่ือได้รับการตัดสินคดีจนจบกระบวนการแล้ว จ าต้องถูกกุมขังซ่ึงตามกระบวนก าร
ถือว่าจบลง แต่สิ่งที่เป็นปัญหา คือ ความหลากหลายของผู้ต้องขังที่รวมกันอยู่ในเรือนจ า ผู้ ต้องขังแต่
ละราย มีปัจจัยพ้ืนฐานที่แตกต่างกันในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ อายุ เม่ือถูกน ามาให้อยู่ใน
สังคมเดียวกัน มีการฝึกหัดปฏิบัติตามกรอบที่กรมราชทัณฑ์ก าหนดกฎเกณฑ์ไว้ ซ่ึงหนึ่งในกิจกรรมที่
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กรมราชทัณฑ์ก าหนดไว้เพ่ือเป็นแนวทา งให้ผู้ ต้องขังได้รับการอบรม คือ การร่วมกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา อันเป็นการอบรมขัดเกลา กาย วาจา จิตใจ ให้เกิดความเกรงกลัว ความละอายใจต่อ
บาป และซาบซ้ึงในรสของพระธรรม โดยมีพระรัตนตรัยเป็นที่ พ่ึงภายในจิตใจ มุ่งที่จะไม่ให้กลับมา
กระท าผิดซ้ าอีก พระสงฆ์ในจังหวัดสระแก้วจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ก่อนที่จะเข้า
ไปเผยแผ่ ซ่ึงจะแตกต่างจากการที่มีศรัทธาญาติโยมทั้งหลายมาวัดเพ่ือปฏิบัติธรรม หรือการได้เข้าไป
แสดงธรรมเทศนาในที่ต่าง ๆ ประกอบกับการที่อนุศาสนาจารย์ได้มีการนิมนต์พระภิกษุจากที่ ต่าง ๆ 
ไม่ได้นิมนต์พระภิกษุซ้ าเป็นประจ า  

สารนิพนธ์เรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์แก่ผู้ต้องขังในเรือนจ าจังหวัดสระแก้ว 
เล่มนี้ผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่เพ่ือท าการวิจัยในส่วนการเผยแผ่ของพระสงฆ์ในเรือนจ าจังหวัดสระแก้วว่าจะ
เหมาะสมกับการที่จะน าไปใช้แก่ผู้ต้องขังหรือไม่ เพราะพิจารณาเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจและยังไม่มี
ผู้ใดเข้ามาท าการวิจัยในส่วนนี้ ว่าผู้ต้องขังมีความคิดเห็นอย่างไร ในการที่พระสงฆ์เข้าไปอบรมสั่งสอน
แก่ผู้ต้องขัง งานวิจัยเล่มนี้จึงแสดงให้เห็นว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของพระสงฆ์แก่ผู้ต้องขังใน
เรือนจ าจังหวัดสระแก้ว จะเป็นประโยชน์ต่อพระสงฆ์ที่จะเข้าไปเผยแผ่แก่ผู้ ต้องขังในเรือนจ าจังหวัด
สระแก้วต่อไป 

 
ััตถุประสงค์การัิััย  

1. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของผู้ต้องขังที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์
แก่ผู้ต้องขังในเรือนจ าจังหวัดสระแก้ว 

2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ ต้องขังที่ มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์แก่ผู้ต้องขังในเรือนจ าจังหวัดสระแก้ว จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

3. เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์
แก่ผู้ต้องขังในเรือนจ าจังหวัดสระแก้ว 

 
ัิธีเ าเนินการัิััย  

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มุ่งศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี ( Mixed Methods 
Research) โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัย คือ ผู้ ต้องขังในเรือนจ าจังหวัดสระแก้ว  
โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง จากสูตรของ Taro Yamane ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 333 คน จากผู้ ต้องขัง
ทั้งหมด 1,9 67 คน วิเคราะห์ข้อ มูล โดยหาความถี่  ( Frequency) ค่ าร้อยละ ( Percentage)  
หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบค่าที (t-test) 
และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) 
ในกรณีตัวแปรต้นต้ังแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป เม่ือพบว่ามีความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ค่าเฉลี่ยเป็นร ายคู่ ด้วยวิ ธีผล ต่างนัยส าคัญน้ อยที่ สุด (Least Significant Difference: LSD.)  
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24: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

และการวิจั ยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบกา รสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth 
Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จ านวน 8 รูปหรือคน และใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 

 
ผลการัิััย  

ผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญที่เก่ียวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์แก่ผู้ต้องขังในเรือนจ าจังหวัดสระแก้ว ตามวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้ 

1.จข้อมูลปััััยส่ันบุคคลของผู้ตอบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ 20 -30 ปี มีจ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 39.3  

มีการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มีจ านวน 290 คน คิดเป็นร้อยละ 87.1 มีระยะเวลาการต้องโทษ  
1 ปี-10 ปีมีจ านวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 70.9 ตามล าดับ  

2.จข้อมูลระเับคัามคิเเว็นของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์แก่ผู้ต้องขังใน
เรือน  ัาัังวััเสระแก้ั 
ตารางท่ีจ1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา   

ของพระสงฆ์แก่ผู้ต้องขังในเรือนจ าจังหวัดสระแก้ว โดยภาพรวม 
 (n=333) 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์แก่ผู้ต้องขัง 
ในเรือน  ัาัังวััเสระแก้ั  

ระเับคัามคิเเว็น 
x̅ S.D. แปลผล 

1. ด้านการเตรียมความพร้อมในการสอน  4.14 0.666 มาก 
2. ด้านการสร้างบรรยากาศการสอนให้ปลอดโปร่ง  3.95 0.704 มาก 
3. ด้านการสอนมุ่งเนื้อหา  4.10 0.674 มาก 
4. ด้านการสอนโดยเคารพ  4.21 0.607 มาก 
5. ด้านการใช้ภาษาสุภาพ นุ่มนวล เหมาะสม 4.26 0.672 มาก 
อาพรัม 4.13 0.586 มาก 

 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์แก่ผู้ ต้องขังฯ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

(x̅= 4.13, S.D.= 0.586) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านการใช้
ภาษาสุภาพ นุ่มนวล เหมาะสม ด้านการสอนโดยเคารพ ด้านการเตรียมความพร้อมในการสอน  
ด้านการสอนมุ่งเนื้อหา ด้านการสร้างบรรยายกาศการสอนให้ปลอดโปร่ง ตามล าดับ 
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 ผลการทเสอบสมมติฐานจ  
ตารางท่ีจ2จจผลสรุปโดยรวมการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของผู้ ต้องขังต่อการเผย

แผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ฯ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลตามสมมติฐานที่ 1–3 

จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบพบว่า ผู้ ต้องขังที่ มีอายุ การศึกษา และระยะเวลา
ต้องโทษ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์แก่ผู้ ต้องขังฯ โดยรวมไม่
แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
 ปัญวาจ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ตารางท่ีจ3 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์แก่

ผู้ต้องขังฯ  
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์แก่ผู้ต้องขัง ปัญวาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ด้านการเตรียมความพร้อม เนื้อหาที่เข้าถึงยาก ไม่เหมาะสม 
ไม่เข้ากับความหลากหลายของ
ผู้ต้องขัง 

ศึกษาถึงสภาพปัญหาทั่วไปของ
ผู้ต้องขังเพ่ิมมากขึ้น 

ด้านการสร้างบรรยากาศใน
การสอนให้ปลอดโปร่ง 

สถา นที่ แ สดงธร รม มี เสี ย ง
รบกวน 

คว ร มี ส ถา น ที่ ป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม
โดยเฉพาะ 

ด้านการสอนมุ่งเนื้อหา ต้องกา ร เนื้ อหา หลา กหลา ย 
เข้าใจง่าย ใกล้เคียงกับชีวิต เพ่ือ
น าไปปรับใช้ 

ควร ศึกษา หา ข้อ มูล  เ พ่ิมขึ้ น 
เ พ่ื อ ใ ห้ เ กิ ด ทั ก ษ ะ พ้ื น ฐ า น
ประกอบการแสดงธรรม 

ด้านการสอนโดยเคารพ ระยะเวลา ในกา รอบรม ถู ก
จ ากัด ควบคุมมากเกินไป ท าให้
มีเวลาน้อย 

ควรปรึกษาเรื่องระยะเวลาใน
การอบรมและ มีนาฬิกาให้ ดู
เวลา 

ด้ า นก า ร ใ ช้ ภ า ษา สุ ภ า พ 
นุ่มนวล เหมาะสม 

อยา กให้ พูดแบบสนุ กสนา น 
เข้าใจง่าย 

พระสงฆ์ควรมีการพูดคุยแบบ
เป็นกันเองมากขึ้น เพ่ือให้เกิด
บรรยากาศร่วม กับผู้ต้องขัง 

สมมติ
ฐาน ตััแปรต้น ตััแปรตาม ค่าจF Sig. ผลการศึกษา 

ยอมรับ ปฏิเสธ 
1. อายุ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ของพระสงฆ์ฯ 1.618 0.185 -  
2. การศึกษา การเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ของพระสงฆ์ฯ 1.915 0.148 -  
3. ระยะเวลา

ต้องโทษ 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์ฯ 1.299 0.275 -  
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ัากตารางท่ีจ3 พบว่าพระสงฆ์มีการเตรียมความพร้อมด้านความรู้ เม่ือได้รับหลักธรรม หรือ 
โจทย์ที่ทางเรือนจ าก าหนดมาให้แสดงในแต่ละครั้ง ค้นคว้าหาข้อมูล แล้วน ามาประยุกต์ให้ตรงกับ
ความต้องการของผู้ ต้องขัง เนื้อห าที่ เ ข้าถึ งยากไม่เหมา ะกับความหลา กหลา ยของผู้ ต้ องขั ง 
ข้อเสนอแนะ คือท าความเข้าใจบริบทของเรือนจ าเพ่ิมมากขึ้น สอดแทรกหลักธรรมะที่สามารถน าไป
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลังจากออกจากเรือนจ า พระสงฆ์ควรลดอคติ ความคิดที่ไม่ดีควรประพฤติตน
ให้เหมาะสม มีกิริยาอาการที่เรียบร้อย ไม่คึกคะนองเกินไป 

 ผลการสัมอาษณ์เะิงลึกจ  
พบว่าความพร้อมด้านความรู้  ทักษะทางการพูดพระสงฆ์ต้องค้นคว้าหาข้อมูลแล้วน ามา

ประยุกต์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ ต้องขัง สอดแทรกหลักการที่จะสามารถน าไปปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมหลังจากออกจากเรือนจ า ด้านการสร้างบรรยากาศในการสอนให้ปลอดโปร่ง พบว่าการใช้
วิธี ให้มีกิจกรรมร่วมก่อนการเผยแผ่หรือชวนพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด ต้ังค าถามปลายเปิดจะช่วย
ท าให้ผ่อนคลายได้ ด้านการสอนมุ่งเนื้อหา การเน้นเนื้อหามากบางครั้งก็ท าให้ผู้ต้องขังไม่สนใจในการ
รับฟัง กลับกลายเป็นการเพ่ิมความรู้สึกหนัก จึงควรปรับเนื้อหาที่จะท าให้เกิดความคิดที่จะก้าวต่อไป
ในการด าเนินชีวิต การใช้ภาษาท้องถิ่นสนทนาตามกาลโอกาสท าให้เกิดความใกล้ชิดแต่ควรระมัดระวัง
ค าพูดที่ไม่เหมาะสม ถ้าหากจะใช้ศัพท์ภาษาต่าง ๆ ควรมีการแปลความหมาย อธิบายให้ชัดแจ้ง  
การใช้หลักปรัชญาตะวันตกเข้ามาสอดแทรกจะท าให้ผู้ต้องขังมีโลกทัศน์มากขึ้น 

ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ต้องขังที่มีต่อ ปัจจัยส่วนบุคคลจ าแนกตามระยะเวลา
ต้องโทษ พบว่าผู้ต้องขังที่มีระยะเวลาต้องโทษต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์ในเรือนจังหวัดสระแก้ว โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน (F=1.299, Sig.=0.275) จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว้ 
 
ออิปรายผลการัิััยจ  

การวิจัยเรื่อง “การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์แก่ผู้ ต้องขังในเรือนจ าจังหวัด
สระแก้ว” โดยรวมทั้ง 5 ด้าน สามารถน ามาอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

ผู้ต้องขังมีความคิดเห็นต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์แก่ผู้ ต้องขังในเรือนจ า
จังหวัดสระแก้วโดยภาพรวมทั้ง 5 ด้าน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นได้ว่าพระสงฆ์ในจังหวัด
สระแก้ว มีการจัดการด้านการเตรียมความพร้อม ด้านการสร้างบรรยากาศในการสอนให้ปลอดโปร่ง 
ด้านการสอนมุ่งเนื้อหา ด้านการสอนโดยเคารพ ด้านการใช้ภาษาสุภาพ นุ่มนวล เหมาะสม จึงท าให้
ผู้ต้องขังโดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาฯ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนภัทร 
วางอภัย, (2560) ได้วิจัยเรื่อง “การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ส าหรับผู้ต้องขังที่ มีแนวโน้มกระท า
ผิดซ้ า ของเรือนจ าพิเศษกรุงเทพฯ” ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือจ าแนก
เป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์แก่ผู้ ต้องขังในเรือนจ า
จังหวัดสระแก้ว โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ การศึกษา ระยะเวลาที่ ต้องโทษเพ่ือ
น าไปสู่การตอบสมมติฐานที่ต้ังไว้ ซ่ึงสามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี้ 

สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้ต้องขังที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาฯ  
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว้ แสดงให้เห็นว่าผู้ต้องขังที่ มีอายุต่างกัน 
ไม่มีผลท่ีแตกต่างกันในการ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สวัสด์ิ จิรัฏฐิติกาล , (2554) ได้วิจัยเรื่อง 
“การปฏิบัติธรรมของผู้ต้องขังในเรือนจ ากลางคลองเปรม” ผลการวิจัยพบว่า ผู้ ต้องขังที่ มีอายุต่างกัน  
มีความคิดห็นต่อการเผยแผ่ในเรือนจ าไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

สมมติฐานข้อที่ 2 ผู้ต้องขังที่มีการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ฯโดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย แสดงให้เห็นว่าผู้ต้องขังที่มีการศึกษาต่างกันไม่มี
ผลท่ีแตกต่างกันซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชเนตตี ทินนาม, (2560) ได้วิจัยเรื่อง“โครงการจากใจสู่
ใจ: นวัตกรรมการสร้างการเปลี่ยนแปลงภายในเพ่ือปฏิรูปภายนอก” ผลการวิจัยพบว่า ผู้ ต้องขังที่ มี
การศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการเผยแผ่ในเรือนจ าไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

สมมติฐานข้อที่ 3 ผู้ ต้องขังที่ มีระยะเวลาต้องโทษต่างกัน มีความคิดเห็นต่ อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาฯ โดยรวมไม่แตกต่างกัน ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย แสดงให้เห็นว่าผู้ ต้องขัง
ที่มีระยะเวลาต้องโทษต่างกัน ไม่มีผลท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  พระครูนรนาถเจติ
ยาภิรักษ์ (ชูศรี) และคณะ, (2561) ได้วิจัยเรื่อง“รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกของพระ
ธรรมทูต สายอินเดีย-เนปาล ตามหลักพุทธจิตวิทยา” ผลการวิจัยพบว่าผู้ต้องขังที่มีระยะเวลาต้องโทษ
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยส าหรับผู้ต้องขังที่ มีแนวโน้มกระท าผิด
ซ้ าไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
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องค์คัามรู้ 
1)จองค์คัามรู้ท่ีไเ้รับัากการัิััย 
ผู้วิจัยน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาพท่ีจ1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย คือ พระสงฆ์ที่เข้าไปเผยแผ่แก่ผู้ต้องขังฯ  ควรมีการเตรียม

ความพร้อม มีทักษะการพูด ต้องพยายามท าใ ห้เกิดบรรยา กาศที่ครึกครื้น ลดความตึงเครีย ด 
ให้ความรู้สึกว่าไม่ได้ถูกบังคับมาอบรม เนื้อหาหลักธรรมมุ่งเรื่องกรรม บาปบุญคุณโทษ สามารถ
น าไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้จริง พระสงฆ์ที่อบรมควรลดอคติ มีกิริยาอาการที่เรี ยบร้อยไม่คึกคะนอง
เกินไป ถ้าจะใช้ภาษาท้องถิ่นบางครั้งก็เหมาะสม และการใช้ค าศัพท์ต่าง ๆ ควรมีการแปลเพ่ือให้เข้าใจ
ตรงกัน 

 
 
 
 

 

-มีความรู้ความ
เข้าใจในงานเผยแผ่ 
และปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี 
-เตรียมเนื้อหาใน
การเผยแผ่แก่
ผู้ต้องขัง 
-แต่ละท่านมีการ 
เตรียมการด้าน
เนื้อหาให้สอดคล้อง
กัน 
-ควรมีการต้ังกลุ่ม
หรือองค์กร เพ่ือ
ความชัดเจนในการ
ด าเนินงานด้านการ
เผยแผ่แก่ผู้ต้องขัง 

ด้านการเตรียมความ
พร้อมในการสอน 

ด้านการสร้างบรรยากาศ
ให้ปลอดโปร่ง 

ด้านสอนมุ่ง
เนื้อหา 

ด้านการสอนโดย
เคารพ 

ด้านการใช้ภาษาสุภาพ 
นุ่มนวล เหมาะสม 

-ควบคุมบรรยายกาศ
ในระหว่างการเผยแผ่ 
-จัดกิจกรรมการสอน
ให้มีความเพลิดเพลิน
และไม่ตึงเครียด 
-ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมกับผู้ต้องขัง 
-พระสงฆ์ควรใส่ใจ
ผู้ต้องขังในขณะ
แสดงธรรม และ
สังเกตุปฏิกิริยาของ
ผู้ต้องขังว่าเป็นไป
ในทางใด 
-การมอบหมายงานใน
ด้านธรรมศึกษาควร 
ออกแบบให้เหมาะสม  

-ให้ผู้ต้องขังเข้าใจ
หลักธรรมและ
สามารถน าไปพัฒนา
ตนเอง 
-จัดล าดับเนื้อหาและ
ค าสอนที่ไม่กระทบ
ตนและผู้อ่ืน 
-แบ่งล าดับ
ความส าคัญ ของ
เนื้อหาที่เผยแผ่ 
-ร่วมมือกันระหว่าง
เรือนจ ากับพระสงฆ์
ในการออกแบบบ
เนื้อหาหลักสูตร การ
เรียนการสอน  

-เคารพสถานที่ และ
ผู้ต้องขัง โดยปฏิบัติ
ตนให้เหมาะกับสมณ
สารูป 

-รับผิดชอบในการเผย
แผ่ตามก าหนดเวลา
ที่ได้รับมอบหมาย 

-วางแผนงานสอดคล้อง
กับเจ้าหน้าที่ และ
ผู้ต้องขัง ไม่ให้เกิน
เวลาตารางประจ าวัน 

- ผลการสอบวัดความรู้
ไม่ได้เป็นเคร่ืองแสดง
ถึง ความเข้าในใจใน
หลักธรรม  

-ใช้ถ้อยค า ที่ง่ายต่อ
การรับฟัง 

-ใช้กิริยา ที่เหมาะสม 
-การมอบหมายงาน
โดยใช้ถ้อยค าที่
เหมาะสม 

-การวางแผนการอบรม
หรือการเรียนการ
สอนควรค านึงถึง 
ความเข้าใจในการใช้
ภาษาของผู้ต้องขัง
ด้วย 

-พระสงฆ์ควรควบคุม
ค าแปลค าศัพท์ที่ใช้
ในการอบรม 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ แก่ผู้ต้องขังในเรือนจ าจังหวัดสระแก้ว 
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2) องค์คัามรู้ท่ีไเ้สังเคราะว์ัากงานัิััย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาพท่ีจ2 องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 
องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัยการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์แก่ผู้ ต้องขัง

ในเรือนจ าจังหวัดสระแก้ว อธิบายได้ว่าด้านการเตรียมความพร้อม P (Preparation) องค์ความรู้จาก
การสังเคราะห์ที่ได้คือ เริ่มต้น (start) การเปลี่ยนแปลงการด าเนินชีวิต ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่าง ๆ  
ที่ไม่ดี เพ่ือด าเนินชีวิตที่เป็นสุข ด้านการสอนให้ปลอดโปร่ง (Atmosphere) ได้องค์ความรู้ใหม่ คือ 
จุดสูงสุด(Ultimate) ซ่ึงเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา คืออยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองให้เป็นที่ยอมรับ
ของสังคม ต้องการที่จะมีชีวิตเป็นปกติสุข ด้านการสอนมุ่งเนื้อหา (content) ได้องค์ความรู้ใหม่คือ 
ทุกวัน (Dairy) สิ่งเหล่านี้เกิดจากการฝึกหัดปฏิบัติเป็นประจ าจนเกิดความต้ังม่ันในการท าความดีอย่าง
สม่ าเสมอ ค่อยซึมซับและออกจากใจ ด้านความเคารพ (Respect) คือ นิสัย (Habitual) เม่ือมีการท า
เป็นประจ าสม่ าเสมอจะสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ดีเหล่านั้น ท้ายที่สุ ดจะกลายเป็นนิสัยที่ ดีคอย
ติดตามตัวตลอดไป ด้านการใช้ภาษาสุภาพ นุ่มนวล เหมาะสม (Polite Language ) คือ เม่ือค่อยๆ 
อบรมขัดเกลาจิตใจแล้วก็จะท าให้เกิดความบริสุทธิ์  I (Innocent) ท้ังทางกาย วาจา และใจ มีสติ 
สัมปชัญญะ รู้จักคิดก่อนท า คิดก่อนพูด และพูดโดยให้สุภาพเหมือนเช่นที่ต้องการให้ผู้ อ่ืนปฏิบัติต่อตน
เช่นกัน 

 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะเะิงนโยบาย 
1. พระสงฆ์จังหวัดสระแก้วควรร่วมมือกันจัดต้ังกลุ่ม โดยมีนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม  

ในการส่งเสริ มพระสงฆ์เพ่ือการเผยแผ่ ฯ ก าหนดเป็ นหลักสูตรส า หรับการเผยแผ่เฉพาะด้า น  
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     2. มีนโยบายในการติดตามและประเมินผลการเผยแผ่ทุกระยะ 3. กลุ่มหรือคณะท างาน
ควรวางแผนงานให้กับผู้ปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและน าไปปฏิบัติได้  

ข้อเสนอแนะเะิงปฏิบัติการ 
1. พระสงฆ์กลุ่มพระเผยแผ่ฯ จังหวัดสระแก้วควรต้ังหลักสูตรการอบรมการเผยแผ่  

แก่ผู้ต้องขัง 2. ควรมีการอบรมส่งเสริมเพ่ิมทักษะ ความรู้ ด้านการเผยแผ่แก่ผู้ ต้องขังเฉพาะด้าน  
แก่พระเผยแผ่ 3. ควรจัดต้ังคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลงาน  

ข้อเสนอแนะเพ่ือการัิััยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษากลยุทธ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์แก่ผู้ ต้องขังในเรือนจ า  
2. ควร ศึกษาเปรียบเทียบพระสงฆ์ที่ เข้า มาเผยแผ่ ที่ มีอ ายุ พรรษา วุฒิการศึกษา  

ว่ามีระดับความคิดเห็นต่อการเผยแผ่แก่ผู้ต้องขังในเรือนจ าแตกต่างกันหรือไม่ หลังจากผ่านการอบรม 
การบรรยายธรรม หรือการเรียนการสอน เพ่ือน าผลท่ีได้ไปพัฒนาบุคลากรคณะสงฆ์ต่อไป 

3. ควรศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการเผยแผ่ของพระสงฆ์ในจังหวัดสระแก้ว 
ว่ามีคุณสมบัติ ความพร้อม ทักษะ ที่เหมาะควรแก่การเผยแผ่หรือไม่ 
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การพัฒนาการััเการศึกษาธรรมศึกษาของคณะสงฆ์ 
อ าเออเมืองเพะรบุรีจ ัังวััเเพะรบุรี* 

EDUCATION MANAGEMENT DEVELOPMENT IN DHAMMA STUDY OF SANGKHA 
ADMINISTRATION IN MUEANG DISTRICT, PHETCHABURI PROVINCE 

พระธรรมธรถิรามจสีลเตโะจ(อาศัย)  
Phrathammathornthiram  Stlatejo (Arsai) 

E-mail: Phiraphon.8987@gmail.com 
บทคัเย่อ 

บทความนี้เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็น เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระดับการพัฒนาการจัดการ เ พ่ือศึกษา
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะการพัฒนาการจัดการศึกษาธรรมศึกษาของคณะสงฆ์อ าเภอเมือง  จังหวัด
เพชรบุรี เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี พบว่า สภาพการพัฒนาการจัดการศึกษาธรรมศึกษาของคณะสงฆ์โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย  ปัญหาและ
อุปสรรค คือครูที่เป็นพระภิกษุสามเณรสอนธรรมศึกษายังมีจ านวนน้อย ที่สอนอยู่ ก็สอนหลายวิชา ขาดการสรร
หาบุคลากรที่เหมาะสมในการสอน วิชาที่เก่ียวกับธรรมะขาดบุคลากรที่ มีความรู้ความสามารถ ทักษะและวิธีการ
สอนที่ทันสมัย ใช้วิธีการสอนแบบไม่ทันสมัย ไม่มีเทคนิคใหม่ ๆ ท าให้ขาดความน่าสนใจในการเรียน  ดังนั้นไ ด้แก่ 
เพ่ิมบุคลากรที่ท าหน้าที่สอนพระปริยัติธรรมให้มากขึ้น แยกสอนตามรายวิชาไปสรรหาครูที่ท าหน้าที่สอนพระ
ปริยัติธรรมรุ่นใหม่เพ่ิมขึ้น โดยทดสอบวัดความรู้ และทดลองปฏิบัติหน้าที่การสอนจริง  ส่งครูที่ท าหน้าที่สอนให้
ได้รับการพัฒนาด้านความรู้ ทักษะ วิธีการสอน ให้ได้รับการอบรมเรียนรู้รูปแบบวิธีการสอนที่ทันสมัย  
ค าส าคัญ: การพัฒนา; การจัดการ; ธรรมศึกษา 
Abstract 
 This article was a study of opinions level, comparison level of managing development, 
and study problems, obstacles and suggestions to develop the management of Dhamma study 
of monks’ administration in Mueang District, Phetchaburi Province. This was a mix -method 
research, found that the condition of the development of Dhamma education management in 
general was at a high level, different personal factors had different opinions and therefore 
rejected the research hypothesis. The problem and obstacle was that the teachers who teach 
Dhamma studies were still a small number, lack of recruiting the right person to teach with 
knowledge, skills, and modern teaching methods which make the lack of interest in learning. 
Therefore, the suggestion was to increase the number of new personnel by testing the 
knowledge and experimenting with the actual teaching duties, providing them a training to 
develop their knowledge, skills, and modern teaching method. 
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32: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

Keywords: development, management, Dhamma study 
บทน าจ 
 สถาบันพระพุทธศาสนากับการศึกษามีความเก่ียวเนื่องกันมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  เพราะ
ในอดีตวัดเป็นศูนย์กลางของการศึกษาของทุกชนชั้นไม่ว่าจะเป็นเชื้อพระวงศ์  บุตรหลานขุนนาง 
คหบดี จนกระทั่งถึงราษฎรทั่วไปสถาบันพระพุทธศาสนากับการศึกษามีความเก่ียวเนื่องกันมาต้ั งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน เพราะในอดีตวัดเป็นศูนย์กลางของการศึกษาของทุกชนชั้นไม่ว่าจะเป็นเชื้อพระ
วงศ์ บุตรหลานขุนนาง คหบดี จนกระทั่งถึงราษฎรทั่วไป 
 ปัจจุบันโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษใน
การจัดการศึกษา อยู่ในกลุ่มประเภทโรงเรียนเฉพาะทาง เนื่องจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนก
สามัญศึกษา มุ่งเน้นการจัดการศึกษาสาหรับพระภิกษุสามเณร เพ่ือสร้างศาสนทายาทท่ีมีคุณภาพที่จะ
สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญก้าวหน้า  อยู่ใต้การก ากับดูแลของมหาเถรสมาคม  และมี
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนส่งเสริม  ใช้ระเบียบสานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
 จากประเด็นที่กล่าวข้างต้น  จึงเป็นมูลเห ตุจูงใจให้ผู้วิจัยท าการศึกษาวิจัยเรื่อง กา ร
พัฒนาการจัดการศึกษาธรรมศึกษาของคณะสงฆ์อ าเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี อันจะเกิด
ประโยชน์ในการศึกษาธรรมศึกษาต่อไป 
 

ััตถุประสงค์ของการัิััย 
1. เพ่ือศึกษาสภาพการพัฒนาการจัดการศึกษาธรรมศึกษาของคณะสงฆ์อ าเภอเมืองเพชรบุรี 

จังหวัดเพชรบุรี   
2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระดับการพัฒนาการจัดการศึกษาธรรมศึกษาของคณะสงฆ์อ าเภอ

เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาธรรมศึกษา

ของคณะสงฆ์อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
 

ัิธีการเ าเนินการัิััย 
 รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณก าหนดการวิจัย
เชิงส ารวจเก็บข้อมูลจากนักเรียนที่เรียนธรรมศึกษา ในอ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ 
ได้แก่ โรงเรียนในอ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี คือ สังกัดโรงเรียนปริยัติรังสรรค์ และโรงเรียน
สุวรรณรังสฤษด์ิวิทยาลัย จ านวน 420 คน (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเขต 1  จังหวัดเพชรบุรี , 
2562) ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ , 2551) ได้
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 205 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดย
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
จ านวน 7 คน เลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญแบบเจาะจง และวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
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ผลการัิััย 
 1.จผลการศึกษาระเับคัามคาเวัังของการพัฒนาการััเการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรมศึกษาของคณะสงฆ์ัังวััเเพะรบุรี 
ตารางท่ีจ2  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคาดหวังของการพัฒนาการจัด
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี โดยรวม 

  (n=205)  
การพัฒนาการััเการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก
ธรรมศึกษาของคณะสงฆ์ัังวััเเพะรบุรี 

ระเับคัามคาเวััง 
𝐱𝐱 S.D. การแปลผล 

ด้านครูสอน 4.02 0.293 มาก 
ด้านวิธีสอน 3.96 0.350 มาก 
ด้านองค์ประกอบของชุมชน 4.01 0.330 มาก 
โเยรัม 4.00 0.248 มาก 
 จากตารางที่ 1 พบว่า การพัฒนาการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมศึกษาของคณะ
สงฆ์จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก (=4.00, S.D.=0.248) เม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า 
อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านครูสอน ด้านองค์ประกอบของชุมชน ด้านวิธีสอน ตามล าดับ 
 
 2. ผลการเปรียบเทียบระเับคัามคาเวัังของการพัฒนาการััเการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมแผนกธรรมศึกษาของคณะสงฆ์ัังวััเเพะรบุรีจ โเย  ัาแนกปััััยส่ันบุคคลจ  
ตารางท่ีจ2 สรุปผลการเปรียบเทียบระดับความคาดหวังที่มีต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาพระ
ปริยัติธรรมแผนกธรรมศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี โดยจ าแนกปัจจัยส่วนบุคคล  

ปััััยส่ันบุคคล t-test F-test Sig. ผลการทเสอบสมมติฐานการัิััย 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

เพศ 1.793  0.074   
อายุ  1.347 0.262   
ระดับชั้น  0.262 1.347   
วุฒิการศึกษา  2.596 0.054   
 จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบพบว่า การพัฒนาการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก
ธรรมศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี เพศ อายุ ระดับชั้น วุฒิการศึกษา โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึง
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
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 3. ปัญวาจอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียักับคัามคาเวัังของการพัฒนาการััเ
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมศึกษาของคณะสงฆ์ัังวััเเพะรบุรี 
ตารางท่ีจ3  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาการจัดการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมแผนกธรรมศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี 
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง
สมาะิกสอาผู้แทนราษฎร ปัญวา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ด้านครูสอน ครู ที่ ส อนพระปริ ยั ติ ธ ร รมมี
จ านวนน้อย ที่สอนอยู่ ก็สอน
หลายวิชา 

เพ่ิมบุคลากรที่ท าหน้าที่สอนพระ
ปริยัติธรรมให้มากขึ้น แยกสอน
ตามรายวิชาไป 

ด้านวิธีสอน ใช้วิธีการสอนแบบไม่ทันสมัย 
ไม่มี เทคนิ คใหม่ๆ ท า ให้ ขา ด
ความน่าสนใจในการเรียน 

พัฒนา รู ป แบบวิ ธี ก า ร สอน ใ ห้
ทั น ส มัยมา กขึ้ น จ ะไ ด้น า มา ใช้
พัฒนาให้ผู้ เรี ยนเกิดควา มสนใจ
มากยิ่งขึ้น 

ด้านองค์ประกอบชุมชน สถานที่เรียนอยู่ที่แออัด ไม่สงบ 
และมีเสียงรบกวนจากภายนอก 

จัดสถานที่เ รียน ให้เหมาะสม มี
อากา ศถ่าย เทสะดวก  ไม่มี เสีย ง
รบกวนจากภายนอก 

จากตารางที่ 3  พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม ต้องการผู้แทนราษฎร เขตเลือกต้ังที่ 1 
จังหวัดชัยภูมิ ที่มีคุณลักษณะ ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 

ด้านครูสอน ครูที่สอนพระปริยัติธรรมมีจ านวนน้อย ที่สอนอยู่ก็สอนหลายวิชาเพ่ิมบุคลากรที่
ท าหน้าที่สอนพระปริยัติธรรมให้มากขึ้น แยกสอนตามรายวิชาไปด้าน 

ด้านวิธีสอน ใช้วิธีการสอนแบบไม่ทันสมัย ไม่มีเทคนิคใหม่ๆ ท าให้ขาดความน่าสนใจในการ
เรียนพัฒนารูปแบบวิธีการสอนให้ทันสมัยมากขึ้นจะได้น ามาใช้พัฒนาให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจมาก
ยิ่งขึ้น 

ด้านองค์ประกอบชุมชน สถานที่เรียนอยู่ที่แออัด ไม่สงบ และมีเสียงรบกวนจากภายนอก
จัดสถานที่เรียนให้เหมาะสม มีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก 
 
ออิปรายผลการัิััย 

การพัฒนาการจัดการศึกษาธรรมศึกษาของคณะสงฆ์อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญและน่าสนใจและน ามาอภิปรายดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาการจัดการศึกษาธรรมศึกษาของ
คณะสงฆ์ในอ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

การพัฒนาการจัดการศึกษาธรรมศึกษาของคณะสงฆ์อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การพัฒนาการจัดการศึกษาธรรม
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ศึกษาของคณะสงฆ์อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก คือ ด้านครู
สอน ด้านวิธีสอน ด้านองค์ประกอบของชุมชนอยู่ในระดับมากทุกด้าน เห็นได้ว่าสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พระมหาสุรชาติ สิริเตโช (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาความคิดเห็นต่อการเรียนการสอน
ธรรมศึกษาของนักเรียนในเขตต าบลหนองแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด” ผลการวิจัยพบว่า  

1) หลักสูตรธรรมศึกษาและวิธีการสอนของพระภิกษุที่ท าการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนใน
เขตต าบลหนองแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมและรายด้าน มีระดับความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากอยู่  4  ด้าน โดยเรียงล าดับตาม
ค่าเฉลี่ยจากสูงไปหาต่ า คือ ด้านการเรียนการสอน ด้านบุคลิกภาพของภิกษุผู้สอนธรรมศึกษา ด้าน
เนื้อหาของหลักสูตร และด้านการวัดและการประเมินผล 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนธรรมศึกษาของนักเรียนในเขตต าบล
หนองแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ด้านเนื้อหาของหลักสูตร ปรากฏว่าวุฒิภาวะของ
นักเรียนยังมีความไม่พร้อมกับเนื้อหาวิชาที่ยากเกินไป หลักสูตรมีเนื้อหาสาระที่เข้าใจยาก เนื้ อหาวิชา
ที่ท าการสอนมากเกินไป ศัพท์ภาษาธรรมะในหลักสูตรที่ใช้สอนมีมากเกินไป ด้านบุคลิกภาพของภิกษุ
ผู้สอนธรรมศึกษา ส่วนมากมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับบุคลากรในโรงเรียนน้อยเกินไป การใช้วาจาที่ไม่
ส ารวม การแสดงกิริยามารยาทไม่เหมาะสม ด้านการเรียนการสอน การด าเนินการสอนไม่ค่อยแม่นย า
ในเนื้อหาวิชาที่ท าการสอน ด้านการวัดและการประเมินผล ควรจัดท าแบบทดสอบ เพ่ือเป็นการฝึกหัด
และทบทวนบทเรียนให้เหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของนักเรียนเป็นระยะๆ  

2. ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นการพัฒนาการจัดการศึกษาธรรมศึกษาของคณะ
สงฆ์อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

การพัฒนาการจัดการศึกษาธรรมศึกษาของคณะสงฆ์อ าเภอเมืองเพชรบุรี โดยจ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษาธรรมศึกษา ที่แตกต่างกัน มีความ
คิด เห็ น ต่อกา ร พัฒนา กา รจั ดกา ร ศึกษา ธร รมศึกษา ของคณะสง ฆ์ อ า เภอ เ มือง เพชรบุ รี 
ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิไลพร เสาวภา  (2552) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องพุทธศาสน
สุภาษิต หลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรี” ผลการวิจัยพบว่า  

1) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องพุทธศาสนสุภาษิต หลักสูตรนักธรรม
และธรรมศึกษาชั้นตรี คิดจากค่าคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมของกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสองกลุ่มรวมกัน คิดเป็นร้อยละ 89.83 หรือสรุปได้ว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่
พัฒนาขึ้น และน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง มีประสิทธิภาพ 89.83/88.61 ที่ก าหนดไว้ในสมมติฐานข้อที่ 
1 

2) ความคงทนในการเรียนของผู้เรียนหลังจากที่ได้เรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง 
พุทธศาสนสุภาษิต หลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรีที่พัฒนาขึ้น คิดจากค่าคะแนนเฉลี่ ยของ
การท าแบบทดสอบรวมแบบสุ่มของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มรวมกัน ลบด้วยคะแนนเฉลี่ยของการท า
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แบบทดสอบรวมหลัง 7 วัน ของกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มรวมกัน คิดเป็น 8.61 % มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพัน์อย่างง่ายแบบเพียร์สัน เท่ากับ 0.08 หรือสรุปได้ว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่
พัฒนาขึ้น และเม่ือน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง มีความคงทนทางการเรียนลดลงไม่เกิน 10 % ตามที่
ก าหนดไว้ในสมมติฐานข้อที่ 2  

3) ผลจากการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนหลังจากที่ได้เรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วน
สอนเรื่อน พุทธศาสนสุภาษิต หลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษาชั้ นตรีที่พัฒนาขึ้น ปรากฏว่าระดับ
ความพึงพอใจของผู้เรียนทั้งสองกลุ่มรวมกันอยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.97 ซ่ึงอยู่
ในระดับมา ตรงตามที่ก าหนดไว้ในสมมติฐานข้อที่ 3 
องค์คัามรู้ัาการัิััยจ  
 การัิััยเรื่องจการพัฒนาการััเการศึกษาธรรมศึกษาของคณะสงฆ์อ าเออ เมืองเพะรบุรีจ
ัังวััเเพะรบุรี ผู้ัิััยไเ้สรุปองค์คัามรู้ัากการัิััยจ เังแผนอาพจ ไเ้เังต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาการ
ััเ กา ร ศึ กษ า
ธรรมศึกษาของ
คณะสงฆ์ 
อ า เ อ อ เ มื อ งจ
ัังวััเเพะรบุรี 

แผนภาพท่ี 1 องค์ความรู้จากการวิจัย 

ด้านวิธีการสอนธรรมศึกษา 
๑. พัฒนารูปแบบวิธีการสอนให้ทันสมัย
มากข้ึนจะได้น ามาใช้พัฒนาให้ผู้เรียน
เกิดความสนใจมากยิ่งขึ้น 
๒. เพ่ิมแรงจูงใจด้านงบประมาณ
ค่าตอบแทนหรือรางวัล เพ่ือให้เกิดความ
สนใจมากยิ่งข้ึน 
๓. จัดช่วงระยะเวลาการสอนให้
เหมาะสม หรือให้มีเวลาช่วงพักเวลา
เรียนบ้าง จะได้ผ่อนคลายบรรยายใน
การเรียนการสอนควรสร้างการมีส่วน
ร่วมในห้องเรียนให้มาก 

เ้านครูสอนธรรมศึกษา 
1. เพ่ิมบุคลากรที่ท าหน้าที่สอนธรรม
ศึกษาให้มากขึ้นแยกสอนตามรายวิชา
ไป 
2. สรรหาพระที่ท าหน้าที่สอนธรรมรุ่น
ใหม่เพ่ิมขึ้น  โดยทดสอบวัดความรู.
และทดลองปฏิบัติหน้าที่การสอนจริง 
3. ส่งพระที่ท าหน้าที่สอนให้ได้รับการ
พัฒนาด้านความรู้ ทักษะ วิธีการสอน 
ให้ไ ด้รับกา รอบรมเรี ยน รู้รูปแบ บ
วิธีก ารส อนที่ ทันส มัยค วรจั ดสร ร
งบ ปร ะมาณ ให้ ตา มส ภา พสั งคม
ปัจจุบัน 
 

เ้านองค์ประกอบะุมะน 
๑. จัดสถานที่เรียนให้เหมาะสม มีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มี
เสียงรบกวนจากภายนอก 
๒. จัดขนาดห้องเรียนให้เหมาะสมกับขนาดของจ านวน
นักเรียนให้เพียงพอไม่ให้แออัด 
๓. จัดห้องเรียนให้สะอาด ท าความสะอาดทุกวันเพ่ือเพ่ิม
บรรยากาศในการเรียน 

Book.indd   36 29/4/2563   21:03:06



37Proceedings 2020
Graduate Program, Department of Political Sciences, Faculty of Social Sciences, MCU April 3, 2020การประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings):37 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาการจัดการศึกษาธรรมศึกษาของคณะสงฆ์อ าเภอเมือง 

จังหวัดเพชรบุรี สามารถน าข้อมูลที่ได้รับไปปรับปรุงและพัฒนาการท างานให้ประสบผลส าเร็จและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย   
 1) ผู้บริหารสถานศึกษาควรวางกลยุทธ์ สร้างกระบวนการ วิธีสอนจริยธรรมที่ดึงดูด

และน่าสนใจ  
 2) ควรเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยจัดหาปราชญ์ชาวบ้าน

หรือพระภิกษุที่มีความรู้ในพ้ืนที่ในการให้การศึกษาอบรม 
 3) ควรวางนโยบายการสร้างแรงจูงใจ ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้

ความสามารถในทางจริยธรรม 
 4) ควรสนับสนุนให้มีการจัดสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในการจัดการศึกษา 
2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ   
 1) ครูผู้สอนควรมีการวางแผนการสอนให้เหมาะสมกับเวลาและนักเรียน 
 2) ควรมีการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่เพ่ือเป็นให้นักเรียนมีประสบการณ์

และได้แสดงความคิดเห็นในแง่มุมต่างๆ  
 3) ควรมีการเตรียมวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
 4) ควรมีการอบรมกระบวนการเรียนการสอนจริยศึกษาร่วมกันระหว่างวัดและ

ชุมชน 
3. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป  
 1) ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาเก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้และพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนในอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 2) ขยายพ้ืนที่ในการศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาธรรมศึกษาไปสู่ระดับ

จังหวัด หรือ ภูมิภาคเพ่ือน าข้อมูลมาพัฒนาระบบการเรียนการสอนวิชาธรรมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

 3) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการศึกษาธรรมศึกษา 
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บทคัเย่อ 
บทความนี้เพ่ือศึกษาสภาพ เปรียบเทียบ เพ่ือศึกษาปัญหา  อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  

การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี พบว่า สภาพการพัฒนาการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์อยู่ในระดับมากทุกด้าน ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน  
จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ปัญหาและอุปสรรค คือ พระสงฆ์บางรูปขาดความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย  ขาดปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชน  ไม่มีการสรุปผลการท างาน  
การสนับสนุนงบประมาณมีข้อจ ากัด ขาดแคลนบุคคลากรเผยแผ่ความรู้ทางพระพุทธศาสนา  ดังนั้น
ควรให้พระสงฆ์ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชน 
ควรมีการสรุปผลในรูปธรรมทุกครั้ง  ภาครัฐควรให้การสนับสนุนการศึกษา ควรมีการฝึกอบรม
บุคลากรให้มีความรู้มากขึ้น ควรมีการจัดต้ังกองทุนเพ่ือสนับสนุนการศึกษาของพระภิกษุ 
ค าส าคัญจ : การพัฒนา; การบริหาร; กิจการคณะสงฆ์ 
 

Abstract 
 This article was a study of the conditions and comparison, and studied 
problems, obstacles and suggestions of monks’ administration development. This 
was a mix-method research; the findings were that the developing management 
condition in overall was at a high level, the different personal factors had no 
different opinions, therefore rejected the research hypothesis. Problems and 
obstacles; some lack of knowledge and understanding in the practice of Dhamma, 
discipline, lack of interaction between temples and communities, did not have a 
concrete work summary, having a limitations in supporting, lack of personnel 
spreading knowledge of Buddhism. Therefore, monks should follow the discipline, 
organized activities to interaction between temples and communities, should have a 
summary of the work to be concrete every time, the government should support 
education, and funds for monks' education should be provided. 
Keywords: development, management, monks’ administration 
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บทน า  
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการปกครองคณะสงฆ์ไทยที่ผ่านมา แสดงให้เห็น

ว่า มีปัจจัยบางอย่างส่งผลกระทบต่อพระพุทธศาสนาและเกิดข้อสงสัย กระบวนการแก้ปัญหานี้ใน
อดีตจึงใช้วิธีเสนอแนวทางความคิดใหม่ที่ถูกต้องกว่าเดิม ขจัดข้อสงสัย สนับสนุนแนวคิดใหม่นี้ ให้
กว้างขวาง สร้างและฟ้ืนความเชื่อม่ันในพระพุทธศาสนาแก่สังคม โดยผู้ปกครองจากส่วนกลางจะท า
หน้าที่จัดการแก้ปัญหา ตามลักษณะสภาพสังคม วัฒนธรรม และการเมืองไทย โดยทุกครั้งจะใช้การ
ด าเนินตามพระธรรมวินัยที่ถูกต้อง เป็นเครื่องมือฟ้ืนศรัทธาต่อองค์พระพุทธศาสนา  เป็นหลักในการ
บริหารการปกครองคณะสงฆ์ ใช้ส าหรับจัดระเบียบงานปกครองคณะสงฆ์ และใช้วินิจฉัยข้อสงสัยต่าง ๆ 
ที่มีต่อพระพุทธศาสนา (กองแผนงาน กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) 

ในปัจจุบัน แม้บทบาทของพระพุทธศาสนาทางด้านการเมืองนั้นลดลง แต่บทบาทของ
พระพุทธศาสนาส าหรับสังคมนั้นยังคงอยู่ และด ารงอยู่ ต่อไปพร้อมกับสังคมไทย ด้วยอ านาจหน้าที่
ของการปกครองคณะสงฆ์ตามพุทธบัญญัติ ทั้งในด้านการปกครอง ด้านการรักษาหลักพระธรรมวินัย
ของพระพุทธศาสนา ด้านการส่ง เสริมกา รศึกษา ด้านการ เผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้านกา ร
สาธารณูปการ และด้านการสาธารณสงเคราะห์ ซ่ึงทั้งหมดล้วนเป็นอ านาจตามพระธรรมวินัย ซ่ึงคงใช้
ยึดถือปฏิบั ติได้ในทุ กยุคสมัย  แม้กระทั่งในยุค โลกาภิวัตน์ และต้องใช้อ า นาจนั้นโดยยึดหลั ก
ธรรมาธิปไตยอันเป็นพุธบัญญัติ ซ่ึงการจัดโครงสร้างการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์ในปัจจุบัน
เป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ซ่ึงได้กล่าวไว้ว่าอ านาจหน้าที่ของมหาเถรสมาคมใน
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 (พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2545) ทั้งนี้  
การพัฒนาพระสังฆาธิการในด้านการบริหารกิจการคณะสงฆ์ยังคงมีการพัฒนาตามศักยภาพของตน 
บางท่านพอมีความรู้ความสามารถก็จะพัฒนาได้มาก แต่ถ้าไม่มีก าลังความสามารถก็จะค่อย ๆ พัฒนา
ไปทีละน้อย หรือจะพัฒนาเฉพาะส่วนที่ตนถนัด มิได้พัฒนาได้ครบการบริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ง 6 
ด้าน จึงท าให้เกิดการพัฒนาไปคนละทิศทาง หรือคนละแนวทาง ดังนั้น เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพใน
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ จึงควรก าหนดนโยบายในการพัฒนาพระสังฆาธิการให้ครอบคลุมในการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้าน เพ่ือที่จะมีทิศทาง หรือแนวทางในการพัฒนาพระสังฆาธิการในการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์เป็นไปในทางเดียวกัน 
 
ััตถุประสงค์ของการัิััย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพการพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในอ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  
2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในอ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 

จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะการพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ใน

อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
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ัิธีการเ าเนินการัิััย 
 รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณก าหนดการวิจัย
เชิงส ารวจเก็บข้อมูลจากพระสงฆ์ในอ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี จ านวน 429 รูป (ส านักงานเจ้าคณะ
อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, 2561) ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ 
(ธานินทร์ ศิลป์จารุ , 2551) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 207 รูป เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามและ
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ส่วนการวิจัย
เชิงคุณภาพ มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 7 รูป เลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญแบบเจาะจง และวิเคราะห์เนื้อหา
เชิงพรรณนา 
ผลการวิจัย 

1.จผลการศึกษาระเับคัามคาเวัังของการพัฒนาการบริวารกิัการคณะสงฆ์ในอ าเออ
เมืองจัังวััเราะบุรี 
ตารางท่ีจ1  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคาดหวังของการพัฒนาการบริหาร

กิจการคณะสงฆ์ในอ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยรวม 
             (n=207) 

การพัฒนาการบริวารกิัการคณะสงฆ์ ระเับคัามคาเวััง 
x̅ S.D. การแปลผล 

ด้านการปกครอง 4.83 0.347 มากที่สุด 
ด้านการศาสนศึกษา 4.65 0.478 มากที่สุด 
ด้านการศึกษาสงเคราะห์ 4.30 0.468 มาก 
ด้านการเผยแผ่พระศาสนา 4.81 0.419 มากที่สุด 
ด้านการสาธารณูปการ 4.56 0.485 มากที่สุด 
ด้านการสาธารณสงเคราะห์ 4.23 0.407 มาก 
โเยรัม 4.56 0.354 มากท่ีสุเ 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในอ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  

โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (=4.56, S.D.=0.354) เม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า  อยู่ในระดับ
มากที่สุด4 ด้าน คือ ด้านการปกครอง ด้านการเผยแผ่พระศาสนา ด้านการศาสนศึกษา ด้านการ
สาธารณูปการ และอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการสาธารณสงเคราะห์
ตามล าดับ  
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42: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

 2. ผลการเปรียบเทียบระเับคัามคาเวัังของการพัฒนาการบริวารกิัการคณะสงฆ์ใน
อ าเออเมืองจ ัังวััเราะบุรีจโเย  ัาแนกปััััยส่ันบุคคลจ  
ตารางท่ีจ2  สรุปผลการเปรียบเทียบระดับความคาดหวังที่มีต่อการพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์

ในอ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยจ าแนกปัจจัยส่วนบุคคล  

ปััััยส่ันบุคคล F-test Sig. 
ผลการทเสอบ

สมมติฐานการัิััย 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

อายุ 6.171 0.000   
พรรษา 2.537 0.041   
วุฒิสายสามัญ 17.938 0.000   
วุฒิการศึกษานักธรรม 10.128 0.000   
 จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบพบว่า พระสงฆ์ อายุ พรรษา วุฒิสายสามัญ วุฒิการศึกษา
นักธรรม ต่างกัน มีความคาดหวังต่อการพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในอ าเภอเมือง จังหวัด
ราชบุรี โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย  
 3. ปัญวาจอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียักับการพัฒนาการบริวารกิัการคณะสงฆ์ใน
อ าเออเมืองจ ัังวััเราะบุรี 
ตารางท่ีจ3  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในอ าเภอ

เมือง จังหวัดราชบุรี 
การพัฒนาการ

บริวารกิัการคณะ
สงฆ์ 

ปัญวา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

เ้านการปกครอง พระสงฆ์บางรูปขาดความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติตามหลักพระ
ธรรม วินัยขาดปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
วัดกับชุมชนไม่มีการสรุปผลกา ร
ท างานให้เป็นรูปธรรม 

ในแ ต่ละวัดควรกวดขัน ให้ พระสงฆ์
ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยจัดกิจกรรม
เพ่ือเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัด
กับชุมชนควรมีการสรุ ปผล ในกา ร
ท างานให้เป็นรูปธรรมทุกครั้ง 

เ้านการศาสนศึกษา กา รสนั บสนุ น งบประมาณจา ก
หน่วยงานที่เก่ียวข้องมีข้อจ ากัดใน
การ สนับสนุนคณะสงฆ์ขาดแคลน
บุคคลากรที่จะปฏิบัติ หน้าที่ในการ
เผยแผ่ความรู้ทางพระพุทธศาสนา
อยู่ขาดรางวัลจูงใจ แก่ครูผู้สอน
และนักเรียนที่สอบ 

ภาครัฐควรให้การสนับสนุนการศึกษา
แก่พระสงฆ์สามเณรท้ังทางโลกและ 
ทางธรรม ควรมีการฝึกอบรมบุคลากร
ให้มีความรู้ความสามารถในการอบรม
สั่งสอน พระธรรมวินัยมากขึ้น ควรมี
การจัดต้ังทุนสนับสนุนให้แก่ครูผู้สอน
และนักเรียนที่สอบได้ 
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ตารางท่ีจ3  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในอ าเภอ
เมือง จังหวัดราชบุรี (ต่อ) 

การพัฒนาการ
บริวารกิัการคณะ

สงฆ์ 
ปัญวา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

เ้านการศึกษา
สงเคราะว์ 

มีงบการเงินประมาณการสนับสนุน
ทางด้านการศึกษาของคณะสงฆ์ไม่
เพียงพอ พระสงฆ์ให้ความร่วมมือ
รับผิดชอบในงานศึกษาสงเคราะห์
น้ อ ย  มีบุ คค ล า ก รที่ มีค วา ม รู้
ความสามารถไม่เพียงพอ 

จัดต้ังกองทุนเพ่ือสนับสนุนการศึกษา
ของพระภิกษุ สามเณรและบุตร หลาน
ของชุมชน คณะสงฆ์ควรให้ความส าคัญ
กับงานศึกษาสงเคราะห์ให้มากขึ้น ควร
มีการจัดฝึกอบรมบุคลากรในคณะสงฆ์
ให้มีความรู้ความสามารถ 

เ้านการเผยแผ่ 
พระศาสนา 

การบรรยายธรรมหรือแสดงธรรม
เทศนาในวันส าคัญทางศาสนาไม่ 
สม่ าเสมอ พระสงฆ์ที่ท าหน้าที่ เผย
แผ่มีจ า นวนน้อย พระสงฆ์ ที่ท า
หน้ า ที่ เ ผยแผ่ มีควา มรู้ ใ น เรื่ อ ง
เทคโนโลยีน้อย 

ใ ห้ มี ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ท า ง ก า ร
พระพุทธศาสนาอย่างสม่ า เสมอ ควรมี
โครงกา รฝึ กอบรมพระสงฆ์เ พ่ือท า
หน้าที่เผยแผ่ ควรมีโครงการฝึกอบรม
พระสงฆ์ที่ท าหน้าที่ เผยแผ่ให้มีความรู้
ด้าน เทคโนโลยีมากขึ้น 

เ้านการ
สาธารณูปการ 

การบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะมี
ก า ร ส นั บ ส นุ น ไ ม่ เ พี ย ง พ อ  
มีงบประมาณในการก่อสร้างและ
ปฏิสังขรณ์อาคารสถานที่น้อย ไม่มี
การจัดท าแผนพัฒนาเก่ียวกับการ
ก่อสร้างปฏิสังขรณ์ภายในวัดน้อย 

ควร มีกา ร ดูแลปฏิ สั งข ร ณ์อา คา ร
สถานที่ภายในวัดให้มากขึ้น ควรมีการ
จัดหาทุนปฏิสังขร ณ์เสนาสนะอย่า ง
เป็นระบบ ควรมีการจัดท าแผนพัฒนา
เก่ียวกับการก่อสร้างปฏิสังขรณ์ภายใน
วัด 

เ้านการสาธารณ
สงเคราะว์ 

ในการด า เนิ นกิจกรรมต่างๆใน
ชุมชนจะมีข้อจ ากัดตามเง่ือนไขของ
กา ร  ด า ร ง ชี พใ น ยุ ค ปั จ จุ บั น 
ราชการส่วนใหญ่ขาดการให้ความ
ร่วมมือ กับทา งวัดบา งวั ด  ไ ม่ มี
เจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือ
และประสานงานให้กับทางวัด 

ควรจัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ระหว่าง
วัดและชุมชน ควรจัดกิจกรรมเชื่อม
สัมพันธ์ ร ะหว่ างวั ดและหน่ วย งา น
ราชการ ควรสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่
และชาวบ้านมีส่วนร่วมกับทางวัดมาก
ขึ้น 

  
 ัากตารางท่ีจ3 พบว่า พระสงฆ์ผู้ตอบแบบสอบถาม การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์
ในอ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
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หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 256344: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 

 

 เ้านการปกครอง คือ 1) พระสงฆ์บางรูปขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามหลักพระ
ธรรม วิ นัยข าดปฏิสัมพันธ์ ระหว่างวัดกับชุมชน ไม่มีการ สรุปผลการท างา นให้ เป็น รูปธรรม  
2) ในแต่ละวัดควรกวดขันให้พระสงฆ์ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์
ระหว่างวัดกับชุมชนควรมีการสรุปผลในการท างานให้เป็นรูปธรรมทุกครั้ง 
 เ้านการศาสนศึกษา คือ 1) การสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องมีข้อจ ากัดใน
การ  สนับสนุ นคณะสงฆ์ ขา ดแคลนบุคคลากรที่ จะปฏิ บัติ หน้ าที่ ใน กา รเผยแผ่ควา มรู้ ทา ง
พระพุทธศาสนาอยู่ขาดรางวัลจูงใจ แก่ครูผู้สอนและนักเรียนที่สอบ  2) ภาครัฐควรให้การสนับสนุน
การศึกษาแก่พระสงฆ์สามเณรทั้งทางโลกและ ทางธรรม ควรมีการฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถในการอบรมสั่งสอน พระธรรมวินัยมากขึ้น ควรมีการจัดต้ังทุนสนับสนุนให้แก่ครูผู้สอน
และนักเรียนที่สอบได้ 
 เ้านการศึกษาสงเคราะว์ คือ 1) มีงบการเงินประมาณการสนับสนุนทางด้านการศึกษาของ
คณะสงฆ์ไม่เพียงพอ พระสงฆ์ให้ความร่วมมือรับผิดชอบในงานศึกษาสงเคราะห์น้อย มีบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถไม่เพียงพอ 2) จัดต้ังกองทุนเพ่ือสนับสนุนการศึกษาของพระภิกษุ สามเณรและ
บุตร หลานของชุมชน คณะสงฆ์ควรให้ความส าคัญกับงานศึกษาสงเคราะห์ให้มากขึ้น ควรมีการจัด
ฝึกอบรมบุคลากรในคณะสงฆ์ให้มีความรู้ความสามารถ 
 เ้านการเผยแผ่พระศาสนา คือ 1) การบรรยายธรรมหรือแสดงธรรมเทศนาในวันส าคัญทาง
ศาสนาไม่ สม่ าเสมอ พระสงฆ์ที่ท าหน้าที่เผยแผ่มีจ านวนน้อย พระสงฆ์ที่ท าหน้าที่ เผยแผ่มีความรู้ใน
เรื่องเทคโนโลยีน้อย 2) ให้มีการจัดกิจกรรมทางการพระพุทธศาสนาอย่างสม่ า เสมอ ควรมีโครงการ
ฝึกอบรมพระสงฆ์เพ่ือท าหน้าที่เผยแผ่ ควรมีโครงการฝึกอบรมพระสงฆ์ที่ท าหน้าที่ เผยแผ่ให้มีความรู้
ด้าน เทคโนโลยีมากขึ้น 
 เ้านการสาธารณูปการ คือ 1) การบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะมีการสนับสนุนไม่เพียงพอ  
มีงบประมาณในการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์อาคารสถานที่น้อย ไม่มีการจัดท าแผนพัฒนาเก่ียวกับการ
ก่อสร้างปฏิสังขรณ์ภายในวัดน้อย 2) ควรมีการดูแลปฏิสังขรณ์อาคารสถานที่ภายในวัดให้มากขึ้น  
ควรมีการจัดหาทุนปฏิสังขรณ์เสนาสนะอย่างเป็นระบบ ควรมีการจัดท าแผนพัฒนาเก่ียวกับการ
ก่อสร้างปฏิสังขรณ์ภายในวัด 
 เ้านการสาธารณสงเคราะว์ คือ 1) ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆในชุมชนจะมีข้อจ ากัดตาม
เง่ือนไขของการ ด ารงชีพในยุคปัจจุบัน ราชการส่วนใหญ่ขาดการให้ความร่วมมือกับทางวัดบางวัด  
ไม่มีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือและประสานงานให้กับทางวัด  2) ควรจัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์
ระหว่างวัดและชุมชน ควรจัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างวัดและหน่วยงานราชการ ควรสนับสนุนให้
เจ้าหน้าที่และชาวบ้านมีส่วนร่วมกับทางวัดมากขึ้น  
อภิปรายผลการวิจัย 
 การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในอ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึง
ประเด็นส าคัญและน่าสนใจและน ามาอภิปรายดังนี้ 
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 1. คัามคิเเว็นของพระสงฆ์ในการพัฒนาการบริวารกิัการคณะสงฆ์ในอ าเออเมืองจ
ัังวััเราะบุรี 
 ความคิดเห็นของพระสงฆ์ในการพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในอ าเภ อเมือง จังหวัด
ราชบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับความคิดเห็น
พระสงฆ์ในการพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในอ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี คือ ด้านการศึกษา
สงเคราะห์ และด้านการสาธารณสงเคราะห์อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการปกครอง ด้านการ เผยแผ่
พระศาสนา ด้านการศาสนศึกษา และด้านการสาธารณูปการอยู่ในระดับมากที่สุด เห็นได้ว่าสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พระอธิกา รวชิรบดินทร์ ธ มฺมสรโณ (ภัทร ะธรรมวงศ์) , (2561) ได้วิจัยเรื่อ ง  
“การปกครองคณะสงฆ์ตามหลักพรหมวิหารธรรมของพระสังฆาธิการในอ าเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม” ผลการวิจัยพบว่า 1. การปกครองคณะสงฆ์ตามหลักพรหมวิหารธรรมของพระสังฆาธิ
การในอ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.94 
เม่ือพิจ ารณา เป็นรา ยด้าน  พบว่า  อยู่ใ นระดับมากทุ กด้าน  โดยด้า นที่มีค่ าเฉลี่ย สูงสุด  ได้แ ก่  
ด้านอุเบกขา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ด้านกรุณา  
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 2. เปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการปกครองคณะสงฆ์ตาม
หลักพรหมวิหารธรรมของพระสังฆาธิการในอ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม  โดยจ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของพระสงฆ์ ได้แก่ ต าแหน่ง อายุ พรรษา และการศึกษา  
มีผลให้ความคิดเห็นที่มีต่อการปกครองตามหลักพรหมวิหารธรรมของพระสังฆาธิการในอ าเภอบาง
คนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ ต้ังไว้ 3. ข้อเสนอแนะ
เพ่ือส่งเสริมการปกครองคณะสงฆ์ตามหลักพรหมวิหารธรรมของพระสังฆาธิการในอ าเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า 3.1 ด้านเมตตา ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาควรให้ความรักและเมตตา
ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเสมอภาค ไม่ล าเอียง 3.2 ด้านกรุณา ได้แก่ เจ้าอาวาสควรประกาศให้
พระภิกษุสามเณรทราบเก่ียวกับขอบเขตและข้อก าหนดการจัดสรรสวัสดิการ  3.3 ด้านมุทิตา ได้แก่ 
การให้คุณและให้โทษแก่บุคลากรควรมีความเป็นธรรม เสมอภาคกันทุกฝ่าย ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก 
3.4 ด้านอุเบกขา ได้แก่ เจ้าอาวาสควรวางตัวเป็นกลางเม่ือเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งขึ้น ไม่ล าเอี ยง
เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซ่ึงเป็นคู่กรณีกัน  
 2.จผลการเปรียบเทียบคัามคิเเว็นท่ีมีต่อการพัฒนาการบริวารกิัการคณะสงฆ์ในอ าเออ
เมืองจัังวััเราะบุรีจ โเย  ัาแนกตามปััััยส่ันบุคคล 
 การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในอ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  โดยปัจจัยส่วนบุคคล 
ประกอบด้วย อายุ พรรษา วุฒิสายสามัญ และวุฒิการศึกษานักธรรม ที่แตกต่างกัน  การพัฒนาการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ในอ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย  
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูพิพิธพิพัฒนโกศล (ธวัชชัย ญาณวีโร) , (2561) ได้วิจัยเรื่อง  
“การปกครองคณะสงฆ์ตา มหลั กอปริหา นิยธรรม:  กร ณีศึกษา พระสังฆา ธิกา รอ า เภอ เมือง
สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม” ผลการวิจัยพบว่า 1. การปกครองคณะสงฆ์ตามหลักอปริหานิย
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46: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

ธรรม: กรณีศึกษาพระสังฆาธิการ อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงครามรี  โดยภาพรวม  
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน  
โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านพร้อมเพรียงกันประชุม เลิกประชุม และท ากิจที่สงฆ์ต้องท า  
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ด้านต้ังใจอยู่ว่ า เพ่ือนภิกษุ
สามเณรเป็นผู้มีศีล ซ่ึงยังไม่มาสู่อาวาสขอให้มา ที่มาแล้วขอให้อยู่เป็นสุข  อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.57 2. ผลการเปรียบเทียบความเห็นที่มีต่อการปกครองคณะสงฆ์ตามหลักอปริหานิยธรรม: 
กรณีศึกษาพระสังฆาธิการอ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล พบว่า สถานภาพ อายุ พรรษา และการศึกษามีผลให้ความคิดเห็นที่มีต่อการปกครองคณะสงฆ์
ตามหลักอปริหานิยธรรม : กรณีศึกษาพระสังฆาธิการอ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 
โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 3. ปัญหา อุปสรรคการปกครองคณะสงฆ์
ตามหลักอปริหานิยธรรม: กรณีศึกษาพระสังฆาธิการอ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 
ได้แก่ เน้นการประชุมเพ่ือรับนโยบาย การไม่สามารถรักษาเวลาของการประชุมได้ ไม่ค่อยมีเอกสาร
ประกอบการประชุม ผู้บวชใหม่ไม่ค่อยรู้พระวินัย ขาดการมีส่วนร่วมในการก าหนดข้อบังคับภายใน 
พระภิกษุสามเณรที่มีกิริยามารยาทเรียบร้อยไม่ค่อยได้รับการชื่นชมต่อหน้าสาธารณชน การไม่มี
บทลงโทษที่เด็ดขาด ภาวะความเป็นเด็กของสามเณร วัดบางวัดไม่ได้รักษาความสะอาด ไม่มีที่พักหรือ
ห้องที่จัดไว้เฉพาะส าหรับอาคันตุกะ และข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ตามหลัก 
อปริหานิยธรรม: กรณีศึกษาพระสังฆาธิการอ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  ได้แก่  
การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นโดยเสมอภาคกัน การเคารพกรอบเวลาตาม
ระเบียบของที่ประชุม การจัดท าเอกสารประกอบการประชุม การจัดท ารายงา นการประชุมพร้อม
เสนอที่ประชุมรับรอง การส่งเสริมการศึกษาพระวินัยต้ังแต่แรกบรรพชาอุปสมบท การก าหนด
ระเบียบภายในวัดโดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของพระภิกษุสามเณรภายในวัด การยกย่อง
พระภิกษุและสามเณรที่มีกิริยามารยาทเรียบร้อย การลงโทษแก่พระภิกษุสามเณรที่ไม่ให้ความเคา รพ
ต่อผู้อาวุโส การส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักเมตตาในพรหมวิหารธรรม การอบรมศิษย์วัดเป็นประจ า 
การอบรมสามเณรให้มีกิริยาเรียบร้อย การรักษาความสะอาดภายในบริเวณวัด การส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามหลักสาราณียธรรม และการจัดที่พักส ารองไว้รองรับพระภิกษุอาคันตุกะ 
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องค์คัามรู้ 
1)จองค์คัามรู้ท่ีไเ้รับัากการัิััย 

 ผู้วิจัยน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ดังนี้ 
 

เ้านการปกครอง 
1. เจ้าอาวาสมีการปกครอง โดยยึดหลัก
ตามพระธรรมวินัยและเป็นข้อปฏิบัติ 
2. มีการจัดประชุมเพ่ืออบรมสั่งสอนด้าน
วัตรปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย 
3. บางวัดขาดผู้ช่วยเจ้าอาวาส ขาดผู้ช่วย 
เหลือในการท างาน จึงต้องท างานด้วย
ตัวเอง 

 เ้านการศาสนศึกษา 
1. จัดให้มีการเรียนการสอนปริยัติธรรม
ตามหลักสูตรแม่กลองสนามหลวง 
2. จัดให้มีการเรียนการสอนปริยัติธรรมใน
วัดตามสมควร 
3. ส านักเรียนส าหรับภิกษุสามเณรในเขต
อ าเภอเมือง ยังมีน้อย 
 

   
เ้านการศึกษาสงเคราะว์ 

1.เ ปิ ดส อน ธ ร ร มศึ กษ า แ ก่ นั ก เรี ย น 
นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้ามาศึกษา 
2.ต้ังกองทุนสงเคราะห์การศึกษาแก่เด็ก 
และเยาวชน 
3.มีการสนับสนุนการแจกทุนแก่นักเรียน 
ตามกรณีของแต่ละวัด 

 เ้านการเผยแผ่พระศาสนา 
1. มีการ ส่งเสริมการไหว้พร ะสวดมน ต์ 
และอบรมให้ความรู้ เรื่องศาสนพิธีแก่เด็ก 
เยาวชน และประชาชนทั่วไป 
2. จัดให้มีหนังสือไหว้พระสวดมนต์ เพ่ือ
ผู้รักษาศีลฟังธรรมได้อ่านได้ศึกษาตา ม
ความเหมาะสม 
3. ขาดบุคลากรในการเผยแผ่  

   
เ้านการสาธารณูปการ 

1การวางแผนด้านการจัดกา รก่อสร้า ง 
ศาสนสถาน อาคารเสนาสนะในวัดมีการ
ต้ังกองทุนสงเคร าะห์ การศึกษาแ ก่เด็ก 
และเยาวชนทุกระดับชั้น 
2.การจัดการควบคุมสิ่งก่อสร้างภายในวัด
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  
3.มีการช่วยเหลือวัดที่ขาดแคลน 

 เ้านการสาธารณสงเคราะว์ 
1. อ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก ใ ห้ แ ก่
พุทธศาสนิกชนในการเข้าวัดท าบุญ 
2. จัดสร้างถนนภายในวัดให้สะดวกแก่การ
เดิน 
3. ช่ วย เห ลื อ ใน ด้ า นก า รสา ธา ร ณ
สงเคราะห์เป็นเนืองนิจอยู่เสมอ 

 
อาพท่ีจ1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
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จากองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในอ าเภอเมือง 
จังหวัดราชบุรี ที่พึงประสงดังนี้ 

เ้านการปกครองจเจ้าอาวาสมีการปกครอง โดยยึดหลักตามพระธรรมวินัยและเป็นข้อปฏิบัติ 
มีการจัดประชุมเพ่ืออบรมสั่งสอนด้านวัตรปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย บางวัดขาดผู้ช่วยเจ้าอาวาส 
ขาดผู้ช่วย เหลือในการท างาน จึงต้องท างานด้วยตัวเอง 

เ้านการปกครองจเจ้าอาวาสมีการปกครอง โดยยึดหลักตามพระธรรมวินัยและเป็นข้อปฏิบัติ 
มีการจัดประชุมเพ่ืออบรมสั่งสอนด้านวัตรปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย บางวัดขาดผู้ช่วยเจ้าอาวาส 
ขาดผู้ช่วย เหลือในการท างาน จึงต้องท างานด้วยตัวเอง 

เ้านการศึกษาสงเคราะว์จเปิดสอนธรรมศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้า
มาศึกษา ต้ังกองทุนสงเคราะห์การศึกษาแก่เด็ก และเยาวชน มีการสนับสนุนการแจกทุนแก่นักเรียน 
ตามกรณีของแต่ละวัด 

เ้านการเผยแผ่พระศาสนาจมีการส่งเสริมการไหว้พระสวดมนต์ และอบรมให้ความรู้ เรื่อง 
ศาสนพิธีแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป จัดให้มีหนังสือไหว้พระสวดมนต์ เพ่ือผู้รักษาศีล ฟัง
ธรรมได้อ่านได้ศึกษาตามความเหมาะสม ขาดบุคลากรในการเผยแผ่ 

เ้านการสาธารณูปการจการวางแผนด้านการจัดการก่อสร้าง ศาสนสถาน อาคารเสนาสนะ
ในวัดมีการต้ังกองทุนสงเคราะห์การศึกษาแก่เด็ก และเยาวชนทุกระดับชั้น  การจัดการควบคุม
สิ่งก่อสร้างภายในวัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มีการช่วยเหลือวัดที่ขาดแคลน 

เ้านการสาธารณสงเคราะว์จอ านวยความสะดวกให้แก่พุทธศาสนิกชนในการเข้าวัดท าบุญ
จัดสร้างถนนภายในวัดให้สะดวกแก่การเดินช่วยเหลือในด้านการสาธารณสงเคราะห์เป็นเนืองนิจอยู่
เสมอ 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในอ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มี
ข้อเสนอแนะที่มาจากผลการวิจัย สรุปเป็นประเด็นดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะเะิงนโยบาย 
1) คณะสงฆ์ควรประสานงานร่วมมือกันกับพระสงฆ์ในเขตปกครองในการ ก าหนดมาตรฐาน

ในการปกครอง โดยบูรณาการหลักการปกครองแบบพุทธธรรม 
2) คณะสงฆ์ควรประสานงานจัดต้ังหน่วยงานให้ความรู้ เก่ียวกับ ปกครองให้แก่เจ้าอาวาส 

หรือพระสงฆ์ในเขตปกครองให้เข้าใจหลัก การปกครองคณะสง์ โดยใช้ องค์กร 6 
2. ข้อเสนอแนะเะิงปฏิบัติ 
1) คณะสงฆ์ควรปรับปรุงเนื้อหาให้มีความหลากหลายน่าสนใจเหมาะสมกับพระสงฆ์ในการ

บริหารกิจการคณะสงฆ์ 
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2) คณะสงฆ์ควรพัฒนาหลักการปกครองการบริหารกิจการคณะสงฆ์ให้ตอบสนองกับความ
ต้องการของพระสงฆ์ 

3. ข้อเสนอแนะส าวรับการท าัิััยครั้ง ต่อไป 
1) ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในอ าเภอ

เมือง จังหวัดราชบุรี  
2) ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาระบบการพัฒนาการบริหารกิ จการคณะสงฆ์ในอ าเภอ

เมือง จังหวัดราชบุรี 
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บทคัเย่อ 
บทความนี้เพ่ือศึกษาการส่งเสริมการอนุรักษ์โบราณสถาน  เปรียบเทียบความคิดเห็นของ

พระสงฆ์ และศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่มีต่อการส่งเสริมการอนุรักษ์โบราณสถานของ
คณะสงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี พบว่า การส่งเสริมการอนุรักษ์
โบราณสถาน ภาพรวม อยู่ระดับมาก ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ พรรษา วุฒิการศึกษาสามัญต่างกัน 
มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  ปัญหาและอุปสรรค คือ ขาด
บุคลากร ขาดงบประมาณ ดังนั้น ควรรณรงค์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาโบราณสถาน
ร่วมกับทางวัด ควรรณรงค์ให้พุทธศาสนิกชนร่วมบริจาคทรัพย์เพ่ือการบูรณะโบราณสถาน 
ค าส าคัญจ : การส่งเสริม; การอนุรักษ์โบราณสถาน; คณะสงฆ์ 
 
Abstract 
 This article was to study the encouragement of archaeological site 
conservation, to compare the monk's opinion and to study the problems, obstacles 
and suggestions of the encouragement of archaeological site conservation of the 
Sangha in Mueang district, Ratchaburi province, using Mixed Methods. Findings were 
the encouragement of archaeological site conservation showed that overall at high 
level. The person factors for example, age, year of monkhood, general education 
background influenced the opinions on encouraging archaeological site conservation 
to have statistically significant differences in overall at 0.01 levels. Problems and 
obstacles were that lack of personal and lack of budget. Further, that temples 
should arrange the site conservation campaign to encourage lay persons to 
participate in archaeological site preservation and donate money for archaeological 
site restoration. 
Keywords : Encouragement, Archaeological Site Conservation, The Sangha 
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บทน า 
โบราณสถานเป็นอาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่ มีความเก่าแก่ ที่มนุษย์สร้างขึ้น มีประวัติความ

เป็นมาที่เป็นประโยชน์ทางด้านศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ 
หรือมีร่องรอยกิจกรรมของมนุษย์ปรากฏอยู่ (กรมศิลปากร , 2553) โบราณสถานเป็นทรัพย์สมบัติทาง
วัฒนธรรมของคนรุ่นก่อนที่ตกทอดมาให้คนรุ่นหลัง (ส านักโบราณคดี กรมศิลปากร , 2550) นับเป็น
มรดกอันส าคัญที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้ให้กับแผ่นดิน อันแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองในยุค
นั้น โบราณสถานจึงมีความส าคัญต่อท้องถิ่นและประเทศชาติอย่างยิ่ง ทั้งในด้ านเศรษฐกิจ สังคม 
การศึกษา และการเมืองการปกครอง โบราณสถานมีคุณค่าสมควรแก่การเอาใจใส่ดูแลรักษาไว้เป็น
มรดกส าหรับคนรุ่นหลังให้ได้สัมผัสและชื่นชมความส าคัญในคุณค่า ซ่ึงมิได้อยู่ที่การตีราคาเป็นมูลค่า 
หากแต่อยู่ที่ไม่อาจหาสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจและความภาคภูมิใจอ่ืนทดแทนได้ (การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย, 2544) 

ราชบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย และจากการศึกษาและขุดค้นของนัก
ประวัติศาสตร์ นักโบราณคดี พบว่า ดินแดนแถบลุ่มแม่น้ าแม่กลองแห่งนี้เป็นถิ่นฐานที่อยู่อาศัยของคน
หลายยุคหลายสมัย และมีความรุ่งเรืองมาต้ังแต่อดีต จากหลักฐานทางโบราณสถานและโบราณวัตถุ 
ท าให้เชื่อได้ว่ามีผู้คนต้ังถิ่นฐานอยู่ในบริเวณนี้ต้ังแต่ยุคหินกลาง ตลอดจนได้ค้นพบเมืองโบราณสมัย  
ทราวดีที่อ าเภอเมืองราชบุรี เช่น เศียรพระพุทธรูปสมัยโบราณต่าง ๆ ซ่ึงหลักฐานต่าง ๆ เหล่านี้ได้ต้ัง
แสดงที่ “พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ราชบุรี” 

อย่างไรก็ตาม พระสงฆ์ผู้จ าพรรษาในวัดแต่ละแห่งนั้น นอกเหนือจากบทบาทหน้าที่ ต่อชุมชน
ทางด้านศาสนกิจและพิธีกรรมแล้ว ยังมีบทบาทด้านส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมอีกด้วย เพราะสมบัติ
ทรัพย์สินภายในวัดหลายอย่างเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางวิชาการและวัฒนธรรม เป็น ต้น ซ่ึงคณะสงฆ์ได้
ดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดี เม่ือเกิดความเสื่อมโทรมลงก็ได้ท าการบูรณะซ่อมแซม รวมทั้งได้ให้ความ
ร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการอนุรักษ์แหล่งโบราณสถานอีกด้วย แต่ปัญหาที่ปรากฏ คือ 
พระสงฆ์ยังขาดความรู้เฉพาะทางเก่ียวกับการอนุรักษ์โบราณสถาน (พระมหาญาณวัฒน์ ตวฑฺฒโน , 
2548) 

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าวนี้ ประกอบกับ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่อง 
“การส่งเสริมการอนุรักษ์โบราณสถานของคณะสงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ” เพ่ือสังเคราะห์องค์
ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยเป็นข้อมูลทางวิชาการส าหรับพัฒนาการด าเนินงานตามภารกิจด้านการส
ธารณูปการของคณะสงฆ์ สืบไป 
 
ััตถุประสงค์การัิััย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพการส่งเสริมการอนุรักษ์โบราณสถานของคณะสงฆ์อ าเภอเมือง 
จังหวัดราชบุรี 
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2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการส่งเสริมการอนุรักษ์โบราณสถานของ
คณะสงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

3. เพ่ือศึกษา ปัญหาอุปสรรคและข้ อเสนอแนะที่มี ต่อกา รส่ง เสริมการอนุ รัก ษ์
โบราณสถานของคณะสงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
 
ัิธีการเ าเนินการัิััย 
 รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณก าหนดการวิจัย
เชิงส ารวจเก็บข้อมูลจากพระสงฆ์ (มหานิกาย) ในอ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี จ านวน 429 รูป ค านวณ
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์ , 2546) ได้กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 207 รูป เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 7 รูป 
เลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญแบบเจาะจง และวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
 
ผลการัิััย 

1.จ ผลการศึกษาระเับคัามคาเวัังของพระสงฆ์ ท่ีมีต่อการส่ง เสริ มการอนุ รัก ษ์
โบราณสถานของคณะสงฆ์อ าเออเมืองจ ัังวััเราะบุรี 
ตารางท่ีจ1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคาดหวังของพระสงฆ์ที่ มีต่อการส่งเสริม

การอนุรักษ์โบราณสถานของคณะสงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยรวม 
    (n=207)  

การส่งเสริมการอนุรักษ์โบราณสถานของคณะสงฆ์ ระเับคัามคาเวััง 
x̅ S.D. การแปลผล 

ด้านการสงวนรักษา 4.39 0.388 มาก 
ด้านการบูรณะ 4.34 0.411 มาก 
ด้านปฏิสังขรณ์ 4.32 0.421 มาก 
ด้านเสริมความม่ันคงแข็งแรง 4.42 0.393 มาก 
โเยรัม 4.37 0.352 มาก 
 จากตารางที่ 1 พบว่า พระสงฆ์มีความคาดหวังต่อพระสงฆ์ต่อการ ส่งเสริมการอนุรักษ์
โบราณสถานของคณะสงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.37 , S.D.=0.352) 
เม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านเสริมความม่ันคงแข็งแรง ด้านการ
สงวนรักษา ด้านการบูรณะ และด้านปฏิสังขรณ์ ตามล าดับ   
 2.  ผลการเปรียบเทียบระเับคัามคาเวัังของพระสงฆ์ต่อการส่งเสริมการอนุรักษ์
โบราณสถานของคณะสงฆ์อ าเออเมืองจ ัังวััเราะบุรี โเย  ัาแนกปััััยส่ันบุคคลจ  
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ตารางท่ีจ2  สรุปผลการเปรียบเทียบระดับความคาดหวังที่มีต่อการส่งเสริมการอนุรักษ์โบราณสถาน
ของคณะสงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 

 
ปััััยส่ันบุคคล 

 
F-test 

 
Sig. 

ผลการทเสอบสมมติฐาน
การัิััย 

ยอมรับ ปฏิเสธ 
อายุ 4.630** 0.001   
พรรษา 5.741** 0.004   
วุฒิการศึกษาสามัญ 21.798 0.000   
วุฒิการศึกษานักธรรม 3.652* 0.013   

 *นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 **นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบพบว่า พระสงฆ์ที่มีอายุ พรรษา วุฒิการศึกษาสามัญวุฒิ
การศึกษานักธรรม ต่างกัน มีความคาดหวังต่อพระสงฆ์ต่อการส่งเสริมการอนุรักษ์โบราณสถานของ
คณะสงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย  
 3. ปัญวาจอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียักับการส่งเสริมการอนุรักษ์โบราณสถานของ
คณะสงฆ์อ าเออเมืองจ ัังวััเราะบุรี 
ตารางท่ีจ3  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการส่งเสริมการอนุรักษ์โบราณสถานของคณะ

สงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
การส่งเสริมการอนุรัก ษ์
โบราณสถานของคณะ
สงฆ์อ าเออเมืองจัังวััเ
ราะบุรี 

ปัญวา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

เ้านการสงันรักษา บางวัดขาดบุคลากรสงฆ์ในการดูแล
รั ก ษา โบ ร า ณ สถ า น หรื อ มี ไ ม่
เพียงพอต่อความต้องการ 

รณรงค์ ให้ประชาชนเข้ามา มี
ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร รั ก ษ า
โบราณสถานร่วมกับทางวัด 

เ้านการบูรณะ ขาดงบประมาณสนับสนุนในการ
บูรณะ 

เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชน
ร่ วมบริ จ า คท รั พย์ เ พ่ือกา ร
บูรณะโบราณสถาน 

เ้านปฏิสังขรณ์ บา งวั ด ไม่ มีกองทุน ส าหรั บกา ร
ปฏิสังขรณ์โบราณสถาน 

รณรง ค์ให้ทุ กวั ดที่ มีโ บร าณ -
สถาน ต้ังอยู่ ใน พ้ืนที่ไ ด้จั ดต้ั ง
กองทุ น เ พ่ือกา รปฏิ สั งข ร ณ์
โบราณสถานเป็นการเร่งด่วน 
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ตารางท่ีจ3  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการส่งเสริมการอนุรักษ์โบราณสถานของคณะ
สงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี (ต่อ) 

การส่งเสริมการอนุรัก ษ์
โบราณสถานของคณะ
สงฆ์อ าเออเมืองจัังวััเ
ราะบุรี 

ปัญวา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

เ้าน เสริ ม คัามมั่ นค ง
แข็งแรง 

บา งวัด ไ ม่ดูแ ล โบร าณสถา น ให้
ม่ันคงแข็งแรงด้วยเข้าใจผิดว่าเป็น
หน้าที่กรมศิลปากรเท่านั้น 

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ด้าน
โบราณสถานและโบราณวัตถุ
แก่พระภิก ษุและสามเณรให้
มากยิ่งขึ้น 

 
ัากตารางท่ีจ 3  พบว่า  พร ะสงฆ์ ผู้ตอบแบบสอบถา ม การส่ งเสริมการอนุรัก ษ์

โบราณสถานของคณะสงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
เ้านการสงันรักษา คือ 1) บางวัดขาดบุคลากรสงฆ์ในการดูแลรักษาโบราณสถานหรือ

มีไม่เพียงพอต่อความต้องการ 2) รณรงค์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาโบราณสถาน
ร่วมกับทางวัด 

เ้านการบูรณะ คือ 1) ขาดงบประมาณสนับสนุนในการบูรณะ 2) เปิดโอกาสให้
พุทธศาสนิกชนร่วมบริจาคทรัพย์เพ่ือการบูรณะโบราณสถาน 

เ้านัิสัยทัศน์ คือ 1) บางวัดไม่มีกองทุนส าหรับการปฏิสังขรณ์โบราณสถาน 2) รณรงค์
ให้ทุกวัดที่มีโบราณ-สถานต้ังอยู่ในพ้ืนที่ได้จัดต้ังกองทุนเพ่ือการปฏิสังขรณ์โบราณสถานเป็นการ
เร่งด่วน  

เ้านบุคลิกอาพ คือ 1) บางวัดไม่ดูแลโบราณสถานให้ม่ันคงแข็งแรงด้วยเข้าใจผิดว่าเป็น
หน้าที่กรมศิลปากรเท่านั้น 2) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านโบราณสถานและโบราณวัตถุแก่พระภิกษุ
และสามเณรให้มากยิ่งขึ้น 
 
ออิปรายผลการัิััย 
 สภาพการส่งเสริมกา รอนุรักษ์โบราณสถา นของคณะสงฆ์อ าเภอ เมือง จังหวัดร าชบุ รี  
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า คณะสงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีการอนุรักษ์
โบราณสถานโดยครอบคลุมภารกิจทุกด้านของการอนุรักษ์ ซ่ึงประกอบด้วย การสงวน การรักษา  
การบูรณะ และการปฏิสังขรณ์ ซ่ึงทุก ๆ ภารกิจล้วนมีเป้าหมายเพ่ือดูแลรักษาและป้องกันศาสนสถาน
ซ่ึงโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการก่อสร้างหรือโดยหลักฐานเก่ียวกับประวัติของศาสนสถานนั้นเป็น
ประโยชน์ทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ ในรูปแบบของโบราณสถาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระปลัด
เกษม ติสมฺปนฺโน, (2554) ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทพระสงฆ์ในการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
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ศิลปวัตถุในอ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี” ผลการวิจัยพบว่า บทบาทของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์
โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ โดยฐานะผู้น าจิตวิญญาณของชุมชน เกิดเนื่องจากความเป็น
ผู้มีพ้ืนฐานทางจิตใจที่รักการท างานเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม และชอบเสียสละ ดังนี้  เม่ือพระสงฆ์ได้
ออกธุดงค์ไปในพ้ืนที่ต่าง ๆ จึงปลุกเร้าพ้ืนฐานทางจิตใจและพยายามผลักดันให้เกิดการพัฒนาชนบท
เพ่ือประโยชน์สุขของชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนทร เพชรทอง, (2548) ได้วิจัยเรื่อง 
“มาตรการทางกฎหมายในการรักษา คุ้มครองโบราณสถาน ตามพระราชบัญญัติโบรา ณสถาน 
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504” ผลการวิจัยพบว่า กรมศิลปากร เป็น
องค์กรภาครัฐเพียงหน่วยงานเดียวท่ีด าเนินกิจกรรมเก่ียวกับการอนุรักษ์และคุ้มครองโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ แหล่งโบราณคดี มีหน้าที่บังคับการให้เป็นไปตามมาตรการทางกฎหมาย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมของชาติ ซ่ึงไม่อาจด าเนินการได้ทั่วถึงครบทุกพ้ืนที่ และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ  วีระ เปล่งรัศ มี, (2543) ไ ด้วิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสงฆ์ต่อการอนุรัก ษ์
โบราณสถานในจังหวัดเชียงราย” ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมที่พระสงฆ์มีบทบาทมากที่สุดในการ
อนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ คือ การให้ความร่วมมือต่อหน่วยงานที่มาท าการอนุรักษ์
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ส่วนบทบาทท่ีกระท าน้อยที่สุดคือการเข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือ
กรรมการชมรมหรือกลุ่มเก่ียวกับการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ  และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ศุภชัย สนธิรักษ์, (2549) ได้วิจัยเรื่อง “ศักยภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
อนุรักษ์แหล่งโบราณสถานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าประดู่ อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ” 
ผลการวิจัยพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยภาพรวมอยู่ในระดับค่อ นข้างสูง และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิลรัตน์ กลิ่นจันทร์ และคณะ, (2550) ได้วิจัยเรื่อง “ ศึกษาศาสนสถานท่ี
ส าคัญต่อการอนุรักษ์การท่องเที่ยวของวัดในกรุงเทพฯ” ผลการวิจัยพบว่า ศาสนสถานมีความส าคัญ
ในฐานะเป็นแหล่งยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจ ศาสนสถาน ดังกล่าวยังมีความส าคัญในแง่เป็นสิ่งแสดงถึง
ความศรัทธา แสดงประวัติศาสตร์และบริบทความเชื่อของคนในช่วงเวลาของการสร้างศาสนสถาน  
ด้วย นักท่องเที่ยวชาวไทยจะเข้ามาทัศนศึกษา เพ่ือ เป้าหมายทา งศาสนา ส่วนนักท่องเที่ย ว
ต่างประเทศจะเข้ามาทัศนศึกษาเพ่ือแสวงหาความรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและความเชื่อของ
คนไทยในอดีตและคนไทยในปัจจุบัน ซ่ึงศาสนสถานจะสะท้อนมิติทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
ของคนไทยได้อย่างดี และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สาลี่ แก้วตาทิพย์, (2550) ได้วิจัยเรื่อง “บทบาท
ของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางโบราณสถาน โบราณวัตถุ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช” 
ผลการวิจัยพบว่า พระสงฆ์มีบทบาทมากที่สุดในด้านการดูแลท าความสะอาดโบราณสถานและ
โบราณวัตถุที่มีอยู่ในวัด และบทบาทท่ีพระสงฆ์ปฏิบัติน้อยที่สุดคือการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการ
ป้องกันและการอนุรักษ์แก่นักท่องเที่ยว ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะที่ส าคัญ คือ การอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมทาง
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ควรเป็นหน้าที่รับผิดชอบของทุกฝ่ายทั้งพระสงฆ์ ประชาชน ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จีรวรรณ นกเอ้ียงทอง, สมใจ เภาด้วง และสุทิศ ไพบูลย์
วัฒนกิจ, (2560) ได้วิจัยเรื่อง “การออกแบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัด
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นครปฐม” ผลการวิจัยพบว่า การออกแบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม 
มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเป็นกระบวนการที่สามารถใช้เป็นแหล่งเผยแพร่เพ่ือการศึกษาการเรียนรู้ เรื่อง
องค์พระปฐมเจดีย์ ต่อไป และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประพันธ์ กุลวินิจฉัย, (2555) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง “วิเคราะห์พระพุทธรูปในฐานะปูชนียวัตถุของชาวพุทธสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ” จาก
ผลการวิจัยพบว่า ประติมากรรม เจดีย์ พระปฏิมา มีขึ้นภายหลังพระปรินิพพานหลายร้อยปี โดย
พระพุทธรูปในลังกาได้รับจากอินเดีย อย่างไรก็ตาม ค าว่ารูปปฏิมาและพร ะปฏิมาไม่ใช่พระพุทธรูป 
แต่เป็นพระเจดีย์คือรัตนะที่เสมอด้วยพระตถาคต 
 
องค์คัามรู้ท่ีไเ้ัากการัิััย 

 
อาพท่ี 1 การส่งเสริมการอนุรักษ์โบราณสถานของคณะสงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 

 

การส่งเสริมการอนุรักษ์โบราณสถานของคณะสงฆ์อ าเออเมืองจัังวััเราะบุรี 

เ้านการสงันรักษา 
- การศึกษาความรู้ปัญหาท่ีเกิดกับการส่งเสริมอนุรักษ์โบราณสถาน 
- การปรึกษาถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการส่งเสริมอนุรักษ์โบราณสถาน 
- การร่วมตัดสินใจว่าอะไรคือปัญหาท่ีเก่ียวกับการส่งเสริมอนุรักษ์โบราณสถาน 

เ้านการบูรณะ 
- การให้ความรู้เก่ียวกับการปรับปรุงอนุรักษ์โบราณสถานสภาพคงเดิม 
- การจัดกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการบูรณะโบราณสถาน 
- การส่งเสริมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการบูรณะโบราณสถาน 

เ้านปฏิสังขรณ์ 
- การจัดความรู้ให้ประชาชนรู้คุณค่าของการอนุรักษ์โบราณสถาน 
- การจัดการคุ้มครอง อนุรักษ์และบ ารุงรักษาโบราณสถาน 
- การประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนให้ร่วมปฏิบัติการปฏิสังขรณ์โบราณสถาน 

เ้านเสริมสร้างคัามมั่นคงแข็งแรง 
- การดูแลการอนุรักษ์โบราณสถานให้มั่นคงแข็งแรงท่ีถูกต้อง 
- การบ ารุงรักษาแหล่งโบราณสถานให้มั่นคงแข็งแรงอยู่เสมอ 
- การให้ความรู้เก่ียวกับการเสริมความมั่นคงแข็งแรงของการอนุรักษ์โบราณสถาน 
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 การส่งเสริมการอนุรักษ์โบราณสถานของคณะสงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ประกอบด้วย  
ด้านการสงวนรักษา ได้แก่ การศึกษาความรู้ปัญหาที่เกิดกับการส่งเสริมอนุรักษ์โบราณสถาน การ
ปรึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการส่งเสริมอนุรักษ์โบราณสถาน และการร่วมตัดสินใจว่าอะไรคือปัญหาที่
เก่ียวกับการส่งเสริมอนุรักษ์โบราณสถาน ด้านการบูรณะ ได้แก่ การให้ความรู้ เก่ียวกับการปรับปรุง
อนุรักษ์โบราณสถานสภาพคงเดิม การจัดกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการบูรณะโบราณสถาน 
และการส่งเสริมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการบูรณะโบราณสถาน  ด้านปฏิสังขรณ์ ได้แก่ 
การจัดความรู้ให้ประชาชนรู้คุณค่าของการอนุรักษ์โบราณสถาน การจัดการคุ้มครอง อนุรักษ์และ
บ ารุงรักษาโบราณสถาน และการประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนให้ร่วมปฏิบัติในการปฏิสังขรณ์
โบราณสถาน ด้านเสริมความม่ันคงแข็งแรง ได้แก่ การดูแลการอนุรักษ์โบราณสถานให้ม่ันคงแข็งแรง
ที่ถูกต้อง การบ ารุงรักษาแหล่งโบราณสถานให้ม่ันคงแข็งแรงอยู่เสมอ และการให้ความรู้ เก่ียวกับการ
เสริมความม่ันคงแข็งแรงของการอนุรักษ์โบราณสถาน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเะิงนโยบาย 
  1) คณะสงฆ์อ าเภอเมืองราชบุรี ควรร่วมมือกับ ส านักโบราณสถานราชบุรีที่  1 ในการอบรม
ให้ความรู้เก่ียวกับการอนุรักษ์โบราณสถานแก่พระสังฆาธิการทุกระดับเป็นประจ าทุกปี 
 2) คณะสงฆ์อ าเภอเมืองราชบุรี ควรร่วมมือกับ ส านักโบราณสถานราชบุรีที่  1 ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี และมหวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ใน
การจัดท าคู่มือการอนุรักษ์โบราณสถานจังหวัดราชบุรีส าหรับพระสงฆ์ 
 2. ข้อเสนอแนะเะิงปฏิบัติ 
 1) วัดควรรณรงค์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาโบราณสถานร่วมกับทางวัด 
 2) วัดควรรณรงค์ให้พุทธศาสนิกชนร่วมบริจาคทรัพย์เพ่ือการบูรณะโบราณสถาน 
 3) วัดควรรณรงค์ให้ทุกวัดที่มีโบราณสถาน ได้จัดต้ังกองทุนเพ่ือการอนุรักษ์โบราณสถานโดย
เร่งด่วน 
 4) วัดควรประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ด้านโบราณสถานและโบราณวัตถุแก่พระภิกษุและ
สามเณรให้มากยิ่งขึ้น 
 3. ข้อเสนอแนะเพ่ือการัิััยครั้ง ต่อไป 
 1. ควรศึกษาเก่ียวกับวัฒนธรรมทางภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์โบราณสถาน 
 2. ควรศึกษาเก่ียวกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์โบราณสถานที่
ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ของวัด 
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รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ 
ในอ าเอออุทัย ัังวััเพระนครศรีอยุธยา* 

THE MODEL OF DISSENINATION OF BUDDHIST MONKS 
AT U-THAI DISTRIC, AYUTHAYA PROVINCE 

พระพัฒน์ธนพงศ์จอัทรพันธุ์ 
Phar pattanapong Pattaraphan 

E-mail: Pattanapogng.5048@gmail.com 
 
บทคัเย่อ 

บทความวิจัยนี้เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็น เปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ ศึกษา
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะที่ มีต่อประสิทธิ ผลการด าเนิน งานตามรูปแบบ การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี 
พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาภาพรวมอยู่ระดับมาก ปัจจัยส่วน
บุคคลต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ปัญหาอุปสรรค คื อ พระสงฆ์
ขาดงบประมาณ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการบรรยายธรรม 
ค าส าคัญจ : รูปแบบ ; เผยแผ่ ; พระพุทธศาสนา. 
 
Abstrac 

This research article was to study the level of the monks opinions to 
compare the monks and problems obstacles and recommendations for the model 
Buddhism Dissemination of Buddhist monks at U-Thai District Ayutthaya Province. 
Methodology was the mixed methods Findings the monks were the level of opinions 
the model Buddhism Dissemination plan by overall, Base on difference is not found 
to be different rejecting the research hypothesis. Problems and obstacles were that 
should be support from administrative have knowledge and experiences. 
Keywords; model; Dissemination; Municipality 
 
บทน าจ 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นจากอดีตในสมัยพุทธกาลเจริญเติบโตมาอย่างยั่งยืนจวบจนทุก 
วันนี้เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนที่นับถือพระพุทธศาสนาที่ช่วยกันจรรโลงไว้เพ่ือให้
พระพุทธศาสนายังคงอยู่ตลอดไปตราบนานเท่านานเพ่ือความผาสุกของมวลมนุษย์ชาติและชาวโลก 
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(พระเมธีธรรมภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) , 2559) องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงท าให้เกิด
อกุศลกรรมเกิดขึ้น เช่น ความโลภ ความหลง ความมัวเมา ความริษยา ความมีทิฐิมานะ ชิงดี ชิงเด่น 
ในลาภ ยศ สรรเสริญ ต่างๆ เหล่านี้เป็นต้น เพราะขาดการขัดเกลาจิตใจ ฉะนั้น พระสงฆ์จึง มีบทบาท
หน้าที่โดยตรงให้ความรู้และอบรมทางด้าน จิตใจ สอนหลักธรรม น าไปประพฤติ ปฏิบัติเพ่ือพัฒนาใน
การใช้ชีวิตประจ าวัน มีข้อเท็จจริงที่แสดงว่า พระสงฆ์ที่ เป็นองค์ ส่วนมากมักท าการเทศน์หรือ
ถ่ายทอดพุทธธรรม โดยขาดหลักการและวิธีการ ตลอดจนรูปแบบที่เหมาะสม ไม่ได้วิเครา ะห์ผู้ ฟัง อีก
ทั้งยังขาดความรู้และประสบการณ์ในด้านการพูด ต่อหน้าสาธารณชน (พระอธิการสุรศักด์ิ สุขุมาโล , 
2561) หรือใช้ศัพท์ภาษาบาลีที่ยากเกินไป นิทาน ประกอบ หรือการยกตัวอย่างที่ล้าสมัย น่าเบื่อไม่
เห็นจริงและไม่อาจเปรียบเทียบกับยุคสังคมปัจจุบัน ได้พระสงฆ์บางรูปยังนิยมเทศน์หรือบรรยายธรรม
โดยใช้ท านองนิทานแบบโบราณ จึงท าให้ไม่เกิด ประสิทธิผลในการสื่อสารหลักธรรมไปสู่ประชาชน 
(พระธรรมปิฎก ป.อ. ปยุตฺโต, 2536) วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เพราะเป็นวัดต้นแบบของวัด
นักเทศน์ (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น , 2545) และยังสามารถ
ผลิตพระนักเทศน์ที่มีคุณภาพทั่ว ประเทศไทย พร้อมทั้งเทคนิคและรูปแบบของวิธีการเผยแผ่ธรรมะ
ในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับยุค ปัจจุบัน ตลอดจนการวางแผนเพ่ือเป็นรากฐานรองรับความ
เจริญเติบโตในอนาคตรวมถึงเคล็ดลับ รูปแบบและวิธีในการน าเสนอเนื้อหาสาระหลัก ธรรมต่อ
พุทธศาสนิกชนทั่วไปตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้ง ภาครัฐและเอกชน ให้เกิดความน่าสนใจ (คณะกรรมการ
จัดการจัดท าแผนพัฒนาจิต, 2518) โดยเฉพาะ พระสงฆ์ สามเณร ที่สนใจและเก่ียวข้องกับรูปแบบ
การเผยแผ่พุทธศาสนาต้องมีความ กระตือรือร้นศึกษาหาวิธีการ เพ่ือเป็นแนวทางในการเผยแผ่
หลักธรรมธรรมให้เจริญเติบโตอย่าง ต่อเนื่องให้เหมาะสมทันยุคทันสมัย และได้มีวิธีการหา เทคนิค
รูปแบบวิธีการโน้มน้าวใจแก่พุทธศาสนิกทั่วไปให้ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมได้ถูกต้องตามค าสั่ง
สอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพ่ือประโยชน์ในปัจจุบัน เพ่ือประโยชน์ในเบื้ องหน้าและ
ประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพาน (เสฐียรพงศ์ วรรณปก, 2540)  
 
ััตถุประสงค์ของการัิััย  

1. เพ่ือศึกษา รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภออุทัย จังหวั ด 
พระนครศรีอยุธยา 

2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อรูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์ในอ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  

3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ 
พระสงฆ์ในอ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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ัิธีการเ าเนินการัิััย 
รูปแบบการวิจัยเป็นแบบผสานวิธี ซ่ึงเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ก าหนดบุคลากรที่มีต่อรูปแบบ

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 352 รูป 
(คณะสงฆ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , 2562) ซ่ึงมีความเชื่อม่ันเท่ากับทั้งฉบับเท่ากับ 0.987  
สุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโร่ยามาเน่ (Yamane Taro, 1967) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 188 รูป และท า
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ เก็บข้อมูลด้วยการแจกแบบสอบถาม 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เพ่ือหาค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบความแปรปรวนค่าที (t-test) ค่าเอฟ (F-test) ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ จ านวน 8 รูปหรือคน โดยการเลือกแบบเจาะจง เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
 
ผลการัิััย 

1.จผลการศึกษาระเับคัามคิเเว็นของพระสงฆ์ท่ีมีต่อรูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์ในอ าเอออุทัยจ ัังวััเพระนครศรีอยุธยา 
ตารางท่ีจ1. ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่ มีต่อรูปแบบการ

เผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โเย
อาพรัม 

 (n=188) 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ

พระสงฆ์ในอ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 

 
2.ผลการเปรียบเทียบคัามคิเเว็นของพระสงฆ์ท่ีมีต่อรูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ของพระสงฆ์ในอ าเอออุทัยจ ัังวััเพระนครศรีอยุธยาจ โเย  ัาแนกตามปััััยส่ันบุคคล 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ 
ในอ าเอออุทัย 

ระเับคัามคิเเว็น 
x̅ S.D. แปลผล 

1) ผู้ส่งสาร (Source)  4.08 0.503 มาก 
2) สาร (Message)  4.18 0.552 มาก 
3) ช่องทางการสื่อสาร (Channel)  4.11 0.688 มาก 
4) ผู้รับสาร (Receiver)  3.97 0.630 มาก 

รัม 4.09 0.483 มาก 
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ตารางท่ีจ2  สรุ ปผลการ เปรี ยบเที ยบ ความคิดเห็ นของพระสงฆ์ ที่ มี ต่อรู ปแบบกา ร เผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนกปัจจัย
ส่วนบุคคล  

ปััััยส่ันบุคคล F-test Sig. ผลการทเสอบสมมติฐานการัิััย 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

อายุ 0.110 0.998 -  
พรรษา 2.528 0.083 -  
วุฒิการศึกษานักธรรม 0.620 0.603 -  
วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม 0.763 0.516 -  
วุฒิการศึกษาสามัญ 1.960 0.144 -  

 
จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบพบว่า พระสงฆ์ที่มี อายุ พรรษา วุฒิการศึกษานักธรรม 

วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญต่างกัน มีควา มคิดเห็นต่อรูปแบบการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึง
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

3.จผลการศึกษาปัญวาจอุปสรรคจและข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของจพระสงฆ์ในอ าเอออุทัยจ ัังวััเพระนครศรีอยุธยา 

 
ตารางท่ีจ3.  ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อรูปแบบ

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
รู ป แ บ บ ก า ร เ ผ ย แ ผ่
พระพุทธศาสนา ปัญวา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1)จผู้ส่งสารจ (Source)จ พระสงฆ์ยังขาดความม่ันใจในการพูด
ต่อหน้าสาธารณชน 

ควรผ่านกระบวนการฝึกอบรมและ
เทคนิคต่าง ๆ ในการบรรยายธรรม
ต่อหน้าสาธารชนให้มาก 

2)จสารจ(Message)จ กา รบ ร รย า ย ธ ร ร มโ ด ย ไ ม่ อ้ า ง
พระไตรปิฎกหรื อบา ลี มา ร องรั บ
หลักธรรมมีแต่เรื่องเดิม ๆ ซ้ า ๆ ไม่
ทันสมัยต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน 

ก า ร บ ร ร ย า ย ธ ร ร ม โ ด ย อ้ า ง
พระไตรปิฎกหรื อบาลีและเปลี่ย น
เรื่องบรรยายใหม่ ๆ  

3)จส่ือจ(Channel)จ พระสงฆ์ยังขาดการประชาสัมพันธ์ใน
การบรรยายธรรมอย่างต่อเนื่อง 

ควรเพ่ิมช่องทางการบรรยายธรรมให้
เข้าถึงทุกสาขาอาชีพ 

4)จผู้รับสารจ (Receiver)จ  ไม่มีการส ารวมกาย วาจา ใจ ในการ
การมาฟังธรรมะบรรยาย 

ควรมีการส ารวมกาย วาจาและต้ังใจ
ฟังฟังอย่างสงบ 
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จากตารางที่ 3 พบว่า พระสงฆ์ผู้ตอบแบบสอบถาม รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์ในอ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 

ผู้ส่งสารจ(Source) คือ ควรผ่านกระบวนการฝึกอบรมและเทคนิคต่าง ๆ ในการบรรยาย
ธรรมต่อหน้าสาธารชนให้มาก 

สารจ(Message) คือ การบรรยายธรรมโดยอ้างพระไตรปิฎกหรือบาลีและเปลี่ยนเรื่อง
บรรยายใหม่ ๆ  

ส่ือจ(Channel) คือ ควรเพ่ิมช่องทางการบรรยายธรรมให้เข้าถึงทุกสาขาอาชีพ 
ผู้รับสาร (Receiver) คือ ควรมีการส ารวมกาย วาจาและต้ังใจฟังฟังอย่างสงบ 
 

ออิปรายผลการัิััย 
1. รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากพระสงฆ์สามารถเรียนรู้หลักธรรมบาลีตลอดจนผ่านการ
ฝึกอบรมให้มีความรู้บวกกับประสบการณ์ต่าง ๆ ในการบรรยายต่อหน้าสาธารณชน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พระครูอาทร ธัญญานุรักษ์ , (2553) ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทพระสังฆาธิการในการ 
บริหารงานเผยแผ่ของพระสงฆ์กรณีศึกษาคณะสงฆ์ จังหวัดปทุมธานี” ผลการวิจัยพบว่า การเผย
แผ่ศาสนธรรมเป็นการประกาศหลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธศาสนา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อรูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ 
พระสงฆ์ในอ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 5 ด้าน คือ 
จ าแนกตาม อายุ พรรษา วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเป รียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ
ต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน การวิจัย สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
พระมหาชวลิต ชาตเมธี, (2552) ได้ศึวิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการ 
คณะสงฆ์: ศึกษาเฉพาะกรณี พระสังฆาธิการในจังหวัดภูเก็ต” ผลการวิจัยพบว่า พระสงฆ์ในจังหวัด
ภูเก็ตที่มีวุฒิ การศึกษาสามัญต่างกันเก่ียวกับ บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ในจังหวัดภูเก็ต ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
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องค์คัามรู้ 
1) องค์คัามรู้ท่ีไเ้รับัากการัิััย 

    ผู้ส่งสาร (Source)     สารจ(Message) 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ส่ือจ(Channel)      ผู้รับสารจ (Receiver) 

อาพท่ี 1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากวิจัย 
จากองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ พระสงฆ์ใน

อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 
1.จผู้ส่งสารจ(Source) พบว่า พระสงฆ์ผู้แสดงธรรมะบรรยายนั้น ต้องมีกิริยามารยาท

เรียบร้อย สุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน วาจาสุภาพ เพราะเป็นด่านแรกในการวางตัวให้ผู้ ฟังได้เห็น
บุคลิกภาพในการวางตัวให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในการแสดงธรรมะในบรรยาย พระสงฆ์ผู้แสดง
ธรรมะบรรยายจ าเป็นต้องมี พูดเป็น ฟังเป็น เรียนเป็น จ าแม่น มีอุบายให้แก่ผู้ฟัง มีไหวพริบ เป็นผู้ให้
ความรู้หลักธรรมในทางที่ดีเพ่ือให้ได้น้อมน าหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ให้เกิดประโยชน์สุขต่อครอบครัวและพุทธศาสนิกชนและได้มีโอกาสแนะน าผู้อ่ืนให้ปฏิบัติตาม 

พระสงฆ์มีบุคลิกมีความสุภาพ อ่อนน้อม
ถ่อมตนไม่วาจาสุภาพบรรยายธรรมตามมี
ตามเกิดไม่รู้ศาสนพิธีไม่รู้หลักธรรมสรุป
ไม่ตรงประเด็นไม่ตรงเวลา ดังนั้นควรมี
การส่งเสริมสนับสนุนในการฝึกอบรม
พระสงฆ์ในการแสดงธรรมจากสถาบัน
การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

พระสงฆ์ แสดง ธรรม ไม่ ชัด เจนใ น
หลักธรรม พระไตรปิฎกหรือบาลีพุทธ
ภาษิต ชาดก นิทานประกอบการแสดง
ธรรมเท่าท่ี ควรดัง น้ันพระสงฆ์ควร
ฝึกฝนศึกษาหาความ รู้เ พ่ิมเติมจาก
หลักธรรมบาลีท่ีสามารถน าไปถ่ายทอด
ให้ผู้อ่ืนได้อย่างถูกต้อง 

พระสงฆ์ยังขาดอุปกรณ์ในการเผยแผ่ใน
การส่งเสริมและการสนับสนุนจากคณะ
สงฆ์ผู้ปกครองท้ังงบประมาณ บุคลากร
ในการฝึกอบรมแสดงธรรมะบรรยาย 
ดังนั้น ควรส่งเสริมและสนับสนุนในด้าน
งบประมาณและบุคลากรในด้านการ
ฝึกอบรม 

พระสงฆ์และพุทธสาสนิกชนไม่ไ ด้ใ ห้
ความสนใจในการฟังธรรม ไม่ส ารวม
กาย วาจา ใจไม่ต้ังใจฟังอย่างมีสติ ชอบ
สนทนาในระหว่างแสดงธรรมดังนั้นควร
แนะน าพระสงฆ์,พุทธศาสนิกชนให้อยู่
ในความสงบในขณะฟังธรรมะ 

รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเอออุทัย 
 ัังวััเพระนครศรีอยุธยา 
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  2.จสารจ(Message) พบว่า หลักธรรมค าสอนในทางพระพุทธศาสนาที่พระสงฆ์ผู้บรรยาย
ธรรมในการแสดงธรรม ให้ผู้ฟังให้ปฏิบัติตามหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนาเพราะขาดการ
ฝึกอบรมอย่ างต่อเนื่อ ง พระสงฆ์มีความรู้  การศึกษา ท าให้ได้เ รียนรู้ มีความรู้ใหม่ ๆ เกิดกา ร
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดี ท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ แก้ไขปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาไปในที่ดีขึ้น  

3. ส่ือจ(Channel) พบว่า พระสงฆ์ผู้บรรยายธรรมใช้ช่องทางการสื่อสารในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาพระสงฆ์แสดงธร รมทุกวันพระและวั นนั กขั ตฤก ษ์ มุ่ง ให้ เกิดปร ะโยชน์แ ก่
พุทธศาสนิกชนเป็นหลัก มีการแสดงธรรมที่ง่ายต่อการเข้าใจสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้ พระสงฆ์มีแนวทางและวิธีการเผยแผ่ทางยูทูบและเฟชบุ้ค ซ่ึงเป็นที่นิยมมากทางโดย
ผ่านช่องโลกโซเชียล 
  4.จเ้านผู้รับสารจ(Receiver) พบว่า พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั่วไปซ่ึงเปรียบเสมือนผู้รับ
สารในการบรรยายธรรมควรเตรียมตัว เม่ือมาฟังธรรมะบรรยายด้วยการส ารวม กาย วาจา ใจให้
เรียบร้อย ต้ังใจฟังธรรมด้วยความเคารพ(ศีล) พิจารณาฟังธรรมโดยไตร่ตรอง(สมาธิ) ฟังแล้วให้เกิด
ประโยชน์(ปัญญา) ซ่ึงผลท่ีได้คือสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้และยังสามารถน า
หลักธรรมค าสอนต่างๆที่ได้รับไปประพฤติปฏิบัติได้จริงทั้งตนเองและผู้อ่ืนหรืออีกนัยก็เป็นการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาได้อีกทางหนึ่งด้วย 
 

2)จองค์คัามรู้ท่ีไเ้สังเคราะว์ัากงานัิััย 

 
อาพท่ี 2 องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 
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1) ผู้ส่งสาร (Source) หมายถึง ผู้ส่งสารบรรยายธรรม เป็นผู้ให้ความรู้หลักธรรมในทางที่ ดี 
เพ่ือให้ได้น้อมน าหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติตามแนวทางพระพุทธศาสนาให้เกิดประโยชน์สุขต่อ
ครอบครัวและพุทธศาสนิกชนและได้มีโอกาสแนะน าผู้อ่ืนให้ปฏิบัติตามและยังท าให้พระพุทธศาสนา
ขยายวงกว้างเป็นปึกแผ่นแก่อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาและปฏิบัติตาม  

2) สาร (Message) หมายถึง ข้อมูลหรือหลักธรรมค าสอนในทางพระพุทธศาสนาที่พระสงฆ์ 
แสดงบรรยายธรรมต้องมีความรู้ในหลักธรรมอย่างถูกต้องแม่นย าโดยอ้างอิงพระไตรปิฎกพุทธสุภาษิต 
คติธรรม ชาดกเป็นเรื่องจริงมารองรับเหมาะสมกับเวลาและมีประโยชน์ต่อส่วนรวม ไม่บิดเบือน 
หลักธรรมค าสอน สามารถปฏิบัติได้จริงและชักชวนผู้อ่ืนให้น้อมน าไปปฏิบัติตามก าลังความสามารถ 
แห่งศรัทธาการปฏิบัติ  

3) สื่อ (Channel) หมายถึง วัสดุอุปกรณ์ หนังสือ ช่อ งทางการสื่อสา รในการเผยแผ่ 
พระพุทธศาสนามีการใช้สื่อการสอนวีดีโอการ์ตูน PowerPoint ภาพยนตร์เก่ียวกับพุทธประวัติของ 
พระพุทธเจ้าและสาวกคนส าคัญ การแจกซีดีธรรมะ และวิธีการเผยแผ่ทาง YouTube, Facebook  
ซ่ึง เป็นที่นิยมมากทางโดยผ่านช่องโลก Internet เพ่ือให้เข้าถึงทุกระดับทุกเพศทุกวัย  

4) ผู้รับสาร (Receiver) หมายถึง พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั่วไป เป็นผู้รับสารในการ
บรรยายธรรมควรเตรียมตัว เม่ือมาฟังธรรมะบรรยายด้วยการส ารวม กาย วาจา ใจให้เรียบร้อย ต้ังใจ
ฟังธรรมด้วยความเคารพ (ศีล) พิจารณาฟังธรรมโดยไตร่ตรอง (สมาธิ) ฟังแล้วให้เกิดประโยชน์ 
(ปัญญา) 

  
ข้อเสนอแนะ  
 1.จข้อเสนอแนะเะิงนโยบายจ  
  1) นโยบายในด้านการฝึกอบรมในการแสดงธรรมบรรยายอย่างเป็นรูปธรรม ดีด้วยมารยาท 
การวางตัวท่ีเหมาะสม รู้ศาสนพิธี ต้ังอยู่ในหลักธรรม  
  2) นโยบายในส่งเสริมการฝึกอบรมในหลักธรรมบาลี การใช้ภาษาหรือส านวนที่ท าให้เข้าใจ 
ง่าย  
 3) นโยบายในการฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ในการสื่อสาร และจัดงบประมาณในการ 
สนับสนุน  
 2.จข้อเสนอแนะเะิงปฏิบัติจ  

1) ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ความส าคัญกับพระสงฆ์เพ่ือการเผยแผ่โดยพระสงฆ์  
2) ควรมีการใช้สื่อต่างๆที่ทันสมัยในปัจจุบันที่ มีแพร่หลายอย่างมากในการเผยแผ่ให้ 

หลากหลาย  
3) ควรมีการส่งเสริมในด้านงบประมาณในการเผยแผ่ที่ เป็นรูปธรรมจากส่วนต่าง ๆ ของ

ภาครัฐ  
   

Book.indd   67 29/4/2563   21:03:13



68 การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม ปี 2563
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 256368: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 

 

 3. ข้อเสนอแนะส าวรับการัิััยในครั้งต่อไปจ  
1) การส่งเสริมการศึกษาสงเคราะห์ของพระสงฆ์ในอ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
2) การเผยแผ่เชิงรุกของพระสงฆ์ในอ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
3) การสิ่งเสริมการปกครองของพระสังฆาธิการในอ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
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บทคัเย่อ 

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไป ประสิทธิผล และแนวทางการพัฒนา
ประสิทธิผลการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นเชิง
คุณภาพ พบว่า เจ้าคณะพระสังฆาธิการ ให้ความส าคัญมากขึ้น ครูผู้สอนมีพอเพียง มีเทคนิคการสอน 
มีการอบรมเทคนิคการสอนแบบสมัยใหม่ มีการจัดต้ังกองทุนสหบาลีศึกษาประจ าจังหวัด เจ้าคณะ
พระสังฆาธิการระดมทุนจากคณะสงฆ์สนับสนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ส านักเรียนบาลีได้
มีการก าหนดการวางแผนเก่ียวกับสื่อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ที่จ า เป็นต้องใช้ภายในส านัก
เรียนเป็นประจ าทุกปี มีระบบการบริหาร 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานทั่วไป 
ค าส าคัญจ : ประสิทธิผล; การจัดการ; การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี 
 
Abstract 
 The objective of this thesis was to study general conditions, effectiveness, 
and development of the effectiveness of Phrapariyattidhamma Pali Section 
education management of the Sangha in Samutsongkhram province, using qualitative 
research the Ecclesiastical Governor gave more priority to personnel. There were an 
adequate number of teachers with teaching techniques. Teachers and educators 
have been trained in modern teaching techniques. Interdisciplinary Pali Studies 
School Fund was established in province. The Ecclesiastical Governor did fund-raising 
through the Sangha to support Phrapariyattidhamma School in Pali Section. Pali 
Studies school scheduled annual planning for all media equipments and tools using 
in school. Management has been divided into 4 functions: Academic Management, 
Budget Management, Personnel Management, Administration Management.  
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70: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

Keywords : Effectiveness; Management; Education in Phrapariyattidhamma Pali Section 
 
บทน า  

บาลี เป็นชื่อของภาษาที่รักษาพระพุทธพจน์ ซ่ึงเป็นค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาต้ังแต่สมัย
พุทธกาล เป็นวัฒนธรรมทางภาษาที่อยู่ คู่กับหลักค าสอนของพระพุทธเจ้ามิให้ผิดเพ้ียนหรือวิบัติ   
สูญหายไป ท าให้พระพุทธศาสนาต้ังม่ันมาจนถึงสมัยปัจจุบัน เพียงแต่สมัยพุทธกาลเรียกว่าภาษามคธ 
ตามชื่อของแคว้นมคธที่พระพุทธเจ้าทรงใช้เป็นศูนย์กลางของการประกาศหลักค าสอนของพระองค์  
แต่ไม่ได้เรียกว่าภาษาบาลี ดังเช่นปัจจุบัน การศึกษามคธหรือบาลีในสมัยนั้น คือการศึกษาพระพุทธ
พจน์จากพระพุทธเจ้าโดยตรง ภาษามคธหรือบาลีเป็นภาษาที่ชาวมคธใช้พูดสื่อสารกันอยู่รอบข้าง
พระพุทธเจ้า เป็นภาษาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน สามารถรู้และเข้าใจความหมายได้โดยไม่ยาก การศึกษา
หลักไวยากรณ์ของภาษามคธหรือบาลีจึงไม่มีความจ าเป็นมากนัก เพราะแม้ไม่ศึกษาหลักไวยากรณ์
ของภาษา ก็สามารถเข้าใจสาระส าคัญของค าสั่งสอนได้เป็นอย่างดี (พระมหาฉลาด ปริญฺญฺาโณ , 
2530) 

ในการสังคายนาครั้งที่ 5 พระพุทธทัตตเถระกับพระมหาติสสเถระเห็นความเสื่อมทรามแห่ง
พระพุทธศาสนา จึงได้นัดประชุมพระสงฆ์ 1,000 รูป ปรารภเหตุนี้กระท าสังคายนาพระธรรมวินัยที่ 
มหาวิหาร โดยมีพระพุทธทัตตะเป็นประธาน มีพระมหาติสสเถระเป็นผู้วิสัชนา พระเจ้าวัฎฎคามณี
อภัยเป็นศาสนูปถัมภก ท าอยู่ 1 ปี จึงส าเร็จ และได้มีการจารึกพระไตรปิฎกเป็นอักษรลงในใบลาน 
นับว่าเป็นครั้งแรก ที่ใช้อักษรเป็นเครื่องจดจารพระพุทธวจนะทั้งสิ้น และนับเป็นสังคายนาครั้งที่ 2  
ในลังกาทวีป (พระกวีวรญาณ (จ านงค์ ชุตินฺธโร), 2556) 

ในประเทศไทยการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เป็ นการศึกษาด้ัง เดิมที่คณะสงฆ์
ด าเนินการมาเป็นล าดับจนถึงปัจจุบัน มีระบบและระเบียบการ อันเก่ียวข้องกับการศึกษาที่รัดกุมเป็น
การศึกษาที่อยู่ภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ มีผลการศึกษาเป็นที่ยอมรับของประชาชนโดยทั่วไป มี
เกียรติประวัติและเกียรติภูมิที่ผู้ศึกษาได้รับอย่างสูงส่ง และถือเป็นการศึกษาของคณะสงฆ์โดยเฉพาะ 
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือผลิตบุคลากรของพระศาสนาเพ่ือรับใช้พระศาสนา (พระธรรมปัญญาภรณ์ (สุชาติ 
สุชาโต), 2549)  

การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของจังหวัดสมุทรสงคราม มิได้มีการรวมหลาย ๆ 
ส านักภายในจังหวัดมาเรียนร่วมกัน หากแต่มีการจัดการเรียนการสอนที่ส านักเรียนของวัดตนเอง จึง
ท าให้มีแนวคิดในการจัดการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่แตกต่างกันออกไป ด้วยเหตุนี้  จึง
ท าให้ผู้เรียนไม่ให้ความส าคัญกับการศึกษาแผนกนี้เท่าที่ควร และผู้ เรียนด้านพระปริยัติธรรมแผนก
บาลีลดน้อยลง จึงท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ปรากฏออกมาในแต่ละปีการศึกษาค่อนข้างต่ า 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาระดับเปรียญต่างๆ ของส านักเรียนคณะจังหวัดสมุทรสงคราม ในแต่ละปี
การศึกษานั้นมีจ านวนผู้สอบได้น้อยลงแสดงให้เห็นว่า การเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
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ของส านักเรียนคณะจังหวัดสมุทรสงคราม ยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร จึงต้องได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไขอีกมาก  

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับที่ผู้วิจัยมีสังกัดใน
คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงคราม จึงสนใจศึกษาเรื่อง “ประสิทธิผลการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกบาลี ของคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงคราม” เพ่ือน าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยใช้เป็น
สารสนเทศเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์สืบไป  
 
ััตถุประสงค์ของการัิััย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์จังหวัด
สมุทรสงคราม 
 2. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์จังหวัด
สมุทรสงคราม 
 3. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของ
คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงคราม 

 
ัิธีการเ าเนินการัิััย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ก าหนดขอบเขตเนื้อหา 
ตามแนวคิด ทฤษฎี 4M ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านอุปกรณ์เครื่องมือ และด้านการ
บริหารจัดการ  ผู้วิจัยได้ก าหนดเก่ียวกับผู้ให้ข้อมูลหลักที่ส า คัญ (Key Informants) จากผู้ที่ มี
คุณลักษณะสอดคล้องกับสาระส าคัญของการวิจัย จ านวน 17 รูปหรือคน เครื่องมือที่ใช้ในครั้งนี้ เป็น
แบบสัมภาษณ์ (Interview) แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi Structured) เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัย
วิเคราะห์ข้อมูลโดยน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาถอดเสียงและบันทึกเป็นข้อความ น าข้อความ
จากการสัมภาษณ์และการจดบันทึกมาจ าแนกเป็นประเด็นและเรียบเรียงเฉพาะประเด็นที่เก่ียวข้อง
กับวัตถุประสงค์การวิจัย วิเคราะห์ค าสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์ ประกอบบริบท 
 
ผลการัิััย 
 1 . สภาพทั่วไปของการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ จังหวั ด
สมุทรสงคราม พบว่า มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของการจัดการศึกษา ให้ผู้ เรียนบาลีมีความรู้
ความเข้าใจเนื้อหาหลักสูตรบาลีมากยิ่งขึ้น แต่การจัดการศึกษานี้ยังมีปัญหาที่ ต้องแก้ไข ทั้งด้าน
บุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านอุปกรณ์เครื่องมือ และด้านการบริหารจัดการ 
 2. ประสิทธิผลการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงคราม 
พบว่า ด้านบุคลากร เจ้าคณะพระสังฆาธิการ ให้ความส าคัญมากขึ้น ครูผู้สอนมีพอเพียง มีเทคนิคการ
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สอน มีการอบรมเทคนิคการสอนแบบสมัยใหม่ มีการเสริมขวัญและก าลังใจให้กับครูผู้สอน การเรียน
การสอนนั้นมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นจากอดีตที่ผ่านมา ด้านงบประมาณ  
มีการจัดต้ังกองทุนสหบาลีศึกษาประจ าจังหวัด เจ้าคณะพระสังฆาธิการระดมทุนจากคณะสงฆ์
สนับสนุนโรงเรียน พระปริยัติธรรมแผนกบาลี มีการต้ังคณะกรรมการหรือโครงสร้างด้านงบประมาณ
อย่างชัดเจน มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ การจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างเป็นระบบตาม
แบบมาตรฐาน มีบัญชีรายรับ-รายจ่ายรายเดือน และสรุปเป็นรายงานประจ าปี ด้านอุปกรณ์เครื่องมือ 
ส านักเรียนบาลีได้มีการก าหนดการวางแผนเก่ียวกับสื่อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ที่จ า เป็นต้อง
ใช้ภายในส านักเรียนเป็นประจ าทุกปี โดยดูจากความต้องการของครูผู้สอนและของนักเรียนเป็นหลัก
ให้มีความเพียงพอต่อความต้องการ ด้านการบริหารจัดการ ผู้บริหารดูแลในการบังคับบัญชาบุคลากร
ครูผู้สอนและบุคลากรที่เก่ียวเนื่องในสถานศึกษาบาลีนั้น แบ่งการบริหารเป็น 4 ด้าน คือ การงาน
บริหารทางด้านวิชาการ การบริหารงานทางด้านงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงาน
ทั่วไป 
 3. แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์
จังหวัดสมุทรสงคราม ได้แก่ ด้านบุคลากร ควรจัดให้มีการอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะความสามารถด้านต่าง 
ๆ หรือไปศึกษาดูงานจากส านักเรียนอ่ืน ๆ ให้แก่ ผู้บริหาร ครูผู้สอน ด้านงบประมาณ พระสังฆาธิการ
ควร มีการ ดูแลจั ดหางบประมาณและการจัด ใช้งบประมา ณ ควรมีการ จัด ต้ังปร ะธานและ
คณะกรรมการในการดูแลด้านงบประมาณ และโครงสร้างทางด้านงบประมาณที่เด่นชัดมากขึ้น ควรมี
การใช้จ่ายงบประมาณด้วยความคล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้ ควรจัดท ารายการใช้จ่ายบันทึก
บัญชีรายรับและรายจ่ายในแต่ละเดือน สรุปรายรับรายจ่ายทั้งตลอดปีการศึกษา ด้านอุปกรณ์
เครื่องมือ ควรจัดหาจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์หรือสื่อ การเรียนการสอนที่ทันสมัย ควรท าบัญชีเพ่ือบันทึก
จ านวนของสื่อการเรียนการสอน คอยรักษาดูแล และตรวจเช็คให้อยู่ในสภาพที่ดี ถ้ามีการช ารุด
เสียหายจะได้จัดการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดี ควรมีการจัดอบรมแก่ครูผู้สอนในเรื่องของสื่อการ
เรียนการสอนสมัยใหม่มากขึ้น ด้านการบริหารจัดการ ควรมีคณะกรรมการในการดูแลให้ความส าคัญ 
และมีการบริหารจัดการในทิศทางเดียวกัน ควรมีนโยบายมอบให้แต่ละส านักเรียนเพ่ือด าเนินการตาม  
 
ออิปรายผลการัิััย 
 ในการวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์จังหวัด
สมุทรสงคราม มีประเด็นที่สามารถน ามาอภิปรายได้ผล ดังนี้  ด้านบุคลากร พบว่า  พระสังฆาธิการ
ระดับปกครองภายในจังหวัดสมุทรสงครามควรที่จะมีความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ หม่ันออกตรวจเยี่ยม
ตามคอยดูแลช่วยเหลือและให้ก าลังใจแก่ครูผู้สอนหรือนักเรียน คอยดูแลด้านปัญหาต่าง ๆ และช่วย
เจ้าส านักเรียนแก้ไขปัญหา ผู้บริหารส านักเรียนบาลีควรมีการจัดครูผู้สอนให้สอนตามความสามารถ
หรือตามความถนัดในวิชาที่ตนเองสอน ควรมีการจัดอบรมครูผู้สอน ตรวจสอบการวางแผนการสอน
ของครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง มีการนิเทศการสอน มีการประชุมเพ่ือแนะน าครูผู้สอน ควรมีการจัดการ
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อบรมบาลีก่อนสอบ ควรมีการสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ส านักเรียนได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้แก่
บุคลากรที่อยู่ส านักเรียนอ่ืนเพ่ือพัฒนาทัศนคติทางการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พระครูโสภณวีรานุวัตร (นิคม ณฏฺ วโร), (2557) ได้วิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอน
พระปริยัติธรรมแผนกบาลี จังหวัดสุพรรณบุรี” ผลการวิจัยพบว่า มีส านักเรียนน้อยจนถึงน้อยมาก 
การศึกษาบาลีเป็นของ ยากล าบากทั้งผู้เรียนและผู้สอนต้องอาศัยความจ าและความเข้าใจ หลักสูตร
อภิธรรมนั้นค่อนข้างที่จะเน้นเฉพาะความจ า เป็นหลักสูตรที่เน้นความจ า ใครจ าได้ก็สอบได้ ใครจ า
ไม่ได้ก็สอบไม่ได้ การเรียนการสอนวิชาบาลี ในต่างจังหวัดมีปัญหาและอุปสร รคมาก ๆ เพราะการ
เรียนบาลีต้องใช้ ต้นทุนที่ค่อนข้างสูง อุปสรรคเก่ียวกับส านักเรียนต่างจังหวัดจะมีสื่อการเรียนการ
สอนไม่เพียงพอ ด้านงบประมาณ พบว่า พระสังฆาธิการระดับปกครองควรมีการบริหารจัดการด้าน
งบประมาณให้มีความคล่องตัวและมีอิสระในการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละส า นักเรียน ควรมีการ
จัดบุคลากรให้เป็นฝ่ายธุรการการเงินเพ่ือที่จะเข้ามาจัดการดูแลเรื่องงบประมาณในส านักเรียนบาลี 
ควรมีการจัดต้ังคณะกรรมการด าเนินงานในการดูแลจัดหาและการจัดใช้งบประมาณอย่างชัดเจน  
มีโครงสร้างทางด้านงบประมาณที่จะใช้ในส านักเรียนอย่างเด่นชัด สามารถตร วจสอบได้ โดยทาง
คณะกรรมการจะต้องมีการวางระเบียบให้เป็นระบบที่มีมาตรฐาน และจัดท ารายการใช้จ่ายต่าง ๆ 
อย่างละเอียด สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูวินัยธรอธิษฐ์ สุวฑฺโฒ (สนขาว) , (2561) ได้วิจัยเรื่อง 
“การพัฒนาการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี” 
ผลการวิจัยพบว่า สภาพทั่วไปของการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี พบว่า ด้านงบประมาณ
ในการจัดการเรียนการสอนงบประมาณในปัจจุบันยังไม่ได้ตามที่ ต้ังเป้าหมายไว้โดย คณะสงฆ์ใน
จังหวัดร่วมกันสนับสนุนการบริหารงบประมาณต้องจัดให้กับส านักเรียนตามที่ สมควร ด้านเครื่องมือ
วัสดุอุปกรณ์ ทางส านักเรียนบาลีจะต้องมีฝ่ายบุคลากรผู้ดูแลหรือที่เรียกว่าฝ่าย โสตทัศนศึกษาในการ
จัดหาจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์หรือสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยให้เพียงพอต่อความต้องการของครูผู้สอน
และความต้องการของนักเรียน ควรมีการจัดท าบัญชีเพ่ือบันทึกจ านวนของสื่อการเรียนการสอนหรือ
วัสดุอุปกรณ์เหล่านั้นอย่างชัดเจน จะต้องหม่ันตรวจตราวัสดุและ สื่อการเรียนการสอนเหล่านั้นอย่าง
สม่ าเสมอ มีการจัดอบรมแก่ครูผู้สอนในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่ ต้อง
คอยรักษาดูแลและตรวจเช็คให้อุปกรณ์เหล่านั้นอยู่ในสภาพที่ดีอย่างสม่ าเสมอ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พระมหาวิชาญ นราธีโป (แก้วพิพัฒน์), (2558) ได้วิจัยเรื่อง “สภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ จังหวัดกระบี่” ผลการวิจัยพบว่า ควรน าสื่อต่าง ๆ ที่ มีอยู่มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อผู้เรียน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ควรจัดการอบรมบาลีก่อนสอบ สร้างแรงจูงใจให้
ผู้ศึกษาเห็นคุณค่าของการเรียน ด้านการบริหารจัดการ ส านักเรียนบาลีจะสามารถมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลท่ีดีได้นั้น การบริหารจัดการถือเป็นหัวใจส าคัญในการดูแลรับผิดชอบในงานด้านต่าง ๆ 
ของทางส านักเรียน มีคณะกรรมการในการดูแลเรื่องการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  
มีการบริหารจัดการการศึกษาของส านักเรียนบาลีในแต่ละแห่งภายในจังหวัดให้มีทิศทางเดียวกัน  
มีการหม่ันตรวจเยี่ยมส านักเรียนต่าง ๆ โดยพระสังฆาธิการระดับปกครอง รวมทั้งให้การสนับสนุนใน
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การจัดการเรียน การสอนพระบาลี รับทราบถึงปัญหาและอุปสรรคภายในส านักเรียนต่าง ๆ และร่วม
แก้ไขกับเจ้าส านักเรียนบาลี สอดคล้องกับงานวิจัยของ  พระมหาศรวุฒิ สิริวณฺโณ (จิตร์จ านงค์) , 
(2557) ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ” 
ผลการวิจัยพบว่า ควรให้ความส าคัญกับนักเรียนและครูสอนอย่างเต็มที่ ควรมีการปรับปรุงรูปแบบ
การเรียนการสอนให้มีความน่าสนใจ ดึงดูดให้ผู้เรียนมีอารมณ์ร่วมในการเรียนมากขึ้น มีการสนับสนุน
ด้านงบประมาณที่เพียงพอ และควรมีการจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะการสอนให้แก่ครูสอน ควรจัดชื้อ 
จัดหา สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยอย่างเพียงพอ มีการจัดอบรมครูสอนให้มีความรู้ความเข้าใจใน
การน าสื่อการเรียนการสอนมาใช้ให้เกิดประโยชน์เต็มที่  
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องค์คัามรู้ท่ีไเ้ัากการัิััย 
 องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลการจัดการศึกษาพระปริยั ติธรรมแผนกบาลี
ของคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้วิจัยได้สังเคราะห์งานวิจัยดังแสดงในแผนภาพ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

อาพท่ี 1 ประสิทธิผลการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงคราม 

ประสิทธิผลการััเการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ัังวััเสมุทรสงคราม  

 เ้านบุคลากร 
- พระสังฆาธิการระดับปกครองให้ความส าคัญในการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี 
- การนิเทศการสอนภายในส านักเรียน 
- จัดให้มีการอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้ด้านเทคนิคการสอนการสอน 
- ก าหนดโครงสร้างบุคลากรและขอบข่ายการท างาน 
- อบรมบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาพระบาลี 

 เ้านงบประมาณ 
- จัดต้ังกองทุนสนับสนุนส านักเรียนบาลีในจังหวัดสมุทรสงครามอย่างเป็นระบบ 

- มีคณะกรรมการด าเนินงานด้านงบประมาณอย่างเป็นระบบ และมีมาตรฐาน 

- มีระบบการตรวจสอบบัญชีรายรับ-รายจ่ายตามแบบมาตรฐาน 

- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมสนับสนุนการศึกษา 

 เ้านอุปกรณ์เคร่ืองมือ 
- ส่ือการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาท่ีสอน 

- มีการใช้ส่ือการเรียนการสอนสมัยใหม่ในการจัดการเรียนการสอน 

- มีการจัดการอบรมการใช้ส่ือการเรียนการสอนสมัยใหม่ 
- หมั่นตรวจตราวัสดุและส่ือการเรียนการสอนเหล่านั้นอย่างสม่ าเสมอ 

- มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อความต้องการ 

 เ้านการบริวารััเการ 
- มีคณะกรรมการในการดูแลเร่ืองการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี 
- มีการบริหารจัดการส านักเรียนบาลีภายในจังหวัดให้มีนโยบายและทิศทางเดียวกัน 
- พระสังฆาธิการระดับปกครองให้ความส าคัญ มีการหมั่นตรวจเย่ียมส านักเรียนต่าง ๆ  
- รับทราบถึงปัญหาอุปสรรคภายในส านักเรียนต่าง ๆ  และร่วมแก้ไขกับเจ้าส านักเรียนบาลี 
- มีการจัดสวัสดิการให้แก่ครูผู้สอนและนักเรียนบาลี 
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ประสิ ทธิผลกา รจั ดกา ร ศึกษา พระปริยั ติธ ร รม แผนกบา ลีของคณะสงฆ์ จั งห วัด
สมุทรสงคราม ประกอบด้วย ด้านบุคลากร ได้แก่ พระสังฆาธิการระดับปกครองให้ความส าคัญในการ
จัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี มีการนิเทศการสอนภายในส านักเรียน จัดให้มีการอบรมเพ่ือ
เพ่ิมความรู้ด้านเทคนิคการสอนการสอน ก าหนดโครงสร้างบุคลากรและขอบ ข่ายการท างาน และ
อบรมบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาพระบาลี ด้านงบประมาณ ได้แก่ จัดต้ังกองทุน
สนับสนุนส านักเรียนบาลีในจังหวัดสมุทรสงครามอย่างเป็นระบบ มีคณะกรรมการด าเนินงานด้าน
งบประมาณอย่างเป็นระบบ และมีมาตรฐาน มีระบบการตรวจสอบบัญชีรายรับ -รายจ่ายตามแบบ
มาตรฐาน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมสนับสนุนการศึกษา ด้านอุปกรณ์เครื่องมือ ได้แก่  
สื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่สอน มีการใช้สื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่ในการจัดการ
เรียนการสอน มีการจัดการอบรมการใช้สื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่ หม่ันตรวจตราวัสดุและสื่ อการ
เรียนการสอนเหล่านั้นอย่างสม่ าเสมอ และมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อความต้องการ ด้านการบริหาร
จัดการ ได้แก่ มีคณะกรรมการในการดูแลเรื่องการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี มีการ
บริหารจัดการส านักเรียนบาลีภายในจังหวัดให้มีนโยบายและทิศทางเดียวกัน พระสังฆาธิการร ะดับ
ปกครองให้ความส าคัญ มีการหม่ันตรวจเยี่ยมส านักเรียนต่าง ๆ รับทราบถึงปัญหาอุปสรรคภายใน
ส านักเรียน ต่าง ๆ และร่วมแก้ไขกับเจ้าส านักเรียนบาลี และมีการจัดสวัสดิการให้แก่ครูผู้สอนและ
นักเรียนบาลี 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเะิงนโยบาย 
  1) คณะสงฆ์ควรจัดกิจกรรมหรือโครงการที่ช่วยสนับสนุนส่งเสริมการบริหารจัดการเรียนการ
สอนของบุคลากรอาจารย์ ผู้สอน หรือไปศึกษาดูงานจากส านักเรียนต่างส านัก ควรมีการอบรม
ครูผู้สอนให้ได้มาตรฐาน  
 2) จากผลการวิจัยงบประมาณ รัฐบาลควรจัดงบประมาณในการสนับสนุนส านักเรียนบาลี
เพ่ือการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ควรมีระบบวางแผนการจัดการงบประมาณในการ
เรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีอย่างชัดเจน  
 2. ข้อเสนอแนะเะิงปฏิบัติ 
 เจ้าคณะพระสังฆาธิการฝ่ายปกครองภายในจังหวัดควรให้ความสนใจออกตรวจเยี่ยมให้
ก าลังใจดูแลช่วยเหลือสอบถามถึงปัญหาและร่วมแก้ไขอุปสรรคต่าง ๆ  
 3. ข้อเสนอแนะเพ่ือการัิััยครั้ง ต่อไป 
 1) คณะสงฆ์ควรศึกษาการบริหารจัดการส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีที่ประสบ
ความส าเร็จเพ่ือเป็นข้อมูล ที่จะน ามาปรับปรุงให้ส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีภายในจังหวัด
ของตนเองมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
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 2) ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาการบริหารจัดการการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก
บาลีของจังหวัดอ่ืน เพ่ือเปรียบเทียบข้อมูลการบริหารจัดการการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก
บาลีว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 
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บทคัเย่อ 
 บทความนี้เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็น ศึกษาระดับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของพระ
สังฆาธิการในการบริหารจัดการวัด ศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่มีต่อภาวะผู้น าของพระ
สังฆาธิการในการบริหารจัดการวัด จังหวัดสระแก้ว เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี พบว่า พระสังฆาธิการ
มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในการบริหารจัดการวัดภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
ภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการกับการบริหารจัดการวัดจังหวัดสระแก้ว มีความสัมพันธ์กันระดับปาน
กลาง ปัญหาและอุปสรรค พระสังฆาธิการขาดความรู้เก่ียวกับการวางแผนนโยบายการบริหารงาน 
ข้อเสนอแนะ พระสังฆาธิการควรศึกษาหาความรู้เก่ียวกับงานด้านการบริหารเพ่ิมเติม 
ค าส าคัญ: ภาวะผู้น า; พระสังฆาธิการ; การบริหารจัดการ 

 
Abstract 
 Objectives of this research were of determine the leadership of the Buddhist 
Monks in the temple management. Sa Kaeo. to study the relationship between the 
leadership of the Buddhist Monks. Management's measure and to study the 
problems and feedback to the leadership of the Buddhist Monks. Methodology was 
the mixed methods.  
 Buddhist Monks opinion leadership of the Buddhist Monks in the temple 
management, overall offense at a high level. it was found that the leadership of 
Buddhist monks in temple management in Sa Kaeo Province There were highly 
relationships. Problem and Obstacles the Sangha Administrator  Lacking knowledge 
about management policy planning Suggestion: The Sangha Administrator Should 
learn more about administrative work 
Keywords: Leadership; Sangha Administrators; Management 
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บทน า  
 ปัจจุบันการบริหารจัดการวัดในจังหวัดสระแก้ว ให้มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับความสามารถใน
การบริหารจัดการของพระภิกษุสามเณรในวัดเป็นส าคัญเจ้าอาวาสซ่ึงปกครองคณะสงฆ์ระดับต้นมี
หน้าที่ในการบริหารจัดการวัดในด้านต่าง ๆ จึงนับเป็นปัจจัยส าคัญในการน าองค์กรไปสู่เป้าหมายแห่ง
ความส าเร็จทั้งนี้เพราะเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการตัดสินใจก าหนดนโยบายและบริหารบุคลากรใน
องค์กรให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรจ าเป็นจะต้องมีความสามัคคีและ
ท างานให้สอดคล้องสัมพันธ์กันระหว่างผู้น ากับผู้ตาม เจ้าอาวาสนั้นมีภารกิจการบริหารจัดการวัดตาม
อ านาจหน้าที่ของเจ้าอาวาสตามภารกิจของคณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้าน คือด้านการปกครองด้านการเผย
แผ่ศาสนธรรมด้านการศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการสาธารณูปการและด้านการ  
สาธารณสงเคราะห์ (ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2554) 
 พระสังฆาธิการจึงมีหน้าที่ในการปกครองและบริหารกิจการคณะสงฆ์ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยซ่ึงเป็นเง่ือนไขที่ส าคัญที่จะบ่งชี้ความส าเร็จในการส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน
ถาวรสืบไปดังค ากล่าวท่ีว่า (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต), 2543) “พระพุทธศาสนาเป็นศาสนา
ประจ าชาติจะรุ่งเรืองสืบไปก็ด้วยการอาศัยพระสังฆาธิการเป็นส าคัญเนื่องจากพระสังฆาธิการเป็นผู้
ใกล้ชิดประชาชนโดยเฉพาะพระสังฆาธิการเจ้าอาวาสซ่ึงเป็นที่เคารพเลื่อมใสของประชาชนโดยทั่วไป
และมีบทบาทโดยตรงต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ให้ด ารงสืบไป” 
 ภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในจังหวัดสระแก้วจึงมีความส าคัญในการที่จะเป็นผู้น า กิจกรรม
ต่าง ด้วยความเต็มใจเพ่ือเป้าหมายความส าเร็จ ประกอบด้วยศาสตร์และ ศิลป์ของการใช้อิทธิพลหรือ
กระบวนการ เพ่ือให้เขามีควา มเต็มใจ กระตือรือร้นเพ่ือการปฏิบัติจนบรรลุความส าเร็จตา ม
จุดมุ่งหมายขององค์กร (พระครูใบฎีกาอภิชาติ ธมฺมสุทฺโธ, 2559) ซ่ึงจะเกิดขึ้นได้จากการฝึกอบรม 
ศึกษาหาความรู้รอบด้าน มีปฏิภาณไหวพริบ มีคติธรรมประจ าใจจึงจะสามารถบริหารกิจการวัดใน
ความรับผิดชอบของตนโดยให้ครอบคลุมภารกิจทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านการปกครองด้านการศาสนศึกษา 
ด้านการศึกษาสงเคราะห์ด้านการเผยแผ่ด้านการสาธารณูปการและด้านการสาธารณสง เคราะห์พระ
สังฆาธิการควรมีภาวะของความเป็นผู้น า เพ่ือที่จรรโลงพระพุทธศาสนาและช่วยสงเคราะห์ประชาชน
ตามหลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายและกฎมหาเถรสมาคม
พระพุทธศาสนาจึงจะรุ่งเรืองและพัฒนาไปได้ (พระสุระ สนิทชัย, 2562) 
 ผู้วิจัยเห็นว่าพระสังฆาธิการในจังหวัดสระแก้ว ควรได้รับการพัฒนาภาวะผู้น านี้ให้มากขึ้นเพ่ือ
ท าให้ทราบและตระหนักถึงภารกิจในการบริหารจัดการวัดในการปกครองแสดงบทบาทในภาวะผู้น า
งานทั้ง 6 ด้านเข้าใจปัญหาและอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาผู้วิจัยมีความสนใจเป็นอย่างยิ่งที่จะ
ศึกษาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการ ในการบริหารจัดการวัดจังหวัดสระแก้วเพ่ือเป็นข้อมูลใน การ
วางแผนแลพัฒนาการบริหารจัดการวัดในจังหวัดสระแก้วให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์
ของการบริหารจัดการวัดต่อไป 
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80: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

ััตถุประสงค์การัิััย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในการบริหารจัดการวัด จังหวัด
สระแก้ว 
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการกับการบริหารจัดการวัด 
จังหวัดสระแก้ว 
 3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการ  
ที่มีผลต่อการบริหารจัดการวัดจังหวัดสระแก้ว 

 
ัิธีการเ าเนินการัิััย 
 รูปแบบการวิธีวิจัยเป็นแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) การวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
 ประชากร คือ พระสังฆาธิการในจังหวัดสระแก้ว ผู้วิจัยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
(Sample Size) โดยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง (Sampling) มาจากพระสงฆ์ อ าเภอสระแก้ว จังหวัด
สระแก้ว จ านวน 201 รูป จากจ านวนทั้งหมด 404 รูป โดยใช้สูตรของ Taro Yamane (Yamane, 
Taro, 1970) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสัมภาษณ์การเก็บ
ข้อมูลการวิจัยนั้นสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือ การหาความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตร ฐาน  กา รหา ค่าความสัมพัน ธ์ ( r) และกา รวิจั ยเชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) 
ประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) 
จ านวน 8 รูปหรือคน และใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา  
 
ผลการัิััย 
 1. ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการใน
การบริหารจัดการวัด จังหวัดสระแก้ว 
ตาราง ท่ีจ1 ค่ าเฉลี่ ย ส่วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของพระสังฆา ธิการ ฯ  

โดยภาพรวม 
         (n= 201) 

อาัะผู้น าของพระสังฆาธิการในการบริวารััเการััเจ
ัังวััเสระแก้ัจ  x̅ S.D. แปลผล 

1. ด้านการบอกกล่าว (Telling) 3.54 0.919 มาก 
2. ด้านการน าเสนอความคิดเห็น (Selling) 3.46 0.940 ปานกลาง 
3. ด้านการมีส่วนร่วม (Participation) 3.64 0.807 มาก 
4. การมอบหมายงาน (Delegation) 3.66 0.938 มาก 
อาพรัม 3.57 0.800 มาก 
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จา กตาร างที่ 1 พบว่า  ภ าวะผู้ น าของพระสั งฆ า ธิการ ในกา รบริ หา รจั ดการ วั ด  
จังหวัดสร ะแก้ว โดยภาพร วมอยู่ใน ระดับมา ก (  = 3.57) เม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่ า  
ด้านการมอบหมายงาน ( = 3.66, S.D. = 0.938) ด้านการมีส่วนร่วม (  = 3.64 , S.D. = 0.807) 
ด้านการบอกกล่าว ( = 3.54, S.D. = 0.919) ด้านการน าเสนอความคิดเห็น (  =3.46 , S.D. = 
0.940) ตามล าดับ 

2. ผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในการบริหารจัดการวัด จังหวัด
สระแก้ว 
ตารางท่ีจ2 ภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการ กับการบริหารจัดการวัด จังหวัดสระแก้วมีความสัมพันธ์กัน

โดยภาพรวม 
         จ(n = 201) 

จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ พบว่า วงจรคุณภาพกับภาวะผู้น า
ของพระสังฆาธิการกับการบริหารจัดการวัดจังหวัดสระแก้ว มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง (R 
=0.815 ,P=0.000) 

3. ปัญหา อุปสรรค ภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในการบริหารจัดการวัด จังหวัดสระแก้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตััแปร 

ค่าสัมประสิทธ์ิสวสัมพันธ์จ (Pearson, s Product Moment 
Correlation Coefficient) 
1.เ้านการ
บอกกล่าั 

2. เ้ า น ก า ร
น า เ ส น อ
คัามคิเเว็น 

3. เ้านการมี
ส่ันร่ัม 

4. เ้ า น ก า ร
มอ บว ม า ย
งาน 

 
รัม 

1.การัางแผน 0.532** 0.507** 0.463 ** 0.459** 0.552** 
2.การลงมือท า 0.505** 0.535** 0.517** 0.492** 0.576** 
3.การตรััสอบ 0.703** 0.771** 0.627** 0.646** 0.775** 
4.การปรับปรุง 0.682** 0.715** 0.639** 0.645** 0.755** 
รัม 0.742** 0.779** 0.770** 0.687** 0.815** 
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ตารางท่ีจ3 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในการบริหารจัดการฯ 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า พระสังฆาธิการมีการประชุมพระภายในวัดน้อย เจ้าอาวาสไม่ค่อย

พบปะพูดคุยกับลูกวัด อาจจะด้วยความแตกต่างด้านอายุ ด้านพรรษากาล และกิจการงานด้านต่าง ๆ  
ที่รับเป็นธุระอยู่ จึงท าให้ไม่มีโอกาสได้พบปะพูดคุยกัน จึงควรรับฟังเก่ียวกับความคิดเห็นต่าง ๆท าให้
เจ้าอาวาสกับพระลูกวัดสามารถปรับความเข้าใจกันได้ ลดความห่างระหว่างกันลง ให้โอกาสในการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม เม่ือมอบหมายงานให้ท าแล้วควรให้อ านาจในการตัดสินใจต่าง ๆ ด้วย เพ่ืองานที่
ท าเดินหน้าไม่ต้องห่วง ควรมาตรวจสอบเป็นระยะถ้าหากไม่ตรงตามความต้องการ ให้พระลูกวัดได้มี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบ การบริหารงานวัด หรือแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ในการบริหารจัดการ 

  
ออิปรายผลการัิััย 

พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในการบริหารจัดการวัด 
จังหวัดสระแก้ว โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและปานกลาง แสดงให้เห็นได้ว่าพระสังฆาธิการใน 
จังหวั ดสระแ ก้ว  มี มีการ วางแผน  กา รลง มือท า  กา รตรวจสอบ  กา รปรับปรุ ง  อยู่ป ระจ า  
จึงท าให้พระสังฆาธิการส่วนใหญ่ให้ความส าคัญต่อภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในการบริหารจัดการ
วัด จึงท าให้พระสังฆาธิการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในการ
บริหารจัดการวัด จังหวัดสระแก้ว 

พบว่าจเ้านการัางแผนจ(Plan) ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมาจากพระสังฆาธิ
การในจังหวัดสระแก้ว จึงท าให้พระสังฆาธิการส่วนใหญ่ให้ความส าคัญต่อภาวะผู้น าของพระสังฆาธิ
การในการบริหารจัดการวัดฯ สอดคล้องกับงานวิจัยของ (พระครูสังฆรักษ์วีระศักด์ิ จนฺทว โส (รถจันทร์
วงษ์), 2560, หน้า 63) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น าเชิงพุทธไทยแลนด์ 4.0” ผลการวิจัยพบว่าโดย

อาัะ ผู้น าของพร ะ
สังฆ า ธิ การ ใ น กา ร
บ ริ ว า ร ัั เ ก า ร ัั เจ
ัังวััเสระแก้ั 

ปัญวา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

เ้านการบอกกล่าั การประชุมน้อย, ไม่สั่งงานโดยตรง ห ม่ันพบ ปะพูด คุย ,  สั่ ง ง า น
โดยตรง 

เ้ า น ก า ร น า เ ส น อ
คัามคิเเว็น 

ไม่ฟังความคิดเห็นของลูกวัด, ไม่ค้นหา
ข้อมูล 

รับฟังความคิดเห็นมากขึ้น, หา
ข้อมูลที่ได้รับการเสนอ 

เ้านการมีส่ันร่ัม ลูกวัดไม่มีสิทธ์ิตรวจสอบ, ไม่ให้ลูกวัด
ส่วนบริหารงาน 

ให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การท างาน และการบริหาร 

เ้านการมอบวมาย
งาน 

ให้ท า งานแ ต่ไม่ให้ตัดสิ นใจ,  ท าผิ ด
ไม่ให้ค าแนะน า 

ควร ให้ อ าน า จหน้ าที่ ใ นกา ร
ท างาน และคอยชี้แนะ 
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ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาแต่ละด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน 

เ้านการลงมื อ  โ ดยภา พร วมอยู่ ใ น ร ะดับมา ก  ซ่ึ งสอดคล้ อง กับ งา นวิ จั ย ของ  
(พระครู ปริยัติกิจ จาภิวัฒน์, 2558, หน้า 78) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง “ภาวะผู้ น า กับกา รจัดกา ร
ประสิทธิภาพงานสาธารณะสงเคราะห์” ผลการวิจัยพบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณา
แต่ละด้านพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน 

เ้านการตรััสอบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย (พระครู
ปริยัติกิจจาภิวัฒน์ (ชรัมถ์ ธมฺมวุฑฺโฒ), 2558, หน้า 78) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น ากับการจัดการ
ประสิทธิภาพงานสาธารณะสงเคราะห์” ผลการวิจัยพบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณา
แต่ละด้านพบว่า ด้านการตรวจสอบ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 

เ้านการปรับปรุง  โดยภา พร วมอยู่ใ น ระดับมาก  ซ่ึงสอดคล้ องกับ งา นวิ จั ยของ  
(พระอธิการบุญช่วย โชติว โส, 2560, หน้า 15) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น าของผู้บริหารในมุมมอง
ของผู้ใต้บังคับบัญชา” ผลการวิจัยพบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาแต่ละด้านพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
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หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563

84: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

องค์คัามรู้ 
 1 องค์คัามรู้ท่ีไเ้รับัากการัิััย 

จากการศึกษาเรื่อง “ภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในการบริหารจัดการวัด จังหวัดสระแก้ว” 
ท าให้ผู้วิจัยได้ค้นพบองค์ความรู้ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาพท่ีจ1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
 จากภาพที่ 1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในการบริหารจัดการ
ฯ พบว่า พระสังฆาธิการในจังหวัดสระแก้วควรมีการร่วมกันปรึกษาหารือถึงแผนการบริหารจัดวัดภายใน
จังหวัดสระแก้ว ร่วมกันก าหนดนโยบายของจังหวัด รับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพ่ือประกอบการตัดสินใจ 
วางโครงสร้าง ขอบเขตการท างานให้กับพระภายในวัด ร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาการปกครอง รับฟัง
ความคิดเห็นปรับแก้ไขงานให้เหมาะสมตามข้อเสนอแนะ ท าให้ทุกฝ่ายยินดีที่จะแสดงความคิดเห็นเพราะ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในการบริหารจัดการวัด จังหวัดสระแก้ว 

เ้านการัางแผน 
- มีการร่วมกันปรึกษาถึง
แผนการบริหารจัดการวัด 
- รับฟังข้อเสนอแนะต่าง 
ๆ เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจ 
- วางโครงสร้าง ขอบเขต
การท างานให้กับพระ
ภายในวัด 

เ้านการลงมือท า 
- ร่วมมือร่วมใจในการ
พัฒนาการปกครอง 
- มีการท างานตามที่ได้รับ
มอบหมายจนส าเร็จ 
- การปรับแก้ไขงานเพื่อ
ความเหมาะสมตาม
ข้อคิดเสนอแนะต่าง ๆ 

เ้านการตรััสอบ 
- ตรวจสอบการด าเนินงาน
ว่าเป็นไปตามค าแนะน า
หรือข้อเสนอแนะหรือไม่ 
- ให้หน่วยงานที่มีความ
ถนัดเฉพาะด้านในหลายๆ 
ฝ่ายมาร่วมกันวิจารณ์การ
ท างาน 
- มกีารเปรียบเทียบผลงาน
ตามความเห็นที่มีผู้เสนอ 

เ้านการปรับปรุง 
- แบ่งงานให้หลายฝ่าย
ท างานเพื่อประสิทธิภาพ
ในการท างาน 
- ให้หลายฝ่ายมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงงานด้าน
การบริหารจัดการ 
- รับฟังข้อคิดเห็นจาก
หลายฝ่ายเพื่อพัฒนาการ
บริหารจัดการ 

เ้านการบอกกล่า  ั
- การมอบหมายงานให้กับพระ
ภายในวัดอย่างชัดเจน 
- ปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
นโยบายแผนการด าเนินงาน
ของวัดกับพระภายใน เป็น
ประจ าทุกเดือน 
- ปรับปรุงเปลี่ยนบุคลากร
ตามความเหมาะสมกับงานใน
วัด 

เ้านการน าเสนอคัามคิเเว็น 
- เปิดโอกาสให้หลายฝ่ายมีส่วน
ร่วมในการเสนอแนวคิดในการ
พัฒนาการบริหารจัดการ 
- มีการประชุมเพื่อฟังความ
คิดเห็นในเร่ืองต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการวัด 
- แผนงานที่ได้จากการประชุม
มาด าเนินการและรับฟังความ
คิดเห็น 

เ้านการมีส่ันร่ัม 
- มีการตั้งคณะกรรมการ
เพื่อประเมินผลการท างาน 
- ให้พระลูกวัดมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงงานด้าน
การบริหารจัดการ 
- ให้พระในวัด ร่วมก าหนด
ทิศทางการพัฒนางานด้าน
การปกครอง 

เ้านการมอบวมายงาน 
- การวางแผนการคัดเลือกและ
มอบหมายงานให้กับพระภายใน
วัดและอธิบายถึงรายละเอียด
ของแผนงาน 
- มีการปรับปรุงงานที่ได้รับ
มอบหมายเพื่อให้งานมีความ
สมบูรณ์ 
- มอบอ านาจการตัดสินใจในงาน
ต่าง ๆ ให้กับพระที่เหมาะสม 
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เห็นว่าคณะสงฆ์เห็นคุณค่าของค าชี้แนะที่เสนอไป เม่ือท างานใด ๆส าเร็จลงแล้วย่อมต้องมีการตรวจสอบ
การด าเนินงานว่าเป็นไปตามค าแนะน า หรือไม่ ถ้าหากมีปัญหาในทางเทคนิค หรือต้องการใช้ผู้ที่มีความ
ช านาญเฉพาะด้านในการแก้ไข ควรให้ผู้ที่มีความช านาญด้านนั้น ๆ มาร่วมกันปรึกษาหารือ เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการท างาน การปรับปรุง การพัฒนาจึงเป็นสิ่งที่ ต้องท าทุกครั้ง เพราะเกิดจาก
ประสบการณ์ที่ๆได้ลงมือท า การแบ่งงานท ากันหลาย ๆ  ภาคส่วนก็จะท าให้เกิดประสิทธิภาพ เป็นเครื่อง
แสดงถึงความสามัคคี การร่วมมือร่วมแรงในการปรับปรุงแก้ไข  

ด้านภาวะผู้น าในจังหวัดสระแก้ว พระสังฆาธิการควรมีการแบ่งงานมอบหมายงานให้แก่
พระภายในวัดอย่างชัดเจน ให้พระภายในวัดมีส่วนร่วมในการให้ค าปรึกษา ก าหนดนโยบายการ
ด าเนินงาน ปรับปรุงบุคคลากรที่เหมาะสมกับงานนั้น ๆ มีสิทธ์ิน าเสนอความคิดเห็น โดยจัดประชุมรั บ
ฟังความคิดเห็น ควรเรียนรู้วิธีการวางแผนงานการด าเนินงาน หรือบริหารจัดการงานภายในวัดให้เป็น
ระบบ ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมเพ่ือความโปร่งใสในการท างาน เม่ือมอบหมายงานใด ๆ ให้แล้ว ต้องให้
อ านาจการตัดสินใจในการท างานนั้น ๆ ต้องเคารพการตัดสินใจของผู้ที่ได้รับมอบหมายงาน  ท าการ
ประเมินตรวจสอบ เพ่ือให้ค าแนะน า ปรับปรุงพัฒนาต่อไป ไม่ควรเสนอแย้งในขณะที่ผู้ ใต้บังคับบัญชา
ก าลังด าเนินงาน หรือพยายามปรับเปลี่ยนวิธีการท างานทั้ง ๆ ที่งานนั้น ๆ ยังไม่ส าเร็จลุล่วง แต่ถ้า
หากลูกวัด หรือผู้ใต้บังคับบัญชาต้องการรับฟังความคิดเห็น ควรเสนอแนะน า  ให้ค าปรึกษา อุปถัมภ์ 
ส่งเสริมให้งานนั้น ๆส าเร็จลุล่วงไป 
 

2. องค์คัามรู้ท่ีไเ้สังเคราะว์ัากงานัิััย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาพท่ี 2 องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย FAT โมเดล 
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 พบว่า วงจรคุณกับภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในการบริหารจัดการวัด จังหวัดสระแก้ว  ท า
ให้ผู้วิจัยได้รับองค์ความรู้จากการสังเคราะห์งานวิจัย ดังปรากฏเป็น FAT โมเดล ดังนี้ 
 หลักวงจรคุณภาพ PDCA ประกอบด้วย การวางแผน P= plant, ด้านการลงมือท า D= Do, 
ด้านการตรวจสอบ C=Check, การปรับปรุง A=Action” 
 ภาวะผู้น าในการบริหารจัดการ ประกอบด้วย ด้านการบอกกล่าว Notice, ด้านเสนอความ
คิดเห็น comment, ด้านการมีส่วนร่วม Participation, ด้านการมอบหมายงาน Assignment 
 F = รวดเร็ว (fast) ต้องมีการท างานที่รวดเร็ว เพ่ือตอบสนองการท างานในยุคโลกาภิวัฒน์ 
เช่น การใช้ไลน์กลุ่มเพ่ือการสั่งงาน มอบหมายงาน ตรวจสอบงาน ประเมินผลงาน  
 A = ท า (Action) การท างานต่าง ๆ จะส าเร็จได้ด้วยการลงมือท า ต้องมีการร่วมแรงร่วมใจ
กันท างานต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยเป็นผู้ที่มีความกล้าหาญ กล้าตัดสินใจที่จะลงมือท า
ภารกิจต่าง ๆ ที่ได้มอบหมาย  
 T = เวลา (Time) “การก าหนดและการควบคุมการปฏิบัติงานให้บรรลุผ ลตามเวลาและ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพในงานหน้าที่ที่รับผิดชอบ” การรู้จักวางแผนและ
จัดสรรเวลาในการท างานอย่างถูกต้อง โดยจัดสรรเวลาของตนเองให้ถูกต้องและเหมาะสมตามวันเวลา
ที่ก าหนด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1 ข้อเสนอแนะเะิงนโยบาย 
 1.1) คณะสงฆ์จังหวัดสระแก้วควรมีการวางนโยบายพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ 
 1.2) พระสังฆาธิการจังหวัดสระแก้วควรมีการวางกลยุทธ์การบริหารคณะสงฆ์จังหวัดสระแก้ว 
ระยะสั้น เพ่ือให้ทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
 1.3) คณะสงฆ์ควรก าหนดแผนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้พระสังฆาธิการจังหวัดสระแก้วมี
ความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
 2. ข้อเสนอแนะเะิงปฏิบัติ 
 2.1) พระสังฆาธิการควรเปิดโอกาสให้มีการเสนอความคิดเห็นต่าง ๆ ในที่ประชุมทั้งแบบเปิด
และแบบปิดเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดในการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ 
 2.2) พระสังฆาธิการควรด าเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารคณะสงฆ์จังหวัดสระแก้ว โดย
ก าหนดระยะเวลาที่ครอบคลุมกับสภาพปัญหาเพ่ือให้สอดคล้องกับกฏของมหาเถรสมาคม 
 2.3) พระสังฆาธิการควรจัดให้มีการอบรมสัมมนา เพ่ิมความรู้ความสามารถ ทักษะในงาน
ด้านต่าง ๆ เพ่ิมขึ้นเพ่ือให้ทันกับการปกครองปัจจุบันของมหาเถรสมาคม 
 3. ข้อเสนอแนะเพ่ือการัิััยครั้ง ต่อไป 
 3.1) ควรศึกษากลยุทธ์ หรือยุทธศาสตร์การบริหารจัดการพระสังฆาธิการจังหวัดสระแก้ว 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ 
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 3.2) ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการเพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
น าผลท่ีได้ไปพัฒนาบุคลากรคณะสงฆ์ต่อไป 
 3.3) ควรศึกษาแนวทางส่งเสริมประสิทธิภาพพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
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บทคัเย่อจ  

บทความนี้เพ่ือศึกษาสภาพการส่งเสริม เปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ ศึกษาปัญหา 
อุปสรรคและข้อเสนอแนะที่มีต่อแนวทางการส่งเสริมพระทรงพระปาฏิ โมกข์ เป็นการวิจัยเป็นแบบ
ผสานวิธี พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า อายุต่างกัน มีความคิดเห็น ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน
การวิจัย ส่วนพรรษา วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม (แผนกธรรม) วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม (แผนกบาลี) 
และวุฒิการศึกษาสามัญต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ปัญหาและ
อุปสรรค พบว่า ขาดการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบงาน ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน ขาดการตรวจสอบ
และไม่มี การแก้ไขปรับปรุง ดังนั้นจึงควรมีการเตรียมการ ในการจัดฝึกอบรมให้เป็นระบบมากขึ้น  
มีการมอบหมายการท างานให้ชัดเจนขึ้น และเหมาะสมกับบุคลากรนั้น ๆ 
ค าส าคัญ:จ การส่งเสริม; พระสงฆ์; ผู้ปาฏิโมกข์ 
  
Abstract 

This article is to study the promotion conditions. Compare the opinions of 
monks, Study the problems, obstacles, and suggestions for the approach to 
promoting the King Bhumibol. It is a combined research. It is found that monks have 
opinions on promoting monks who The overall impression of the Buddha was in the 
high level. Personal factors, found that different age, opinions No different Therefore 
rejecting the research hypothesis. The rainy season, the Dharma qualification (the 
Dharma department), the Dhamma education (Pali department) and the ordinary 
education are different. Have comment Therefore different accept the research 
hypothesis Problems and obstacles found that lack of division of responsibility Lack 
of personnel in operations Lack of inspection and no Amendment Therefore, there 
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should be preparation for organizing training to be more systematic. With clear work 
assignments And suitable for that personnel. 
Keywords: Promotion; Monks; The Patimokka Reciting 
 
บทน า 

พระวิ นัย เป็น รา กแ ก้วของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา จะม่ันคงอยู่ ได้ ก็ด้ วย  
พระวินัยจึงทรงอนุญาตให้ภิกษุสวดปาฎิโมกข์ (พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุตเตโช ), 2561)  
โดยให้ภิกษุผู้ฉลาดสามารถสวดประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติกรรมวาจา ดังนั้นภิกขุปาฏิโมกข์ของ
พระสงฆ์นับว่าเป็นสังฆกรรมอย่างหนึ่งพระสงฆ์ที่อยู่ในอาวาสนั้น ๆ จะต้องประชุมกันในสีมาเดียวกัน
ต้องนั่งอยู่ในหัตถบาสทุกรูป เม่ือมีการท าสังฆกรรมภิกษุมีเหตุที่ เป็นที่จะไม่ลงประชุม เช่น อาพาธ
จะต้องออกไปจากเขตอาวาสนั้นเสียก่อนการท าอุโบสถสังฆกรรมเป็นสิ่งที่ไม่มีข้อยกเว้นส าห รับ
พระภิกษุสงฆ์ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบจึงติเตียน (วิ.ม (ไทย) 4/137/214.)  

ปัจจุบันพระสงฆ์ให้ความส าคัญกับการท าสังฆกรรมภิกขุปาฏิโมกข์น้อยลง เม่ือถึงวันอุโบสถ
จะมีพระสงฆ์เข้าร่วมสังฆกรรมด้วยการสวดและฟังภิกขุปาฏิโมกข์เป็นส่วนน้อยและล่วงละเมิดศีลใน
ภิกขุปาฏิโมกข์ (บอกบุญทูเดย์, 2562) คือ ผู้ท าผิดศีลเรียกว่า ล่วงพระวินัย เป็นอาบัติระดับขั้นต่าง ๆ 
ตามความหนักเบา สามารถแบ่งระดับอาบัติออกได้เป็นล าดับขั้น ต้ังแต่ขั้นรุนแรงจนกระทั่งเบาที่สุด 
ในอาบัติระดับเบาจะต้องมีการเผยความผิด อาบัติระดับเบา เช่น ปาจิตตีย์ สามารถแก้ ได้โดยกล่าว
แสดงความผิดของตนกับพระภิกษุรูปอ่ืน เพ่ือเป็นการแสดงถึงความส านึกผิดและเพ่ือจะต้ังใจประพฤติ
ตนใหม่ หรือที่เรียกว่าการแสดงอาบัติ แต่ถ้าถึงขั้นปาราชิกย่อมขาดจากความเป็นพระภิกษุ และไม่
สามารถบวชเป็นพระภิกษุได้อีก การสวดพระปาฏิโมกข์ คือการสาธยาย ศีล 22 7 ข้อ (พระเทพเวที 
(ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2531) เป็นภาษาบาลีล้วน ๆ ต้ังแต่ข้อ 1 ไปจนกระทั่งจบหมดทุกข้อ และต้องสวด
ไม่ให้ผิดอีกต่างหาก มีผู้คอยตรวจทานไม่ให้สวดผิด หากสวดผิดก็ต้องทักท้วง แก้ไขให้ถูกต้อง จึงจะ
สวดต่อไปได้ กว่าจะสวดจนจบ ต้องใช้เวลาไม่น้อย ขึ้นอยู่กับคุณภาพความสามารถของผู้สวด ว่ามีอยู่
ระดับไหน ส าหรับพระปาฏิโมกข์ที่เก่ง ๆ นั้น สามารถจะสวดปาฎิโมกข์ได้อย่างคล่องแคล่ว และออก
เสียงอักขระได้อย่างถูกต้องชัดเจน โดยสวดพระปาฏิโมกข์ไม่ผิดแม้แต่สักตัวเดียว ต้ังแต่ต้นจนจบ  
(พระพรหมคุณาภรณ์, 2559) 

ในอ าเภอโชคชัย จ านวนพระสงฆ์ที่สามารถทรงจ าพระปาฏิโมกข์ได้ 1 รูปต่อ 1 ต าบล 
(ส านักงานเจ้าคณะอ าเภอโชคชัย, 2562) ซ่ึงมีพระสงฆ์ทรงจ าพระปาฏิโมกข์ได้น้อยเม่ือเทียบกับ
จ านวนพระสงฆ์ที่ มีอยู่ทั้งหมดในอ าเภอ มีหลายฝ่ายให้ควา มสนใจในสภาพปัญหาดังกล่า ว  
จึงมีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาให้พระสงฆ์ มีความสนใจในการทรงพระปาฏิโมกข์มากขึ้น และ
ส่งเสริมให้พระสงฆ์ตระหนักถึงความส าคัญของการทรงจ าพระปาฏิโมกข์ อีกทั้งได้จัดให้มีกิจกรรมต่าง 
ๆ มุ่งเน้นพัฒนาจิตใจ เสริมสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้น จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจ
ศึกษาวิจัยเรื่อง การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  
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เพ่ือศึกษาถึงสภาพปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่มีต่อแนวทางการส่งเสริมพระสงฆ์
ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ต่อไป 
 

ััตถุประสงค์การัิััย 
1. เพ่ือศึกษาสภาพการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จัง หวัด

นครราชสีมา 
2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อแนวทางการส่งเสริมพระทรงพระ

ปาฏิโมกข์ของพระสงฆ์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
3 . เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่มีต่อแนวทางการส่งเสริมพระทร ง  

พระปาฏิโมกข์ของพระสงฆ์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  

ัิธีเ าเนินการัิััย 
รูปแบบการวิจัยครั้งนี้  เป็นการวิจัยเป็นแบบผสานวิธี ( Mixed Methods Research) 

ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research) โดยเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Study) และแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) กับ
พระสงฆ์ในอ าเภอโชคชัย จ านวน 208 รูป ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และ
การทดสอบค่าเอฟ ด้วยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก  ( In depth Interview) กับผู้ใ ห้ข้ อมูลส าคัญ (Key Informants) จ า นวน  
8 รูป/คน โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา  

 

ผลการัิััย 
1.ระเับคัามคิเเว็นของพระสงฆ์ท่ีมีต่อการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ใน

อ าเออโะคะัยจ ัังวััเนครราะสีมา 
ตารางท่ีจ1จค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชคชัย 

จังหวัดนครราชสีมา    
           (N=208) 

การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์จ  
ในอ าเออโะคะัยจ ัังวััเนครราะสีมา x̅ S.D. แปลผล 

1) ด้านการวางแผน (Plan) 3.65 0.72 มาก 
2) ด้านการปฏิบัติตามแผน (Do) 3.60 0.69 มาก 
3) ด้านการตรวจสอบ (Check) 3.65 0.73 มาก 
4) ด้านการปรับปรุงให้เหมาะสม (Action) 3.69 0.68 มาก 
อาพรัม 3.65 0.63 มาก 
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 จา กตาร างที่ 1 พบว่ า พร ะสงฆ์มีความคิด เห็ นต่อการส่ งเสริ มพระ สงฆ์ผู้ ทร งพระ 
ปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ในระดับ (x̅=3.65,S.D.=0.63) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกด้าน คือ ด้านการปรับปรุงให้เหมาะสม  (Action) ด้านการตรวจสอบ (Check) ด้านการ
วางแผน (Plan) และด้านการปฏิบัติตามแผน (Do) ตามล าดับ 

2. ผลการเปรียบเทียบคัามคิเเว็นของพระสงฆ์ท่ีมีต่อจการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระ
ปาฏิโมกข์ในอ าเออโะคะัยจ ัังวััเนครราะสีมาโเย  ัาแนกตามปััััยส่ันบุคคล 
ตารางท่ี 2จสรุปผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อ การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระ  
      ปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
สมมติฐานท่ี ยอมรับ ปฏิเสธ F Sig 
สมมติฐานท่ีจ1จพระสงฆ์ที่มีอายุแตกต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อ การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรง
พระปาฏิ โมกข์ในอ าเภอโชคชั ย จั งหวั ด
นครราชสีมา แตกต่างกัน 

  

2.08 0.10 
สมมติฐานท่ีจ2จพระสงฆ์ที่มีพรรษาแตกต่าง
กันมีความคิดเห็น แตกต่างกัน   5.22* 0.00 
สมมติฐานท่ีจ3จพระสงฆ์ที่ มีวุฒิการศึกษา
ปริยัติธรรม (แผนกธรรม) แตกต่างกัน มี
ความคิดเห็น แตกต่างกัน 

  
2.88* 0.04 

สมมติฐานท่ีจ4จพระสงฆ์ที่ มีวุฒิการศึกษา
ปริยัติธรรม (แผนกบาลี) แตกต่างกันมีความ
คิดเห็น แตกต่างกัน 

  
13.50* 0.00 

สมม ติฐา น ท่ี จ 5 จพ ระส งฆ์ ที่ มี ด้ า น วุ ฒิ
การศึกษาสามัญแตกต่างกันมีความคิดเห็น 
แตกต่างกัน 

  
7.62* 0.00 

  
 ัากตารางท่ีจ2จผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า พระสงฆ์ที่ มีอายุต่างกั น มีความ
คิดเห็นต่อการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาไม่แตกต่าง
กัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว้ ส่วนพระสงฆ์ที่มี พรรษา วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม (แผนก
ธรรม) วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม (แผนกบาลี) และ วุฒิการศึกาสามัญ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
ส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว้ 
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3.  ปัญวาจ อุปสรรคจ และข้อ เสนอแนะเก่ียักับการ ส่ง เสริ มพระสงฆ์ ผู้ทร งพระ 
ปาฏิโมกข์ในอ าเออโะคะัยจ ัังวััเนครราะสีมา 
ตารางท่ีจ3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเก่ียวกับการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์  
       ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
การส่งเสริมพระสงฆ์จ  
ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ปัญวาจ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ด้านการวางแผน ขาดความพร้อมในการจัดฝึกอบรม
ที่ดี 

ควรมีกา ร เตรียมกา รในการ จั ด
ฝึกอบรมให้เป็นระบบมากขึ้น 

ด้านการปฏิบัติตามแผน ขา ด บุ คล า กร ที่ พร้ อมใ นกา ร
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ควรสร รหา บุคลากรที่มีควา มรู้ 
ความสามารถในการจัด 

ด้านการตรวจสอบ กา รตร วจสอบ ไ ม่ เ ป็น ไปตา ม
กระบวนการที่วางแผนไว้ 

ควรมีการตรวจสอบโดยผู้เชียวชาญ
โดยเฉพาะ 

ด้านปรับปรุงให้เหมาะสม ไม่มีการแก้ไขปรับปรุงการอบรม
ให้เหมาะสมกับหลักสูตร 

ควรปรับปรุงหลักสูตรการอบรมให้
ทันสมัยขึ้น 

 
จากตารางที่ 3จปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเก่ียวกับการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระ

ปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา พบว่า มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
เ้านการัางแผน คือ ขาดความพร้อมในการจัดฝึกอบรมที่ดี ควรมีการเตรียมการในการจัด

ฝึกอบรมให้เป็นระบบมากขึ้น 
เ้านการปฏิบัติตามแผนจคือจขาดบุคลากรที่พร้อมในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ควรสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการจัด 
เ้านการตรััสอบจคือ การตรวจสอบไม่เป็นไปตามกระบวนการที่วางแผนไว้ ควรมีการ

ตรวจสอบโดยผู้เชียวชาญโดยเฉพาะ 
เ้านปรับปรุงใว้เวมาะสม  คือ ไม่มีการแก้ไขปรับปรุงการอบรมให้เหมาะสมกับหลักสูตร 

ควรปรับปรุงหลักสูตรการอบรมให้ทันสมัยขึ้น 
 
ออิปรายผลการัิััยจ  
 จากการศึกษาการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
มีประเด็นที่ส าคัญที่น่าสนใจน ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 1. พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา อยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านการวางแผน (Plan) ด้านการปฏิบัติตามแผน (Do) 
ด้านการตรวจสอบ (Check) ด้านปรับปรุงให้เหมาะสม (Action) พบว่า วัดของท่านได้วางแผนเพ่ือ
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ก าหนดแนวทางการส่งเสริมพระสงฆ์ให้ฝึกสวดพระปาฏิโมกข์ พระสงฆ์ที่สามารถสวดพระปาฏิโมกข์
ได้ผ่านจะได้ปฏิบัติหน้าที่ในพิธีกรรม วัดของท่านส่งเสริมพระสงฆ์ให้มีการสวดพระปาฏิโมกข์ วัดของ
ท่านมีการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการฝึกสวดพระปาฏิโมกข์ให้ถูกต้องตามแบบแผน  ซ่ึงตรงกับ
งานวิจัยของ พระมหาสุทธิพงษ์ สุทฺธิว โส (หม่ืนตาค า) ได้วิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ภิกขุปาฏิโมกข์ใน
ฐานะเครื่องมือธ ารงพระพุทธศาสนา” ผลการวิจัย พบว่า ประมวลสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าทรงต้ังขึ้น
เป็นพุทธอาณา หรือคัมภีร์ที่รวมพระวินัย 227 สิกขาบท สิกขาบทเหล่านี้ มีผลต่อความม่ันคงแห่ง
พระพุทธศาสนา เป็นข้อปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมความประพฤติดีงามของคณะสงฆ์ พบว่า วัดของท่านได้
วางแผนเพ่ือก าหนดแนวทางการส่งเสริมพระสงฆ์ให้ฝึกสวดพระปาฏิโมกข์ ของท่านได้ก าหนดแนว
ทางการฝึกสวดพระปาฏิโมกข์ที่ชัดเจน วัดของท่านมอบหมายผู้ดูแลการฝึกสวดพระปาฏิโมกข์อย่าง
ต่อเนื่อง วัดของท่านก าหนดเกณฑ์การประเมินผลส าหรับผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ได้ พระสงฆ์ผู้ ดูแลได้มี
ส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการฝึกสวดพระปาฏิโมกข์อย่างถูกต้อง ซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พระสามารถ พฺรหฺมเถโร (หยก) ได้วิจัยเรื่อง “ศึกษาอุโบสถกรรมในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท” 
ผลการวิจัยพบว่า มีความส าคัญในฐานะเป็นเครื่องมือในการท าสังฆกรรมต่าง ๆ ของพระสงฆ์ เรียกว่า 
กิจจาธิกรณ์ อุโบสถกรรม มีความส าคัญในฐานะเป็นพิธีกรรมของสงฆ์ในการปกครองคณะสงฆ์โดย
ผ่านทางอ านาจในการบริหารและอ านาจตุลาการของพระสงฆ์ พบว่า วัดของท่านส่งเสริมพระสงฆ์ให้มี
การสวดพระปาฏิโมกข์ พระสงฆ์ผู้ดูแลมีส่วนร่วมในการประเมินผลการสวดพระปาฏิโมกข์ มีการ
ตรวจสอบผลการฝึกสวดจากพระสงฆ์ผู้ ดูแลและพระสังฆาธิการ มีการวัดผ ลหลังจากการฝึกสวด 
พระสงฆ์ผู้ดูแลมีการติดตามผลของพระสงฆ์ผู้ฝึกสวดพระปาฏิโมกข์ ซ่ึงตรงกับงานวิจัยของ พระจักร
กริช ปิยธมฺโม (โสภณ) ได้วิจัยเรื่อง “ศึกษาวิเคราะห์การสวดพระปาฏิโมกข์ในพระพุทธศาสนาของ
คณะสงฆ์ไทย” ผลการวิจัยพบว่า การสวดพระปาฏิโมกข์เป็นพุทธบัญญัติที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาต
ให้ภิกษุสงฆ์ท าอุโบสถสวดพระปาฏิโมกข์ขึ้นทุกวัน 14 ค่ า หรือ 15 ค่ า เป็นการอนุเคราะห์ให้พระสงฆ์
ทบทวนพระธรรมพระวินัยที่ได้ประพฤติปฏิบัติมา  

2. การเปรียบเทียบการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พระสงฆ์ที่ มีอายุ พรรษา วุฒิการศึกษานักธรรม 
เปรียญธรรมและ วุฒิการศึกษาสามัญ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิ
โมกข์ ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว้ แสดงให้เห็นว่า พระสงฆ์ที่มีอายุ พรรษา วุฒิการศึกษานักธรรม 
เปรียญธรรมและวุฒิการศึกษาสามัญ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิ
โมกข์ ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวม แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พระมหาสุชิน ฐิตสีโล (นราเกตุ) ได้วิจัยเรื่อง “ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างศีลกับการบรรลุธรรม” 
ผลการวิจัยพบว่า ส าหรับพระภิกษุ มีข้อห้ามที่พระพุทธเจ้าทรงก าหนดไว้แก่ภิกษุผู้ล่วงละเมิด มีโทษ
หนักบ้าง โทษเบาบ้าง โทษอย่างหนักต้องพ้นจากการเป็นพระภิกษุแก้ไขไม่ได้ และโทษอย่างเบาให้
พระภิกษุทาความบริสุทธ์ิด้วยตนเอง ด้วยการแสดงอาบัติ และมีข้ออนุญาตให้พระภิกษุต้องประพฤติ
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ส ารวมระวังกายและวาจา เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยงดงามของพระภิกษุสงฆ์ในข้อปฏิบัติ
พ้ืนฐานอันเอ้ือเฟ้ือต่อการประพฤติพรหมจรรย์ของพระภิกษุสงฆ์  
 3. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเก่ียวกับ การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ใน
อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา พบว่า 1) ขาดความพร้อมในการจัดฝึกอบรมที่ดี และการวางงาน
แบ่งหน้าที่การรับผิดชอบยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร 2) ขาดบุคลากรที่พร้อมในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และไม่ท างานตามที่ก าหนดในแผนที่วางไว้ 3) การตรวจสอบไม่เป็นไปตามกระบวนการ
ที่วางแผนไว้ ข้อเสนอแนะ 1) ควรมีการเตรียมการในการจัดฝึกอบรมให้เป็นระบบมากขึ้น มีการ
มอบหมายการท างานให้ชัดเจนขึ้น และเหมาะสมกับบุคลากรนั้น ๆ 2) ควรมีการสรรหาบุคลากรที่มี
ความรู้ ความสามารถในการจัด มีการปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้อย่างดี 3) ควรมีการตรวจสอบโดยผู้
เชียวชาญโดยเฉพาะ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สายสมร นาคลดา ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการ
ประยุกต์ใช้ภิกขุปาฏิโมกข์ เพ่ือการบริหารองค์กรแนววิถีพุทธ” ผลการวิจัยพบว่า ประยุกต์ใช้วิธีการ
ของภิกขุปาฏิโมกข์ที่เน้นความพร้อมเพรียงและความมีเอกภาพของหมู่คณะเพ่ือบริหารงานองค์กรที่
สร้างจริยธรรมและสามัคคีธรรมให้เกิดขึ้นในหมู่คณะโดยมุ่งผลลัพธ์ในเชิงบูรณาการให้เกิดองค์กรการ
ท างานตามแนววิถีพุทธที่มีศีลระดับวินัยและศีลระดับธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการบริหารคนและ
บริหารงาน ที่ค านึงถึงประโยชน์สุขและสามัคคีธรรมของส่วนรวมเป็นที่ต้ัง 
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องค์คัามรู้ัากการัิััย 
จา กการ ศึกษาเรื่อ ง  “กา รส่ ง เสริมพร ะสงฆ์ผู้ ทร งพระปาฏิ โ มกข์ในอ า เภอโชคชั ย  

จังหวัดนครร าชสีมา ” ท า ให้ ผู้วิ จัย ได้ค้นพบองค์ความรู้ ให ม่ ที่ส ามารถน า ไป ใช้ ปร ะโยชน์  
ได้ดังนี้ 

1. องค์คัามรู้ท่ีไเ้รับัากการัิััย 
 

 การส่งเสริ มพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์จ 
ในอ าเออโะคะัยจ ัังวััเนครราะสีมา 

 

      
           

เ้านการัางแผนจ
(Plan)  เ้ า น ก า ร ป ฏิ บั ติ 

ตามแผนจ (Do)  เ้านการตรััสอบจ
(Check)  

เ้านปรับปรุงใว้
เวมาะสมจ
(Action) 

           
- มีการวางแผนเพ่ือ
ก าหนดแนวทางการ
ส่งเสริมพระสงฆ์ให้ฝึก
สวดพระปาฏิโมกข์ 
- มีการก าหนดแนว
ทางการฝึกสวดพระ
ปาฏิโมกข์ท่ีชัดเจน 
- มีการมอบหมาย
ผู้ดูแลการฝึกสวดพระ
ปาฏิโมกข์อย่าง
ต่อเนื่อง 
แนัทางการส่งเสริม 
ควรจัดให้มีการ
วางแผนก่อนการ
ด าเนินงานให้เป็นไป
ตามข้ันตอนการ
ฝึกอบรม เพ่ือให้ผู้เข้า
รับการอบรมได้
ประโยชน์สูงสุด 

 - พระสงฆ์ท่ีสามารถสวด
พระปาฏิโมกข์ได้ผ่านจะ
ได้ปฏิบัติหน้าท่ีใน
พิธีกรรม 
- พระสงฆ์ได้ฝึกการสวด
พระปาฏิโมกข์ตาม
รูปแบบการสวดท่ีถูกต้อง 
- มีการติดตามการ
ปฏิบัติตามแผนการ
ส่งเสริมพระสงฆ์ให้มีการ
สวดพระปาฏิโมกข์ 
แนัทางการส่งเสริม 
ท างานตามข้ันตอนท่ีวาง
ไว้เพ่ือให้งานเดินไปได้
และส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

 - วัดของท่านส่งเสริม
พระสงฆ์ให้มีการสวด
พระปาฏิโมกข์ 
- พระสงฆ์ผู้ดูแลมีส่วน
ร่วมในการประเมินผล
การสวดพระปาฏิโมกข์ 
- มีการตรวจสอบผลการ
ฝึกสวดจากพระสงฆ์
ผู้ดูแลและพระสังฆาธิ
การ 
แนัทางการส่งเสริม 
การตรวจสอบเพ่ือค้นหา
ข้อผิดพลาดในการ
ท างาน และเป็นส่ิงท่ี
จ าเป็นมากหากไม่มีการ
ตรวจสอบแล้วจะท าให้
ผลลัพธ์ท่ีเกิดความ
เสียหายมากข้ึน 

 -วัดของท่านมีการ
พัฒนาแนวทางการ
ส่งเสริมการฝึกสวดพระ
ปาฏิโมกข์ให้ถูกต้อง
ตามแบบแผน 
- วัดของท่านมีการ
พัฒนาข้ันตอนและ
วิธีการฝึกสวดพระปาฏิ
โมกข์ให้ชัดเจนและ
พระสงฆ์น ามาใช้ได้จริง 
- พระสงฆ์ผู้ดูแลมีการ
ด าเนินการด้านฝึกสวด
พระปาฏิโมกข์ให้
เป็นไปตามระบบ 
แนัทางการส่งเสริม 
การปรับปรุงให้
เหมาะสมน้ันต้อง
น าเอาผลการปฏิบัติท่ี
ได้มาวิเคราะห์หา
ข้อผิดพลาดแล้วน ามา
แก้ไขให้ดีข้ึน 

อาพท่ีจ1: องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
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96: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

สรุปองค์ความรู้จ ากแผนภาพองค์ความรู้ที่ได้รับจา กการวิจัย “การส่งเสริมพระสงฆ์ 
ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา” ได้ดังนี้ 

1)จเ้านการัางแผนจ(Plan) มีการวางแผนเพ่ือก าหนดแนวทางการส่งเสริมพระสงฆ์ 
ให้ฝึกสวดพระปาฏิโมกข์มีการก าหนดแนวทางการฝึกสวดพระปาฏิโมกข์ที่ชัดเจน มีการมอบหมาย
ผู้ดูแลการฝึกสวดพระปาฏิโมกข์อย่างต่อเนื่อง ควรจัดให้มีการวางแผนก่อนการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามขั้นตอนการฝึกอบรม เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ประโยชน์สูงสุด 

2)จเ้านการปฏิบัติตามแผนจ(Do) พระสงฆ์ที่สามารถสวดพระปาฏิโมกข์ได้ผ่านจะได้ปฏิบัติ
หน้าที่ในพิธีกรรมพระสงฆ์ได้ฝึกการสวดพระปาฏิโมกข์ตามรูปแบบการสวดที่ถูกต้องมีการติดตามการ
ปฏิบัติตามแผนการส่งเสริมพระสงฆ์ให้มีการสวดพระปาฏิโมกข์ ท างานตามขั้นตอนที่วางไว้เพ่ือให้งาน
เดินไปได้และส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

3) จ เ้านการตรััสอบจ (Check)  วัดของท่ า นส่ ง เสริ มพร ะสงฆ์ ให้ มีการ สวดพระ 
ปาฏิโมกข์พระสงฆ์ผู้ดูแลมีส่วนร่วมในการประเมินผลการสวดพระปาฏิโมกข์ มีการตรวจสอบผลการ
ฝึกสวดจากพระสงฆ์ผู้ดูแลและพระสังฆาธิการ การตรวจสอบเพ่ือค้นหาข้อผิดพลาดในการท างาน 
และเป็นสิ่งที่จ าเป็นมากหากไม่มีการตรวจสอบแล้วจะท าให้ผลลัพธ์ที่เกิดความเสียหายมากขึ้น 

4)จเ้านการปรับปรุงใว้เวมาะสมจ(Action) วัดของท่านมีการพัฒนาแนวทางการส่งเสริม
กา รฝึ กสวดพระ ปา ฏิ โ มกข์ ให้ ถู ก ต้องตา มแบบแผ น  วั ดของท่ า น มี กา ร พัฒนา ขั้ น ตอ น  
และวิธีการฝึกสวดพระปาฏิโมกข์ให้ชัดเจน และพระสงฆ์น ามาใช้ได้จริง พระสงฆ์ผู้ ดูแลมีการ
ด าเนินการด้านฝึกสวดพระปาฏิโมกข์ให้เป็นไปตามระบบ การปรับปรุงให้เหมาะสมนั้นต้องน าผลการ
ปฏิบัติที่ได้มาวิเคราะห์หาข้อผิดพลาดแล้วน ามาแก้ไขให้ดีขึ้น 
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  2 องค์คัามรู้ท่ีไเ้สังเคราะว์ัากงานัิััยจ  
  จากการศึกษาเรื่อง “การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอ โชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา” ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงตามแผนภาพดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

อาพท่ีจ2จองค์ความรู้ที่ได้รับสังเคราะห์จากงานวิจัย 

การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรง
พระปาฏิโมกข์จ 

ในอ าเออโะคะัยจัังวััเ
นครราะสีมา 

เ้านการัางแผนจ
(Plan) 

เ้านการปฏิบัติ 
ตามแผนจ(Do) 

 

เ้านการตรััสอบจ
(Check) 

 

เ้านปรับปรุงใว้
เวมาะสมจ(Action) 

 

การวางแผนถือเป็น
เคร่ืองมือที่มีความส าคัญ
ของการบริหารที่เป็น
ระบบและมีประสิทธิ 
ภาพถือว่าเป็นงานต้ังแต่
เร่ิมแรกและเป็นงานที่
ต่อเนื่องตลอด ดังนั้นจึง
จ าเป็นต้องมีการจัดการ
วางแผนการด าเนินการ
จัดการให้เป็นดีข้ึน 

เม่ือการปฏิบัติงานเป็นไป
ระยะหนึ่งต้องต้องท าการ
ตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบัติงานว่าเป็นไป
ตามข้ันตอนการวางแผน 
ดังนั้น การส่งเสริม
พระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิ
โมกข์ ในอ าเภอโชคชัย 
จ าเป็นต้องมีการ
ตรวจสอบขั้นตอนปฏิบัติ
และน ามาวิเคราะห์ข้อผิด
ผลาดที่เกิดขึ้น 

การด าเนินงานให้
เหมาะสมจากการ
ตรวจสอบ ว่าเป็นไปตาม
แผนหรือไม่ ถ้าไม่ ต้องหา
วิธีการปรับปรุงให้ดี
ยิ่งขึ้นไป ดังนั้น การ
ส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระ
ปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชค
ชัยต้องมีการปรับปรุงให้
เป็นไปตามแผนเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิผลแก่ผู้เข้ารับ
อบรม 

ระหว่างการปฏิบัติต้องมี
การตรวจสอบข้ันตอนการ
ปฏิบัติว่าถูกต้องหรือไม่ 
เพ่ือจะได้น ามาปรับปรุงให้
เหมาะสมต่อไป ดังนั้นการ
ส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระ
ปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชค
ชัย เม่ือลงมือปฏิบัติตาม
แผนงานที่วางไว้แล้วต้องมี
การตรวจสอบตามข้ันตอน 

เ้านการัางแผนจ
(Plan) 

เ้านการปฏิบัต ิ
ตามแผนจ(Do) 

เ้านการตรััสอบจ
(Check) 

เ้านปรับปรุงใว้เวมาะสมจ
(Action) 
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 ัากอาพ ท่ี 2 “กา รส่ งเสริมพระสงฆ์ผู้ ทร งพระปา ฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย  จังหวั ด
นครราชสีมา” จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัยได้ดังนี้ 
 1)จเ้านการัางแผนจ (Plan) 
 การวางแผนถือเป็นเครื่องมือที่มีความส าคัญของการบริหารที่เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
ถือว่าเป็นงานต้ังแต่เริ่มแรกและเป็นงานที่ต่อเนื่องตลอด ดังนั้น จ าเป็นต้องมีการจัดการวางแผนการ
ด าเนินการจัดการให้เป็นดีขึ้น 
 2)จเ้านการปฏิบัติตามแผนจ (Do) 
 การปฏิบัติงานต้องเป็นไปตามทางเลือกที่ก าหนดไว้ในขั้นตอนที่วางแผนไว้ ระหว่างการ
ปฏิบัติต้องมีการตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติว่าถูกต้องหรือไม่ เพ่ือจะได้น ามาปรับปรุงให้เหมาะสม
ต่อไป ดังนั้น เม่ือลงมือปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้แล้วต้องมีการตรวจสอบขั้นตอนปฏิบัติว่าเหมาะสม
รึไม่แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 
 3)จเ้านการตรััสอบจ (Check) 
 เม่ือการปฏิบัติงานเป็นไประยะหนึ่งต้องต้องท าการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ว่าเป็นไปตามขั้นตอนของการวางแผน ดังนั้น จ าเป็นต้องมีการตรวจสอบขั้นตอนปฏิบัติและน ามา
วิเคราะห์ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น 
 4)จเ้านการปรับปรุงใว้เวมาะสมจ (Action) 
 การด าเนินงานให้เหมาะสมจากการตรวจสอบ ว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ ถ้าไม่ ต้องหาวิธีการ
ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไป ดังนั้น ต้องมีการปรับปรุงให้เป็นไปตามแผนเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลแก่ผู้ เข้ารับ
อบรม 
  
ข้อเสนอแนะ  

สรุปข้อเสนอแนะเรื่อง “การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิ โมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา” ผู้วิจัยขอเสนอแนะดังนี้ 

1.จข้อเสนอแนะเะิงนโยบาย 
1) ในการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ควรจัดท าแผนงานและก าหนดวัตถุประสงค์ที่

ชัดเจน มีการแบ่งหน้าที่ในการปฏิบัติงานว่าใครท าอะไร ที่ไหน อย่างไร เม่ือไหร่  
2) ควรมีการปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานที่ก าหนดไว้แล้ว เพ่ือให้งานต่อการปฏิบัติของ

ผู้รับผิดชอบ  
3) ควรมีการตรวจสอบขั้นตอนการท างานทุกครั้งหลังจากจบการอบรมเพ่ือประเมินหลักสูตร

การอบรมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ หาจุดบกพร่องและน าไปแก้ไขครั้งต่อไป 
2.จข้อเสนอแนะเะิงปฏิบัติการ 
1) ควรมีการเตรียมการในการจัดฝึกอบรมให้เป็นระบบมากขึ้น 

ควรมอบหมายการท างานให้ชัดเจนขึ้น และเหมาะสมกับบุคลากรนั้น ๆ ตามล าดับ 
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2) ควรสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการจัด และควรปฏิบัติตามแผนงานที่วาง
ไว้อย่างดี ตามล าดับ  

3) ควรมีการตรวจสอบโดยผู้เชียวชาญโดยเฉพาะ และควรมีในการสอบพระทรงพระปาฏิ
โมกข์ยังที่แน่นนอน 

3.จข้อเสนอแนะเพ่ือการัิััยครั้ง ต่อไป 
1) ควรศึกษาการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ในจังหวัดอ่ืนบ้างเพ่ือเปรียบเทียบ  

ผลการศึกษาว่าเป็นอย่างไร 
 2) ควรศึกษาควา มคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ ทรงพ ระปาฏิโมกข์  
ว่าปัจจัยใดส่งผลให้ตัดสินใจเข้าอบรมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์บ้าง 
 3) ควรศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในด้านต่าง ๆ  
ว่าขาดแคลนอะไรบ้าง 
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บทคัเย่อ 

บทความนี้เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพ เปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ และศึกษาปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาประสิทธิภาพการปกครองคณะสงฆ์อ าเภอเมื อง จังหวัด
กาญจนบุรี เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี พบว่า ประสิทธิภาพโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก  ปัจจัยส่วน
บุคคล ได้แก่ พรรษา มีผลให้ความคิดเห็นที่ มีต่อประสิทธิภาพการปกครองคณะสงฆ์อ าเภอเมือง 
จังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  ปัญหาและ
อุปสรรค คือ ความไม่สะดวกในการเดินทางเข้าร่วมประชุมของพระภิกษุที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล ดังนั้น 
ควรน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าช่วยอ านวยความสะดวกในการประชุม เช่น วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ 
ค าส าคัญจ : ประสิทธิภาพ, การปกครอง, คณะสงฆ์ 
 
Abstract 
 This article was to study the efficiency, to compare the monk's opinion and 
to study the problems, obstacles and suggestions for the administrative efficiency of 
Sangha in Mueang district, Kanchanaburi province, using mixed methods. Findings 
were the administrative efficiency of Sangha in Mueang district, Kanchanaburi 
province revealed the overall at high level. The person factors for example, years of 
monkhood influenced of the Buddhist monks’ opinions on the administrative 
efficiency of Sangh in Mueang district, Kanchanaburi province. There were statistically 
significant differences in overall at 0.01. Problems and obstacles were that monks in 
a remote area faced the problems on the inconvenience of travelling to attend the 
Sangha’s meeting Further, the new technology such as videoconferencing technique 
should be provided in facilitating the distance meeting. 
Keywords : Efficiency, Administrative, Sangha 
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บทน า 
สภาพของสังคมมนุษย์มีความแตกต่างไปจากสังคมของสัตว์ อ่ืนอย่างมาก ด้วยเหตุที่ เม่ือ

มนุษย์ต้องการความปลอดภัยและเข้ามาอยู่ร่วมกันนั้น ขณะเดียวกันก็ได้เรียนรู้และพัฒนาด้านอ่ืน ๆ 
ด้วย จนกระทั่งท าให้ชุมชนกลายเป็นเมืองหรือนครที่มีประชากรมากขึ้นมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น 
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมมนุษย์จึงมีมากขึ้นตามไปด้วย และเม่ือมีปัญหาเกิดขึ้นในสังคมมนุษย์
ซ่ึงตามธรรมชาติและสัญชาติญาณมนุษย์ก็จะพยายามหาทางแก้ไขและเครื่องมืออย่างหนึ่งที่มนุษย์
น ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาของสังคม คือ ระเบียบกฎเกณฑ์ที่มนุษย์ในสังคมสร้า งขึ้น โดยในยุคต้น ๆ 
ของมนุษย์นั้น ผู้ที่ก าหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของสังคม คือ ผู้แข็งแรงที่สุด มีความเก่งกล้ามากที่สุดใน
สังคม นั่นเอง และนอกจากจะเกิดขึ้นตามสัญชาตญาณของมนุษย์แล้ว ยังเกิดจากผู้ปกครองหรือผู้น า
อีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้ เพ่ือใช้แก้ไขปัญหาของสังคม 

การปกครองเป็นการวางระเบียบกฎเกณฑ์ให้สมาชิกของสังคมได้อยู่ร่วมกันท าหน้าที่อย่าง
ปกติสุข (คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2549) การปกครอง (Governance) 
จึงครอบคลุมถึงการบริหาร การวางระเบียบ กฎเกณฑ์ส าหรับสังคม เพ่ือให้สังคมมีความสงบสุข (สุขุม 
นวลสกุล, 2542) 

พระพุทธเจ้าทรงจัดรูปแบบการปกครองที่เป็นธรรมขึ้นแก่สังคม ๆ หนึ่ง คือ “ สังคมสงฆ์” 
ทรงใช้วิธีการส าหรับมนุษย์มาอยู่ร่วมกันเป็นชุมชน และมีระเบียบ แบบแผนในการเป็นอยู่ตลอดจน
การด าเนินกิจกรรม เพ่ือให้มนุษย์เหล่านั้นได้รับประโยชน์จากการสอนของพระองค์อย่างเต็มที่  โดย
พระองค์ทรงมีฐานะเป็นธรรมราชา ดังพุทธพจน์ตอนหนึ่ง ความว่า “เราเป็นพระราชานั่นคือเป็นธรรม
ราชาผู้ยอดเยี่ยม” (ม.ม. 13/609/554) 

ทั้งนี้ การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาล ไม่ได้มีระเบียบแบบแผนอะไรมากนัก และคณะ
สงฆ์ยังไม่ได้ด ารงสภาวะการเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของประชาชนดังเช่นปัจจุบัน เพราะพุทธศาสนาพ่ึง
เริ่มต้ังและท้าทายต่อความเชื่อในจารีตเดิมของศาสนาพราหมณ์ เจตจ านงในการออกบวชเกิดจาก
ความเบื่อหน่ายและมุ่งหาจุดหลุดพ้นทางโลก แต่โดยเนื้อแท้การปกครองสงฆ์ในสมัยพุทธกาลมี
ลักษณะความเป็นประชาธิปไตยและเป็นสังคมที่เสมอภาค พระสงฆ์ทุ กรูปมีหน้าที่ปฏิบัติตามพระ
ธรรมวินัย พระเถระผู้เป็นอุปัชฌาย์อาจารย์มีหน้าที่ปกครองสานุศิษย์ของตน แต่ใน  สังฆกรรมทั้งปวง 
สงฆ์ย่อมเป็นใหญ่ไม่เลือกว่าจะเป็นอาจารย์หรือสานุศิษย์ เม่ือมีกิจสงฆ์เกิดขึ้นจะต้องมีการประชุมสงฆ์
และถือมติเอกฉันท์เป็นหลัก เนื่องจากพระสงฆ์สาวกยังไม่มากนักความเสื่อมอันเกิดจากข้อวัตรปฏิบัติ
ของพระสงฆ์จึงมีน้อย ดังปรากฏหลักฐานในพระไตรปิฎกพระสงฆ์ที่ล่วงละเมิดสิกขาบทอยู่ เนือง ๆ มี
เพียงกลุ่มพระสงฆ์ฉัพพัคคีย์ และหลักที่ใช้ในการปกครองก็มีเพียงพระธรรมวินัย ไม่จ าเป็นต้องอาศัย
พระราชอ านาจจากพระเจ้าแผ่นดินหรือผู้ปกครองรัฐให้ออกกฎหมายบังคับสังฆมณฑล ฝ่ายอาณาจักร
มีหน้าที่ถวายศาสนูปถัมภ์แต่ด้านเดียว (คนึงนิตย์ และสุบรรณ จันทบุตร , 2545) ต่อมา ภายหลังพุทธ
ปรินิพพานล่วงมาแล้ว 200 กว่าปี พระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ประเทศไทยโดยคณะสมณทูตที่น าโดย
พระโสณะและพระอุตตระ เม่ือครั้งยังเป็นอาณาจักรสุวรรณภูมิ ในปี พ.ศ. 235 (สุชีพ ปุญญานุภาพ , 
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2541) โดยพระมหากษัตริย์และประชาชนต่างยอมรับนับถือและยึดหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา
เป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติในการด ารงชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้ 

ปัจจุบัน คณะสงฆ์ไทยมีธรรมนูญที่ใช้ในการปกครองคณะสงฆ์ คือ พระธรรมวินัย และมี
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2535 ซ่ึงเป็นหลักจัดระเบียบการปกครองอีกส่วนหนึ่งด้วย (พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ , 
2540) 

ทั้งนี้ ในพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี มีวัดจ านวน 75 วัด โดยเป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์
มหานิกาย จ านวน 66 วัด โดยวัดในอ าเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 75 วัด ประกอบด้วย วัด
มหานิกาย จ านวน 66 วัด วัดอนัมนิกาย จ านวน 2 วัด วัดธรรมยุตกาย จ านวน 6 วัด และวัดจีนนิกาย 
จ านวน 1 วัด 

อย่างไรก็ตาม จากผลงานวิจัยที่หลากหลาย แสดงให้เห็นปัญหาของการบริหารจัดการการ
ปกครองคณะสงฆ์ บางประการ เช่น พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสบางรูปไม่ค่อยให้ความส าคัญและ
ไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับคณะสงฆ์เวลามีประชุม พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสบางรูปขาดความ
ร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องและอ านาจการปกครองกระจุกตัวอยู่แต่ส่วนกลางเป็นส่วนใหญ่ เม่ือมีคนเข้า
มาบวชเป็นจ านวนมากมักก่อปัญหาด้านยาเสพติดมากที่สุดเพราะพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสบาง
รูปย่อหย่อนขาดการบอกกล่าวและสั่งสอน พระภิกษุสามเณรบางรูปประพฤติไม่เหมาะสมในสมณ
สารูป และคณะผู้ปกครองบางรูปปล่อยปละละเลย ขาดการเอาใจใส่อย่างจริงจัง เป็นต้น (พระครู
ปลัดธนากร วร าโณ, 2555) 

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับ ผู้วิจัยด ารงต าแหน่ง
พระสังฆาธิการในสังกัดคณะสงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จึงศึกษาเรื่อง “ประสิทธิภาพการ
ปกครองคณะสงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี” เพ่ือศึกษาสภาพและแนวทางในการพัฒนา โดยมุ่ง
สังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยเป็นข้อมูลทางวิชาการส าหรับการพัฒนาคณะสงฆ์อ าเภอ
เมือง จังหวัดกาญจนบุรี และยังสามารถเป็นกรณีศึกษาส าหรับพ้ืนที่อ่ืน ๆ ได้อีกประการหนึ่งด้วย  
 
ััตถุประสงค์ของการัิััย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพประสิทธิภาพการปกครองคณะสงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่ มีต่อประสิทธิภาพการปกครอง

คณะสงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาประสิทธิภาพการปกครอง

คณะสงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
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ัิธีการเ าเนินการัิััย 
 รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณก าหนดการวิจัย
เชิงส ารวจเก็บข้อมูลจากพระสงฆ์ในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 946 รูป (ส านักงานเจ้า
คณะอ าเภอเมืองกาญจนบุรี, 2561: 1-5) ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามา
เน่ (สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์, 2546) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 282 รูป เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และ
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ส่วนการวิจัย
เชิงคุณภาพ มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 7 ท่าน เลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญแบบเจาะจง และวิเคราะห์
เนื้อหาเชิงพรรณนา 
 
ผลการัิััย 
 1. จผลการ ัิเคราะว์สอาพประ สิทธิอาพการปกครองคณะสงฆ์ อ าเออเมื องจัังวััเ
กาญันบุรีจ โเยอาพรัมและรายเ้านจ มีรายละเอียเจ เังน้ี 
ตารางท่ีจ1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นที่ มีต่อสภาพประสิทธิภาพการ

ปกครองคณะสงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวม 
          (n = 282) 

ท่ี สอ า พ ป ร ะ สิ ท ธิ อ า พ กา ร ป ก ค ร อ ง คณ ะ ส ง ฆ์ 
อ าเออเมืองจ ัังวััเกาญันบุรี 

ระเับคัามคิเเว็น 
x̅ S.D. แปลผล 

1 ด้านการปกครองตามหลักพระธรรมวินัย 4.28 0.596 มาก 
2 ด้านการปกครองโดยเอ้ือเฟ้ือต่อพระราชบัญญัติคณะ

สงฆ์ กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง มติ 
ประกาศ และพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช 4.16 0.584 มาก 

 อาพรัม 4.22 0.573 มาก 
 ัากตารางท่ีจ1 พบว่า  สภาพประสิทธิภาพการปกครองคณะสงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการปกครองตามหลักพระธรรมวินัย อยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 รองลงมา ได้แก่ ด้านการปกครองโดยเอ้ือเฟ้ือต่อพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ ค า สั่ง มติ ประกาศ และพระบัญชาสมเด็จ
พระสังฆราช อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 
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 2.จผลการเปรียบเทียบคัามคิเเว็นของพระสงฆ์ท่ีมีต่อประสิทธิอาพการปกครองคณะ
สงฆ์อ าเออเมืองจ ัังวััเกาญันบุรีจ โเย  ัาแนกตามปััััยส่ันบุคคล 
ตารางท่ีจ2  สรุปผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อประสิทธิภาพการปกครองคณะ

สงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

ปััััยส่ันบุคคล t-test F-test Sig. ผลการทเสอบ 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

1. พระสงฆ์ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิภาพการปกครองคณะสงฆ์อ าเภอ
เมือง จังหวัดกาญจนบุรี แตกต่างกัน - 1.526 0.195 -  
2. พระสงฆ์ที่มีพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อประสิทธิภาพการปกครองคณะสงฆ์อ าเภอ
เมือง จังหวัดกาญจนบุรี แตกต่างกัน - 3.605** 0.007  - 
3. พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาสามัญต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปกครอง
คณะสงฆ์ อ าเภอ เมือง จั งหวัดกาญจนบุ รี 
แตกต่างกัน - 1.314 0.271 -  
4. พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษานักธรรมต่างกัน 
มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปกครอง
คณะสงฆ์ อ าเภอ เมือง จั งหวัดกาญจนบุ รี 
แตกต่างกัน - 0.445 0.721 -  
5. พระสงฆ์ที่มีสถานะต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อประสิทธิภาพการปกครองคณะสงฆ์อ าเภอ
เมือง จังหวัดกาญจนบุรี แตกต่างกัน 1.743 - 0.082   

 **นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 ัากตารางท่ีจ2 แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ พรรษา มีผลให้ความคิด เห็นที่ มีต่อ
ประสิทธิภาพการปกครองคณะสงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
 3. ปัญวาจอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาประสิทธิอาพการปกครองคณะสงฆ์
อ าเออเมืองจ ัังวััเกาญันบุรี 
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ตารางท่ีจ3 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาประสิทธิภาพการปกครองคณะสงฆ์
อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
เ้าน ปัญวาจ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ด้านการปกครองตามหลัก
พระธรรมวินัย 

1. พระภิกษุผู้บวชใหม่บางรูป 
ประพฤติย่อหย่อนในพระวินัย 

1. ควรอบรมสั่งสอนพระวินัยแก่ 
พระภิกษุผู้บวชใหม่ในทันที 

ด้านการปกครองโดยเอ้ือเฟ้ือ
ต่อพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ 
ระเบียบ ค าสั่ง มติ ประกาศ 
แ ล ะ พ ร ะ บั ญ ช า ส ม เ ด็ จ
พระสังฆราช 

1. ปัญหาที่พระภิกษุ สามเณร
บางรูปกระท าผิดกฎหมายของ
ฝ่ายบ้านเมืองที่นอกเหนือจาก
บัญญัติ ไว้ ในพระร าชบัญญั ติ
คณะสงฆ์ด้วยความรู้ เท่า ไม่ถึง
การณ์ 

1. ควรจัดอบรมความรู้ เก่ียวกับ
กฎหมายของฝ่า ยบ้ า นเ มืองที่
เก่ียวข้องกับองค์กรคณะสงฆ์แก่
พระภิกษุ สามเณร  ไวยาวัจกร 
และผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย 

2. ปัญหาความไม่สะดวกในการ
เดินทาง เข้า ร่วมประชุ มของ
พระภิกษุสามเณรที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกล 
3. อุปสรรคจากความไ ม่เป็น
เอกภาพของคณะสงฆ์ที่ให้ฝ่าย
ฆราวาสเข้ามามีบทบาทในการ
ลงนิคหกรรมและตัดสินโทษแก่
ภิกษุผู้กระท าผิด 

2. ควรน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้า
ช่วยอ า นวยความสะดวก เช่ น 
การประชุมผ่าน วิดีโอคอนเฟอ
เรนซ์ (Video Conference) 
3. ควรให้การลงนิคหกรรมและ
กา ร ตัด สิ น โ ทษ แ ก่พ ระ ภิ ก ษุ
ผู้ก ระท าความผิด เ ป็น อ าน า จ
หน้ าที่ ของคณะสงฆ์เ พีย งฝ่ า ย
เดียว 

 ัากตารางท่ีจ3 พบว่า พระสงฆ์ผู้ตอบแบบสอบถาม การพัฒนาประสิทธิภาพการปกครอง
คณะสงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ที่มีคุณลักษณะ ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
 เ้านการปกครองตามวลักพระธรรมัินัย คือ 1) ผู้แทนราษฎร ต้องเก่ง มีความรู้  มีพระภิกษุ
ผู้บวชใหม่บางรูปประพฤติย่อหย่อนในพระวินัย 2) ควรอบรมสั่งสอนพระวินัยแก่ พระภิกษุผู้บวชใหม่
ในทันที  
 เ้านการปกครองโเยเอ้ือเฟ้ือต่อพระราะบัญญัติคณะสงฆ์จกฎมวาเถรสมาคมจข้อบังคับจ
ระเบียบจค าส่ังจมติจประกาศจและพระบัญะาสมเเ็ัพระสังฆราะ คือ 1) ปัญหาที่พระภิกษุ สามเณร
บางรูปกระท าผิดกฎหมายของฝ่ายบ้านเมืองที่นอกเหนือจากบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
ด้วยความรู้เท่า ไม่ถึงการณ์ ปัญหาความไม่สะดวกในการเดินทางเข้าร่วมประชุมของพระภิกษุสามเณร
ที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล อุปสรรคจากความไม่เป็นเอกภาพของคณะสงฆ์ที่ให้ฝ่ายฆราวา สเข้ามามีบทบาท
ในการลงนิคหกรรมและตัดสินโทษแก่ภิกษุผู้กระท าผิด 2) ควรจัดอบรมความรู้ เก่ียวกับกฎหมายของ
ฝ่ายบ้านเมืองที่เก่ียวข้องกับองค์กรคณะสงฆ์แก่พระภิกษุ สามเณร ไวยาวัจกร และผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง
ทุกฝ่ายควรน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าช่วยอ านวยความสะดวก เช่น การประชุ มผ่าน วิดีโอคอนเฟอ
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เรนซ์ (Video Conference)ควรให้การลงนิคหกรรมและการตัดสินโทษแก่พระภิกษุผู้กระท าความผิด
เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะสงฆ์เพียงฝ่ายเดียว 
 
ออิปรายผลการัิััย 
 สภาพประสิทธิภาพการปกครองคณะสงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน แสดงให้เห็นว่า คณะสงฆ์อ าเภอ
เมือง จังหวัดกาญจนบุรี มีการปกครองโดยเคร่งครัดตามหลักพระธรรมวินัยอันเป็นธรรมนูญการ
ปกครองสูงสุดของคณะสงฆ์ อีกประการหนึ่ง เพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์และการพระพุทธศาสนา
ปัจจุบันสอดคล้องกับสภาพการณ์ของการปกครองของฝ่ายบ้านเมือง คณะสงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี ยังได้จัดการบริหารกิจการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  
กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง มติ ประกาศ และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง กฎมหาเถรสมาคม ว่าด้วยเรื่องการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ได้แก่ หน้าที่การปกครองคณะสงฆ์
ต้องถือเป็นธุระหน้าที่ เพราะการที่คณะสงฆ์และการพระศาสนา หรือเพราะเก่ียวกับการคณะสงฆ์และ
การพระศาสนามี 6 ด้าน คือ การปกครอง การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่
พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ นั่นเอง ซ่ึงผลการวิจัยดังกล่าวนี้ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูพิพิธพัฒนโสภณ (สุบิน สุเมโธ), (2555) ได้วิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพ
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการปกครองในอ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ” ผลการวิจัย
พบว่า ระดับประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการปกครองในอ าเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า ประสิทธิภาพ
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการปกครองในอ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับมาก
ทุกข้อ และสอดคล้องกับงา นวิจัยของ พระครูวินัยธรสมชาย สุวิชา โน, (2554) ได้วิจัยเรื่อ ง 
“ประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในอ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี” จากผลการวิจัยพบว่า 
ประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในอ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครู
สังวรสาธุวัตร (ส ารวย ส วโร), (2555) ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสังฆาธิการด้านการปกครองคณะ
สงฆ์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม” ผลการวิจัยพบว่า บทบาทของพระสังฆาธิการด้านการ
ปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระ
สังฆาธิการด้านการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาอุบล จรธมฺโม, (2550) ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์
ปรัชญาการปกครองในพุทธปรัชญาเถรวาท” ผลการวิจัยพบว่า หลักธรรมส าหรับนักปกครองตามหลัก
พุทธะปรัชญา ผู้ปกครองต้องมีคุณธรรมในหารปกครองตามแบบธรรมาธิปไตย กล่าวคือ ปกครองด้วย
ความถูกต้อง ความจริง มีศีลธรรม มีความยุติธรรม อ านวยประโยชน์และความสงบสุข แก่ผู้ใต้ปกครอง 
นอกจากนั้นในพระพุทธศาสนามีระบบการปกครองแบบสามัคคีธรรม ซ่ึงเป็นระบบการปกครองที่น าไป
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ปรับใช้ได้ทั้งทางโลกและทางธรรม ตามทัศนะของ พุทธทาสภิกขุ ที่เน้นว่ารูปแบบการปกครองจะดีหรือ
ตกต่ าต้องขึ้นอยู่กับผู้ปกครองซ่ึงต้ังอยู่ในธรรม คือ ปกครองอย่างถูกต้อง ดีงาม ยุติธรรม และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พระครูปลัดอาทิตย์ อตฺถเวที, (2547) ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาแนวคิดและวิธีการ
ปกครองคณะสงฆ์ของพระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต): ศึกษาเฉพาะกรณีพระสังฆาธิการเขต
ปกครองภาค 2” ผลวิจัยพบว่า การปกครองคณะสงฆ์ไทยนอกจากจะยึดหลักพระธรรมวินัยแล้ว ยังอิง
อาศัยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติเถรสมาคม ในการสนับสนุนส่งเสริมการ
บริหารคณะสงฆ์ให้เกิดความเรียบร้อยดีงามในหมู่คณะสงฆ์และป้องกันภัยอันตรายจากภายนอกที่จะ
เกิดขึ้นกับองค์กรคณะสงฆ์ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูเกษมสมุทรคุณ (ทองหล่อ เขมธมฺโม), 
(2554) ได้วิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหา รจัดการวัดของพระสังฆาธิการในอ าเภอเมือง
สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม” ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของพระ
สังฆาธิการในอ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
 

องค์คัามรู้ 
1)จองค์คัามรู้ท่ีไเ้รับัากการัิััย 
ผู้วิจัยน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ดังนี้ 

 
อาพท่ีจ1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 

ประสิทธิอาพการปกครองคณะสงฆ์อ าเออเมืองจ ัังวััเกาญันบุร ี

เ้านการปกครองตามวลักพระธรรมัินัย 
- การยึดถือพระธรรมวินัยเป็นธรรมนูญสูงสุดในการปกครอง 
- การจัดให้พระภิกษุในปกครองลงอุโบสถกรรมฟังพระปาติโมกข์ทุกก่ึงเดือน 
- การยึดถือพระธรรมวินัยเป็นหลักเกณฑ์ในการจัดระเบียบของหมู่สงฆ์โดยมุ่งหมายความ

สามัคคีของหมู่คณะเป็นส าคัญ 

เ้านการปกครองโเยเอ้ือเฟ้ือต่อพระราะบัญญัติคณะสงฆ์จกฎมวาเถรสมาคมจ
ข้อบังคับจระเบียบจค าสั่งจมติจประกาศจและพระบัญะาสมเเ็ัพระสังฆราะ 
- การด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎมหาเถร

สมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ ค าส่ัง มติ ประกาศ และพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช 
- การตัดสินโทษแก่ภิกษุ/สามเณรใต้ปกครองโดยไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  

กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ ค าส่ัง มติ ประกาศ และพระบัญชาสมเด็จ
พระสังฆราช 

- การก าหนดบทลงโทษแก่ภิกษุใต้ปกครองท่ีฝ่าฝืนกฎ ระเบียบในการอยู่ร่วมกัน 
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จากองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย คุณลักษณะของประสิทธิภาพการปกครองคณะสงฆ์
อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ที่พึงประสงดังนี้ 

เ้านการปกครองตามวลักพระธรรมัินัยจการยึดถือพระธรรมวินัยเป็นธรรมนูญสูงสุดในการ
ปกครอง การจัดให้พระภิกษุในปกครองลงอุโบสถกรรมฟังพระปาติโมกข์ทุกก่ึงเดือนการยึดถือพระ
ธรรมวินัยเป็นหลักเกณฑ์ในการจัดระเบียบของหมู่สงฆ์โดยมุ่งหมายความสามัคคีของหมู่คณะเป็น
ส าคัญ 
 เ้านการปกครองโเยเอ้ือเฟ้ือต่อพระราะบัญญัติคณะสงฆ์จกฎมวาเถรสมาคมจข้อบังคับจ
ระเบียบจค าส่ังจมติจประกาศจและพระบัญะาสมเเ็ัพระสังฆราะจการด าเนินการปกครองคณะสงฆ์
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง มติ ประกาศ 
และพระบัญชาสมเ ด็จพระสังฆราช  การตัดสินโทษแก่ภิ กษุ/สามเณรใต้ปกครองโดยไม่ขัดต่อ
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง มติ ประกาศ และพระบัญชา
สมเด็จพระสังฆราชการก าหนดบทลงโทษแก่ภิกษุใต้ปกครองที่ฝ่าฝืนกฎ ระเบียบในการอยู่ร่วมกัน  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเะิงนโยบาย 
  1) คณะสงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จัดอบรมสั่งสอนพระวินัยแก่พระภิกษุผู้บวชใหม่
ในทันที โดยจัดการอบรมเป็นประจ าทุกเดือน ไม่เฉพาะการอบรมพระนวกะในช่วงเวลาก่อนเทศกาล
เข้าพรรษา เท่านั้น 
 2) คณะสงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย และส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมมือกันจัดอบรมให้ความรู้ เก่ียวกับ
กฎหมายของฝ่ายบ้านเมืองที่เก่ียวข้องกับองค์กรคณะสงฆ์แก่พระภิกษุ สามเณร ไวยาวัจกร และ
ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ โดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย 
 2. ข้อเสนอแนะเะิงปฏิบัติ 
 1) ควรน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าช่วยอ านวยความสะดวกในการประชุม เช่น การประชุมผ่าน 
วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) 
 2) ควรสนับสนุนให้การลงนิคหกรรมและการตัดสินโทษแก่พระภิกษุผู้กระท าความผิดเป็น
อ านาจหน้าที่ของคณะสงฆ์เพียงฝ่ายเดียว 
 3. ข้อเสนอแนะเพ่ือการัิััยครั้ง ต่อไป 
 1) ควรศึกษาเก่ียวกับประสิทธิผลการปกครองคณะสงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
 2) ควรศึกษาเก่ียวกับนวัตกรรมทางการปกครองของคณะสงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
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บทคัเย่อ 
บทความนี้เพ่ือศึกษาสภาพบทบาท เปรียบเทียบ เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ต่อบทบาทพระสงฆ์การพัฒนาชุมชนอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี พบว่า 
ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมี
ความคิดเห็นแตกต่างกัน จึงยอมรับตามสมมติฐานการวิจัย  ปัญหาและอุปสรรค คือ ขาดความ
ต่อเนื่อง และงบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรม ขาดการให้ความร่วมมือของประชาชนในการเข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น ไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่พระสงฆ์จะเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การพัฒนา ดังนั้นคณะสงฆ์ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบ 
เพ่ือเข้าร่วมพระสงฆ์ควรเข้าไปมีการส่วนสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนในทุก
ระดับ 
ค าส าคัญจ : บทบาท; พระสงฆ์; การพัฒนาชุมชน 
 
Abstract 

This article was a study of the condition and comparison, to study problems, 
obstacles and suggestion of the monks’ role in community development, Cha-Am 
district, Phetchaburi Province. This mix-method research found that overall, the 
opinions of the respondents were at a high level, different personal factors resulting 
in different opinions, thus accept according to the research hypothesis. Problems and 
obstacles were lack of continuity and budget for supporting activities, lack of 
cooperation of people in participating in organized activities, not receiving 
cooperation from various organizations in which monks would participate in 
developing. Therefore, public relations activities should be provided for public 
awareness and participation, monks should be involved in building relationships w ith 
government agencies at all levels. 
Keywords: role, Buddhist monks, community development 
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112: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

บทน า  
 บทบาทของพระสงฆ์ในยุคปัจจุบัน พระพุทธทาสภิกขุกล่าวว่า บทบาทที่พระสงฆ์ท าได้
สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประการ คือ เผยแผ่ด้วยให้ปริยัติ (การศึกษา) เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ พัฒนาสู่
ความคิดที่สามารถพิจารณาได้เอง เผยแพร่ด้วยการท าให้ดู (ปฏิบัติ) เพ่ือให้เกิดความน่าเ ชื่อถือและ
สร้างความสนใจต่อผู้พบเห็น และท าแผนงานด้วยการมีความสุขให้ประชาชน (ปฏิเวธ) จนเกิดความ
ไว้วาง ใจในแนวทาง ส่ งผลต่อการ ริเริ่มประพฤติปฏิ บัติตา ม (เบญจา  มังคละพฤกษ์, 2552)  
ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 เองได้ก าหนดให้พระสงฆ์มีบทบาทในการมีส่วน
ร่วมพัฒนาสังคม ด้านการศึกษาสงเคราะห์ และด้านสาธารณสงเคราะห์ เป็นผู้น าทางศีลธรรม เป็น
ผู้ให้ค าปรึกษาด้านจิตใจ และส่งเสริมให้การศึกษาธรรมะ แก่เยาวชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบริเวณวัด 
และชุมชนใกล้เคียง พระสงฆ์ในชุมชนมีความผูกพันกับชุมชนอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากในแต่ล ะ
ภูมิศาสตร์มักจะมีกิจกรรมที่ส าคัญ เก่ียวกับศาสนา และจารีตประเพณีในชุมชนนั้นๆ ล้วนเป็นการ
เสริมบทบาท และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์กับชุมชน นอกจากนั้นบทบาทที่ส า คัญยิ่งและ
ปรากฏอยู่ทั่วไปได้แก่ การเข้าไปสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียน ทั้งระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา การเข้าไปบรรยายธรรมะแบบผสมผสานกับศาสตร์ปัจจุบัน ตามหน่วยงานทั้งในภาครัฐ
และภาคเอกชนซ่ึงเป็น (พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 2554) 
 บทบาทเชิงรุกวัดและพระสงฆ์มีบทบาทท่ีส าคัญแก่ประชาชน และสังคมมายาวนานไม่ว่าจะ
เป็นสถานที่ให้การศึกษาการอาชีพ การรักษาโรค การพิจารณาตัดสินคดีความต่างๆ การให้ค าแนะน า
สั่งสอนสร้างความเข้มแข็งทางด้านจิตใจ เป็นสถานที่พักผ่อน และปฏิบัติธรรมรวมทั้งการท ากิจกรรม
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องที่รวมอยู่ในวัดต่อบทบาท ดังกล่าวได้ลดน้อยลงตามสภาพความเจริญ 
 จากประเด็นข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา “บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนอ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี” ซ่ึงเป็นบทบาทท่ีพระสงฆ์มีกับชุมชนซ่ึงช่วยสร้างคุณค่าในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม 
และช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับพระศาสนาต่อไป 
 

ััตถุประสงค์ของการัิััย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี  
 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
 3. เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนอ าเภอ
ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
 

ัิธีการเ าเนินการัิััย 
 รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณก าหนดการวิจัย
เชิงส ารวจเก็บข้อมูลจากประชาชนผู้ มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกต้ัง ที่อาศัยอยู่ในอ าเภอชะอ า จังหวัด
เพชรบุรีจ านวน 79,918 คน ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (ธานินทร์ 
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ศิลป์จารุ, 2551) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 398 คนเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูล
จากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ  
มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 9 คน เลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญแบบเจาะจง และวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
 

ผลการัิััย 
 1.จผลการศึกษาระเับคัามคาเวัังของประะาะนท่ีมีต่อบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนา
ะุมะนอ าเออะะอ าจ ัังวััเเพะรบุรี 
ตารางท่ีจ1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อ บทบาท

พระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี โดยรวม 
          (n=398) 

บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาะุมะนอ าเออะะอ าจ
ัังวััเเพะรบุรี 

ระเับคัามคาเวััง 
x̅ S.D. การแปลผล 

ด้านสังคม 3.74 0.852 มาก 
ด้านเศรษฐกิจ 3.55 0.936 มาก 
ด้านวัฒนธรรม 4.02 0.823 มาก 
ด้านการศึกษา 3.67 0.892 มาก 
ด้านสิ่งแวดล้อม 3.79 0.933 มาก 
โเยรัม 3.76 0.789 มาก 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ประชาชนมีความคาดหวังต่อบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.76, S.D.=0.789) เม่ือจ าแนกเป็นราย
ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านวัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม ด้านการศึกษา 
และด้านเศรษฐกิจ ตามล าดับ 
 2. ผลการเปรียบเทียบระเับคัามคาเวัังของประะาะนต่อบทบาทพระสงฆ์ในการ
พัฒนาะุมะนอ าเออะะอ าจ ัังวััเเพะรบุรี โเย  ัาแนกปััััยส่ันบุคคล 
ตารางท่ีจ2  สรุปผลการเปรียบเทียบระดับความคาดหวังที่มีต่อบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน

อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี โดยจ าแนกปัจจัยส่วนบุคคล  

ปััััยส่ันบุคคล t-test F-test Sig. ผลการทเสอบสมมติฐานการัิััย 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

เพศ 4.671**  0.000   
อายุ  9.117** 0.000   
ระดับการศึกษา  3.739 0.005*   
อาชีพ  6.215* 0.000   
รายได้  3.865** 0.010   
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หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563114: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 

 

 จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ต่างกัน มีความคาดหวังต่อบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย  
 3.จปัญวาจอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียักับบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาะุมะนอ าเออ
ะะอ าจัังวััเเพะรบุรี 
ตารางท่ีจ3  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนอ าเภอ

ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
บทบาทพระสงฆ์ใน
การพัฒนาะุมะน ปัญวา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

เ้านสังคม ไม่มีกา รจั ดโคร งการอบรมค่า ย
คุณธรรมจ ริยธรรมให้ประชาชน 
ขาดความต่อเนื่อง และงบประมาณ
ในการสนับสนุนกิจกรรม 

จั ด ใ ห้ มีก า ร จั ด โค ร งก า รอ บร ม
คุณธรรมจริยธรรม ให้เป็นแหล่งเรียน
ของประชาชนแบบต่อเนื่องทั้งภายใน
วัด และตามสถานที่ต่าง ๆ ที่รวมตัว
กันของประชาชน 

เ้านเศรษฐกิั ในบ้างเขตพ้ืนที่ของอ าเภอชะอ ายัง
ไม่มีกา รจัดต้ั งกลุ่มองค์กรชุมชน 
เช่น มูลนิธิ กองทุน ศูนย์ ฯลฯ 

ให้ มีการ จัด ต้ังอง ค์กรชุ มชน เช่ น 
มูลนิ ธิ  กอง ทุ น  ศูน ย์  ฯลฯ  ใ ห้
ครอบคลุมในเขตพ้ืนที่การปกครอง
ของคณะสงฆ์ 

เ้านััฒนธรรม ประชาชนไม่มีความเข้าใจในการที่
พระสงฆ์เข้าไป มีส่วนร่วมในกา ร
ส่งเสริ มกิจกรรมด้านวัฒนธรรม
ประเพณี 

ส่ ง เ สริ ม ควา มรู้ ค ว า ม เข้ า ใจ ใ น
ควา มส า คัญขอ งประเพณี แล ะ
วัฒนธรรมแก่ประชาชนในชุมชนถึง
ควา มส า คัญของพระสงฆ์ ในกา ร
ส่งเสริมวัฒนธรรม 

เ้านการศึกษา ขาดอุปกรณ์การเรียนเป็นบางอย่าง
มิตรหลังการเลือกต้ัง 

ควรมีการเปิดรับบริจาคอุปกรณ์การ
เรียนให้แก่ชุมชน 

เ้านส่ิงแัเล้อม ในชุมชนประชาชนยังขาดความรู้
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น ก า ร อ นุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม และกา รอยู่ร่ วมกับ
ธรรมชาติ 

ส่ง เสริมให้ ควา มรู้ ใน กา รอนุรั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม รักษาและสืบสานภู มิ
ปั ญ ญ า ท้ อ ง ถิ่ น ใ น ก า ร ใ ช้
ทรัพยากรธร รมชาติ  และกา รอยู่
ร่วมกับธรรมชาติ 

  
 ัากตารางท่ีจ3 พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
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 เ้านสังคม คือ 1) ไม่มีการจัดโครงการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมให้ประชาชน ขาดความ
ต่อเนื่อง และงบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรม  2) จัดให้มีการจัดโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม ให้เป็นแหล่งเรียนของประชาชนแบบต่อเนื่องทั้งภายในวัด และตามสถานที่ต่าง ๆ ที่รวมตัว
กันของประชาชน 
 เ้านเศรษฐกิั คือ 1) ในบ้างเขตพ้ืนที่ของอ าเภอชะอ ายังไม่มีการจัดต้ังกลุ่มองค์กรชุมชน 
เช่น มูลนิธิ กองทุน ศูนย์ ฯลฯ  2) ให้มีการจัดต้ังองค์กรชุมชน เช่น มูลนิธิ กองทุน ศูนย์ ฯล ฯ  
ให้ครอบคลุมในเขตพ้ืนที่การปกครองของคณะสงฆ์  
 เ้านััฒนธรรม คือ 1) ประชาชนไม่มีความเข้าใจในการที่พระสงฆ์เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมกิจกรรมด้านวัฒนธรรมประเพณี 2) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในความส าคัญของประเพณี 
และวัฒนธรรมแก่ประชาชนในชุมชนถึงความส าคัญของพระสงฆ์ในการส่งเสริมวัฒนธรรม 
 เ้านการศึกษา คือ 1) ขาดอุปกรณ์การเรียนเป็นบางอย่างมิตรหลังการเลือกต้ัง  2) ควรมีการ
เปิดรับบริจาคอุปกรณ์การเรียนให้แก่ชุมชน 
 เ้านส่ิงแัเล้อม  คือ 1) ในชุมชนประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 2) ส่งเสริมให้ความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รักษาและ
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
 
ออิปรายผลการัิััย  
 ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่
อ าเภอหนองบุญมา ก จังหวัดนครราชสีมา โดยผู้วิจัยจ ะกล่าวถึงประเด็นส าคัญและน่าสนใจ  
และน ามาอภิปรายดังนี้ 
 1.ัากการัิััยคัามคิเเว็นของประะาะนในบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาะุมะนอ าเออ
ะะอ าจัังวััเเพะรบุรี   
 บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระสุชินนะ อนิญฺชิโต (พรหมนิล), (2561) ได้วิจัยเรื่อง 
“บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ” ผลการวิจัยพบว่า  
(1) บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านสังคม ด้านอาชีพ ด้านวัฒนธรรม  
ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสาธารณสุข อยู่ในระดับมากทุกด้าน (2) ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของ
ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัด
เพชรบุรี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ ระดับการศึกษาและ
อาชีพ ไม่แตกต่างกัน และทางด้าน อายุ  ผู้ตอบแบบสอบถามนั้นมีความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาท
พระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนอ าเภอแก่งกระจาน ในด้านอาชีพ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสาธารณะสุข 
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนบทบาทในด้านสังคม และด้าน
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วัฒนธรรม ประชาชนมีความเห็นไม่มีความแตกต่างกัน (3) ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ที่มีต่อ
บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ ด้านสังคม พบว่า ควร
จัดให้มีการจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้เป็นแหล่งเรียนรู้แบบต่อเนื่องทั้งภายในวัด หรือ
ตามสถานที่ต่างๆ และให้การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ให้กับประชาชน ด้านอาชีพ พบว่า ควรจัด
ให้มีเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง จัดต้ังองค์กรชุมชน เช่น มูลนิธิ กองทุน ศูนย์ ฯลฯ สนับสนุนกลุ่ม
อาชีพด่ังเดิมในเป็นจุดแข็งในพ้ืนที่นั้นๆ ด้านวัฒนธรรม พบว่า ควรมีการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจใน
ความส าคัญของวัฒนธรรม ประเพณี วันส าคัญของพุทธศาสนา และความส าคัญของพระสงฆ์ในการ
ส่งเสริมวัฒนธรรมของชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า ควรมีการปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน รักษาและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ด้าน
สาธารณสุข พบว่า ควรมีส่งเสริมการให้ความรู้ความเข้าใจงานด้านสาธารณะสุขแก่พระสงฆ์ และ
ประชาชน ในความรู้ด้านการดูแลสุขลักษณะ 
 2. ผลการเปรียบเทียบคัามคิเเว็นของบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาะุมะนอ า เออะะอ าจ
ัังวััเเพะรบุรี  
 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนา
ชุมชนอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี เป็นการทดสอบสมมติฐาน โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ประกอบด้วยเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีความคิดเ ห็นต่อ
บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี แตกต่างกัน จึงยืนยันตามสมมติฐาน
การวิจัย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระอธิการภัคพล ฐานกโร (2558) ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทของ
พระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ต าบลบางงาม อ าเภอศรีประจันต์ จังหวั ด
สุพรรณบุรี” ผลการศึกษาวิจัยพบว่า (1) ประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตขอประชาชนต าบลบางงาม อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก (3.74) เม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็น
ด้วยมากทุกด้าน มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามล าดับ คือ ด้านการให้ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต (3.83) ด้านการเป็นแบบอย่างในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  (3.80) และด้านการสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต (3.60) (2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทพระสงฆ์กับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนต าบลบางงาม อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยจ าแนก
ตามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่  เพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน  และระดับการศึกษา  พบว่า
ประชาชนที่มี เพศ อายุ และอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนต าบลบางงาม อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชน
ที่มี รายได้และระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน ต าบลบางงาม อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 (3) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเก่ียวกับบทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนต าบลบางงาม อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า 1) ด้านการให้
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ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขาดพระสงฆ์ที่สามารถเข้ามาอบรบคุณธรรม -จริยธรรมให้แก่
ประชาชนดังนั้นคณะสงฆ์ควรมีการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ประชาชนเพ่ือให้เข้าใจและรู้จัก
แก่นแท้ของศาสนาเพ่ือน าไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิต 2) ด้านการเป็นแบบอย่างในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต พระสงฆ์บางรูปประพฤติปฏิบัติตนไม่อยู่ในสมณสารูป ท าให้ประชาชนที่พบเจอไม่เลื่อมใสใน
ศาสนา พระสงฆ์จึงควรเป็นแบบอย่างในการพัฒนาการด าเนินชีวิตที่ถูกต้องตามครรลองเพ่ือให้
ประชาชนได้ปฏิบัติตาม ที่ส าคัญจะต้องยกย่องเชิดชูบุคคลที่ท าความดีอย่างสม่ าเสมอให้สังคมได้รับรู้
และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนและ 3) ด้าน
การสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่ค่อยมีการสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เท่าที่ควร คณะสงฆ์และหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะภาครัฐควรมีการส่งเสริมแบบรูปธรรมท าให้เกิด
กิจกรรมในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยให้วัดเป็นแกนหลักในการพัฒนา 4) บทบาท
พระสงฆ์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนต าบลบางงาม อ าเภอศรีประจันต์ จังหวั ด
สุพรรณบุรี สามารถสรุปได้ดังนี้ พระสงฆ์ซ่ึงเป็นผู้ทรงศีลและน าหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติ
ควรส ารวมกาย วาจา และใจ ให้อยู่ในครรลองคลองธรรม ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในสมณสารูป ซ่ึงจะ
ท าให้ประชาชนที่พบเจอเลื่อมใสในศาสนา นอกจากนั้นคณะสงฆ์ควรสนับสนุนให้พระสงฆ์เป็นหลักใน
การท ากิจกรรมที่สามารถน าหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ 
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บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาะมุะน
ในอ าเออะะอ า ัังวััเเพะรบุรี 

เ้านส่ิงแัเล้อมจพระสงฆ์ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับชาวบ้าน รักษาธรรมชาติ และ
ร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในวัดให้เป็นสถานที่ร่มรื่นเหมาะสมกาลเป็นสถานที่พักผ่อน และยังจัดเป็นสวนป่า
ที่แสดงให้เห็นถึงระหว่างธรรมกับธรรมชาติ 

เ้านเศรษฐกิั พระสงฆ์ได้ส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพโดยสุจริตมีจัดสรรพ้ืนที่ให้แก่ชุมชนในการ
สนับสนุนให้ประชาชนในการใช้ส่งเสริมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ 

เ้านการศึกษา พระสงฆ์ยังได้ช่วยพัฒนาการศึกษาทางด้านให้ความรู้ทางด้านคุณธรรม ศีลธรรม โดยมี
พระได้เข้าไปสอนในโรงเรียน ทั้งในระดับชั้นประถมศึกษา และในระดับมัธยมศึกษาจึงท าให้ในปัจจุบัน 
เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจศีลธรรม และคุณธรรมกันมากขึ้น 

เ้านััฒนธรรมจ พระสงฆ์มีบทบาทในการส่งเสริมการการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี โดยใช้พ้ืนที่
ของวัดเป็นสถานที่ร่วมตัวกันของประชาชนทุกเพศทุกวัย ตามแต่ละเทศกาลต่างๆ และเป็นศูนย์กลาง
ของการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม เพ่ือให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป 

เ้านสังคมจพระสงฆ์ มีบทบาทในการช่วยเหลือทางสงคมใน ด้านสังคมสงเคราะห์ การให้ค าแนะน าแนว
ทางการด าเนินชีวิต อีกทั้งยังส่งเสริมเรื่องของจริยธรรม และคุณธรรม เป็นผู้สนับสนุน ส่งเสริม 
ขับเคลื่อนกับชุมชนโดยก่อประโยชน์ให้เกิดกับสังคมโดยตรง และโดยอ้อม 

องค์คัามรู้ 
1) องค์คัามรู้ท่ีไเ้รับัากการัิััย 
ผู้วิจัยน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ดังนี้ 
 

 
 
 
 

อาพท่ีจ1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเะิงนโยบาย 
 1) คณะสงฆ์ควรมีนโยบายในการติดตาม ประสานงาน และคอยช่วยเหลือสนับสนุนบทบาท
พระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนอย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรม 
 2) คณะสงฆ์ควรมีการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ฝ่ายสังคมสังเคราะห์
ของมหาเถรสมาคม กับพระสงฆ์ที่มีบทบาทในการพัฒนาชุมชน เพ่ือให้การท างานในการพัฒนาชุมชน
นั้นเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และการท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3) คณะสงฆ์ควรมีการพัฒนาให้ความรู้ด้านการพัฒนาชุมชนแก่พระสงฆ์ที่ท าหน้าที่ในการ
พัฒนาชุมชน เพ่ือเพ่ิมความรู้ความสามารถในการท างานในการพัฒนาชุมชน 
 2. ข้อเสนอแนะเะิงปฏิบัติ 
 1) คณะกรรมงานที่รับผิดชอบในด้านสาธารณะสังเคราะห์ ควรมีการติดตาม ประเมินผล 
สนับสนุนการท างานของพระสงฆ์ผู้ที่มีบทบาทด้านการพัฒนาชุมชน อย่างต่อเนื่อง 
 2) พระสงฆ์ผู้ท างานด้านพัฒนาชุมชนควรแสวงหาความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน
ท้องถิ่น ในการท างานในการพัฒนาชุมชนเพ่ือให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
ของตนเอง 
 3) ควรมีการจัดการอบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนาชุมชนแก่พระสงฆ์ และสร้างพระสงฆ์รุ่น
ใหม่ในการเข้ามาท างานด้านการพัฒนาชุมชน 
 3. ข้อเสนอแนะเพ่ือการัิััยครั้ง ต่อไป 
 1) ควรศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ เพ่ือศึกษาปัญหาบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน  ใน
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ในด้านอ่ืนๆ 
 2) ควรศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนอ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี ของอ าเภออ่ืน จังหวัดอ่ืน เพ่ือเปรียบเทียบผล 
 3) ควรศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนอ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี  
 4) ควรศึกษาถึงปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน ในอ าเภอ
ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
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บทคัเย่อ 
 บทความนี้ เพ่ือศึกษาสภาพการพัฒนา เปรียบเทียบการพัฒนา  ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในอ าเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี พบว่า สภาพการพัฒนาการเรียนการสอน
วิชาพุทธศาสนา ของพระสอนศีลธรรมใน โรง เรียน ในอ าเภอหัวหิ น จังหวัดประจ วบคีรีขัน ธ์  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย ปัญหาและอุปสรรค คือ ตารางเวลาของทางโรงเรียน มีเวลาให้น้อยต่อการสอน
ของพระสอนศีลธรรม ท าให้ เด็กนักเรียนมีความเข้าใจได้ไม่เพียงพอต่อการเรียน พระสอนศีลธรรม
บางรูป ขาดทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดแรงจูงใจให้ผู้น าไปใช้  ดังนั้น ส านักงาน
พระสอนศีลธรรมควรปรับเนื้อหาให้มีความน่าเรียนและน่าสนใจเหมาะกับวัยเด็กนักเรียนควรพัฒนา
หลักสูตรวิชาพุทธศาสนาให้ตอบสนองกับความต้องการของนักเรียน 
ค าส าคัญจ : การพัฒนา; การเรียนการสอน; วิชาพระพุทธศาสนา; พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
 
Abstract 
 This article was a study of development condition, comparison of 
development, problems, obstacles and suggestions to develop the learning and 
teaching Buddhist subject of morality teaching monk at school in Hua Hin district, 
Prachuap Khiri Khan Province. This was a mix-method research; the findings were the 
development condition of learning and teaching Buddhist subject in overall was at a 
high level, the different personal factors had no different opinions, therefore rejected 
the research hypothesis. Problems and obstacles; time managing of Dhamma 
education school, the learners did not give importance to the study as they thought 
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that was a distant thing. Some teachers lacked of creating  an interesting activity, 
therefore, the content should be adjusted to be interesting and suitable for 
student’s age and to meet the needs of students. 
Keywords: development, learning and teaching, morality teaching monk at school 
 
บทน า  
 โลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา อย่างต่อเนื่อง มีเทคโนโลยีเข้ามาในสังคม
มนุษย์ ท าให้การสื่อสารรวดเร็วเพราะ ในการพัฒนาการสอนในยุคปัจจุบันต้องมีการน าเทคโนโลยีเข้า
มาพัฒนาในการสอนค าสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มีการเข้าถึงในหมู่ชนทุกชนชั้น ในตอนแรกต้อ ง
พัฒนาเยาวชนของชาติก่อน เพราะว่าเยาวชนหรือนักเรียนเป็นบันไดขั้นแรก ท าให้ชาติร่วมทั้ง
พระพุทธศาสนามีอายุสืบต่อและม่ันคง ในวิชา พระพุทธศาสนา รวมค าสอนของพระพุทธเจ้ า 
สังคมไทยถือว่าเป็นสังคมของพระศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ ในยุคอดีตจนมาถึงยุคปัจจุบัน (สิปป
นนท์ เกตุทัต, 2549) 
 การพัฒนาการจัดการศึกษาเป็นส าคัญยิ่งในการพัฒนาคนระดับกลางให้เป็นผู้มีความสามารถ
ในการพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมได้อย่างสมดุล สอดคล้องและ
เหมาะสมกับยุคโลกาภิวัตน์ โดยจะต้องมีครูเป็นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษาในการกล่อมเกลา 
อบรมสั่งสอนอย่างต่อเนื่องตามพัฒนาการแต่ละวัย และการประเมินผลจะต้องวัดให้ถูกต้องเหมาะสม 
และควบคู่กับการจัดกิจกรรมการเรียนดังกล่าวทุกระดับตลอดเวลา การวัดผลและประเมินผล  
จึงนับว่าเป็นกระบวนการที่ส าคัญกระบวนการหนึ่ง ของการศึกษาสามารถน าเอาผลมาใช้วางแผน
ปรับปรุงพัฒนา ติดตาม และตัดสินทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ (บุญชม ศรีสะอาด และนิภา 
ศรีไพโรจน์, 2548) 

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับผู้วิจัยในฐานะ
เป็นส่วนหนึ่ งที่ มีส่วนเก่ี ยวข้องกับการช่วยสอนวิชา พระพุทธศาสนา ท าให้ผู้วิจัย ตระหนักถึ ง
ความส าคัญ และความจ าเป็นของปัญหาการสอนของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนพระภิกษุที่ท า
หน้าที่สอนวิชาพุทธศาสนพุทธศาสนาในโรงเรียนมีประสบการณ์ จึงสนใจศึกษาเรื่อง “การพัฒนาการ
เรียนการสอนวิชา พระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในอ าเภอหัวหินจังหวั ด
ประจวบคีรีขันธ์” เพ่ือน าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยใช้เป็นการพัฒนาการเรียนการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรม สืบไป 

 
ััตถุประสงค์ของการัิััย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนในอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
 3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาการเรียนการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณก าหนดการวิจัย
เชิงส ารวจเก็บข้อมูลนักเรียนในโรงเรียนในอ าเภอหัวหิน ที่มีพระสอนศีลธรรมเข้าไปท าการสอนวิชา
พระพุทธศาสนา ปีการศึกษา 2562 จ านวน 1090 คน ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ 
ทาโร่ ยามาเน่ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ , 2551) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน  293 คน เก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 9 รูป หรือ คน เลือกผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญแบบเจาะจง และวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
 
ผลการัิััย 
 1.จสอาพการพัฒนาการเรียนการสอนัิะาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนในอ าเออวััวินจ ัังวััเประัับคีรีขันธ์ โเยอาพรัม 
ตารางท่ีจ1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคาดหวังของนักเรียนที่มีต่อ การ

พัฒนาการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในอ าเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยภาพรวม 

 (n=258) 

ท่ี สอาพการพัฒนาการเรียนการสอนัิะาพระพุทธศาสนาของพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียนในอ าเออวััวินจ ัังวััเประัับคีรีขันธ์ 

ระเับคัามคิเ 

x̅ S.D แ ป ล
ผล 

1 ด้านการสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3.78 0.43 มาก 
2 ด้านเป็นผู้น านักเรียนเข้าสู่สมาธิและพิธีทางพระพุทธศาสนา 3.74 0.43 มาก 
3 ด้านทบทวนธรรมศึกษาให้แก่นักเรียนเข้าสอบธรรมประจ าปี 3.76 0.47 มาก 
4 ด้านการสอนวิชาพระพุทธศาสนาบูรณาการเข้าสู่วิถีในชีวิตประจ าวัน 3.75 0.46 มาก 
 โเยรัม 3.76 0.43 มาก 

 จากตารางที่ 1 นักเรียนที่มีผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียนในอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก  
(=3.76, S.D.=0.43) เม่ือจ าแนกรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านทบทวนธรรมศึกษาให้แก่นักเรียนเข้าสอบ
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ธรรมประจ าปี ด้านการสอนวิชาพระพุทธศาสนาบูรณาการเข้าสู่วิถีในชีวิตประจ าวัน  ด้านเป็นผู้น า
นักเรียนเข้าสู่สมาธิและพิธีทางพระพุทธศาสนา ตามล าดับ 
 2. ผลการ เปรี ยบเ ทียบคัาม คิเเ ว็น ท่ีมี ต่อการ พัฒนาการ เรี ยนการสอนัิ ะ า
พระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในอ าเออวััวินจัังวััเประัับคีรีขันธ์จโเย
 ัาแนกตามปััััยส่ันบุคคลจ  
ตารางท่ีจ2  สรุปผลการเปรียบเทียบระดับความคาดหวังที่ มีต่อ คุณลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร เขตเลือกต้ังที่ 1 จังหวัดชัยภูมิ โดยจ าแนกปัจจัยส่วนบุคคล  

ปััััยส่ันบุคคล t-test F-test Sig. ผลการทเสอบสมมติฐานการัิััย 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

เพศ 1.275  0.203   
อายุ  0.048 0.953   
สังกัดโรงเรียน  0.147 0.964   
ระดับชั้น  0.048 0.953   
 จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบพบว่า นักเรียนที่เพศ อายุ สังกัดโรงเรียน ระดับชั้นมี
ระดับความคิดเห็นต่อ ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนในอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
 3. ปัญวาจ อุปสรรคและข้ อ เสนอแนะเก่ียักับการพัฒนาการเรี ยนการสอนัิ ะ า
พระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในอ าเออวััวินจ ัังวััเประัับคีรีขันธ์ 
ตารางท่ีจ3  ปัญหา อุปสร รคและข้ อ เสนอแนะเ ก่ี ย วกับ การ พัฒนา กา รเรี ยนกา รสอน วิชา

พระพุทธศา สนา ของพระสอน ศีลธร รมใน โร ง เรี ยนในอ า เภอหั วหิ น จั งหวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ 
เ้าน ปัญวา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

เ้ า น ก า ร ส อ น ัิ ะ า
พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า ต า ม
วลั ก สู ตร ก าร ศึก ษา ขั้ น
พ้ืนฐาน 

เ นื้ อ ห า ส า ร ะ ร า ย วิ ช า
พระพุทธศาสนานั้น เป็นเรื่องที่
มีคว า ม เข้ า ใ จ ย า ก ส า หรั บ
นักเรียน 

ควรปรับปรุงเนื้อหาให้มีความ
หลากน่าสนใจเหมาะกับวัยของ
นักเรียนแต่ละระดับชั้นเรียน 

เ้านเป็นผู้น านักเรียนเข้าสู่
ส ม า ธิ แ ล ะ พิ ธี ท า ง
พระพุทธศาสนา 

พระสอนศีลธรรมบางรูปยังขาด
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ
กรรมฐานอย่างแท้จริง 

ควรจัดการอบรมให้ความรู้ ด้าน
วิปัสสนากรรมฐานให้แก่พร ะ
สอนศีลธรรมในโรงเรียนเพ่ือจะ
ได้ให้ความรู้จริงและประโยชน์
ของการท าสมาธิ 
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ตารางท่ีจ3  ปัญหา อุปสร รคและข้ อ เสนอแนะเ ก่ี ย วกับ การ พัฒนา กา รเรี ยนกา รสอน วิชา
พระพุทธศา สนา ของพระสอน ศีลธร รมใน โร ง เรี ยนในอ า เภ อหั วหิ น จั งหวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ (ต่อ) 
เ้าน ปัญวา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

เ้านทบทันธรรมศึกษา
ใ ว้แ ก่ นัก เรี ย น เข้ าสอ บ
ธรรมประ  ัาปี 

สื่ อ กา ร สอ น ขอ งพ ร ะส อ น
ศีลธร รมศึกษา บา งรู ปยั ง ไ ม่
เข้า ใจหลักสู ตร ของการสอบ
ธรรมศึกษา 

โรงเรียนควรให้ความส าคัญกับ
การเรียนการสอนเรียนธรรม
ศึกษาให้มากขึ้น 

เ้ า น ก า ร ส อ น ัิ ะ า
พระพุทธศาสนาบูรณาการ
เข้าสู่ัิถีในะีัิตประ  ัาััน 

ผู้ เ รี ย น คิ ด ว่ า วิ ช า
พระพุทธศาสนาบูรณาการเข้าสู่
วิถีในชีวิตประจ าวันเป็นเรื่องท า
ได้ยาก 

ควรสอดแทรกเนื้อหาทางด้าน
คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม  ก า ร
ประพฤติปฏิบัติตัวท่ีดีในสังคม 

 
 ัากตารางท่ีจ3จพบว่า นักเรียนผู้ตอบแบบสอบถามการพัฒนาการเรียนการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 เ้านการสอนัิะาพระพุทธศาสนาตามวลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  คือ 1) เนื้อหาสาระ
รายวิชาพระพุทธศาสนานั้น เป็นเรื่องที่มีความเข้าใจยากส าหรับนักเรียน 2) ควรปรับปรุงเนื้อหาให้มี
ความหลากน่าสนใจเหมาะกับวัยของนักเรียนแต่ละระดับชั้นเรียน 
 เ้านเป็นผู้น านักเรียนเข้าสู่สมาธิและพิธีทางพระพุทธศาสนาจ คือ 1) พระสอนศีลธรรมบาง
รูปยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติกรรมฐานอย่างแท้จริง 2) ควรจัดการอบรมให้ความรู้ ด้าน
วิปสัสนากรรมฐานให้แก่พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเพ่ือจะได้ให้ความรู้จริงและประโยชน์ของการท า
สมาธิ 
 เ้านทบทันธรรมศึกษาใว้แก่นักเรียนเข้าสอบธรรมประ  ัาปีจ คือ 1) ส่ือการสอนของพระ
สอนศีลธรรมศึกษาบางรูปยังไม่เข้าใจหลักสูตรของการสอบธรรมศึกษา 2) โรงเรียนควรให้ความส าคัญ
กับการเรียนการสอนเรียนธรรมศึกษาให้มากขึ้น 
 เ้านการสอนัิะาพระพุทธศาสนาบูรณาการเข้าสู่ัิถีในะีัิตประ  ัาัันจ คือ 1) ผู้ เรียนคิดว่า
วิชาพระพุทธศาสนาบูรณาการเข้าสู่วิถีในชีวิตประจ าวันเป็นเรื่องท าได้ยาก 2) ควรสอดแทรกเนื้อหา
ทางด้านคุณธรรมจริยธรรม การประพฤติปฏิบัติตัวท่ีดีในสังคม 
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126: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

ออิปรายผลการัิััย 
 การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในอ าเภอหัว
หิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญและน่าสนใจและน ามาอภิปรายดังนี้  
 1.คัามคิเเว็นของนักเรียนในการพัฒนาการเรียนการสอนัิะาพุทธศาสนาของพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนในอ าเออวััวินจ ัังวััเประัับคีรีขันธ์ 
 ความคิดเห็นของนักเรียนในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาพุทธศาสนาของพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนในอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยภาพรวมอยู่ในระดับเม่ือพิจารณาตาม
ขอบเขตเนื้อหาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ (1) สอนวิชาพระพุทธศาสนาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
(2) เป็นผู้น านักเรียนเข้าสู่การฝึกสมาธิและพิธีทางพระพุทธศาสนา (3) ทบทวนธรรมศึกษาให้แก่
นักเรียนเข้าสอบประจ าปี และ (4) สอนวิชาพระพุทธศาสนาบูรณาการการเข้าสู่วิถีชีวิตให้นักเรียน  
ชาวพุทธ อยู่ในระดับมากทุกด้านเห็นได้ว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของ  พระครูธวัชอินทวงศ์ (สกล 
อินฺทว โส), (2556) ได้วิจัยเรื่อง “ศึกษาประสิทธิภาพของการเรียนการสอนวิชาพุทธศาสนาของพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียนเวฬุวันวิทยา ต าบลหนองไผ่ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ” ผลการวิจัย
พบว่า โรงเรียนเวฬุวันวิทยาเป็นหนึ่งในโรงเรียนวิถีพุทธที่ได้น าเอาหลักพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนา
ไปปรับใช้ในกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้เยาวชนหรือนักเรียนในสถานศึกษามีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นและเป็นการ
ป้องกันปราบปรามปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดแก่เยาวชนเช่นปัญหาอาชญากรรมปัญหาการมีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควรโรงเรียนวิถีพุทธเป็นโรงเรียนที่เน้นการบริหารศึกษาเป็นรูปประธรรมในด้านต่างๆ โดย
มีโครงสร้างการบริหารหลักสูตรการเรียนการสอนกิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงทุกกิจกรรมฉะนั้นที่
ครูผู้สอน และนักเรียนเป็นส าคัญ ตลอดจนมุ่งประเมินผลแก่นักเรียนในการจัดการเรียนการสอน โดย
เน้นให้นักเรียนคิดเป็นท าเป็นหรือเป็นคนเก่งดี การเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนเวฬุวันวิทยา ต าบลหนองไผ่ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมและราย
ด้าน มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน และ
ระดับปานกลางอยู่ 1 ด้าน โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากสูงไปหาต่ า คือด้านการจัดการเรียนการ
สอนวิชาพระพุทธศาสนา ด้านการเรียนการสอน ด้านการใช้สื่อและวัฒนธรรมเทคโนโลยี และด้าน
การวัดและประเมินผล  ด้านกิจกร รมเสริมหลั กสูตรประสิ ทธิภาพของการเรียนการสอนวิช า
พระพุทธศา สนาของพระสอนศีลธรรมใน โร งเรียนเวฬุวั นวิ ทย า พบว่า  ผลกา รเรียนวิ ช า
พระพุทธศาสนาผลของการกสิกรรมส่งเสริมการเรียนครูการปฏิบัติและผลของกิจกรรมท าบุญในวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนากิจกรรมต่างๆเหล่านี้ ท าให้นักเรียนได้พัฒนาตนตามหลักพุทธธรรมต่างๆ
อย่างใกล้ชิด ท าให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์มีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนดียิ่งขึ้นรู้จัก
ปรับตัวเข้ากับสังคม และกลุ่มเพ่ือนได้ดีรู้จักยับยั้งอารมณ์ฝ่ายอกุศลที่แสดงออกทางกายวาจา เช่น ไม่
ฆ่าสัตว์ไม่ท าความเดือดร้อนแก่ผู้ปกครอง และ ชุมชนรู้จักกตัญญูกตเวทีต่อผู้ปกครองและสถานศึกษา
ประพฤติตนเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนมีจิตใจร่าเริงแจ่มใสไม่หดหู่มีความเมตตาต่อเพ่ือนๆ และคนอ่ืนๆ 
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 2. ผลการ เปรี ยบเ ทียบคัาม คิเเ ว็น ท่ีมี ต่อการ พัฒนาการ เรี ยนการสอนัิ ะ า
พระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในอ าเออวััวินจัังวััเประัับคีรีขันธ์จโเย
 ัาแนกตามปััััยส่ันบุคคล  

 การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในอ าเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สังกัด
โรงเรียน ระดับชั้น ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา
ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย ซ่ึงสอดคล้ องกับงานวิจัยของ พระนิพนธ์  เทวธมฺโม ( 2552) ได้ วิจัยเรื่อ ง  
“การประเมินผลการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานส านักเขตพ้ืนที่การศึกษา
กรุงเทพฯ เขต 2”ผลการวิจัยพบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร อยู่ใน
ระดับสูง เช่น การสอนโดยค านึงถึงผู้ เรียนเป็นส าคัญ เลือกกิจกรรมโดยใช้เกณฑ์ความสนใจของ
นักเรียน มีการวางแผนและจัดเตรียมการสอนตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งเลือกวิธีการสอนและกิจกรรม
ที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียนตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และปรับปรุงวัตถุประสงค์ที่ เป็นนามธรรม
ให้เป็นเชิงพฤติกรรม ส่วนการประเมินผลด้านปัจจัยน าเข้านั้น พบว่าอยู่ในระดับสูง เช่น นักเรียนชอบ
ท ากิจกรรมมากกว่าฟังค าบรรยาย ครูผู้สอนมีความสนใจและเจตคติที่ดีต่อวิชาพระพุทธศาสนารวมทั้ง
ครูแนะน าให้นักเรียนค้นคว้าเพ่ิมเติม ส าหรับการประเมินผลด้านกระบวนการสอน พบว่า มีความคิด
อยู่ในระดับสูง เช่น มีการยกย่องนักเรียนที่ต้ังใจและสนใจวิชาพระพุทธศาสนา ครูผู้สอนตามชั้นตาม
ขั้นตอนเป็นระบบ เช่น จากง่ายไปหายากและมีการจัดกิจกรรมวันส าคัญทาง พระพุทธศาสนา รวมทั้ง
กลอนการสอนมีการกล่าวน าเข้าสู่บทเรียนทุกครั้งเป็นต้น ส าหรับการประเมินผลผลิตจากการสอนนั้น 
พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูงเช่นนักเรียนมีการพัฒนาจิตเพ่ือช่วยเหลือเพ่ือนโรงเรียน และ
ครอบครัวนักเรียนมีเจตคติที่ ดีมีสุขภาพจิตที่ ดีและควบคุมอารมณ์ไว้รวมทั้งนักเรียนน าความรู้ ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันเป็นต้น 
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องค์คัามรู้ท่ีไเ้รับัากการัิััย 
การพัฒนาการเรียนการสอนัิะาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรม 

ในโรงเรียนในอ าเออัังวััเประัับคีรีขันธ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อเสนอแนะ 
 

สอนัิะาพระพุทธศาสนาตามวลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1 . พระสอนศีลธรรมน าเอาเหตุการณ์
ปัจจุบันมาเป็นแนวการสอนให้เด็กเกิด
ความเท่าทันสถานการณ์ในปัจจุบันได้
อย่างเหมาะสม 
2 .  พ ร ะ สอ น ศี ลธ ร ร มน า เ อา หลั ก
การศึกษาอธิบายให้เด็กเกิดความเข้าใจ
เกิดความสนใจในการ เรียนวิช าพุทธ
ศาสนา 
3 . พระสอน ศีลธรรม กา รวางแผนให้
สอดคล้องกลับรายวิชาและภาคปฏิบัติใน
แนวทางเป็นแบบอย่างเดียวกันให้เด็ก
นักเรียนมีองค์ความรู้น ามาปรับใช้ในชีวิต
ได้ 

เป็นผู้น านักเรียนเข้าสู่การฝึกสมาธิและ
พิธีทางพระพุทธศาสนา 
1. พระสอนศีลธรรมให้นักเรียนดูจิตให้
เ กิ ด ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ น า ไ ป ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจ าวันแบบมีรูปประธรรม 
2 .  พร ะสอน ศีลธรรมเปิ ด โอกา ส ให้
นักเรียนท าสมาธิแบบที่ตนเองเคยท ามา
แนะน าส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพใน
การท าสมาธิยิ่งขึ้น 
3. พระสอนศีลธรรมบอกวิธีการบริหาร
จิตภาวนาและการท าให้เกิดประโยชน์แก่
ตนเองและยังสอนให้รู้ถึงพิธีทางศาสนา
ในวิถีของชาวพุทธ 

ทบทันธรรมศึกษาใว้แก่นักเรียนเข้า
สอบธรรมประ  ัาปี 
1. พระสอนศีลธรรมเตรียมแบบในการ
สอบให้นักเรียนได้ท าก่อนจะลงไปสอบ
ท าให้เกิดความเข้าในการสอบมากขึ้น 
2 . พระสอนศีลธร รมเตรียมกา รสอน
แนะน าแนวการสอบและหัวข้อในการ
สอบให้เด็กนักเรียนได้ทบทวนเสมอ 
3. พระสอนศีลธรรมก าหนดเนื้อหาใน
การสอบทบทวนทุกค่าที่ไปสอนและสลับ
เนื้อหาความส าคัญของการสอบสลับไป
สลับมาให้เด็กเกิดความเข้าใจในการสอบ 
 

สอนัิะาพุทธศาสนาบูรณาการการเข้าจ
สู่ัิถีะีัิตใว้เเ็กนักเรียนะาัพุทธ 
1 .  พร ะสอนศีลธร รมจั ดกิจกร รมให้
นักเรียนได้ร่วมท าท าให้เกิดเป็นอุปนิสัยที่
ดีต่อกันท ากิจกรรมทางศาสนาท าให้มีใจ
รักและไม่ให้ใครมาท าลายได้ง่ายๆ 
2 . พระสอนศีลธรรมบอกความส าคัญ
เหตุผลของการนับถือศาสนาท าให้เกิด
ศรัทธาจิตใจของนักเรียน 
3 . พระสอน ศีลธรรมสอนให้ เกิดกา ร
ด ารงชีวิตให้มีฉันทะมีกัลยานิมิตรที่ ดีและ
การด าเนินชีวิตโดยใช้หลักธรรมค าสอน
เพ่ือให้เกิดความสุขทั้งทางกายและทาง
ใจ 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเะิงปฏิบัติ 

1) พระสอนศีลธรรมควรประสานงานกับคณะครูในโรงเรียน ก าหนดมาตรฐานคุณภาพของ
การสอนวิชาพุทธศาสนาโดยบูรณาการเอาหลักธรรมและสถานการณ์ปัจจุบันมาเป็นส่วนร่วมในการ
สอนให้เกิดผลมากที่สุด 

2) พระสอนศีลธรรมควรแนะน าเด็กนักเรียนและคณะครูจัดการอบรมฝึกสมาธิขั้นพ้ืนฐาน
วิธีการอบรมวิปัสสนากรรมฐานให้เกิดปัญญาพิจารณาใคร่ครวญและยังส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความ
เข้าใจหลักธรรมเพ่ือน าชีวิตไปให้เกิดความส าเร็จในชีวิตต่อไป 

2. ข้อเสนอแนะท่ััไป 
1) ควรพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้น่าสนใจมากขึ้นกว่าเดิม 
2) ควรสอดแทรกเนื้อหาทางด้านคุณธรรมจริยธรรม การประพฤติปฏิบัติตัวท่ีดีในสังคม 
3) ควรมีการเชื่อมโยงความรู้ทางวิทยา ศาสตร์กับแนวทางของพระพุทธศาสนา  
3. ข้อเสนอแนะส าวรับการท าัิััยครั้ง ต่อไป 
1) ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา

กับนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมแก่เยาวชนอ าเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

2) ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาระบบการเรียนการสอนที่มีส่วนร่วมกับสังคมในการบูรณา
การการ เรี ยนการสอนวิชา พระพุทธศา สนา ของพระสอนศีลธร รมในอ าเภอหัวหิน  จังหวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ 
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สิปปนนท์ เกตุทัต. ( 2549). การศึกษาไทยในยุคโลกาภิวั ตน์ . ขอนแก่น: คณะศึกษา ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
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การััเการงานศึกษาสงเคราะว์ของคณะสงฆ์อ าเออเมือง ัังวััเเพะรบุรี* 
WELFARE EDUCATIONAL MANAGEMENT OF MUEANG 

DISTRICT SANGHA, PHETCHABURI PROVINCE 
พระวรพงศ์ ธมฺมว โส (สีชาวงศ์)  

Phra Woraphong Dhammavamจ so (Seechawong) 
E-mail: Seechawohg@gmail.com 

 
บทคัเย่อ 
 บทความนี้ เพ่ือศึกษา สภาพการจัดกา รงา นศึกษาสง เครา ะห์ ปัญหา  อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ ต่อการจัดการงานศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์อ าเภอเมือง จังหวั ดเพชรบุรี เป็นการ
วิจัยแบบผสานวิธี พบว่า สภาพการจัดการงานศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ปัญหาและอุปสรรค คือ การจัดการงานศึกษาสงเคราะห์ของ
คณะสงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี พบว่า ปัญหา อุปสรรค ได้แก่  ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์มีจ านวนน้อย การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
ค าส าคัญจ : การจัดการ; ศึกษาสังเคราะห์ 
 
Abstract 
 This article was to study the condition of welfare educational management, 
problems, obstacles and suggestions for welfare educational management of Sangha 
in Mueang district, Phetchaburi province. This was a mix-method research, found that 
the educational management condition of Sangha in general was at a high level, 
different personal factors had different opinions and therefore rejected the research 
hypothesis. welfare educational management of Muang district Sangha, Phetchaburi 
province showed that problems and obstacles were that the Sunday Buddhism study 
center is few, giving scholarships to students is not enough to needs. 
Keywords: management, welfare education  
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132: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

บทน า  
 การจัดการศึกษาของประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมามีการพัฒนาเป็นล าดับ จนถึงการจัดท า
แผนการพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 12 (ส านักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สคช.), 2560) คุณภาพของสถาบันการศึกษา เช่น การมีครูอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ การมีอุปกรณ์สื่อการ
เรียนการเรียนสอนที่ดี ก็กระจุกอยู่ในกรุงเทพฯและตัวเมืองใหญ่ๆ ส่วนสถาบันการศึกษาที่ ต้ังอยู่
ห่างไกลออกไปจากศูนย์กลางก็มักจะมีคุณภาพลดลงไป อีกทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนประสบความ
ยากล าบากไม่สามรถส่งลูกให้เล่าเรียนต่อไปได้ตามที่ควรจะเป็น ท าให้เด็กนักเรียนออกกลางคันเพ่ิม
มากขึ้น สถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ ในสังคมก็ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้  ได้พยายามแสวงหา
วิธีการช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาดังกล่าว 
 ทั้งนี้เพ่ือให้เด็กที่มีฐานะยากจนเหล่านี้ ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนสูงๆ ขึ้ นไปและมีโอกาส
เลือกอาชีพที่ตนสนใจท าได้มากขึ้นการศึกษาสงเคราะห์เป็นการศึกษาที่นอกเหนือจากการศึกษาภาค
ปริยัติธรรม ดังนั้นคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรีมีการจัดการศึกษาสงเคราะห์ก็เพ่ือจุดมุ่งหมาย คือ  
(1) เพ่ือช่วยเหลือเด็ก ยากจนมาก ให้ได้รับการศึกษาเช่นเดียวกับเด็กปกติ (2) เพ่ือช่วยเหลือเด็กด้อย
โอกาส (3) เพ่ือช่วยเหลือชนต่างวัฒนธรรม หรือชนกลุ่มน้อยให้ได้รับการศึกษา (4) เพ่ือช่วยเหลือเด็ก
เร่ร่อนลูกชาวเรือ ลูกกรรมกรก่อสร้างให้ได้รับการศึกษา (5) เพ่ือช่วยเหลือเด็กที่ครอบครัวประสบภัย  
ธรรมชาติและ (6) เพ่ือช่วยแก้ปัญหาเด็กที่มีปัญหาทางสังคมให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง (กรมการ
ศาสนา, 2540) 
 จากประเด็นปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการจัดการงานศึกษา
สงเคราะห์ของคณะสงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือท าให้ทราบว่าพระสงฆ์นั้น มีบทบาทในการ
จัดการการศึกษาสงเคราะห์อยู่ในระดับใด เพ่ือน าผลท่ีได้จากการศึกษามาพัฒนา และปรับองค์กรสงฆ์
ให้ดีต่อไปได้ในอนาคต 
 
ััตถุประสงค์ของการัิััย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการงานศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
 2. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการจัดการงานศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 

 
ัิธีการเ าเนินการัิััย 
 รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณก าหนดการวิจัย
เชิงส ารวจเก็บข้อมูลจากพระสังฆาธิการในอ าเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี จ านวน 108 รูป (ส านักงานเจ้า
คณะอ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี, 2562) ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 
7 รูป หรือ คน เลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญแบบเจาะจง และวิเคราะห์เนื้อหา เชิงพรรณนา 
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ผลการัิััย 
 1.จผลการัิเคราะว์การััเการงานศึกษาสงเคราะว์ของคณะสงฆ์อ าเออเมืองจัังวััเ
เพะรบุรีจ 
 ผลการวิเคราะห์การจัดการงานศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
โดยภาพรวมและจ าแนกตามรายด้าน ได้แก่ 1) ด้านการจัดต้ังทุนสงเคราะห์การศึกษา 2) ด้านการ
พัฒนาสถานศึกษา 3) ด้านการจัดหาอุปกรณ์การศึกษา 4) ด้านการช่วยเหลือบุคคลผู้ก าลังศึกษา  

 
ตารางท่ีจ1 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นต่อการจัดการงานศึกษา  สงเคราะห์ 

ของคณะสงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวม  
          (N=108) 

การััเการงานศึกษาสงเคราะว์ของคณะสงฆ์ ระเับคัามคิเเว็น 
𝜇𝜇 σ แปลผล 

ด้านการจัดต้ังทุนสงเคราะห์การศึกษา 3.93 0.640 มาก 
ด้านการพัฒนาสถานศึกษา 3.91 0.616 มาก 
ด้านการจัดหาอุปกรณ์การศึกษา 3.95 0.591 มาก 
ด้านการช่วยเหลือบุคคลผู้ก าลังศึกษา 4.02 0.601 มาก 
รัม 3.95 0.555 มาก 

 
 ัากตารางท่ีจ1จพบว่า การจดัการงานศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
พระสังฆาธิการ มีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการงานศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์อ าเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบุรี อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการช่วยเหลือบุคคลผู้
ก าลังศึกษา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ด้านการพัฒนา
สถานศึกษา ด้านการพัฒนาสถานศึกษาค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 
 2.จผลการัิเคราะว์คัามคิเเว็นเก่ียักับการััเการงานศึกษาสงเคราะว์ของคณะสงฆ์
อ าเออเมือง ัังวััเเพะรบุรี 
 ผลการวิเคราะห์แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดการงานศึกษาสงเคราะห์ของ
คณะสงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ซ่ึงเป็นข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด ( Open ended 
Question) มีรายละเอียด ดังนี้ 
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ตารางท่ีจ2 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดการงานศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 

เ้าน ปัญวาจ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ด้ า นกา ร จั ด ต้ั งทุ น
สงเคราะห์การศึกษา 

1 . ก า ร จั ด ต้ั ง ศู น ย์ ศึ ก ษ า พ ร ะ 
พุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
2.พระสังฆาธิการมอบทุนการศึกษา
แก่นั ก เรี ยน ศูนย์ ศึกษา พระพุทธ 
ศาสนาวันอาทิตย์น้อยเกินไป 

1.ควร มีกา ร จัด ต้ั ง ศูนย์ ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
2 . พ ร ะ สั ง ฆ า ธิ ก า ร ค ว ร ใ ห้
ความส าคัญการมอบทุนการศึกษา
แ ก่ นั ก เ รี ย น ศู น ย์ ศึ ก ษ า
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 

ด้ า น ก า ร พั ฒ น า
สถานศึกษา 

1.กา รประสา นงาน ในกา รจั ดหา
งบประมาณในการสร้างอาคารเรียน 
2.การมีผู้ให้บริการให้ค าปรึกษาด้าน
ชีวิตส่วนตัว 

1.ควรมีการประสานงานในการ
จัดหา งบประมาณในการสร้า ง
อาคารเรียน 
2.ควรมีการจัดต้ังให้มีบริการให้
ค าปรึกษาด้านชีวิตส่วนตัว 

ด้ า น ก า ร จั ด ห า
อุปกรณ์การศึกษา 

1 . ก า ร ช่ วย เ หลื อ ด้า น อุป ก ร ณ์
การศึกษา 
2.การบริการแหล่งเรียนรู้ อ่ืนๆ ผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เช่น E-
learning เป็นต้น 
 

1.ควรพัฒนาการช่วยเหลือด้าน
อุปกรณ์การศึกษาให้มากขึ้น 
2 . พ ร ะ สั ง ฆ า ธิ ก า ร ค ว ร ใ ห้
ความส าคัญกับการบริการแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์เช่น E-learning เป็น
ต้นให้มากขึ้น 

ด้า นกา รช่วย เหลื อ
บุคคลผู้ก าลังศึกษา 

1 . พร ะสั งฆ า ธิ กา ร คิ ดว่ า ก า ร มี
แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร ก า ร
ประชาสัมพันธ์ของแจกทุนการศึกษา
เป็นเรื่องไกลตัว 
2.วิธี กา รสอน ให้ นัก เรี ยนชักถา ม
ระหว่างการเรียนได้ในเนื้อหาวิชา
ของบทเรียน 

1.ควรสอดแทรกการมีแหล่งข้อมูล
ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของ
แจกทุนการศึกษา 
2.ควรส่ งเสริ มวิ ธี กา ร สอน ให้
นักเรียนชักถามระหว่างการเรียน
ได้ในเนื้อหาวิชาของบทเรียน 
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ออิปรายผลการัิััย 
 ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่
อ าเภอหนองบุญมา ก จังหวัดนครราชสีมา โดยผู้วิจัยจ ะกล่าวถึงประเด็นส าคัญและน่าสนใจ  
และน ามาอภิปรายดังนี้ 
 1. ผลการัิเคราะว์การััเการงานศึกษาสงเคราะว์ของคณะสงฆ์อ าเออเมืองจ ัังวััเ
เพะรบุรี 
 การจัดการงานศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การจัดการงานศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์อ าเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบุรี คือ ด้านการจัดต้ังทุนสงเคราะห์การศึกษา ด้านการพัฒนาสถานศึกษา ด้านการจัดหา
อุปกรณ์การศึกษา และด้านการช่วยเหลือบุคคลผู้ก าลังศึกษาอยู่ในระดับมาก ทุกด้านเห็นได้ว่า
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระใบฎีกามานะ สุเมธโส (มากมูล), (2554) ได้วิจัยเรื่อง “การบริหาร
จัดการด้าน การศึกษาสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการ จังหวัดเพชรบุรี ” ผลการวิจัยพบว่า 1) การ
บริหารจัดการด้าน การศึกษาสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการ จังหวัดเพชรบุรีโดยภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.56 เม่ือพิจารณาเป็นหลายด้าน พบว่าด้านสถานที่ อยู่ในระดับปานกลาง 
ส่วนด้านที่เหลือ อีก 4 ด้าน ได้แก่ด้านค่าใช่จ่าย ด้านการพัฒนาการศึกษา ด้านการบริหารการศึกษา 
และด้านอ่ืนๆ อยู่ ในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารจัดการด้านการศึกษา
สงเคราะห์ของ พระสังฆาธิ การ จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า สถานภาพส่วนบุคคล  
ด้านวุฒิการศึกษาสามัญ มีผลท า ให้ความเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการด้านการ ศึกษาสงเคราะห์ของ
พระสังฆาธิการ จังหวัดเพชรบุรี แตกต่างกัน ซ่ึงยอมรับสมมติฐานที่ ต้ังไว้ส่วนสถานภาพส่วนบุคคล 
ด้าน อายุ พรรษา วุฒิการศึกษา ทางธรรม และต าแหน่ง ไม่พบความแตกต่าง ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐาน
ที่ต้ังไว้ 3) ข้อเสนอแนะแนวทางใน การพัฒนาการบริหารจัดการด้านการศึกษาสงเคราะห์ของพระ
สังฆาธิการ จังหวัดเพชรบุรี พบว่าด้านสถานที่ควรจัดสภาพแวดล้อมภายใน อาณาบริเวณ โรงเรียน 
และบริเวณรอบนอกโรงเรียน โดยดูแล รักษาความสะอาด ปลูกต้นไม้ให้ความร่มรื่น มีบรรยากาศที่
สะอาด สงบ และสว่าง เพ่ือเอ้ือประโยชน์  ต่อการศึกษา ตลอดจนจัดรักษาความปลอดภัยในแก่
นักเรียน, ด้านค่าใช้จ่าย ควรจัดสรรรายได้ประจ าปีปีของวัดมาช่วยเหลืองานด้านการศึกษาสงเคราะห์
อย่างชัดเจน โดยจัดสรรเป็นงบประมาณประจ าในแต่ละปี , ด้านการพัฒนาการศึกษา ควรปรับ
กระบวนทัศน์ในการพัฒนา เริ่มที่การพัฒนา ครูผู้สอนเป็นประการแรก โดยการปลูกฝัง ค่านิยมทาง
คุณธรรม จริยธรรม ให้ครูเป็นตัวอย่างทางความ ประพฤติดีแก่นักเรียน , ด้านการบริหารการศึกษา 
ควรจัดบริการแนะแนวทางการศึกษาแก่นักเรียน โดยผ่านทางกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน กิจกรรม
ทางวิชาการ กีฬา กิจกรรมทางศาสนา และการ พบปะอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าวัน เพ่ือพัฒนาให้
ผู้เรียนเป็นคนเก่งและดีและ ด้านอ่ืนๆ ควรประสานงานกับผู้น าชุมชนหรือตัวแทนหมู่บ้าน หรือ
ประชาชนผู้ที่อาศัยในชุมชนที่วัดและโรงเรียน ต้ังอยู่ เพ่ือรับทราบและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
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 2. ผลการัิเคราะว์คัามคิเเว็นเก่ียักับการััเการงานศึกษาสงเคราะว์ของคณะสงฆ์
อ าเออเมือง ัังวััเเพะรบุรี  
 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดการงานศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ซ่ึงเป็นข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด มีความคิดเห็นต่อ การจัดการ
งานศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัด ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูประยุต
ปุญญากร (บุญยง กวิว โส), (2554) ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของ พุทธศาสนิกชนต่อการจัดการ
การศึกษาสงเคราะห์ในเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ”พบผลการวิจัยว่า พุทธศาสนิกชน  มีความคิดเห็นต่อ
การจัดการการศึกษาสงเคราะห์ในเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยรวมอยู่ในระดับ  ปานกลาง และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พุทธศาสนิกชนมีความคิดเห็นต่อการจัดการการศึกษา  สงเคราะห์ในเขต
ปทุมวัน กรุงเทพฯ อยู่ในระดับมากในข้อมีการสนับสนุนและให้การช่วยเหลือ  ในการพัฒนา
สถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ข้อสนับสนุนให้มีการสอนธรรมศึกษาแก่เยาวชนและ  บุคคลทั่วไป 
และข้อมีการจัดสร้างห้องสมุดภายในวัดเพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ศึกษาหาความรู้  ส่วนข้ออ่ืนๆ 
พุทธศาสนิกชนมีความคิดเห็นต่อการจัดการการศึกษาสงเคราะห์ในเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ อยู่ในระดับ
ปานกลางการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชนต่อการ จัดการการศึกษาสงเคราะห์ในเขต
ปทุมวัน กรุงเทพฯ พบว่า พุทธศาสนิกชน มีความคิดเห็นต่อ การจัดการการศึกษาสงเคราะห์ในเขต
ปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน จึง ปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว้ปัญหา และข้อเสนอแนะ
ของพุทธศาสนิกชนต่อการจัดการการศึกษา สงเคราะห์ในเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ปัญหาในการจัดการ
สงเคราะห์ได้แก่ ปัญหาเรื่องการขาด แคลนบุคลากร ปัญหาด้านการจัดทุนการศึกษาที่ยังไม่ทั่วถึง 
ปัญหาด้านสถานที่ในการจัดการศึกษา สงเคราะห์ปัญหาด้านความร่วมมือระหว่างพระสังฆาธิการและ
หน่วยงานของภาครัฐ ปัญหาด้านงบประมาณ เป็นต้นข้อเสนอแนะ ควรเพ่ิมบุคลากรให้เพี ยงพอ ควร
มีการจัดหาทุนสนับสนุนด้าน การศึกษาให้ทั่วถึง จัดหาสถานที่เพ่ือใช้ในการจัดการศึกษาสงเคราะห์
ควรมีการท าความร่วมมือ ระหว่างพระสังฆาธิการและหน่วยงานภาครัฐในการจัดการศึกษาสงเคราะห์
เป็นต้น 
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องค์คัามรู้ท่ีไเ้ัากการัิััยจ (Body of knowledge) 
 การวิจัยเรื่อง การจัดการงานศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี 
ผู้วิจัยได้องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาพท่ีจ1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
 
 ัากอาพท่ีจ1 ผู้วิจัยได้เสนอองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย “การจัดการงานศึกษาสงเคราะห์
ของคณะสงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี” สรุปได้ว่า  
 การจัดการงานศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์นั้นประกอบไปด้วย 4 ด้าน ซ่ึงแต่ละด้านมีข้อ
ค้นพบที่ส าคัญ คือ 
 

การััเการงานศึกษาสงเคราะว์ของคณะสงฆ์อ าเออเมืองจ ัังวััเเพะรบุรี 

เ้านการััเตั้งทุนสงเคราะว์การศึกษา 
1. มีการจัดต้ังทุนการศึกษาสงเคราะห์ไว้ประจ าวัดมี
การด าเนินการในลักษณะน าปัจจัยส่วนตัวไปเปิด
บัญชีฝากประจ าท้ังระดับประถมและระดับมัธยม 
2. มีการต้ังทุน แจกทุน และเพ่ิมทุน ส าหรับเป็นทุน
ให้แก่ พระภิกษุ-สามเณร นักเรียน และประชาชน
ท่ัวไปนโยบายของการบริหารงานของคณะสงฆ์ 
3. การจัดต้ังทุนสงเคราะห์เมื่อถึงหนึ่งปีก็จะหาเงนิมา
ฝากเพ่ิมเพ่ือให้ไ ด้ยอดมาก ๆ และค่อยเบิกดอก
ออกมาแจกทุนแต่ในปัจจุบันจะอาศัยญาติโยมเป็น
เจ้าภาพแจกทุน 

เ้านการพัฒนาสถานศึกษา 
1. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาโดยการ
จัดผ้าป่าเพ่ือซ้ืออุปกรณ์การเรียนการสอนจัดหา
ทุนอาหารกลาง วันทา งการ ศึกษาบริจ าคใ ห้
โรงเรียน  
2. ให้ความส าคัญต่อการปฏิรูปการศึกษาอย่างย่ิง 
3. สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาเพ่ือมอบให้แก่
สถานศึกษาหาแหล่งเงินทุนเพ่ิมทุนในบัญชี และ
จัดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาสถานศึกษาเช่น พัฒนา
ใ น เ ร่ื อง ของ อุปกร ณ์กา ร เ รี ยน  กา รสอ น 
คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตให้เร็วมากข้ึน 

เ้านการััเวาอุปกรณ์การศึกษา 
1.เป็นเร่ืองท่ีต้องหางบประมาณและการท่ีจะหา
งบประมาณก็เป็นเร่ืองท่ียากพอสมควรเพราะงบท่ี
ได้มาทุกปีก็ไม่พอท่ีใช้จ่าย  
2.การจัดการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาสทาง
การศึกษาด้วยแล้วจ าเป็นท่ีจะต้องให้ความส าคัญเป็น
ทวีคูณ 
3.ด้านการจัดหาอุปกรณ์การศึกษามีการช่วยเหลือแก่
เด็กนักเรียนท่ียากไร้จากการท่ีได้ต้ังทุนเพ่ือการศึกษา
สงเคราะห์ 

เ้านการะ่ัยเวลือบุคคลผู้ก าลังศึกษา 
1.จการมีแหล่งข้อมูลข่าวสารการ
ประชาสัมพันธ์ของแจกทุนการศึกษา 
2.จการมีแจกทุนการศึกษาต่อเนื่องให้กับผู้
ก าลังศึกษา 
3. วิธีการสอนให้นักเรียนชักถามระหว่างการ
เรียนได้ในเนื้อหาวิชาของบทเรียน 
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 1.จเ้านการััเต้ังทุนสงเคราะว์การศึกษา 
 เรื่องการหาเงินทุน เพราะการท าอะไรก็ตามในสมัยนี้ต้องมีเรื่องเงินในสมัยนี้ เข้ามาเก่ียวข้อง
ด้วยทั้งนั้ น เช่น ค่าร ถ อุปกร ณ์กา รศึกษา ทุนการศึกษา ส าหรับเ ด็กที่ จะไ ด้กา รสง เคร าะห์  
เพราะปัจจุบันเป็นสิ่งจ าเป็นที่สุด จากผลการด าเนินงานด้านการจัดการศึกษาสงเคราะห์ที่ผ่านมา
จนถึงปัจจุบัน รูปแบบการจัดการศึกษาได้พัฒนาปรับเปลี่ยนเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของ
สังคมและนโยบายของรัฐบาลของแต่ละยุคสมัยมาโดยตลอด  
 2.จเ้านการพัฒนาสถานศึกษา 
 การจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการศึกษา ไม่ว่าทั้งด้านบุคลากรหรืองบประมาณ มีกฎหมาย
บังคับให้ด าเนินการได้อย่างเป็นระบบไม่เช่นนั้นจะเป็นสภาพปัจจุบัน เป็นการจัดสรรทรัพยากรแบบ
ถ้อยทีถ้อยอาศัยรักษาน้ าใจกันไปวัน ๆ ไม่ใช้หลักเกณฑ์ระเบียบหรือกฎหมายมาเป็นเครื่องบังคับให้
ด าเนินการแต่อย่างใด  
 3.จเ้านการััเวาอุปกรณ์การศึกษา 
 ก าหนดนโยบายและผู้ขับเคลื่อนนโยบายต่างมีความต้ังใจตรงกันคือการจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพและเป็นไปอย่างทั่วถึง ต้องมีการช่วยเหลือด้านอุปกรณ์การศึกษาทั้งแก่ครูผู้สอน และแก่
ผู้เรียน เม่ือทุนหรืออุปกรณ์ไม่เพียงพอก็ต้องมีการระดมทุน เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการบริหาร 
เช่นขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานของรัฐ และประชาชนทั่วไป 
 4.จเ้านการะ่ัยเวลือบุคคลผู้ก าลังศึกษา 
 การมีแหล่งข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของแจกทุนการศึกษา  การมีแจกทุนการศึกษา
ต่อเนื่องให้กับผู้ก าลังศึกษาให้เหมาะสมและวิธีการสอนให้นักเรียนชักถามระหว่างการเรียนได้ใน
เนื้อหาวิชาของบทเรียน 

 
ข้อเสนอแนะ  
 ผลการวิจัยเรื่อง “การจัดการงานศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี” 
ผู้วิจัยขอเสนอประเด็นที่ควรก าหนดเป็นนโยบายเพ่ือให้ผู้ที่ เก่ียวข้องได้  น าไปปฏิบัติเพ่ือเกิดเป็น
รูปธรรม ดังนี้  
 1. ข้อเสนอแนะเะิงนโยบาย  
 1) คณะสงฆ์ต้องมีการวางแผนงาน การจัดการที่ดีมีการแบ่งงานกระจายงาน มี การจัดอบรม
บุคลากร การบริหารจัดการ การประชุมเก่ียวกับงานด้านการศึกษาสงเคราะห์เพ่ือการท างานที่มี
คุณภาพ เพ่ือการปฏิบัติของ คณะสงฆ์ต่อไป ในด้านการประชาสัมพันธ์ต้องมีการวางแผนงานที่ดีมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ทั่งถึง  
 2) คณะสงฆ์ควรให้ความส าคัญในงานการ ศึกษาสงเคราะห์เพ่ือการพัฒนาชุมชนโดย  
เก่ียวข้องกันระหว่างวัด บ้าน โรงเรียนและชุมชน ส่วนงานข้าราชการ ต้องมีการประสานงานร่วมมือ  
เป็นเครือข่ายเดียวกัน มีการสร้างกิจกรรมและส่งเสริมการมีส่วนกับชุมชนและควรจัดอย่างต่อ เนื่องมี 
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แบบแผนที่ม่ันคง ประสานความสมัครสมานสามัคคีและสร้างแรงศรัทธาให้แก่ประชาชนที่จะบ ารุง
พระพุทธศาสนาให้ม่ันคงถาวร  
 3 คณะสงฆ์ปรับปรุงกลยุทธ์ในการจัดการการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ให้เข้ากับยุค 
โลกาภิวัตน์โดยยึดหลักกฎระเบียบแบบแผนทางสังคม และพระธรรมวินัยอันดีงาม 
 2. ข้อเสนอแนะเะิงปฏิบัติ  
 1) คณะสงฆ์อ าเภอเมืองเพชรบุรี ควรจัดอบรมบุคลากร การจัดการ การประชุมเก่ียวกับงาน
ด้านการศึกษาสงเคราะห์ การปฏิบัติตนหรือคณะสงฆ์ท าหน้าที่ ควรท าแบบอย่างให้พระสังฆาธิการใน
เขตปกครองดูเป็นตัวอย่าง และอบรมให้คณะสงฆ์มีการพัฒนาคุณภาพ  
 2) คณะสงฆ์อ าเภอเมืองเพชรบุรี ควรสร้างความม่ันใจ ในด้านศึกษาสงเคราะห์ให้เป็นพ้ืนฐาน
ให้อยู่ร่วมกันและควรมีการจัดต้ังกองทุนต่อเนื่องมีแบบแผนที่ ม่ันคง ทั้งในคณะสงฆ์และส่วนงาน
ข้าราชการต้องมีการประสานงานร่วมมือเป็นเครือข่ายเดียวกัน  
 3) คณะสงฆ์อ าเภอเมืองเพชรบุรี จัดให้มีกิจกรรมต่างๆทางพระพุทธศาสนาให้เข้าถึงเยาวชน
เด็กนักเรียนมีส่วนร่วมในการร่วมกิจกรรม เด็ก เยาวชน ได้เรียนรู้และเข้าใจ ปฏิบัติตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา พัฒนาให้เป็นคนเก่ง ดี มีสุข โดยมีคุณธรรม จริยธรรม  
 3. ข้อเสนอแนะในการัิััยครั้งต่อไป  
 1) การวิจัยในครั้งต่อไป ควรศึกษาเทคนิคและกลยุทธ์ในการจัดการศึกษาสงเคราะห์ของ  
คณะสงฆ์แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ได้น าไปใช้ในด้านศึกษาสงเคราะห์  
 2) ควรศึกษาเก่ียวกับเรื่องการจัดการด้านศึกษาสงเคราะห์ในระดับจังหวัดเพ่ือให้เป็น
ศูนย์กลางแห่งการพัฒนาจิตใจและเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน และเพ่ือได้รู้ประสิทธิภาพในการท างาน
ของคณะสงฆ์  
 3) ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพในการประยุกต์หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการพัฒนา
ศึกษาสงเคราะห์ให้เข้ากับคณะสงฆ์อ าเภอเมืองเพชรบุรี  
 4) ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรเปลี่ยนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นการสอบถามจากผู้ เรียน 
หรือผู้ที่ได้รับผลจากการจัดการด้านศึกษาสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการ เพ่ือให้ได้มุมมองที่กว้างขวาง
ยิ่งขึ้น 
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บทคัเย่อ 

บทความนี้เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจัดการวัด เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน 
ศึกษาแนวทางแก้ไขสภาพปัญหาการบริหารจัดการวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีเป็นการวิจัยแบบ
ผสานวิธี พบว่า สภาพการบริหารจัดการวัด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยส่ วนบุคคลต่างกันมี
ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย แนวทางแก้ไขการบริหารจัดการวัด คือ วัด
ควรจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายและบัญชีศาสนสมบัติของวัดอย่างมีระบบ สร้างความสามัคคีร่วมมือ
กันในการท างาน ควรสอดส่องดูแลแนะน าให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่ มีที่อยู่ห รือพ านักอาศัยอยู่ในวัด
นั้นปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม  
ค าส าคัญจ : สภาพ; การบริหาร; การจัดการวัด 
 
Abstract 
 This article was a study of temple management conditions compared with 
public’s opinions and the solutions to the problems of temple management in 
Mueang district, Phetchaburi province. This was a mix-method research; the findings 
were that the temple management conditions in overall were at a high level, the 
different personal factors had no different opinions, therefore rejected the research 
hypothesis. Ways to solve the temple management condition; that was, maintenance 
should have a systematic account of revenue-expenses and religious properties of 
the temple, creating unity and cooperation in work, for governance, there should be 
monitoring and advice for the temple’s residents to comply with the Dhamma and 
the Sangha Supreme Council of Thailand rules.  
Keywords: condition, administration, temple managementจ 
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บทน า  
 การบริหารกิจการคณะสงฆ์ มีความส าคัญในการสร้างความเข้มแข็งและการด ารงอยู่อย่าง
ม่ันคงของพระพุทธศาสนา เป็นการปกครองเพ่ือบังคับบัญชาดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่ในความ
เรียบร้อยดีงาม (สิริวัฒน์ ค าวันสา, 2553) วัดเป็นหน่วยงานปกครองและเป็นหน่วยงานด าเนินกิจการ
คณะสงฆ์ และกิจ การพระศาสนาที่ส า คัญที่สุด  และเป็น ฐานอันส า คัญยิ่งของคณะสงฆ์และ
พระพุทธศาสนา เป็นองค์กรหลักในการปกครองคณะสงฆ์  หลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ เก่ียวกับวัด 
ทรงตราเป็นพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ทั้งสิ้นดังเช่นบทบัญญัติในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  มาตรา  31 
วรรคสาม ว่า “เจ้าอาวาสเป็นผู้แทนของวัดในกิจการทั่วไป ต าแหน่งเจ้าอาวาส  จึงเป็นต าแหน่งที่
ส าคัญยิ่ง (พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 2539) เจ้าอาวาสที่มีภาวะผู้น ามีกระบวนการและ
วิธีปฏิบัติงาน สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน รวมทั้งมีการพัฒนาตนเองให้สมบูรณ์พร้อมในด้านพระ
ธรรมวินัย ซ่ึงจะส่งผลโดยตรงต่อศรัทธาความเชื่อถือของพุทธศาสนิกชน  ช่วยให้การปฏิบัติศาสนกิจ
ทุกอย่างบรรลุตามวัตถุประสงค์โดยง่าย 
 บริหารจัดการของวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี นั้นยังเกิดปัญหาด้านการปกครองและ
การสื่อสารที่ยังไม่ทั่วถึง บางครั้งก็ยังมีการการด าเนินงานที่ล่าช้าการจัดกิจกรรมในทางพุทธศาสนาใน
แต่ละวัดยังมีการประชาสัมพันธ์ท่ีไม่ทั่วถึง สถานที่ของวัดยังจัดการไม่ค่อยเรียบร้อยเป็นสัดส่วน  และที่
เห็นได้ชัดคือการขาดความร่วมมือระหว่างชุมชนกับวัดและขัดแย้งกัน ปัญหาเรื่องของอบายมุข  สิ่งเสพ
ติดให้โทษ ขาดการมีส่วนร่วมในการท างาน ไม่มีความกระตือรือร้นในการท างานช่วยคณะ กิจวัตรของ
สงฆ์ที่ควรปฏิบัติการยังขาดตกบกพร่อง ผู้น ายังไม่เป็นแบบอย่างที่เหมาะสมเท่าที่ควร 
 จากประเด็นดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะเป็นพระภิกษุที่อยู่ในพ้ืนที่อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี 
ได้รับข้อมูลจากการสรุปวาระการประชุมประจ าปีของคณะสงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  และจาก
การสังเกตโดยทั่วไปจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพการบริหารจัดการวัดในอ าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี ซ่ึงวัดเป็นองค์กรหนึ่งที่มีบทบาทต่อการพัฒนาด้านจิตใจของประชาชนและส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมแก่ประชาชนให้เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศต่อไปทั้งนี้เพ่ือจะน าผลการศึกษาครั้งนี้ไปใช้เป็น
แนวทางและข้อเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารกิจการของคณะสงฆ์ในอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
ััตถุประสงค์ของการัิััย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจัดการวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
 2. เพ่ือศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาสภาพการบริหารจัดการวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
 
ัิธีการเ าเนินการัิััย 

 รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณ
ก าหนดการวิจัยเชิงส ารวจเก็บข้อมูลจากพระสังฆาธิการในอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  และผู้ มีส่วน
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เก่ียวข้องทั้งหมด จ านวน 108 รูป (ส านักงานเจ้าคณะอ าเภอเมืองเพชรบุ รี, 2561) เก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 7 รูป หรือ  คน เลือกผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญแบบเจาะจง และวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
 
ผลการัิััย 
 1.จผลการัิเคราะว์การบริวารััเการััเในอ าเออเมืองจ ัังวััเเพะรบุรี 
 ผลการวิเคราะห์สภาพการบริหารจัดการวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวมและ
จ าแนกตามรายด้าน ได้แก่ 1) ด้านการบ ารุงรักษาจัดการและศาสนสมบัติของวัด 2) ด้านการปกครอง
และสอดส่องบรรพชิต 3) ด้านการเป็นธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิต
และคฤหัสถ์ 4) ด้านการให้ความสะดวกในการบ าเพ็ญกุศล 
ตารางท่ีจ1จ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการวัดในอ าเภอ

เมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวม  
  (N=108) 

สอาพการบริวารััเการััเ ระเับคัามคิเเว็น 
𝜇𝜇 σ แปลผล 

ด้านการบ ารุงรักษาจัดการและศาสนสมบัติของวัด 3.84 0.555 มาก 
ด้านการปกครองและสอดส่องบรรพชิต 3.73 0.603 มาก 
ด้านการเป็นธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอน 

พระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ 
3.84 0.652 มาก 

ด้านการให้ความสะดวกในการบ าเพ็ญกุศล 3.78 0.676 มาก 
รัม 3.80 0.468 มาก 

 ัากตารางท่ีจ1จพบว่า ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการต่อการบริหารจัดการวัดในอ าเภอ
เมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า พระสังฆาธิการ มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี อยู่
ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการบ ารุงรักษาจัดการและศาสนสมบัติของ
วัด อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ด้านการปกครองและ
สอดส่องบรรพชิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 
 2.จผลการัิเคราะว์คัามคิเเว็นเก่ียักับแนัทางการแก้ไขและข้อเสนอแนะสอาพการ
บริวารััเการััเในอ าเออเมืองจ ัังวััเเพะรบุรี  
 ผลการวิเคราะห์แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะเก่ียวกับสภาพการบริหารจัดการวัดในอ าเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบุรี ซ่ึงเป็นข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด (Open ended Question) มีรายละเอียด ดังนี้ 
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ตารางท่ีจ2 แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะเก่ียวกับสภาพการบริหารจัดการวัดในอ าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี 
เ้าน แนัทางแก้ไข ข้อเสนอแนะ 

ด้านบ ารุงรักษา จัดกิจการ
และศาสนสมบัติของวัด  

1.การบ ารุงรักษา ซ่อมแซมศา
สนสมบัติของวัด 
2.พระสังฆ าธิ กา ร ไม่ ค่อย ให้
ความส าคัญกับการจัดสาธารณ
สมบัติของวัด 

1.ควรมีการบ ารุงรักษา ซ่อมแซม 
ศาสนสมบัติของวัดให้คงสภาพดีอยู่
เสมอ 
2 . พ ร ะ สั ง ฆ า ธิ ก า ร ค ว ร ใ ห้
ความส าคัญการจัดสาธารณสมบัติ
ของวัด 

ด้านปกครองและสอดส่อง
ให้บรรพชิต และคฤหัสถ์ที่
มีที่อยู่หรือพ านักอาศัยอยู่
ในวัดนั้ นปฏิบัติตามพระ
ธร ร มวิ นั ย กฏ มหา เถ ร
สมาคมข้อบังคับ ระเบียบ
หรื อค า สั่ ง ของมหา เถร
สมาคม  

1.การระงับอธิกรณ์ การวินิจฉัย 
ปัญหาเพ่ือยุติเหตุหรือการลง
นิคหกรรม 
2.พระสั งฆา ธิ การ ไ ม่ เห็ น ซ่ึ ง
ความส า คัญของการควบคุม 
ดูแลคฤหัสถ์ที่มีที่อยู่หรือพ านัก
อาศัยอยู่ในวัดให้ปฏิบั ติตามกฏ
มหาเถรสมาคม 

1 .ควร กา ร ร ะ งับอ ธิกร ณ์ กา ร
วินิจฉัย ปัญหาเพ่ือยุติเหตุหรือการ
ลงนิคหกรรม 
2.ให้ความรู้ความเข้าใจการควบคุม 
ดูแลคฤหั สถ์ที่ มีที่ อยู่ ห รือพ า นั ก
อาศัยอยู่ในวัดให้ปฏิบัติตามกฏมหา
เถรสมาคม 

ด้ า น ก า ร เ ป็ น ธุ ร ะ ใ น
การศึกษาอบรม และสั่ ง
สอนพระธร รมวิ นั ย แ ก่
บรรพชิตและคฤหัสถ์  

1.การเรียนการสอนนักธรรม
บาลีในวัดตามหลักสูตรมหาเถร
สมาคมยังไม่ทันสมัยเท่าที่ควร 
ท าให้ไม่น่าสนใจเท่าที่ควร 
2.การวัดผลประเมินผลจากการ
วัดผลตรงกับจุ ดประสงค์กา ร
เรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนา 

1.ควรพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ให้น่าสนใจมากขึ้นกว่าเดิม 
2 . พ ร ะ สั ง ฆ า ธิ ก า ร ค ว ร ใ ห้
ความส าคัญกับวัดผลประเมินผล
จากการวัดผลตรงกับจุดประสงค์
การเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนา 
ให้มากขึ้น 

ด้านให้ความสะดวกตา ม
สมควรในการบ าเพ็ญกุศล 

1.พระสังฆาธิการคิดว่าการจัด
ให้ กา รช่ วย เหลือ เก้ื อกูลกา ร
พัฒนาคุณภาพชีวิ ตของ พุทธ
บริษัทเป็นเรื่องไกลตัว 
2 .พร ะสั งฆ า ธิ กา ร ขา ดกา ร
สนั บ ส นุ น ด้ า น ส ถ า น ที่ ใ ห้
โรงเรียนใช้เป็นสถานที่อบรม 

1.ควรสอดแทรกเนื้อหาการจัดให้
การช่วยเหลือเก้ือ กูลกา รพัฒนา
คุณภาพชีวิตของพุทธบริษัท 
2.ควรส่งเสริมการสนับสนุนด้าน
สถานที่ให้โรงเรียนใช้เป็นสถานที่
อบรม 
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ออิปรายผลการัิััย 
 1. ระเับคัามคิเเว็นของพระสังฆาธิการต่อการบริวารััเการััเในอ าเออเมืองจัังวััเ
เพะรบุรีจ 
 ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการต่อการบริหารจัดการวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการต่อการ
บริหารจัดการวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี อยู่ในระดับมากทุกด้าน ทั้ง ด้านการบ ารุงรักษาจัดการ
และศาสนสมบัติของวัด ด้านการปกครองและสอดส่องบรรพชิต ด้านการเป็นธุระในการศึกษาอบรม
และสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ ด้านการให้ความสะดวกในการบ าเพ็ญกุศล เห็นได้
ว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูเกษมสมุทรคุณ (ทองหล่อ เขมธมฺโม), (2554) ได้วิจัยเรื่อง 
“ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการในอ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด
สมุทรสงคราม” ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการในอ าเภอ
เมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62  
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการศึกษาสงเคราะห์ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.44 ส่วนด้านอ่ืนๆ ที่เหลืออยู่ในระดับมากทุกด้านและ 2) ผลการเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการในอ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ตามความ
คิดเห็นของพระสงฆ์ จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า สถานภาพส่วนบุคคลด้านอายุของ
พระสงฆ์ผู้ตอบแบบสอบถาม มีผลท าให้ความคิดเห็นที่มีต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของพระ
สังฆาธิการในอ าเภอเมือง สมุทรสงคราม จังหวัดส มุทรสงคราม โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ 0.01 ซ่ึง เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้  
 2.จผลการัิเคราะว์คัามคิเเว็นเก่ียักับแนัทางการแก้ไขและข้อเสนอแนะสอาพการ
บริวารััเการััเในอ าเออเมืองจ ัังวััเเพะรบุรี 
 สภาพการบริหารจัดการวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี ซ่ึงเป็นข้อมูลจาก
แบบสอบถามปลายเปิด มีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารจัดการวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระปลัดเกียรติศักด์ิ สินทวีวรกุล (2558) ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทของพระ
สังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดกระบี่” พบว่า พระสังฆาธิการในจังหวัดกระบี่ส่วน
ใหญ่มีอายุ 61 ปีขึ้นไปด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสมีอายุพรรษา 21 พรรษาขึ้นไปมีวุฒิการศึกษาต่ ากว่า
ชั้นมัธยมศึกษาโดยมีวุฒิในระดับนักธรรมชั้นเอกและส่วนใหญ่ไม่มีวุฒิทางเปรียญธรรมมีระยะเวลาใน
การปฏิบัติหน้าที่เป็น พระสังฆาธิการต่ ากว่า 5 ปีและ 10 ปีขึ้นไปบทบาทของพระสังฆาธิการในด้าน
การสาธารณูปการ พบว่าในภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับมากถึงมากที่สุด ได้แก่การขจัดความขัดแย้ง
ระหว่างวัดกับชาวบ้านซ่ึงมีสาธารณูปการเป็นการดูแลซ่อมแซมและปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัดที่
ช ารุดทรุดโทรมและการขอพระราชทานวิสุงคามสีมาส่วนการก่อสร้างเสนาสนะด้วยการขอเงิน
งบประมาณอุดหนุนจากราชการและการจัดงานวัดเพ่ือหารายได้บ ารุงพระอารามมีการปฏิบัติในระดับ
น้อยถึงน้อยที่สุด  
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องค์คัามรู้ท่ีไเ้ัากการัิััย 
การวิจัยเรื่อง สภาพการบริหารจัดการวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ผู้วิจัย ได้องค์

ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ดังแผนภาพ ได้ดังต่อไปนี้ 
 

สอาพการบริวารััเการััเในอ าเออเมืองจ ัังวััเเพะรบุรี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาพท่ีจ1 องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 

 

เ้านบ ารุงรักษาััเกิัการและศาสน
สมบัติของััเ 

1.ควรมีการบ ารุงรักษา ซ่อมแซม ศาสน
สมบัติของวัดให้คงสภาพดีอยู่เสมอ 
2.พระสังฆาธิการควรให้ความส าคัญการ
จัดสาธารณสมบัติของวัด 
3. กรรมการวัดก็ไม่ค่อยมีบทบาทในการ
บริหารหรือจัดการเงินเท่าใดนัก 

เ้านปกครองและสอเส่องใว้บรรพะิต
และคฤวัสถ์ท่ีมีท่ีอยู่วรือพ านักอาศัยอยู่
ในััเน้ันปฏิบัติตามพระธรรมัินัยจ กฏ
มวาเถรสมาคมจข้อบังคับจ ระเบียบวรือ

ค าส่ังของมวาเถรสมาคม 
1.การระงับอธิกรณ์ การวินิจฉัย ปัญหาเพ่ือยุติ
เหตุหรือการลงนิคหกรรม 
2.พระสังฆาธิการไม่เห็นซ่ึงความส าคัญของการ
ควบคุม ดูแลคฤหัสถ์ท่ีมีท่ีอยู่หรือพ านักอาศัย
อยู่ในวัดให้ปฏิบัติตามกฏมหาเถรสมาคม๓. 
เจ้าอาวาสจ าเป็นต้องอาศัยทักษะในการ
ปกครองหลายประการ 

เ้านการเป็นธุระในการศึกษาอบรมจ และสั่งสอน
พระธรรมัินัยแก่บรรพะิตและคฤวัสถ์ 

1.การเรียนการสอนนักธรรมบาลีในวัดตาม
หลักสูตรมหาเถรสมาคมยังไม่ทันสมัยเท่าท่ีควร 
ท าให้ไม่น่าสนใจเท่าท่ีควร 
2.การวัดผลประเมินผลจากการวัดผลตรงกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาพระ
สังฆาธิการควรให้ความส าคัญกับวัดผล
ประเมินผลจากการวัดผลตรงกับจุดประสงค์
การเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาให้มากข้ึน 

 

เ้านใว้คัามสะเักตามสมคัรในการ
บ าเพ็ญกุศล 

1. การอ านวยความสะดวกแก่บรรพชิตและ
คฤหัสถ์ ท่ีขอใช้วัดเป็นท่ีจัดบ าเพ็ญกุศลท้ังท่ี
เป็นส่วนตัวและส่วนรวม 
2. การอ านวยความสะดวกในการบ าเพ็ญกุศล
ของวัดเอง ท้ังท่ีเป็นการประจ า และเป็นการจร 
3. การอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้จะ
บ าเพ็ญกุศลนอกวัด แต่ขอรับค า ปรึกษาและ
ความอุปถัมภ์จากเจ้าอาวาสหรือจากวัด 
4. การสร้างสถานท่ีเพ่ืออ านวยความสะดวกใน
การบ าเพ็ญกุศล 
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 ัากอาพท่ี 1 องค์ความรู้จากการวิจัย “สภาพการบริหารจัดการวัดในอ าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี”สรุปได้ว่า สภาพการบริหารจัดการวัดประกอบไปด้วย 4 ด้าน ซ่ึงแต่ละด้านมีข้อค้นพบที่
ส าคัญ คือ  
 1.จเ้านบ ารุงรักษาััเกิัการและศาสนสมบัติของััเ 
 ควรมีการบ ารุงรักษา ซ่อมแซม ศาสนสมบัติของวัดให้คงสภาพดีอยู่เสมอและพระสังฆาธิการ
ควรให้ความส าคัญการจัดสาธารณสมบัติของวัด 
 2.จเ้านปกครองและสอเส่องใว้บรรพะิตและคฤวัสถ์ท่ีมีท่ีอยู่วรือพ านักอาศัยอยู่ในััเน้ัน
ปฏิบัติตามพระธรรมัินัยจ กฏมวาเถรสมาคมจ ข้อบังคับจระเบียบวรือค าส่ังของมวาเถรสมาคม  
 การปกครองดูแลพระภิกษุสามเณรในเขตอาวาสให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตาม
หลักพระธรรมวินัยและตามพระราชบัญญัติคณะสังฆาธิการเจ้าอาวาสจึงต้องด าเนินการปกครองวัดให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ 
ค าสั่ง มติ ประกาศและบัญชาของสมเด็จพระสังฆราชและเจ้าอาวาสจ าเป็นต้องอาศัยทักษะในการ
ปกครองหลายประการ  
 3.จเ้านการเป็นธุระในการศึกษาอบรมจ และส่ังสอนพระธรรมัินัยแก่บรรพะิตและคฤวัสถ์ 
 พระสอนศีลธรรมควรพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้น่าสนใจมากขึ้นกว่าเดิมและพระสังฆาธิ
การควรให้ความส าคัญกับวัดผลประเมินผลจากการ วัดผลตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้วิช า
พระพุทธศาสนาให้มากขึ้น ไม่ควรมุ่งเน้นและคาดหวังไปที่คะแนนที่เด็กสอบได้ควรค านึงถึงการได้รับ
ความรู้จากเรื่องธรรมศึกษาและการฝึกอบรมระเบียบแบบแผนเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระธรรมวินัย
และการปฏิบัติศาสนกิจของพระสังฆาธิการและเจ้าอาวาสจ าเป็นต้องอาศัยทักษะในการปกครอง
หลายประการ 
 4.จเ้านใว้คัามสะเักตามสมคัรในการบ าเพ็ญกุศล 
 การอ านวยความสะดวกแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ ที่ขอใช้วัดเป็นที่จัดบ าเพ็ญกุศลทั้งที่ เป็น
ส่วนตัวและส่วนรวมเป็นการอ านวยความสะดวกในการบ าเพ็ญกุศลของวัดเอง ทั้งที่ เป็นการประจ า 
และการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้จะบ าเพ็ญกุศลนอกวัดแต่ขอ รับค าปรึกษาและความ
อุปถัมภ์จากเจ้าอาวาสหรือจากวัดและที่มีการสร้างสถานที่เพ่ืออ านวยความสะดวกในการบ าเพ็ญกุศล 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “สภาพการบริหารจัดการวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี” มีวิจัยมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1.ข้อเสนอแนะนโยบาย 
 1) คณะสงฆ์ต้องร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงาน ให้เอาใจใส่และดูแลวัดและการอบรมเน้น
เรื่องการปกครองการปฏิบัติตน ของพระภิกษุสามเณรให้เหมาะสมแก่สมณะ  
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 2) คณะสงฆ์ควรสอดส่องดูแลป้องกันเรื่องปัญหายาเสพติดให้โทษ และอบายมุขทั้งหลาย ที่
จะน าความเสื่อมเสียมาให้แก่คณะสงฆ์  
 3) การจัดการสถานที่ คณะสงฆ์ควรจัดการให้ช่วยกันดูแลสถานที่วัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
เพ่ือให้เกิดศรัทธาแก่ผู้ที่เข้ามาทาบุญในวัด  
 2. ข้อเสนอแนะเะิงการปฏิบัติการ 
 1) คณะสงฆ์อ าเภอเมืองเพชรบุรี ต้องร่วมมือการปฏิบัติงาน และมีการประชุมในการอบรม
เน้นเรื่องการปกครองการปฏิบัติตนตามหลักพระธรรมวินัย ของพระภิกษุสามเณรให้เหมาะสมแก่
สมณะ และการให้ความเคารพกันในหมู่คณะสงฆ์ตามล าดับพรรษา  
 2) คณะสงฆ์อ าเภอเมืองเพชรบุรี ประสานเจ้าอาวาสยังจะต้องท าหน้าที่สอดส่องพฤติกรรม
ของพระภิกษุสามเณร และการตรวจสอบเรื่องป้องกันเรื่องปัญหายาเสพติดให้โทษ อบายมุขท้ังหลามี
หลักเกณฑ์กลั่นกรองและตรวจสอบผู้ที่จะเข้ามาบวชท้ังทางธรรมและทางโลก ประสานงานกับฝ่าย
ปกครอง และเจ้าหน้าที่ต ารวจในการตรวจสอบประวัติรวมถึงประสานกับส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ (พศ.) เพ่ือเป็นหลักประกันป้องกันคนที่มีพฤติกรรมไม่ดี 
 3) คณะสงฆ์อ าเภอเมืองเพชรบุรี ให้การจัดการสถานที่เป็นสัดส่วนในการท ากิจกรรม เพ่ือ
รองรับการญาติโยมที่จอดรถพอเพียง เม่ือระดมทีม ระดมทุน ระดมธรรม ได้มากพอ จึงได้น ามา
ปรับปรุงใหม่ให้เหมาะสมเพ่ือใช้สอยสาธารณประโยชน์ในการประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา
และปฏิบัติธรรมภายในวัด 
 3.ข้อเสนอแนะเพ่ือการัิััยครั้ง ต่อไป 
 1) ควรศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพเพ่ือศึกษาปัญหาสภาพการบริหารจัดการวัดในอ าเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบุรี ในด้านอ่ืนๆ 
 2) ควรศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพสภาพการบริหารจัดการวัดในอ าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี ของอ าเภออ่ืน จังหวัดอ่ืน เพ่ือเปรียบเทียบผล 
 3) ควรศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลสภาพการบริหารจัดการวัดในอ าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี ของอ าเภออ่ืน ของจังหวัดอ่ืนเพ่ือเปรียบเทียบผล 
 4) ควรศึกษาถึงปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาสภาพการบริหารจัดการวัดในอ าเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบุรี 
 
เอกสารอ้างอิง 
พระครูเกษมสมุทรคุณ (ทองหล่อ เขมธมฺโม) . (2554). ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของพระ

สังฆาธิการในอ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม. (วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ). พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

Book.indd   148 29/4/2563   21:03:35



149Proceedings 2020
Graduate Program, Department of Political Sciences, Faculty of Social Sciences, MCU April 3, 2020การประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings):149 

พระปลัดเกียรติศักด์ิ สินทวีวรกุล. (2558). บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์
จังหวัดกระบี่. (วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธ). พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). (2539). การปกครองคณะสงฆ์ไทย . กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. 

ส านักงานเจ้าคณะอ าเภอเมืองเพชรบุรี . (2561). ทะเบียนพระสงฆ์จ าพรรษาอ าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี. เพชรบุรี: ส านักงานเจ้าคณะอ าเภอเมืองเพชรบุรี. 

สิริวัฒน์ ค าวันสา. (2553). บทบาทของวัดที่มีต่อสังคมไทย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Book.indd   149 29/4/2563   21:03:35



150: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

การส่งเสริมศักยอาพของพระสังฆาธิการในอ าเออพระพุทธบาทจ ัังวััเสระบุรี* 
ADMINISTRATIVE MONKS’ POTENTIALS PROMOTION INจ 
PHRABUDHDHABATH DISTRICT, SARABURI PROVINCE 

พระอธิการล าไพจนรินฺโทจ(อูผา) 
Phraathikarn Lamphai Narindho (Phupha) 

E-mail: rumpai3389@gmail.com 
บทคัเย่อ 

บทความวิจัยนี้เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็น เปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ ศึกษา
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่มีต่อการส่งเสริมศักยภาพของพระสังฆาธิการในอ าเภอพระพุทธ
บาท จังหวัดสระบุรี เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมศักยภาพ
ของพระสังฆาธิการ ภาพรวมอยู่ระดับมาก ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน จึง
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ปัญหาและอุปสรรค คือ บุคลากรขาดความช านาญ ขาดงบประมาณ
สนับสนุน ควรจัดการวางแผนในการจัดการอบรม ดังนั้นคณะสงฆ์ควรจัดหาบุคลากรที่มีความช านาญ 
จัดหางบประมาณสนับสนุน และควรมีการวางแผนการจัดการอบรมให้กับบุคลากรในองค์กร   
ค าส าคัญ : การส่งเสริม; ศักยภาพ; พระสังฆาธิการ 

 
Abstract 

This article was to study the level of monk's opinions, to compare the 
monk's opinion and the problems, obstacles and recommendations for the study  
the administrative monks’ potentials promotion of Phrabuddhabath District, Saraburi 
Province using Mixed Methods. Findings were the level of monk's opinion on the 
study the administrative monks’ potentials promotion plan by overall were at 
maximum level. Based on different is not found to be different rejecting the research 
hypothesis. The problem and obstacle is Chad budget support. Personnel lack 
expertise and should arrange training plans. Therefore, the clergy should provide 
budget to support Recruit skilled personnel and should have a training plan for 
organization personnel 
Keywords: promotion; Potential; Buddhist administrative monks  
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บทน า 
 ในยุคพุทธกาลแบ่งพ้ืนที่การปกครองออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนกลางหรือเขตชั้นใน เรียกว่า 
“มัชฌิมประเทศ” และส่วนรอบนอกหรือหัวเมืองชายแดน เรียกว่า “ปัจจันตประเทศ” มัชฌิม
ประเทศเป็นเขตที่มีประชาชนอาศัยอยู่มาก มีความเจริญเป็นศูนย์กลางธุรกิจการค้าและการศึกษา  
 ฤทธิชัย แกมนาค, (2539) กล่าวถึงสภาพการเมืองการปกครองในสมัยพุทธกาลไว้ว่า สภาพ
การเมืองการปกครองในยุคพระเวทนั้น องค์กรทางการเมืองของอินเดียยังมีลักษณะเป็นรัฐ ยังเป็นการ
ปกครองแบบเผ่า ไม่มีอาณาเขตหรือดินแดนที่แน่นอน แต่หลังจากที่พวกอารยันได้ชัยชนะเหนือพวกด
ราวิเดียน ท าให้ความเป็นอยู่แบบเลี้ยงสัตว์เร่ร่อนได้สิ้นสุดลง ลักษณะสังคมแบบเผ่าระบบเครือญาติ
เป็นหน่วยของสังคม การปกครองแบบพ่อปกครองลูก เช่น กุละหรือครอบครัว มีบิดาเป็นหัวหน้า
ครอบครัว ซ่ึงเรียกว่า “กุลปะ” มีหน้าที่ดูแลสมาชิกให้อยู่ในระเบียบวินัยที่ดี คามหรือหมู่บ้าน มีคามิ
นะหรือคามณีเป็นหัวหน้า ท าหน้าที่ท้ังฝ่ายทหารและพลเรือน หลายๆ หมู่บ้านรวมกันเรียกว่า วิศยะ
หรือวิศ มีวิศยบดีเป็นหัวหน้า หลายๆ วิศยะรวมกันเป็นชน มีราชันหรือกษัตริย์เป็นหัวหน้า  
 พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม) , (2557) เรื่องรูปแบบการปกครองในสมัย
พุทธกาลนั้นมีรูปแบบการปกครองที่ส า คัญอยู่ จ านวน 3 รูปแบบคือ แบบสมบูรณาญาสิทธิราช  
(ราชาธิปไตย) แบบสามัคคีธรรม (สหพันธ์รัฐ) และแบบจักรวรรดินิยม (อุดมรัฐ) ซ่ึงมีนัยดังนี้ คือ 
 1) แบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (Monarchical State) คือรัฐที่ให้อ านาจสิทธิ์ขาดในการ
ปกครองบ้านเมืองขึ้นอยู่กับกษัตริย์โดยตรง แต่อาจทรงมอบหมายอ านาจให้กับพระบรมวงศานุวงศ์ 
หรือปุโรหิต ข้าราชบริพารไปปฏิบัติแทนได้ ประมุขของรัฐ เรียกว่า ราชา  
 ปรีชา ช้างขวัญยืน, (2554) กล่าวว่า กษัตริย์หรือพระราชาผู้ครองเมืองมีอ านาจมาก มีการ
เก็บภาษี มีกองทหารใหญ่โต เปลี่ยนจากหัวหน้าเผ่ามาเป็นกษัตริย์แบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เปลี่ยน
จากระบบการเลือกผู้ปกครองมาเป็นระบบสืบสันตติวงศ์ 
 2) แบบสามัคคีธรรม (Republic State) หรือประชาธิปไตย คือรัฐที่มีอ านาจสิทธิ์ขาดในการ
ปกครองมิได้อยู่ที่ประมุขของรัฐแต่เพียงผู้เดียว จะมีสภาหรือสังฆะ เป็นผู้ก าหนดนโยบายและมีอ านาจ
ตัดสินใจเก่ียวกับกิจการบ้านเมือง สภาจะท าหน้าที่เลือกสมาชิกมาเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารเรียกว่า 
ราชา ซ่ึงน่าจะมีความหมายในท านองหัวหน้าที่ประชุมมากกว่าเป็นกษัตริย์ ต าแหน่งนี้ มิได้เป็น
ต าแหน่งที่ได้โดยการสืบสายโลหิต สมาชิกของที่ประชุมคนอ่ืนๆ ส่วนใหญ่จะอยู่ในวรรณะกษัตริย์ 
 3) แบบจักรวรรดินิยม (Imperialism) คือรัฐที่มีแสนยานุภาพมาก มีอ านาจเหนือรัฐอ่ืน ๆ 
ผู้ปกครองจะใช้ค าว่า มหาราชา หรือพระเจ้าจักรพรรดิ  ลักษณะทางการเมืองการปกครองขาด
เอกภาพมีการแบ่งรัฐใหญ่ รัฐเล็กกระจัดกระจายกันออกไป รัฐเหล่านี้ปกครองโดยราชา ซ่ึงได้อ านาจ
มาโดยการสืบตระกูลบ้าง โดยการอาศัยการคัดเลือกจากนักรบบ้าง 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นเห็นได้ว่าการปกครองต่าง ๆ จะมีผู้น าเป็นหัวใจส าคัญในการด าเนินการ
การบริหารกิจการต่างๆ เพ่ือปกครองคนหมู่มากให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบ เป็นผู้น าในการขับเคลื่อนทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ การเมือง ให้ก้าวไปข้างหน้าซ่ึงเรียกว่าการปกครอง ส่วนการบริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ง
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โดยโครงสร้าง และหน้าที่ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ สถาบันสงฆ์ไทย หรือสถาบันพระพุทธศาสนา
เป็นหนึ่งในสามของสถาบันหลักของชนชาติไทยที่ด าเนินกิจกรรมหลายอย่างทางสังคม เพ่ืออ านวย
ประโยชน์สุขของสมาชิก และความเจริญก้าวหน้าของสังคม จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดให้มีการพัฒนา
บุคลากรในองค์กรให้มีคุณภาพมากขึ้น เพราะเป็นการส่งเสริมศักยภาพทั้งองค์กรและบุคลากร  
 คณะสงฆ์ในอ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ควรปรับปรุงบุคลากรให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม แต่ต้องไม่ท าให้วิถีชีวิตตามหลักพรหมจรรย์ในพระพุทธศาสนาต้องสูญเสียไป 
พระสงฆ์ในสายตาของประชาชนทั่วไป อยู่ในอาการที่อาจกล่าวได้ว่า เสื่อมถอย ถึงกับใช้ค าว่า “วิกฤต
ศรัทธา กาฝากสังคม หรืออ่ืนๆ” เหล่านี้เป็นสิ่งที่บอกเหตุว่าเป็นปัญหาในการบริหารปกครองคณะ
สงฆ์ ที่พระสังฆาธิการทุก ๆ ระดับประสบอยู่เสมอ เช่น พระภิกษุสามเณรในปกครองท าผิดพระธรรม
วินัยมากยิ่งขึ้น ทั้งกรณีความสัมพันธ์ระหว่างพระกับสตรี การวางตนที่ไม่เหมาะสมของพระขาด
สันโดษ ขาดการส ารวม ท าให้ภาพพจน์ของพระพุทธศาสนามัวหมองไปด้วย วัดหลายแห่งเน้นพัฒนา
ด้านอาคารสถานที่ มากกว่าการพัฒนาเพ่ือมุ่งประโยชน์ต่อการศึกษาอบรมพระภิกษุ สามเณร หรือ 
การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนในแต่ละชุมชน ไม่สามารถเป็นที่พ่ึงทางการศึกษา
หาความรู้เก่ียวกับหลักธรรมของพระศาสนาได้  
 จากที่มาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าวมา ผู้วิจัยในฐานะพระสังฆาธิการในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เห็นว่า พระสังฆาธิการควรได้ทราบถึงบทบาท
หน้าที่ของตนในการบริหารและยกระดับพัฒนาพระสังฆาธิการให้มีความรู้ให้มากขึ้น เข้าใจปัญหาและ
อุปสรรคในการบริหาร เพ่ือน าให้วัดเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธา 
 จึงมีความสนใจเป็นอย่างยิ่ งที่จะศึกษาบทบาทการบริหารงานวัดในเรื่องการยกระดับ
ศักยภาพการศึกษาของพระสังฆธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 
เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนและพัฒนาและยกระดับศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตปกครองอ าเภอ
พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ให้เจริญรุ่งเรืองม่ันคงสืบต่อไป 
 
ััตถุประสงค์การัิััย 
 1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อการส่งเสริมศักยภาพของพระสังฆาธิการในอ าเภอพระพุทธ
บาท จังหวัดสระบุรี 
 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นที่ มีต่อการส่งเสริมศักยภาพของพระสังฆาธิการใน
อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 
 3. เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะการส่งเสริมศักยภาพของพระสังฆาธิการ ใน
อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี      
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ัิธีเ าเนินการัิััย 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้มุ่งศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี ( Mixed Method 

Research) โดยเป็นการ วิขัยเชิ งปริมาณ (Qualitative Research) ซ่ึงเป็ นการวิ จัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พระสงฆ์ในอ าเภอพระพุทธบาทจังหวัด
สระบุรี ใช้วิธีสุ่มตัวอย่าง จากสูตรของ Taro Yamane ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 212 รูป จากพระสงฆ์
ทั้งหมด 451 รูป วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาความถี่  (Frequency)ค่าร้อยละ (Percentage) หาค่าเฉลี่ย
(Mean)และส่วนเบี่ยงเบนมารตฐาน (Standard Deviation) การทดสอบค่าที (t-test) และการ
ทดสอบค่าเอฟ (F-test) ด้วยวิธีวิเคราะห์ทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นต้ังแต่ 2 
กลุ่มขึ้นไป เม่ือพบความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่าง
นัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference:LSD) และการวิจัยเชิงคุณภาพ(Quantitative 
Research) ประกอบด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
Informants) จ านวน 8 รูป(คน) และใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา  

 
ผลการัิััย 

1.ระเับคัามคิเเว็นของการส่งเสริมศักยอาพของพระสังฆาธิการจในอ าเออพระพุทธ
บาทจัังวััเสระบุรีจ  
ตารางท่ีจ1จค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นต่อการส่งเสริมศักยภาพของ  

พระสังฆาธิการ ในอ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยรวม  
           (N=212) 

การการส่งเสริมศักยอาพของพระสังฆาธิการใ น
อ าเออพระพุทธบาทจ ัังวััเสระบุรี x̅ S.D. แปลผล 

1. ด้านการฝึกอบรม  4.35 0.559 มาก 
2. ด้านการศึกษา  4.40 0.317 มาก 
3. ด้านการพัฒนา  4.38 0.301 มาก 
อาพรัม 4.38 0.368 มาก 
 
 จากตารางที่ 1จพบว่า พระสงฆ์ในเขตอ าเภอพระพุทธบาท มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริม
ศักยภาพของพระสังฆาธิการ ในอ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
(x̅=4.38, S.D.=0.368) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกคือ  ด้านการพัฒนา  
ด้านการศึกษา ด้านการฝึกอบรม ตามล าดับ 
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ออิปรายผลการัิััย  
การวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมศักยภาพของพระสังฆาธิการในอ าเภอพระพุทธบาท จังหวัด

สระบุรี” โดยรวมทั้ง 3 ด้าน สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
1. ผลการัิเคราะว์ข้อมูลระเับคัามคิเเว็นของจการส่งเสริมศักยอาพของพระสังฆาธิ

การในอ าเออพระพุทธบาทจ ัังวััเสระบุรี 
ด้านภาพรวม พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมศักยภาพของพระสังฆาธิการในอ าเภอ

พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยภาพรวมทั้ง 3 ด้าน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก  
เ้านฝึกอบรมจพบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมศักยภาพของพระสังฆาธิการฯ 

ด้านฝึกอบรม อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาศุภกิจ สุภกิจฺโจ , (2554) ได้วิจัย
เรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขา: กรณีศึกษาศูนย์การเรียนชุมชน  อ าเภอพล 
จังหวัดขอนแก่น” ผลการวิจัยพบว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขา ต้อง  เพ่ิมรูปแบบ
การพัฒนาให้ชัดเจน เพ่ือให้มีล าดับขั้นตอนการพัฒนาที่สมบูรณ์แบบตามหลักการพัฒนา  ยุคใหม่ 
เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ได้ต้ังเอาไว้ ตามหลักของ ศีล สมาธิ และปัญญา  ก็คือ
การพัฒนาในด้านร่างกาย ในด้านจิตใจ และในด้านปัญญา ซ่ึงประยุกต์ใช้กับการพัฒนาทรั พยากร 
มนุษย์ตามหลักไตรสิกขา ในศูนย์การเรียนชุมชน อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่นให้ดียิ่งขึ้น 

เ้านการศึกษาจพบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมศักยภาพของพระสังฆาธิการฯ 
ด้านการศึกษาอยู่ในระดับมาก มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เนื่องจาก
ศาสตร์ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เปิดเป็นหลักสูตรให้ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยทั่วไป  ดังนั้น 
ปัจจัยส่วนบุคคลด้านการศึกษาสายสามัญ จึงท าให้เกิดความเห็นที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ งานวิจัย
ของ พระมหาประยงค์ โฆสการี, (2556) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลัก ไตรสิกขา
ของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา” ผลการวิจัยพบว่า ระดับการศึกษา มีผลให้การพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์
ตามหลักไตรสิกขาของเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

เ้านการพัฒนาจพบว่า พระสงฆ์ มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมศักยภาพของพระสังฆาธิการฯ 
ด้านการพัฒนาอยู่ในระดับมาก  สอดคล้องกับงานวิจัยของ โอวาท สุธาวา , (2554) ได้วิจัยเรื่อง 
“กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของเครือบีโปร บริษัท อเมริกัน  อินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัว
รันส์ จ ากัด (เอไอเอ)” ผลการวิจัยพบว่าพนักงานมีส่ วนร่วมต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
หน่วยงาน โดยมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการ  ประเมินผลการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์อย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบอย่างเปิดเผย  
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2. ผลการเปรียบเทียบระเับคัามคิเเว็นต่อการส่งเสริมศักยอาพของพระสังฆาธิการจใน
อ าเออพระพุทธบาทจ ัังวััเสระบุรีจ โเย  ัาแนกปััััยส่ันบุคคล 
ตารางท่ีจ2 สรุปผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการส่งเสริมศักยภาพของพระสังฆาธิการ ใน  

    อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยจ าแนกปัจจัยส่วนบุคคล 
 

ปััััยส่ันบุคคล  F Sig ผลการตรััสอบ 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

 อายุ  0.609 0.610  √ 
 พรรษา  0.091 0.965  √ 
 การศึกษา  0.297 0.827  √ 
 บาลี  2.133 0.097  √ 
 นักธรรม  0.785 0.503  √ 
  
 ัากตารางท่ีจ2จจากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการส่งเสริม
ศักยภาพของพระสังฆาธิการ ในอ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี  โดยรวม ทั้งด้านอายุ พรรษา 
การศึกษา บาลี นักธรรม ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมุตฐานการวิจัย 
 2. ผลการเปรียบเทียบคัามคิเเว็นท่ีมีต่อการส่งเสริมศักยอาพของพระสังฆาธิการใน
อ าเออพระพุทธบาทจ ัังวััเสระบุรี 
 ผลการทเสอบสมมติฐานจการส่งเสริมศักยภาพของพระสังฆาธิการในอ าเภอพระพุทธบาท 
จังหวัดสระบุรี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ พรรษา วุฒิการศึกษา วุฒิบาลี วุฒิ
นักธรรม 
 สมมติฐานข้อท่ีจ1จพระสงฆ์ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมศักยภาพของพระ
สังฆาธิการ ในอ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ( x̅=0.609, S.D. = 
0.610) จึงปฏิเสธสมมตฐานการวิจัยที่ต้ังไว้ แสดงให้เห็นว่าอายุของพระสงฆ์ที่ มีอายุต่างกัน ไม่มีผลที่
แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูปลัดสุรศักด์ิ วิริยธโร , (2555) ได้วิจัยเรื่อง “การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักเบญจศีลและเบญจธรรม” ผลการวิจัยพบว่าพระสงฆ์ที่ มีอายุต่างกัน 
มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมศักยภาพไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
 สมมติฐานข้อท่ีจ2จพระสงฆ์ที่มีพรรษาต่างกัน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ( x̅=0.091, S.D. = 
0.965) จึงปฏิเสธสมมตฐานการวิจัยที่ต้ังไว้ แสดงให้เห็นว่า พรรษาของพระสงฆ์ที่ มีพรรษาต่างกัน ไม่
มีผลท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาศุภกิจ สุภกิจฺโจ , (2554) ได้วิจัยเรื่อง “การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขา: กรณีศึกษาศูนย์การเรียนชุมชน  อ าเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น” ผลการวิจัยพบว่าพระสงฆ์ที่มีพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมศักยภาพของ
พระสังฆาธิการไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

Book.indd   155 29/4/2563   21:03:37



156 การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม ปี 2563
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563156: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 

 

 สมม ติฐานข้ อ ท่ี จ 3จพระสงฆ์ ที่ มีก า ร ศึกษา ต่า ง กัน  โดยภา พร วมไ ม่แตก ต่า ง กัน  
(x̅=0.297, S.D. = 0.827) จึงปฏิเสธสมมตฐานการวิจัยที่ ต้ังไว้ แสดงให้เห็ นว่า การศึกษาของ
พระสงฆ์ที่มีการศึกษาต่างกัน ไม่มีผลท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ที่สอดคล้องกับที่ 
พระมหาประยงค์ โฆสการี, (2556) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลัก  ไตรสิกขาของ
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา” ผลการวิจัยพบว่าพระสงฆ์ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
ส่งเสริมศักยภาพของพระสังฆาธิการไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
 สมมติฐานข้อท่ี จ4 พระสงฆ์ที่ มีกา รศึกษาบาลีต่ างกัน โดยภาพร วม ไม่แตกต่างกัน 
(x̅=1.618, S.D.= 0.185) จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว้ แสดงให้เห็นว่า การศึกษาพระปริยัติ
ธรรมของพระสงฆ์ที่มีการศึกษาพระปริยัติธรรมต่างกัน ไม่มีผลท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พระหัสนัย ปริปุณฺโณ, (2555) ได้วิจัยเรื่อง “การในการบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา” 
ผลการวิจัยพบว่าพระสงฆ์ที่ มีระดับการศึกษาปริยัติธรรมต่างกั น มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริม
ศักยภาพของพระสังฆาธิการไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
 สมมติฐานท่ีจ5 พระสงฆ์ที่ มีก ารศึกษานักธรรมต่า งกัน โดยภา พรวม ไม่แตก ต่างกัน 
(x̅=1.618, S.D.= 0.185) จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว้ แสดงให้เห็นว่าการศึกษานักธร รมของ
พระสงฆ์ที่มีการศึกษานักธรรมต่างกัน ไม่มีผลท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  พระมหา
ประยงค์ โฆสการี, (2556) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลัก ไตรสิกขาของเทศบาล
เมืองฉะเชิ ง เทรา ” ผลกา รวิ จัยพบว่ าพบว่ าพร ะสงฆ์ ที่ มี ระดับการ ศึกษา นั กธรรมต่าง กั น  
มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมศักยภาพของพระสังฆาธิการไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
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3. จปัญวา จอุปสรรคจและข้อ เสนอแนะ ต่อการ ส่ง เสริ มศักยอาพของพระสังฆ า ธิ 
การในอ าเออพระพุทธบาทจ ัังวััเสระบุรี 
ตารางท่ีจ3 ปัญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะต่อการส่ งเสริมศักยภาพของพระสังฆาธิการในอ าเภอ 

พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ด้านการฝึกอบรม มีดังนี้ 
การส่งเสริมศักยอาพ 
พระสังฆาธิการ ปัญวาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

เ้านการฝึกอบรม 
 

ขาดการประเมินผลท่ี ขาดวิทยกร
ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ การจัดอบรมมี
ระยะเวลาน้อยมากจึงท าให้ไ ม่
เกิดประสิทธิผล 

ควรมีการวัดและประเมินทั้งในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ ควรใช้
บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญสูงหรือ
เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์สูงมา
เป็นวิทยากร 

เ้านการศึกษา 
 

ขาดงบประมาณสนับสนุน การ
ส่งเสริ มการศึกษาแก่พระภิก ษุ
และสามเณรในปัจจุบันเป็นการ
ด าเนินกา รตามนโยบายหน่วย
เหนือ 

ควรควรสนับสนุนทุนการศึกษาแก่
พร ะภิ ก ษุ แล ะส า ม เณ ร  คว ร
สนับสนุนการศึกษาโดยพิจารณา
ตามความต้องการของศาสนบุคคล 

เ้านการพัฒนา  ขาดแผนพัฒนาศาสนบุคคลทั้ง
ในระยะสั้นซ่ึงเป็นแผนในลักษณะ
ที่เรียกว่าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
และไม่มีแผนระยะยาวในลักษณะ
กลยุทธ์ ขาดงบประมาณในการ
พัฒนาศาสนบุคคล  

 ควรจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรทั้ง
ในระยะสั้น ระยะกลางและระยะ
ยาว ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพศาสนบุคคล 

 
ตารางท่ีจ3 พบว่าพระสงฆ์ที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมศักยภาพ 

ของพระสังฆาธิการในอ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
เ้านการฝึกอบรมจคือ คณะสงฆ์ ควรมีแผนการด าเนินการในการเผยแพร่ให้กับญาติโยมให้มี

การรับรู้และรับทราบการฝึกอบรม ควรเน้นความรู้ในการเข้าใจในหน้าที่ของความเป็นสมณะโดยมี
การเสริมความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ของตัวเองอย่างชัดเจนในการฝึกอบรมควรจัดการฝึกอบรมตาม
แนวทางศาสนาและพ้ืนฐานวัฒนธรรมของไทย ให้เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตัวเองที่ มีต่อชุมชนสิ่งที่
ได้จากการฝึกอบรมในแต่ละครั้ง อาจเป็นผลลัพธ์ตามความมุ่งหมายของโครงกากรนั้น ๆ และประการ
ส าคัญที่ควรมีคือมีการฝึกอบรมเป็นระยะ คือ เพ่ือเป็นการบ ารุงขวัญและก าลังใจกับผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมนั้น 
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เ้านการศึกษาจคือ คณะสงฆ์ต้องเตรียมศาสนบุคคลให้มีความสามรถ รองรับความต้องการของ
สังคม ทั้งในปัจจุบันและอนาคตพระสังฆาธิการต้องระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธา เพราะงบประมาณจาก
ฝ่ายคณะสงฆ์คงมีไม่เพียงพอการศึกษาที่พึงประสงค์ ต้องผลิตบุคลากรที่ดีมีความเข้าใจวัฒนธร รมไทย
อย่างแท้จริงสิ่งที่ต้องท าโดยเร่งด่วนก่อนที่จะส่งเสริมการศึกษาพระสังฆาธิการ คือส ารวจความ
ต้องการ รวมถึงความสามารถในการด าเนินการในการปฏิบัติ เพ่ือน าไปสู่การจัดท าแผนงานอย่างเป็น
รูปธรรม 

เ้านการพัฒนาจคือ คณะสงฆ์ต้องมีการพัฒนาที่ยั่งยืนพระสังฆาธิการควรส่งเสริมให้บุคลากร
สงฆ์เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในงานคณะสงฆ์การพัฒนา ต้องพัฒนาให้ได้ผลลัพธ์เป็นศาสนทายาท
ที่มีคุณภาพ คือสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีทางความประพฤติแก่ประชาชนได้อย่างแท้จริงการพัฒนา
ต้องมีการปรับรูปแบบการด าเนินการโดยเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยให้เป็นปัจจุบั น เพ่ือทันต่อ
โลกและทันต่อเหตุการณ์ในเบื้องต้น ศาสนบุคคลทุกรูปต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาตนเองก่อน
เป็นอันดับรก และฝ่ายคณะสงฆ์จะต้องให้การส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ศาสนบุคคลที่ได้รับการพัฒนา
แล้ว มีโอกาสท างานพิสูจน์ตนเอง 
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องค์คัามรู้ 
1. องค์คัามรู้ท่ีไเ้รับัากงานัิััย ผู้วิจัยน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ดังนี้ 
 

 
 

อาพท่ีจ1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
 

องค์คัามรู้ท่ีไเ้รับัากงานัิััยแสเงใว้เว็นแนัทางการส่งเสริมศักยอาพของพระสังฆาธิ
การในอ าเออพระพุทธบาทจ ัังวััเสระบุรี 

ด้านการฝึกอบรม ได้แก่ การวัดและประเมินทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งก่อนเข้ารับ
การอบรมและภายหลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว การใช้บุคลกากรที่มีความเชี่ยวชาญสูง หรือ
บุคคลที่มีประสบการณ์สูงมาเป็นวิทยากร การจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมและติดตามผลการ
ฝึกอบรมเป็นระยะ 

ด้านการศึกษา ได้แก่ การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่พระสังฆาธิการและพระสงฆ์เพ่ิมขึ้น และ
การสนับสนุนการศึกษาโดยพิจารณาตามความต้องการของศาสนบุคคล 
ด้านการพัฒนา ได้แก่ การจัดท าแผนศาสนบุคคลทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือพัฒนาศาสนบุคคลอย่างเป็นรูปธรรม และพัฒนาให้ บุคลากรมีความรู้และทักษะของงานใน
ต าแหน่งหน้าที่  

เ้านการฝึกอบรม 

- มีการวัดและประเมินทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ ทั้งก่อนเข้ารับ
การฝึกอบรมและภายหลังการเสร็จ
สิ้นการอบรม 
- การใช้บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ
สูงหรือบุคคลที่มีประสบการณ์สูง
มาเป็นวิทยากร 
- การจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม
ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และ
ระยะยาว 
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  2. องค์คัามรู้ท่ีไเ้สังเคราะว์ัากงานัิััย 
  จากการศึกษาเรื่อง “การส่งเสริมส่งเสริมศักยภาพของพระสังฆาธิการในอ าเภอในพุทธบาท 
จังหวัดสระบุรี” ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงตามแผนภาพดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาพท่ีจ2จองค์ความรู้ที่สังเคราะห์จากงานวิจัย 
องค์คัามรู้ท่ีไเ้สังเคราะว์ัากงานัิััยแสเงใว้เว็นแนัทางการส่งเสริมศักยอาพของ 

พระสังฆาธิการในอ าเออพระพุทธบาทจ ัังวััเสระบุรี 
1. ด้านการฝึกอบรม ได้แก่ บุคลากรที่มีความรู้ในด้านต่าง ๆ ทันต่อเหตุการณ์ ในยุคแห่งก าร

เปลี่ยนแปลง จัดตารางฝึกอบรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับเวลาและเป็นไปเพ่ือการแลกเปลี่ยนความรู้  
2. ด้านการศึกษา ได้แก่ จัดหางบประมาณสนับสนุนแก่บุคลากรที่มีคุณสมบัติ และมีความ

ต้องการด้านการศึกษา ส่งเสริมให้บุคลากรมีการศึกษาทั้งภาคปริยัติและภาคปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม 
3. ด้านการพัฒนา ได้แก่ ส่งเสริมร่วมโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดเพ่ือรองรับ

การเปลี่ยนแปลงในอนาคตและพัฒนาวัดให้เป็นที่รองรับต่อศรัทธาของศาสนิกชน 
  
 
 
 

เ้านการฝึกอบรม 
1. บุคลากรควรความรู้ในด้านต่าง  ๆทันต่อ
เหตุการณ์ ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง 
2. จัดตารางฝึกอบรมต่าง  ๆให้เหมาะสมกับ
เวลาและเป็นไปเพ่ือการแลกเปลี่ยนความรู้  

เ้านการศึกษา 
1. ควรจัดหางบประมาณสนับสนุนแก่บุคลากรที่
มีคุณสมบัติ และมีความต้องการด้านการศึกษา 
2. ควรส่งเสริมให้บุคลากรมีการศึกษาทั้งภาค
ปริยัติและภาคปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม 
 

ศักยอาพของพระสังฆาธิการในจ อ าเออพระพุทธบาท 
ัังวััเสระบุรี 

เ้านการพัฒนา 
1. ควรส่งเสริมร่วมโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข 
2. ควรพัฒนาวัดเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
และพัฒนาวัดให้เป็นที่รองรับต่อศรัทธาของศาสนิกชน 
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ข้อเสนอแนะ  
สรุปข้อเสนอแนะเรื่อง “การส่งเสริมศักยภาพของพระสังฆาธิการในอ าเภอพระพุทธบาท 

จังหวัดสระบุรี” ผู้วิจัยขอเสนอแนะดังนี้ 
 1.จข้อเสนอแนะเะิงนโยบาย 

1) ในการส่งเสริมศักยภาพของพระสังฆาธิการ ควรจัดท าแผนงานและก าหนดวัตถุประสงค์ที่
ชัดเจน มีการแบ่งหน้าที่ในการปฏิบัติงานว่าใครท าอะไร ที่ไหน เม่ือไหร่ อย่างไร  

2) ควรมีการปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานที่ก าหนดไว้แล้ว เพ่ือให้งานที่รับผิดชอบในหน้าที่ 
มีผลต่อการปฏิบัติของผู้รับผิดชอบ  

3) ควรมีการตรวจสอบขั้นตอนและประเมินผลการท างานทุกครั้งหลังจากเสร็จการอบรมเพ่ือ
ประเมินหลักสูตรการอบรมการส่งเสริมศักยภาพพระสังฆาธิการ หาจุดบกพร่องและน าไปแก้ไขครั้ง
ต่อไป 
 2.จข้อเสนอแนะเะิงปฏิบัติการ 

1) ควรมีการเตรียมการในการจัดฝึกอบรมให้เป็นระบบมากขึ้นควรมอบหมายการท างานให้
ชัดเจนขึ้น และเหมาะสมกับบุคลากรนั้น ๆ ตามล าดับ 

2) ควรสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการจัด และควรปฏิบัติตามแผนงานที่วาง
ไว้อย่างดี ตามล าดับ  

3) ควรมีการตรวจสอบโดยผู้เชียวชาญโดยเฉพาะ และควรมีในการทดสอบความรู้ เพ่ือการ
พัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ ในครั้งต่อๆ ไป 
 3.จข้อเสนอแนะเพ่ือการัิััยครั้ง ต่อไป 

1) ควรศึกษาการส่งเสริมศักยภาพของพระสังฆาธิการ ในเขตปกครองอ่ืนๆ เพ่ือเปรียบเทียบ 
ผลการศึกษาว่าเป็นอย่างไร 
 2)  ควร ศึกษา ควา มคิด เ ห็นของพระสงฆ์ ต่อกา ร ส่ ง เสริ ม ศักยภา พของพระสงฆ์ 
ว่าปัจจัยใดส่งผลให้มีการตัดสินใจเข้าอบรมเพ่ือส่งเสริมศักยภาพของพระสังฆาธิการและหน้าที่ที่
รับผิดชอบ 
 3 )  ควร ศึกษา เ ก่ี ย ว กับกา ร พัฒนา ศักย ภา พของพระสั งฆ า ธิ กา ร ใน ด้า น ต่า ง  ๆ  
ว่าขาดแคลนอะไร และควรสนับสนุน เพ่ือส่งเสริมในด้านใด 
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บทคัเย่อ 
บทความนี้เพ่ือศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิต เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนและ

ศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 
ของชุมชนวัดหนองไม้เหลือง อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี พบว่า การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา และ
รายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01  ปัญหาและ
อุปสรรค คือ การทารุณสัตว์ในรูปแบบของกีฬา และการด่ืมสุราและเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในงาน
สังสรรค์หรืองานรื่นเริง ดังนั้น ควรเผยแพร่โทษของการเบียดเบียนชีวิตมนุษย์และสัตว์แก่คนในชุมชน
ให้มากยิ่งขึ้น และควรณรงค์ให้คนในชุมชนจัดงานรื่นเริงโดยปลอดจากสุราและเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์
ทุกประเภท 
ค าส าคัญจ : การพัฒนาคุณภาพชีวิต, โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 
 
Abstract 
 This article was to study quality of life development, to compare the public's 
opinion and to study the problems, obstacles and suggestions for the quality of life 
development according to the five precepts village project of Wat Nongmailueng 
community, Mueang district, Phetchaburi province, using Mixed Methods. Findings 
were quality of life development showed that overall at high level. The person 
factors for example, gender, age, education and monthly income, which had 
influence on quality of life development. In addition, overall view was significantly 
different at 0.01. Problems and obstacles were that animal cruelty for sport, and 
drinking alcohol in the party were the problems and obstacles. Further, that should 
teach community even more how punishment for harming or killing humans and 
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animals were severe, and should campaign for non-alcohol party or fair in 
community 
Keywords : Quality of Life Development, Five Precepts Village Project 
 
บทน า 

จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน ท าให้วิถีชีวิตคนในชุมชนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
ส่งผลกระทบก่อให้เกิดปัญหาชีวิตขาดความโอบอ้อมอารีสามัคคีปรองดอง เพ่ือป้องกันปัญหาต่าง ๆ 
จ าเป็นต้องเฝ้าระวังและสร้างภูมิคุ้มกันให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุข โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศา สนา 
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จึงเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม 
เป็นรูปแบบของการสร้างสังคมตามแนววิถีพุทธได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเคารพในสิทธิของกัน
และกัน ได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ ได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา ให้สมกับที่สังคมไทยเป็ นเมืองที่
ประชากรส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา (พระมหาสาทร ธมฺมาทโร , 2560) 

คณะสงฆ์ โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺ มหาเถร) ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่สมเด็จพระสังฆราช จึงมีด าริที่จะเสริมสร้างและสมานฉันท์ของคนในชาติ ให้เกิดความสงบ สันติ
สุข มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
โดยให้ พุทธศาสนิกชนได้น้อมน าหลัก ศีล 5  มาประพฤ ติปฏิบั ติในการด า เนินชี วิตปร ะจ าวั น  
โดยมอบหมายให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ สถานศึกษา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรเครือข่ายชาวพุทธ  
ได้ขับเคลื่อนโครงการเพ่ือสนับสนุนนโยบายดังกล่าว ซ่ึงได้ก าหนดเป้าหมายทุกต าบล ทุกหมู่บ้านทั่ว
ประเทศ พร้อมทั้งต้ังเป้าตัวชี้วัด ให้เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใน 4 ปี (พ.ศ. 2557 -2560) 
ดังด าริของ เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺ มหาเถร) ความว่า ศีล 5 เป็น
หลักประกันสังคมได้เป็นอย่างดี หากหมู่บ้านใดน าไปปฏิบัติได้ จะเกิดความสงบสุข และจะส่งผลให้
ประเทศเกิดความสงบสุข ไม่ต้องทุกข์เดือดร้อน (สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺ มหา
เถร), 2557) 

ชุมชนวัดหนองไม้เหลือง อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี มีวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่นซ่ึงเป็น
ศูนย์กลางกิจกรรมทางสังคมของชุมชน ได้แก่ วัดหนองไม้เหลือง ต้ังอยู่เลขที่ 62/1 หมู่ 11 ต าบลดอน
ยาง อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ซ่ึงเป็นสถานที่อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน เป็ นที่เคารพ
สักการะรวมทั้งใช้ในการประกอบประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนาแก่ชาวบ้านต าบลหนองไม้เหลือง
และต าบลใกล้เคียง ปัจจุบัน วัดหนองไม้เหลืองได้ส่งเสริมให้คนในชุมชนน าหลักทางพระพุทธ ศาสนา 
โดยเฉพาะศีล 5 เป็นหลักในการด าเนินชีวิต ภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เพ่ือมุ่ งแก้ไขปัญหา
ทางสังคมนานัปการ อาทิ ปัญหาการพนันปัญหายาเสพติด ปัญหาเยาวชนติดเกม การด่ืมสุรา เป็นต้น 
ซ่ึงเป็นวิกฤตการณ์ที่เกิดกับชุมชนหนองไม้เหลือง และเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงค่านิยมด้านคุณธรรม
และจริยธรรมเลือนจากจิตส านึกจากชุมชน 
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จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าวนี้  ผู้วิจัยสนใจศึกษาวิจัยเรื่อง “การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของชุมชนวัดหนองไม้เหลือง อ าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี” เพ่ือสังเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่พระสงฆ์ องค์กรคณะสงฆ์ และผู้ มีส่วนเก่ียวข้องกับ
ภารกิจการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต่อไป 
 
ััตถุประสงค์ของการัิััย 
 1. เพ่ือศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของชุมชนวัดหนองไม้
เหลือง อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของชุมชน
วัดหนองไม้เหลือง อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล 5 ของชุมชนวัดหนองไม้เหลือง อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
 
ัิธีการเ าเนินการัิััย 
 รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณก าหนดการวิจัย
เชิงส ารวจเก็บข้อมูลจากประชาชนผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (ผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ัง) ที่ มีภูมิล าเนาในพ้ืนที่ชุมชน
วัดหนองไม้เหลือง (หมู่ที่ 11 ต าบลดอนยาง) อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จ านวน 370 คน ค านวณ
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (กัลยา วานิชย์บัญชา , 2548) ได้กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 193 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 7 ท่าน 
เลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญแบบเจาะจง และวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
 
ผลการัิััย 
 1.จผลการศึกษาระเับคัามคาเวัังของประะาะนท่ีมีต่อการพัฒนาคุณอาพะีัิตตาม
โครงการวมู่บ้านรักษาศีลจ 5จของะุมะนััเวนองไม้เวลืองจ อ าเออเมืองจ ัังวััเเพะรบุรี 
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ตารางท่ีจ1จค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของชุมชนวัดหนองไม้เหลือง อ าเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบุรี โดยรวม 

                (n=397)  
การพัฒนาคุณอาพะีัิตตามโครงการวมู่บ้านรักษา
ศีลจ5จของะุมะนััเวนองไม้เวลืองจอ าเออเมืองจ
ัังวััเเพะรบุรี 

ระเับคัามคาเวััง 
x̅ S.D. การแปลผล 

ด้านหลักประกันชีวิต 4.24 0.385 มาก 
ด้านหลักประกันทรัพย์สิน 4.40 0.359 มาก 
ด้านหลักประกันครอบครัว 4.51 0.333 มาก 
ด้านหลักประกันสังคม 4.21 0.370 มาก 
ด้านหลักประกันสุขภาพ 4.24 0.467 มาก 
โเยรัม 4.32 0.265 มาก 
  
 จากตารางที่ 1 พบว่า ประชาชนมีความคาดหวังต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล 5 ของชุมชนวัดหนองไม้เหลือง อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
(=4.32, S.D.=0.265)จเม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านหลักประกัน
ครอบครัว ด้านหลักประกันทรัพย์สิน ด้านหลักประกันชีวิต ด้านหลักประกันสุขภาพ และด้าน
หลักประกันสังคม ตามล าดับ 
 2. ผลการเปรียบเทียบระเับคัามคาเวัังของประะาะนต่อการพัฒนาคุณอาพะีัิตตาม
โครงการวมู่บ้านรักษาศีลจ5จของะุมะนััเวนองไม้เวลืองจอ าเออเมืองจัังวััเเพะรบุรี จโเย
 ัาแนกปััััยส่ันบุคคลจ  
ตารางท่ีจ2  สรุปผลการเปรียบเทียบระดับความคาดหวังที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามโครงการ

หมู่บ้านรักษาศีล 5 ของชุมชนวัดหนองไม้เหลือง อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  โดยจ าแนก
ปัจจัยส่วนบุคคล  

ปััััยส่ันบุคคล t-test F-test Sig. ผลการทเสอบสมมติฐานการัิััย 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

เพศ 4.664**  0.000   
อายุ  2.695** 0.047   
การศึกษา  7.406 0.001   
อาชีพ  2.186 0.072   
รายได้  5.833 0.003   
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จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ การศึกษา และรายได้
ต่างกัน มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของชุมชนวัดหนองไม้เหลือง 
อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัย ส่วนประชาชนที่มีอาชีพ ต่างกัน มีความคาดหวังต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของชุมชนวัดหนองไม้เหลือง อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  โดยรวมไม่
แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
 3. ปัญวาจอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียักับการพัฒนาคุณอาพะีัิตตามโครงการวมู่บ้าน
รักษาศีลจ 5จของะุมะนััเวนองไม้เวลืองจ อ าเออเมืองจ ัังวััเเพะรบุรี 
ตารางท่ีจ3  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามโครงการหมู่บ้าน

รักษาศีล 5 ของชุมชนวัดหนองไม้เหลือง อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  
 
การพัฒนา คุณอาพะี ัิ ต
ตามโครงการวมู่บ้านรักษา
ศีลจ5จของะุมะนััเวนอง
ไม้ เว ลือง จ อ า เออเมื อ งจ
ัังวััเเพะรบุรี 

ปัญวา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

เ้านวลักประกันะีัิต การทารุณสัตว์ในรูปแบบ
ของกีฬา เช่น วัวลาน ตีไก่ 
เป็นต้น 

พระสงฆ์ควรเผยแพร่โทษของการ
เบียดเบียนชีวิตมนุษย์และสัตว์แก่
คนในชุมชนให้มากยิ่งขึ้น 

เ้านวลักประกันทรัพย์สิน การลักเล็กขโมยน้อยของ
มิจฉาชีพที่ไม่ใช่สมาชิกใน
ชุมชน 

คนในชุมชนควรช่วยกันเป็นหูเป็น
ตาให้แก่กัน 

เ้านวลักประกันครอบครัั ตัวอย่างพฤติกรรมทางเพศ
ที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและ
เยา วชนที่ป รากฏทา งสื่ อ
โท ร ทั ศ น์ แ ละ ช่ อ ง ท า ง
โซเชียลมีเดีย 

พ่อแม่หรือผู้ปกครองควรดูแลการ
บริโภคสื่อของเด็กและเยาวชนใน
ปกครอง พร้อมทั้งให้ค าแนะน าบน
พ้ืนฐานของศีลธรรม 

เ้านวลักประกันสังคม การนินทากัน ผู้น าชุมชนควรสร้างกิจกรรมทาง
สังคมเพ่ือให้ คนในชุมชนไ ด้ร่วม
กิจกรรมเพ่ือสร้างความสามัคคี 

เ้านวลักประกันสุขอาพ การด่ืมสุ ราและเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ในงานสังสรรค์
หรืองานรื่นเริงต่าง ๆ 

พระสงฆ์ควรรณรงค์ให้คนในชุมชน
จัดงานรื่นเริงโดยปลอดสุราและ
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 
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 ัากตารางท่ีจ3 พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล 5 ของชุมชนวัดหนองไม้เหลือง อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  ที่มีคุณลักษณะ ตาม
ข้อเสนอแนะดังนี้ 
 เ้านวลักประกันะีัิตจการทารุณสัตว์ในรูปแบบของกีฬา เช่น วัวลาน ตีไก่ เป็นต้นพระสงฆ์
ควรเผยแพร่โทษของการเบียดเบียนชีวิตมนุษย์และสัตว์แก่คนในชุมชนให้มากยิ่งขึ้น 
 เ้านวลักประกันทรัพย์สินจการลักเล็กขโมยน้อยของมิจฉาชีพที่ไม่ใช่สมาชิกในชุมชนคนใน
ชุมชนควรช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้แก่กัน 
 เ้านวลักประกันครอบครััตัวอย่างพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนที่
ปรากฏทางสื่อโทรทัศน์และช่องทางโซเชียลมีเดียพ่อแม่หรือผู้ปกครองควรดูแลการบริโภคสื่อของเด็ก
และเยาวชนในปกครอง พร้อมทั้งให้ค าแนะน าบนพ้ืนฐานของศีลธรรม 
 เ้านวลักประกันสังคมจการนินทากันผู้น าชุมชนควรสร้างกิจกรรมทางสังคมเพ่ือให้คนใน
ชุมชนได้ร่วมกิจกรรมเพ่ือสร้างความสามัคคี 
 เ้านวลักประกันสุขอาพ การด่ืมสุราและเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในงานสังสรรค์หรืองานรื่นเริง
ต่าง ๆ พระสงฆ์ควรรณรงค์ให้คนในชุมชนจัดงานรื่นเริงโดยปลอดสุราและเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 
 
ออิปรายผลการัิััย 
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของชุมชนวัดหนองไม้เหลือง อ าเภอ
เมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน แสดงให้เห็นว่า ชุมชนวัดหนองไม้เหลืองใช้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เป็นเครื่องในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเชื่อม่ันในศักยภาพของสมาชิกในชุมชนในฐานะมนุษย์ที่มีความสามารถในการ
ยกระดับการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยยึดหลักปฏิบัติตามหลักการของ ศีล 5 ตามโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล 5 ในด าริของ เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง  วรปุญฺ มหาเถร) 
เพ่ือเป็นหลักประกัน 5 ด้านในชีวิต ประกอบด้วย หลักประกันชีวิตหรือหลักปฏิบัติที่มุ่งงดเว้นจากการ
ฆ่าสัตว์ หรือใช้ให้ฆ่า หรือเบียดเบียนข่มเหงรังแกผู้อ่ืน หลักประกันทรัพย์สินหรือหลักปฏิบัติที่ มุ่งงด
เว้นจากการลักทรัพย์ หรือการถือเอา หรือการฉกฉวยสิ่ งของผู้ อ่ืน หลักประกันครอบครัวหรือหลัก
ปฏิบัติที่มุ่งงดเว้นจากการประพฤติผิดทางกามหรือนอกใจคู่ครอง หลักประกันสังคมหรือหลักปฏิบัติที่
มุ่งงดเว้นจาการพูดเท็จ หรือการพูดโกหกหลอกลวง และหลักประกันสุขภาพหรือหลักปฏิบัติที่ มุ่งงด
เว้นจากการด่ืมของมึนเมา หรือเก่ียวข้องกับยาเสพติดให้โทษ นั่นเอง ดังกล่าวนี้  สอดคล้องกับที่ 
อธิษฐาน พูลศิลป์ศักด์ิกุล, (2552) ได้วิจัยเรื่อง “การรักษาศีลห้าของพุทธศาสนิกชนวัยแรงงาน: กรณี 
ศึกษาเขตสวนหลวง กรุงเทพฯ” จากผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีการรักษาศีลข้อ 1 
เว้นจากากรฆ่าสัตว์ ศีลข้อ 2 เว้นจากการลักทรัพย์ ศีลข้อ 3 เว้นจากการประพฤติผิดในกาม ศีลข้อ 4 
เว้นจากการพูดปด และศีลข้อ 5 เว้นจากการด่ืมสุราเมรัย โดยครอบคลุมทั้ง 5 องค์ประกอบ ตาม
หลักการของศีลห้า และสอดคล้องกับที่ พระอ านาจ ปริมุตฺโต, (2553) ได้วิจัยเรื่อง “ศึกษาการรับรู้
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ข้อมูลข่าวสารที่มีผลต่อการรักษาเบญจศีลของพุทธศาสนิกชนในชุมชนวัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์ 
กรุงเทพฯ” จากผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมของการรักษาเบญจศีลหรือศีล 5 ของพุทธศาสนิกชนใน
ชุมชนวัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์ กรุงเทพฯ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับที่ พระเด่น
ชัย เมตฺติโก, (2556) ได้วิจัยเรื่อง “แนวคิดเรื่องกายสุจริตในพระพุทธศาสนาเถรวาท” จากผลการวิจัย
พบว่า ตามทัศนะพระพุทธศาสนาเถรวาทถือว่า มนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมด้วยศักยภาพที่จะพัฒนา
ตนเองได้ และสามารถจะเปลี่ยน แปลงตนเองจากความเป็นปุถุชนไปสู่ความเป็นอริยชนได้ ถ้าได้รับ
การศึกษาและพัฒนาตนเองอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ คนไทยส่วนใหญ่มีความเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรม และ
สังสารวัฏ จึงนิยมท าบุญและประกอบการกุศล เพ่ือหวังจะได้รับประโยชน์สุขในปัจจุบัน โดยมี
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเถรวาทเป็นตัวชี้น า กระตุ้นเตือนในการด าเนินชีวิต และสอดคล้องกับที่ 
แสงระวี แก้วเมืองฝาง, (2552) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในจังหวัด
เชียงราย” จากผลการวิจัยพบว่า ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกร พบว่า 
ด้านครอบครัว ได้แก่ ครอบครัวอบอุ่นและเป็นสุข ครอบครัวปลอดอบายมุข การพบปะสังสรรค์และ
การท ากิจกรรมร่วมกัน และสอดคล้องกับที่ สมมาส เส้งสุย, (2552) ได้วิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์การใช้
เบญจศีลเพ่ือพัฒนาคุณธรรมของนักเรียนโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ ต าบลปากนคร อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช” จากผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมที่ประกอบด้วยคุณธรรมทางกาย
ระหว่างก่อนและหลังการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะที่ประกอบด้วยคุณธรรมทางกาย
เพ่ิมขึ้น และพฤติกรรมที่ประกอบด้วยคุณธรรมทางวาจาระหว่างก่อนและหลังการฝึกอบรม ผู้ เข้ารับ
การฝึกอบรมมีทักษะที่ประกอบด้วยคุณธรรมทางวาจาเพ่ิมขึ้น เช่นกัน  และสอดคล้องกับที่ พระครูสุ
มณฑ์ธรรมธาดา (สายัน จนฺทว โส), (2553) ได้วิจัยเรื่อง “ศึกษาปัญหาและทางออกของการด่ืมสุราที่ มี
ผลกระทบต่อสังคมไทย” จากผลการวิจัยพบว่า หลักพุทธธรรมสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม
ใจของคนที่เคยเก่ียวข้องกับสุราแล้ว ให้ละความต้องการที่จะด่ืมสุรา เป็นการส่งเสริมให้คนมีอนาคตที่
ดี ด้วยการขยันหาทรัพย์ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต รักษาทรัพย์ที่หามาได้เพ่ือใช้จ่ายในคราจ าเป็น  
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170: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

องค์คัามรู้ 
1. องค์คัามรู้ท่ีไเ้รับัากการัิััย 
ผู้วิจัยน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ดังนี้ 

 
อาพท่ีจ1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 

จากองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 
ของชุมชนวัดหนองไม้เหลือง อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ที่พึงประสงดังนี้ 

เ้านวลักประกันะีัิตจ พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนโดยยึดถือการปฏิบัติศีลข้อที่หนึ่งเป็น
หลักประกันชีวิต ละเว้นจากการประทุษร้ายร่างกายและจิตใจของมนุษย์และสัตว์ละเว้นจากการ
ท าลายชีวิตมนุษย์และสัตว์ 

เ้านวลักประกันทรัพย์สินจพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนโดยยึดถือการปฏิบัติศีลข้อที่สองเป็น
หลักประกันทรัพย์สินละเว้นจากการน าสิ่งของของผู้อ่ืนมาเป็นของตนละเว้นจากการน าสิ่งที่ เป็นสา
ธารณสมบัติมาเป็นของตน 

เ้านวลักประกันครอบครััจละเว้นการร่วมประเวณีกับผู้ อ่ืนที่ไม่ใช่ คู่รักหรือคู่สมรสซ่ือสัตย์
ต่อคู่รักหรือคู่สมรสละเว้นการร่วมประเวณีกับผู้ขายบริการทางเพศ 

เ้านวลักประกันะีัิต 
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนโดยยึดถือการปฏิบัติศีลข้อท่ีหนึ่งเป็นหลักประกันชีวิต ละเว้นจากการ
ประทุษร้ายร่างกายและจิตใจของมนุษย์และสัตว์ละเว้นจากการท าลายชีวิตมนุษย์และสัตว์ 

เ้านวลักประกันทรัพย์สิน 
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนโดยยึดถือการปฏิบัติศีลข้อท่ีสองเป็นหลักประกันทรัพย์สินละเว้นจาก
การน าส่ิงของของผู้อ่ืนมาเป็นของตนละเว้นจากการน าส่ิงท่ีเป็นสาธารณสมบัติมาเป็นของตน 

เ้านวลักประกันครอบครัั 
ละเว้นการร่วมประเวณีกับผู้อ่ืนท่ีไม่ใช่คู่รักหรือคู่สมรสซ่ือสัตย์ต่อคู่รักหรือคู่สมรสละเว้นการร่วม

ประเวณีกับผู้ขายบริการทางเพศ 

เ้านวลักประกันสังคม 
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนโดยยึดถือการปฏิบัติศีลข้อท่ีส่ีเป็นหลักประกันสังคมเป็นคนรักษาค า

สัตย์/ค าสัญญา/ไม่พูดโกหกมีความเช่ือมั่นในอานิสงส์ของศีลข้อท่ีส่ีท่ีท าให้ผู้คนเคารพเช่ือถือ 

เ้านวลักประกันสุขอาพ 
ไม่เสพส่ิงเสพติดท่ีให้โทษต่อร่างกายพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนโดยยึดถือการปฏิบัติศีลข้อท่ีห้า

เป็นหลักประกันสุขภาพไม่ข้องเก่ียวกับส่ิงเสพติดท่ีผิดกฎหมาย 

Book.indd   170 29/4/2563   21:03:43



171Proceedings 2020
Graduate Program, Department of Political Sciences, Faculty of Social Sciences, MCU April 3, 2020การประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings):171 

เ้านวลักประกันสังคมจ พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนโดยยึดถือการปฏิบัติศีลข้อที่สี่ เป็ น
หลักประกันสังคมเป็นคนรักษาค าสัตย์/ค าสัญญา/ไม่พูดโกหกมีความเชื่อม่ันในอานิสงส์ของศีลข้อที่สี่
ที่ท าให้ผู้คนเคารพเชื่อถือ 

เ้านวลักประกันสุขอาพจไม่เสพสิ่งเสพติดที่ให้โทษต่อร่างกายพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนโดย
ยึดถือการปฏิบัติศีลข้อที่ห้าเป็นหลักประกันสุขภาพไม่ข้องเก่ียวกับสิ่ง เสพติดที่ผิดกฎหมาย 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเะิงนโยบาย 
  1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ มิให้ ด่ืมสุราและเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ทุกประเภทในงานรื่นเริง 
 2) องค์กรคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ และผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับภารกิจการขับเคลื่อนโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล 5 ส่งเสริมชุมชนวัดหนองไม้เหลืองให้เป็นชุมชนรักษาศีล 5 ต้นแบบ 
 2. ข้อเสนอแนะเะิงปฏิบัติ 
 1) พระสงฆ์ควรเผยแพร่โทษของการเบียดเบียนชีวิตมนุษย์และสัตว์แก่คนในชุมชนให้มาก
ยิ่งขึ้น 
 2) สมาชิกของชุมชนควรช่วยกันสอดส่องดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่กัน 
 3) พ่อแม่หรือผู้ปกครองควรดูแลการบริโภคสื่อของเด็กและเยาวชนในปกครอง พร้อมทั้งให้
ค าแนะน าเก่ียวกับความประพฤติทางเพศบนพ้ืนฐานของศีลธรรม 
 4) ผู้น าชุมชนควรสร้างกิจกรรมทางสังคมเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความสามัคคี
ของคนในชุมชน 
 5) พระสงฆ์ในพ้ืนที่ควรณรงค์ให้คนในชุมชนจัดงานรื่นเริงโดยปลอดจากสุราและเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ทุกประเภท 

3. ข้อเสนอแนะเพ่ือการัิััยครั้ง ต่อไป 
 1) ควรศึกษาเก่ียวกับกระบวนการมีส่วนร่วมของสถาบันทางสังคมในการขับเคลื่อนโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล 5 
 2) ควรศึกษาเก่ียวกับกระบวนการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของหน่วยอบรม
ประชาชนประจ าต าบล (อปต.) 
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บทความนี้เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพ เปรียบเทียบความคิดเห็นของเยาวชน และศึกษาปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะส าหรับพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน
ของคณะสงฆ์อ าเภอเมืองเพชรบุรี เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี พบว่า ประสิทธิภาพ โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ผลการเรียนต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ปัญหาและอุปสรรค คือ การบังคับให้เยาวชนเข้าอบรมโดยไม่สมัครใจ  เยาวชนที่
เข้าอบรมคุณธรรม ขาดระเบียบวินัย และไม่มีความสนใจ ดังนั้น ควรมีกิจกรรมละลายพฤติกรรมของ
เยาวชนก่อนเข้ารับการอบรม 
ค าส าคัญจ : ประสิทธิภาพ, การอบรมคุณธรรมจริยธรรม, เยาวชน 
 
Abstract 
 This article was to study efficiency, to compare the youth's opinion and to 
study the problems, obstacles and suggestions for the development of management 
efficiency of morality training for youths of the Mueang Phetchaburi Sangha, using 
Mixed Methods. Findings were the efficiency showed that overall at high level. The 
person factors for example, exam results was significantly different at 0.01. Problems 
and obstacles, for example, driving youth by force into training unwillingly, the lack 
of disciplines and interest of the participating youth. Further, that Ice Breaker activity 
is provided for morality training 
Keywords : efficiency, Morality Training, Youths 
 
บทน า 

ผลติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชน (Child Watch) ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2548จนถึงปัจจุบัน 
พบว่า พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนในภาพรวมของประเทศ สามารถจ าแนกได้เป็น 2 กลุ่มตาม
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174 การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม ปี 2563
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563174: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 

 

พัฒนาการตามวัย กล่าวคือ พฤติกรรมกลุ่มแรกจะเป็นพฤติกรรมที่ “ยิ่งโตยิ่งเพ่ิม” พฤติกรรมในกลุ่ม
นี้ ได้แก่ เที่ยวกลางคืน พูดโทรศัพท์ โดดเรียน ยอมรับการมีเพศสัมพันธ์ ด่ืมสุรา และเล่นอินเตอร์เน็ต 
ส่วนพฤติกรรมกลุ่มที่สอง จะเป็นพฤติกรรมที่ “ยิ่งโตยิ่งลด” พฤติกรรมในกลุ่มนี้ ได้แก่ ไปวัด ไปเที่ยว
กับพ่อแม่พ่ีน้อง เล่นกีฬา และช่วยงานบ้าน เป็นต้น (สมพงษ์ จิตระดับ และอัญญมณี บุญซ่ือ, 2551) 

ในสภาพสังคมไทยที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยีสภาพแวดล้อม 
ตลอดจนการหลั่งไหลของวัฒนธรรมตะวันตกท าให้เกิดภาวการณ์แข่งขันขึ้นก่อให้เกิดปัญหาเก่ียวกับ
คุณธรรมของประชาชน ดังนั้น การพัฒนาคนในภาวะที่สังคมเศรษฐกิจและการเมืองมีแต่การแข่งขัน
กันจึงจ าเป็นต้องเน้นให้คนมีคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่ไปกับการศึกษาในส่วนอ่ืน ๆ ด้วย ทั้งนี้ 
เพ่ือให้เป็นการต้านกับสังคมในปัจจุบัน มิเช่นนั้นคนก็จะคล้อยตามไปกับกระแสสังคมอุตสาหกรรม
และระบบทุนนิยมจนลืมคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามของเราไป ในการแก้ปัญหาให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาประเทศนั้นคือการให้การศึกษาแก่พลเมืองนั่นเอง เพราะการให้การศึกษานอกจากจะฝึกทักษะ
แล้วยังเป็นการสอนคุณธรรม กล่าวคือ กระบวนการในจัดการศึกษาจะครอบคลุมถึงการเลือกค่านิยม 
และการปลูกฝังค่านิยมที่ต้องการในสังคมด้วย และนอกจากนี้ เป้าหมายของการจัดการศึกษามุ่งให้คน
มีทั้งความรู้และความดีเพ่ือเป็นก าลังในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป รัฐบาลก็ได้เห็นความส าคัญใน
เรื่องการปลูกฝังคุณธรรมนี้ จึงได้ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาด้านคุณธรรมและจริยธรรมไว้ใน
แผนการศึกษาแห่งชาติและหลักสูตรการศึกษาทุกฉบับ (กรมวิชาการ , 2544) โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
อบรมนักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่ดี มีความซ่ือสัตย์สุจริต มีศีลธรรม เป็นพลเมืองดี มีความคิดชอบ ท า
ชอบ ประพฤติชอบ อบรมนักเรียนรวมทั้งนักศึกษามหาวิทยาลัยให้รู้จักใช้ความคิด รู้จักบ ารุง
สติปัญญาให้เฉียบแหลมเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์แก่ตนและแก่ประชาชน และฝึกนักเรียนให้มีความรู้
ส าหรับใช้ประกอบอาชีพ โดยไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน เพราะการศึกษาอบรมดังกล่าวไม่ได้จ ากัดอยู่แต่ใน
สถานศึกษาเท่านั้น 

ปัญหาที่เกิดขึ้นในกลุ่มของเยาวชน ทุกคนต่างลงความเห็นตรงกันว่า เยาวชนไทยของเราขาด
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอย่างยั่งยืน คือ อาจจะมีอยู่บ้างแต่เป็นแบบฉาบฉวยไม่เกิดผลที่
ถาวร ในขณะที่สังคมไทยต้องการเห็นภาพการพัฒนาเยาวชนไทยไปสู่การเป็นบัณฑิตที่ มีคุณภาพ มี
ความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีสติปัญญา มีความรู้และคุณธรรม (สุทัศน์พงษ์ กุ ลบุตร , 2550) 
ถ้าคนในสังคมใดมีคุณธรรมสูง สังคมนั้นจะมีแต่ความเจริญ ผู้ มีคุณธรรมสูงจะประพฤติแต่ในสิ่งที่ ดี
และบรรลุถึงสภาพชีวิตอันทรงคุณค่าที่พึงประสงค์ (กรมวิชาการ, 2541) 

ปัจจุบันมีพระสงฆ์ส่วนหนึ่งได้รับอาราธนาให้เข้าไปท าหน้าที่ผู้ช่วยสอนสาระการเรียนรู้
พระพุทธศาสนาหรือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษา ทั้งในระดับ
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอาชีวะศึกษา เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความ
เข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และเพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ คู่คุณธรรม 
สามารถน าความรู้และคุณธรรมไปบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข 
(กรมการศาสนา, 2547) 
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อย่างไรก็ตาม จากผลการวิจัยของนักวิจัยต่าง ๆ พบว่า การด าเนินงานดังกล่าวยังคงพบ
ปัญหาอุปสรรคส าคัญหลายประการ อาทิเช่น การขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา ทั้งยังไม่สามารถก าหนดโครงสร้างหลักสูตรได้ตามเป้าประสงค์ที่จะให้ผู้ เรียนเป็น
ศูนย์กลาง การขาดความรู้ในการใช้เทคโนโลยีในการสอน รวมทั้งขาดเทคโนโลยีในการสอน (พระครู
สมุห์วิโรจน์ วรมงฺคโล, 2554) ขาดการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนด้านการดูแลตนเองให้มีทักษะใน
การเรียนเรียนรู้การท างานการอยู่ร่วมกันในสังคม และรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง รวมถึง ขาดการ
จัดท าโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียนในชั้นเรียน และไม่เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดกิจกรรมและการประเมินผลการเรียนรู้ขาดการออกแบบกิจก รรมการ
เรียนรู้อย่างหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน (พระมหาปัญญา ปญฺ าวโร , 
2553) 

ปัจจุบัน อ าเภอเมืองเพชรบุรี เป็นพ้ืนที่หนึ่งที่มีการจัดส่งพระสงฆ์ผู้ มีความรู้ความสามารถ
ด้านพระพุทธศาสนาไปท าหน้าที่สอนศีลธรรมในโรงเรียน ซ่ึงปัจจุบัน มีพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ต่าง ๆ ทั้งสิ้น จ านวน 43 รูป จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งว่า ประสิทธิภาพของจัดการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนที่ด าเนินการมากระทั่งปัจจุบันนี้  เป็นอย่างไร ตลอดจนมีปัญหา 
อุปสรรคในการด าเนินงาน อย่างไร 

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่ าวนี้  ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัยเรื่อง 
“ประสิทธิภาพการจัดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนของคณะสงฆ์อ าเภอเมืองเพชรบุรี ” เพ่ือ
สังเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่พระสงฆ์ องค์กรคณะสงฆ์ และผู้ มีส่วนเก่ียวข้องกับการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน สืบไป 
 
ััตถุประสงค์ของการัิััย 

1. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการจัดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนของคณะสงฆ์
อ าเภอเมืองเพชรบุรี 

2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน
ของคณะสงฆ์อ าเภอเมืองเพชรบุรี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะส าหรับพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการ
อบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนของคณะสงฆ์อ าเภอเมืองเพชรบุรี 
 
ัิธีการเ าเนินการัิััย 
 รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณก าหนดการวิจัย
เชิงส ารวจเก็บข้อมูลจากเยาวชนผู้มีสถานภาพเป็นนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในอ าเภอ
เมืองเพชรบุรี จ านวน 4,445 คน ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (กัลยา 
วานิชย์บัญชา, 2548) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 367 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และวิเคราะห์
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ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ส่วนการวิจัยเชิง
คุณภาพ มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 7 ท่าน เลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญแบบเจาะจง และวิเคราะห์เนื้อหา
เชิงพรรณนา 
 
ผลการัิััย 
 1. ผลการศึกษาของนักเรียนที่มีต่อประสิทธิภาพการจัดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่
เยาวชนของคณะสงฆ์อ าเภอเมืองเพชรบุรี  
ตารางท่ีจ 1จ ค่ าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตร ฐาน และระดับควา มคา ดหวั งของนักเรีบนที่มีต่อ

ประสิทธิภาพการจัดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนของคณะสงฆ์อ าเภอเมือง
เพชรบุรี โดยรวม 

      (n=397)  
สอาพประสิทธิอาพการััเการอบรม คุณธรรม
ัริยธรรมแก่เยาัะนของคณะสงฆ์อ าเออเมือง
เพะรบุรี 

ระเับคัามคาเวััง 
x̅ S.D. การแปลผล 

ด้านปัจจัยน าเข้า 4.23 0.513 มาก 
ด้านกระบวนการ 4.32 0.487 มาก 
ด้านผลผลิต 4.33 0.496 มาก 
โเยรัม 4.29 0.466 มาก 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนที่มีต่อประสิทธิภาพการจัดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่
เยาวชนของคณะสงฆ์อ าเภอเมืองเพชรบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( =4.29 , S.D.=0.466) 
เม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผลผลิต ด้านกระบวนการ และด้านปัจจัยน าเข้า ตามล าดับ  
 2. ผลการเปรียบเทียบระเับคัามคิเเว็นของนักเรียนท่ีมีต่อประสิทธิอาพการััเการ
อบรมคุณธรรมัริยธรรมแก่เยาัะนของคณะสงฆ์อ าเออเมืองเพะรบุรี 
ตารางท่ีจ2  สรุปผลการเปรียบเทียบระดับนักเรียนที่มีต่อประสิทธิภาพการจัดการอบรมคุณธรรม

จริยธรรมแก่เยาวชนของคณะสงฆ์อ าเภอเมืองเพชรบุรี โดยจ าแนกปัจจัยส่วนบุคคล  

ปััััยส่ันบุคคล t-test F-test Sig. ผลการทเสอบสมมติฐานการัิััย 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

เพศ 1.743  0.082   
อายุ  2.078 0.127   
ระดับชั้น  1.282 0.279   
ผลการเรียน  6.136 0.000   
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 จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบพบว่า นักเรียนที่มีผลการเรียน ต่างกัน ต่อประสิทธิภาพ
การจัดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนของคณะสงฆ์อ าเภอเมืองเพชรบุรี โดยรวม แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย  ส่วนนักเรียนที่มีเพศ อายุ 
ระดับชั้น ต่างกัน ต่อประสิทธิภาพการจัดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนของคณะสงฆ์อ าเภอ
เมืองเพชรบุรี โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
 3. ปัญวาจอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียักับประสิทธิอาพการััเการอบรมคุณธรรม
ัริยธรรมแก่เยาัะนของคณะสงฆ์อ าเออเมืองเพะรบุรี 
ตารางท่ีจ3  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับคุณลักษณะประสิทธิภาพการจัดการอบรม

คุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนของคณะสงฆ์อ าเภอเมืองเพชรบุรี 
คุณลักษณะของนักเรียน ปัญวา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
เ้านปััััยน าเข้า ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ทราบ

ล่วงหน้า จึงไม่ค่อยมีเวลาเตรียม
ตัว 

ควรประชา สั มพัน ธ์ และแจ้ ง
ก าหนดการให้นักเรียนได้ทราบ
ล่วงหน้า เพ่ือให้มีระยะเวลาใน
การเตรียมตัวให้พร้อมเข้ารับการ
อบรม 

เ้านกระบันการ ปัญหาการจัดอบรมตรงกับวันที่
เรียน ช่วงเวลาไม่เหมาะสม 

ควรจัดกิจกรรมในวันหยุดเรียน 
หรือวันเสาร์-อาทิตย์ 

เ้านผลผลิต ผลผลิตเก่ียวกับคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้ผ่า นการอบรมมี
ลักษณะเป็นนามธรรมสูง 

ควรเน้ นผลลัพธ์ที่ เป็น รูปธรรม 
เช่น จ านวนเยาวชนผู้ผ่านการ
อบรมที่แต่งกายถูกระเบียบของ
โรงเรียน 

 ัากตารางท่ีจ3 พบว่า นักเรียนผู้ตอบแบบสอบถาม ประสิทธิภาพการจัดการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมแก่เยาวชนของคณะสงฆ์อ าเภอเมืองเพชรบุรี ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
 เ้านปััััยน าเข้า คือ 1) ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ทราบล่วงหน้า จึงไม่ค่อยมีเวลาเตรียม ตัว 
2) ควรประชาสัมพันธ์และแจ้งก าหนดการให้นักเรียนได้ทราบล่วงหน้า เพ่ือให้มีระยะเวลาในการ
เตรียมตัวให้พร้อมเข้ารับการอบรม 
 เ้านกระบันการจคือ 1) ปัญหาการจัดอบรมตรงกับวันที่เรียน ช่วงเวลาไม่เหมาะสม 2) ควร
จัดกิจกรรมในวันหยุดเรียน หรือวันเสาร์-อาทิตย์ 
 เ้านผลผลิตจคือ 1) ผลผลิตเก่ียวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ผ่านการอบรมมีลักษณะ
เป็นนามธรรมสูง 2) ควรเน้นผลลัพธ์ท่ีเป็นรูปธรรม เช่น จ านวนเยาวชนผู้ผ่านการอบรมที่แต่งกายถูก
ระเบียบของโรงเรียน 
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ออิปรายผลการัิััย 
 ประสิทธิภาพการจัดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนของคณะส งฆ์อ าเภอเมือง
เพชรบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
แสดงให้เห็นว่า คณะสงฆ์อ าเภอเมืองเพชรบุรี สามารถด าเนินงานการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่
เยาวชนได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และใช้ทรัพยากรในการด าเนินงานประหยัด ที่สุด  
แต่ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า โดยได้ใช้เวลาและทรัพยากรตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน รวมทั้ง
การส าเร็จเสร็จสิ้นตรงเวลา และบรรลุตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรม นั่นเอง ซ่ึงผลการวิจัยดังกล่าวนี้ 
สอดคล้องกับที่ พระครูโกศลกิจจานุการ (ณรงค์ าณวีโร), (2554) ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทพระสงฆ์ที่ มี
ต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนประถมศึกษาในอ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ”  
จากผลการวิจัย พบว่า บทบาทพระสงฆ์ที่มีต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนประถมศึกษา
ในอ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเ ท่ากับ 3.69 เม่ือพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน และสอดคล้องกับที่ พระมหาณัฐกฤษฏ์ สุเมโธ, ( 2555) 
ได้วิจัยเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพฯ” จากผลการวิจัยพบว่า (1) โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ ในระดับมาก ส าหรับผลการ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับที่ พระครูปลัดกุ้ยไฮ้ ชุตินฺธโร, 
(2554) ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนในโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี” จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อ
บทบาทของพระสงฆ์ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา อ าเภอจอม
บึง จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเพ่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน และสอดคล้องกับที่ พระสมจิตร ขนฺติโก, (2554) ได้วิจัยเรื่อง 
“บทบาทของพระสงฆ์ที่มีต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน
อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม” จากผลการวิจัยพบว่า บทบาทของพระสงฆ์ที่ มีต่อการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนมัธยม ศึกษาตอนปลายในอ าเภออั มพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกด้าน และสอดคล้องกับที่ พระครูสมุห์มงคล สิริมงฺคโล (ทองเจริญ), ( 2555) ได้วิจัยเรื่อง 
“บทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนในอ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ” 
จากผลการวิจัยพบว่า บทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนในอ าเภอเมือง
ราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน และสอดคล้องกับที่ พระครูวิสุทธิสรคุณ (วิชิต วิชิโต), (2554) ได้วิจัย
เรื่อง “บทบาทพระสงฆ์ที่มีต่อการสอนคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในอ าเภอ
บางแพ จังหวัดราชบุรี” จากผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของครูและนักเรี ยน ที่ มีต่อบทบาทของ
พระสงฆ์ในการสอนคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในอ าเภอบางแพ จังหวัด
ราชบุรี พบว่าครูและนักเรียน มีความพึงพอใจต่อบทบาทพระสงฆ์ในการสอนคุณธรรม จริยธรรมใน
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โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน และสอดคล้องกับผลงาน วิจัยของ 
พระมหาไพบูลย์ วิปุโล, (2555) ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสงฆ์กับการพัฒนาจริยธรรมในโรงเรียน
มัธยมศึกษา อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม” ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ
บทบาทของพระสงฆ์กับการพัฒนาจริยธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน  
 
องค์คัามรู้ 
 1. องค์คัามรู้ท่ีไเ้รับัากการัิััย 
 

 
อาพท่ี 1 ประสิทธิภาพการจัดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนของคณะสงฆ์ 

       อ าเภอเมืองเพชรบุรี 

เ้านปััััยน าเข้าจ (Input) 
1. ความรู้ของพระสงฆ์ผู้อบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน 
2. ทักษะและประสบการณ์ของพระสงฆ์ผู้อบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน 
3. มุมมองหรือทัศนคติที่ดีของพระสงฆ์ผู้อบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน 
4. ความพร้อมของสถานที่จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน 
5. ความพร้อมในการรับรู้ของเยาวชนผู้เข้าอบรมคุณธรรมจริยธรรม 

เ้านกระบันการจ (Process) 
1. การอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนเน้นการคิดดี พูดดี ท าดี ตามหลักค าสอนของพระพุทธศาสนา 
2. กิจกรรมมีความครอบคลุมทั้งทางด้านความรู้ความเข้าใจ ความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมของนักเรียนที่ เข้า

รับการอบรม 
 3. การอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนครอบคลุมการน าศีลธรรมไปสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง  เพ่ือป้อง กัน

ไม่ให้กระท าความช่ัวหลงผิดในอบายมุขหรือการคดโกงประโยชน์ของชาติ 
4. การอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนมีการใช้กิจกรรมที่ เสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีงาม 
5. กิจกรรมมีความครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กันไป 

เ้านผลผลิตจ(Output) 
1. เยาวชนที่ผ่านการอบรมสามารถควบคุมตนเองให้อยู่ในกฎ กติกา และปฏิบั ติตนเป็น ลูกที่ ดีของพ่อแม่ เป็น

เพ่ือนที่ดีของเพ่ือน และเป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ 
2. เยาวชนที่ผ่านการอบรมมีความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา 
3. เยาวชนที่ผ่านการอบรมได้เรียนรู้หัวข้อธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่าง เหมาะสมตามวัยและระดับช้ัน

การศึกษา 
4. เยาวชนที่ผ่านการอบรมสามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมและมีมารยาทดีงามมากขึ้น 
5. เยาวชนที่ผ่านการอบรมมีการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของตนได้มาก กล่อมเกลาจิตใจให้เป็นคนดีของสังคม 

ประสิทธิอาพการััเการอบรมคุณธรรมัริยธรรมแก่เยาัะนของคณะสงฆ์อ าเออเมืองเพะรบุรี 
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 ประสิทธิภาพการจัดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนของคณะสงฆ์อ าเภอเมือง
เพชรบุรี ประกอบด้วย ด้านปัจจัยน าเข้า คือ ความรู้ของพระสงฆ์ผู้อบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่
เยาวชน ทักษะและประสบการณ์ของพระสงฆ์ผู้อบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน มุมมองและ
ทัศนคติที่ดีของพระสงฆ์ผู้อบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน ความพร้อมของสถานท่ีจัดอบรม
คุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน และความพร้อมในการรับรู้ของเยาวชนผู้ เข้าอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
ด้านกระบวนการ คือ การอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนเน้นการคิดดี พูดดี ท าดี ตามหลักค า
สอนของพระพุทธศาสนา กิจกรรมมีความครอบคลุมทั้งทางด้านความรู้ความเข้าใจ ความคิดความรู้สึก
และพฤติกรรมของนักเรียนที่เข้ารับการอบรม การอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนครอบคลุมการ
น าศีลธรรมไปสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง เพ่ือป้องกันไม่ให้กระท าความชั่วหลงผิดในอบายมุขหรือการ
คดโกงประโยชน์ของชาติ การอบรมคุณธรรมจริยธรรมแ ก่เยาวชนมีการใช้กิจกรรมที่เสริมสร้าง
คุณลักษณะที่ดีงาม และกิจกรรมมีความครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กันไป  และด้าน
ผลผลิต คือ เยาวชนที่ผ่านการอบรมสามารถควบคุมตนเองให้อยู่ในกฎ กติกา และปฏิบัติตนเป็นลูกที่
ดีของพ่อแม่ เป็นเพ่ือนที่ดีของเพ่ือน และเป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ เยาวชนที่ผ่านการอบรมมีความ
ศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา เยาวชนที่ผ่านการอบรมได้เรียนรู้หัวข้อธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่าง
เหมาะสมตามวัยและระดับชั้นการศึกษา เยาวชนที่ผ่านการอบรมสามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสม
และมีมารยาทดีงามมากขึ้น และเยาวชนที่ผ่านการอบรมมีการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของตนได้
มาก กล่อมเกลาจิตใจให้เป็นคนดีของสังคม 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเะิงนโยบาย 
  1) คณะสงฆ์อ าเภอเมืองเพชรบุรี และสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ ร่วมมือกันจัดท าหลักสูตร
การอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนแก่เยาวชนให้เป็นมาตรฐาน 
 2) คณะสงฆ์อ าเภอเมืองเพชรบุรี ประกาศมาตรฐานการจัดการอบรมคุณธรรมจริยธรรม โดย
บังคับใช้ในพ้ืนที่ 
 2. ข้อเสนอแนะเะิงปฏิบัติ 
 1) ควรมีกิจกรรมละลายพฤติกรรมของเยาวชนก่อนเข้ารับการอบรม 
 2) ควรจัดกิจกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดอบรมตามโอกาสอันสมควร 
 3) ควรผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนวิทยากรเกิดความหลากหลาย 
 4) ควรจัดกิจกรรมในวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุตนักขัตฤกษ์ 
 5) ควรแยกหลักสูตรการอบรมของเยาวชนแต่ละช่วงชั้น 
 6) ควรออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้กระตุ้นความสนใจของเยาวชน 
 7) ควรพัฒนารูปแบบของการสื่อสารให้เป็นที่สนใจของเยาวชน 
 8) ควรก าหนดเป้าหมายของผลลัพธ์ในเชิงรูปธรรม 
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 3. ข้อเสนอแนะเพ่ือการัิััยครั้ง ต่อไป 
 1) ควรศึกษาเก่ียวกับนวัตกรรมในการจัดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนของคณะ
สงฆ์อ าเภอเมืองเพชรบุรี 
 2) ควรศึกษาเก่ียวกับกระบวนการมีส่วนร่วมของสถาบันทางสังคมในการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมแก่เยาวชนอ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
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บทคัเย่อ 
 บทความนี้เพ่ือศึกษาสภาพการพัฒนาการบริหารจัดการ เปรียบเทียบความเห็น  เพ่ือศึกษา
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด
เพชรบุรี ในอ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี พบว่า สภาพการพัฒนาการ
บริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดเพชรบุรี ในอ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน
การวิจัย ปัญหาและอุปสรรค อาคารสถานที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ข้อเสนอแนะ ได้แก่ ควรเพ่ิมเติม
อาคารสถานที่เพ่ือรองรับการใช้งานจ านวนมาก  
ค าส าคัญจ : การพัฒนา; การบริหารจัดการ; ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด 
 
Abstract 
 This article was a study of developing management conditions and compared 
the opinions, and studied problems, obstacles and suggestions for development on 
the management of meditation center in Banlad District, Phetchaburi Province. This 
was a mix-method research; the findings were that developing management 
conditions in overall were at a high level, the different personal factors had no 
different opinions, therefore rejected the research hypothesis. Problems and 
obstacles; A building are not available at moment, suggestions; should add more 
buildings to support the many applications. 
Keywords: development, management, provincial meditation center 
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184 การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม ปี 2563
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563

184: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

บทน า  
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาล การเผยแผ่ในสมัยเม่ือพระพุทธเจ้าทรงมี  พระชนม์
อยู่ คือ เม่ือนับต้ังแต่ส าเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงได้เลือกบุคคลที่ควรจะสั่งสอนให้รู้ตามโดย
ใช้วิธีเทศนาสั่งสอน พระพุทธองค์ได้เปรียบบุคคลไว้เสมือนบัว 4 เหล่า คือ ผู้ มีปัญญาสามารถที่จะ
บรรลุตามได้ จนถึงผู้ที่ยังมีกิเลสหนา คือ ไม่สามารถสั่งสอนได้ แล้ว การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
โดยรวม คือ การเทศนาธรรมวินัย ข้อประพฤติและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ โดยใช้การสอนแบบ
เล่านิทานบ้างเปรียบเทียบบ้าง ถามตอบบ้าง 
 ส าหรับการปฏิบัติธรรมในประเทศไทยเป็นไปเพ่ือการพัฒนาคน การพัฒนาคนต้องเริ่มที่จิต 
โดยพิจารณาตรวจสอบจิตตนเองอยู่เสมอ การปฏิบัติธรรมเป็นวิธีการฝึกอบรมให้คนเจริญงอกงาม ให้
เข้าใจถึงสภาวธรรมตามที่เป็นจริง จิตที่ได้รับการฝึกฝนอบรมเป็นพ้ืนฐานที่ ม่ันคงดีแล้วย่อมจะปฏิบัติ
ต่อสิ่งทั้งหลายได้อย่างถูกต้อง ก่อให้เกิดความเจริญงอกงามสามารถพัฒนาทางกาย วาจา ใจ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เป็นทางไปสู่ อิสรภาพและสันติสุขอย่างแท้จริง โดยการส ารวมใจให้มีสติ โดยมี
พระสงฆ์ และวัดเป็นองค์กรส าคัญที่จะมีส่วนเก่ียวข้องเหมาะสมสอดคล้องต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เพราะพระเป็นผู้อบรมให้ธรรมะ ให้ผลทั้งโลกิยะและโลกุตตระ จัดการศึกษาด้านปริยัติ และด้าน
ปฏิบัติแก่ประชาชนทุกคน (พระครูภาวนาโพธิคุณ, 2551) 
 วัดในฐานะที่เป็นสถาบันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  ต้องฟ้ืนฟูบทบาทในการเป็นศูนย์รวม
อบรมศีลธรรมแก่ประชาชน ส าหรับกิจกรรมด้านการฝึกอบรม ทางวัดได้มีการก าหนดประเภท และ
จ านวนผู้เข้าอบรม ก าหนดหลักสูตร และระยะเวลาในการอบรม การจัดต้ังส านักปฏิบัติธรรมจึงมีส่วน
อย่างยิ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ให้ดีขึ้น และท าให้สังคมเกิดความสงบสุขได้ในปี พ.ศ.2543 องค์กร
ปกครองสูงสุดของคณะสงฆ์ คือ มหาเถรสมาคมร่วมกับส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ ส่งเสริม
ให้มีส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดขึ้นในประเทศไทย (มหาเถรสมาคม, 2558) ซ่ึงเป็นแนวทางใน 
การเผยแผ่ธรรมะในแนวปฏิบัติ จึงได้จัดต้ังส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดขึ้นทั่วประเทศไทย 
 จากประเด็นที่กล่าวมา ผู้วิจัยในฐานะผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการส านั กปฏิบัติ
ธรรมประจ าจังหวัดเพชรบุรี จึงมีความสนใจศึกษาถึงการพัฒนาการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม
ประจ าจังหวัดเพชรบุรี ทั้งด้านความพร้อมของวัดในการจัดต้ังเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด  ทั้ง
ด้านบุคลากรที่มีส่วนเก่ียวข้องกับ การสนับสนุนด าเนินการ  และด้าน การบริหารจัดการที่ ดี เพ่ือ
น าเอาองค์ความรู้จากการศึกษาในครั้งนี้ น ามาพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดเพชรบุรีให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น และเป็นแบบอย่างในการพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดต่อไป 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดเพชรบุรี ในอ าเภอบ้าน
ลาด จังหวัดเพชรบุรี 
 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดเพชรบุรี ใน
อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

Book.indd   184 29/4/2563   21:03:50



185Proceedings 2020
Graduate Program, Department of Political Sciences, Faculty of Social Sciences, MCU April 3, 2020การประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings):185 

 3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการบริหารจัดการส านักปฏิบัติ
ธรรมประจ าจังหวัดเพชรบุรี ในอ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณก าหนดการวิจัย
เชิงส ารวจเก็บข้อมูลจากผู้ปฏิบัติธรรมในส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดเพชรบุรี  ในอ าเภอบ้านลาด 
จังหวัดเพชรบุรี 3 แห่ง จ านวน 510 คน (ส านักงานเจ้าคณะอ าเภอเมืองบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี , 
2561) ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ , 2551) ได้
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 225 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดย
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
จ านวน 7 คน เลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญแบบเจาะจง และวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
 
ผลการัิััย 
 1.จผลการศึกษาระเับคัามคาเวัังของประะาะนท่ีมีต่อการพัฒนาการบริวารััเการ
ส านักปฏิบัติธรรมประ  ัาัังวััเเพะรบุรีจ ในอ าเออบ้านลาเจ ัังวััเเพะรบุรี 
ตารางท่ีจ1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อ การ

พัฒนาการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดเพชรบุรี ในอ าเภอบ้านลาด 
จังหวัดเพชรบุรี โดยรวม 

      (n=225)  
การพัฒนาการบริวารััเการส านักปฏิ บัติธรรม
ประ  ัาัังวััเเพะรบุรีจในอ าเออบ้านลาเจัังวััเ
เพะรบุรี 

ระเับคัามคาเวััง 
x̅ S.D. การแปลผล 

ด้านสถานที่ 3.86 0.271 มาก 
ด้านบุคลากร 3.85 0.296 มาก 
ด้านการบริหารจัดการ 3.92 0.286 มาก 
โเยรัม 3.88 0.183 มาก 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ประชาชนมีความคาดหวังต่อการพัฒนาการบริหารจัดการส านักปฏิบัติ
ธรรมประจ าจังหวัดเพชรบุรี ในอ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก  (=3.88 , 
S.D.=0.183) เม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการ ด้าน
สถานที่ และด้านบุคลากร ตามล าดับ 
 2. ผลการเปรียบเทียบระเับคัามคาเวัังของประะาะนต่อการพัฒนาการบริวารััเการ
ส านักปฏิบัติธรรมประ  ัาัังวััเเพะรบุรีจในอ าเออบ้านลาเจัังวััเเพะรบุรีจ โเย  ัาแนกปััััย
ส่ันบุคคล 
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ตารางท่ีจ2  สรุปผลการเปรียบเทียบระดับความคาดหวังที่ มีต่อการพัฒนาการบริหารจัดการส านัก
ปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดเพชรบุรี ในอ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  โดยจ าแนกปัจจัย
ส่วนบุคคล  

ปััััยส่ันบุคคล t-test F-test Sig. ผลการทเสอบสมมติฐานการัิััย 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

เพศ 0.620  0.536   
อายุ  0.202 0.961   
อาชีพ  0.377 0.769   
วุฒิการศึกษา  3.107* 0.047   

จากตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประชาชนท่ีมีวุฒิการศึกษา  ต่างกัน มีการ
พัฒนาการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดเพชรบุรี ในอ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  
โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ส่วน
ประชาชนที่มีเพศ อายุ อาชีพ ต่างกัน มีความคาดหวังต่อ คุณลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
 3. ปัญวาจอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียักับการพัฒนาการบริวารััเการส านักปฏิบัติ
ธรรมประ  ัาัังวััเเพะรบุรีจ ในอ าเออบ้านลาเจ ัังวััเเพะรบุรี 
ตารางท่ีจ3  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม

ประจ าจังหวัดเพชรบุรี ในอ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
การ พัฒนาการบริ วาร
ััเการส านักปฏิบัติธรรม
ประ  ัา ััง วััเเพะ รบุรีจ
ใ น อ า เ อ อ บ้ า น ล า เจ
ัังวััเเพะรบุรี 

ปัญวา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

เ้านสถานท่ี ส านักปฏิบัติธรรมมีการเดินทางที่
ไม่สะดวก ต่อการมาปฏิบัติธรรม 

ส านักปฏิบัติธรรมควรอยู่ในพ้ืนที่
ที่มีการเดินทางที่สะดวก ง่ายต่อ
การมาปฏิบัติธรรม 

เ้านบุคลากร พระภิก ษุหรื อบุคคลอ่ืนที่เป็ น
วิ ท ย า ก ร ค ว ร เ ลื อ ก ที่ มี
ความสามารถถ่ายทอดให้เข้าใจ
ง่าย ได้สอนในรายวิชาเหมาะสม
กับความรู้ความสามารถ 

พระภิก ษุหรื อบุคคลอ่ืนที่เป็ น
วิทยา กรสา มา รถถ่ ายทอดให้
เข้า ใจ ง่า ย ไ ด้สอน ในร ายวิช า
เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ 
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ตารางท่ีจ3  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม
ประจ าจังหวัดเพชรบุรี ในอ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี (ต่อ) 

การ พัฒนาการบริ วาร
ััเการส านักปฏิบัติธรรม
ประ  ัา ััง วััเเพะ รบุรีจ
ใ น อ า เ อ อ บ้ า น ล า เจ
ัังวััเเพะรบุรี 

ปัญวา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

เ้านการบริวารััเการ ส า นั กปฏิ บั ติ ธ ร รมควร มีกา ร
บริหารจัดการดูแลด้านการรักษา
ความปลอดภัยภายในและบริเวณ
โดยรอบ ในกรณีที่มีผู้ปฏิบัติธรรม
จ านวนมาก สามารถประสานงาน
ขอก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจ หรือ
หน่วยอาสา สมัคร  เพ่ือมาดูแล
รักษาความปลอดภัยอย่างทั่วถึง 

ส านักปฏิบัติธรรมมีการดูแลด้าน
การรักษาความปลอดภัยภายใน
และบริเวณโดยรอบ ในกรณีที่ มีผู้
ปฏิบัติธรรมจ านวนมาก สามารถ
ประสานงานขอก าลังเจ้าหน้าที่
ต ารวจ  หรือหน่วยอา สาสมัคร 
เพ่ือมาดูแลรักษาความปลอดภัย
อย่างทั่วถึง 

 ัากตารางท่ีจ3 พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม การพัฒนาการบริหารจัดการส านัก
ปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดเพชรบุรี ในอ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  ที่มีคุณลักษณะ ตา ม
ข้อเสนอแนะดังนี้ 
 เ้านสถานท่ีจส านักปฏิบัติธรรมมีการเดินทางที่ไม่สะดวก ต่อการมาปฏิบัติธรรมส านักปฏิบัติ
ธรรมควรอยู่ในพ้ืนที่ท่ีมีการเดินทางที่สะดวก ง่ายต่อการมาปฏิบัติธรรม 
 เ้านบุคลากรจพระภิกษุหรือบุคคลอ่ืนที่เป็นวิทยากรควรเลือกที่มีความสามาร ถถ่ายทอดให้
เข้าใจง่าย ได้สอนในรายวิชาเหมาะสมกับความรู้ความสามารถพระภิกษุหรือบุคคลอ่ืนที่เป็นวิทยากร
สามารถถ่ายทอดให้เข้าใจง่าย ได้สอนในรายวิชาเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ 
 เ้านการบริวารััเการจส านักปฏิบัติธรรมควรมีการบริหารจัดการดูแลด้านการรักษาความ
ปลอดภัยภายในและบริเวณโดยรอบ ในกรณีที่มีผู้ปฏิบัติธรรมจ านวนมาก สามารถประสานงานขอ
ก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจ หรือหน่วยอาสาสมัคร เพ่ือมาดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างทั่วถึงส านักปฏิบัติ
ธรรมมีการดูแลด้านการรักษาความปลอดภัยภายในและบริเวณโดยรอบ ในกรณีที่ มีผู้ปฏิบัติธรรม
จ านวนมาก สามารถประสานงานขอก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจ หรือหน่วยอาสาสมัคร เพ่ือมาดูแลรักษา
ความปลอดภัยอย่างทั่วถึง  
อภิปรายผลการวิจัย 
 การพัฒนาการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดเพชรบุรี ในอ าเภอบ้านลาด 
จังหวัดเพชรบุรี โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญและน่าสนใจและน ามาอภิปรายดังนี้ 
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188: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

 1. คัามคิเเว็นเก่ียักับจการพัฒนาการบริวารััเการส านักปฏิบัติธรรมประ  ัาัังวััเ
เพะรบุรีจในอ าเออบ้านลาเจ ัังวััเเพะรบุรี 
 ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด
เพชรบุรี ในอ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี การพัฒนาการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดเพชรบุรี ในอ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่าทั้งด้านสถานที่ ด้านบุคลากร ด้านการบริหารจัดการ อยู่ในระดับมากทุกด้าน เห็นได้ว่า
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระรุ่งโรจน์ ชยานนฺโท, (2556) ได้วิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การบริหารจัดการ
ส านักปฏิบัติธรรม : กรณีศึกษาส านักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานวัดมเหยงคณ์ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลในการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมวัดม
เหยงคณ์ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านอาคารสถานที่ ด้าน
วิทยากร และด้านการบริหารจัดการพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า อยู่ใน ระดับมากทุกด้าน ความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลในการบริหารจัดการส านักปฏิบัติ
ธรรมวัดม เหยงคณ์ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล 7 ด้าน คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาทางธรรม สถานภาพ อาชีพ และเหตุผล
การเข้าร่วม โครงการปฏิบัติธรรม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา วุฒิ
การศึกษาทางธรรม สถานภาพ อาชีพ และเหตุผลการเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม แตกต่างกันมี
ความคิดเห็นเก่ียวกับ ประสิทธิผลในการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมวัดมเหยงคณ์ อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยาไม่แตกต่างกัน ปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกับประสิทธิผล
ในกา รบริ หาร จัดการส านัก  ปฏิ บัติธ รร มวัด มเหย งคณ์ อ า เภอพระนครศรีอยุธย า จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา พอสรุปได้ดังนี้ คือ ด้านอาคารสถานที่ ได้แก่ ที่พักและห้องน้ าไม่เพียงพอ ด้าน
วิทยากร ได้แก่ วิทยากรมีน้อยเกินไป ไม่ เพียงพอ ในด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ ขาดการ
ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับโครงการปฏิบัติธรรม การดูแลผู้ร่วมปฏิบัติธรรมไม่ทั่วถึง และ ข้อเสนอแนะ
เก่ียวกับประสิทธิผลในการบริหารจัดการส านัก ปฏิบัติธรรมวัดมเหยงคณ์อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พอสรุปได้ดังนี้ คือ ด้าน อาคารสถานที่ ได้แก่ ควรเพ่ิมและปรับปรุงวัสดุใน
ที่พักและห้องน้ าให้มีความแข็งแรงและทนทาน ควรเพ่ิมการรักษาความสะอาดอย่างต่อเนื่อง และ
ขยายพ้ืนที่ให้พอเพียงต่อผู้ร่วมปฏิบัติธรรม ควรแยก ขยะ และมีการก าจัดขยะอย่างถูกวิธี ควรปลูก
พืชสมุนไพร เช่นตะไคร้หอมเพ่ือไล่ยุงในสถานที่พัก ภาวนา ด้านวิทยากร ได้แก่ ควรเพ่ิมจ านวนพระ
วิทยากร เข้ามาช่วยในการอบรมปฏิบัติธรรมให้มากขึ้น ควรท าคู่มืออบรมการสอนเป็นสื่อส าหรับพระ
เพ่ือใช้ในการเผยแผ่ต่อไป และสอนธรรมะที่ ประยุกต์ใช้ในชีวิตปัจจุบันมากขึ้น และควรแยกหลักสูตร
สอนส าหรับผู้ปฏิบัติใหม่ก่อนจะมารวมกัน เพ่ือความเข้าใจในการปฏิบัติ และด้านการบริหารจัดการ 
ได้แก่ ควรให้การดูแลอย่างทั่วถึงแก่ผู้ร่วม ปฏิบัติธรรม ควรวางแผนระยะเวลาหรือก าหนดการปฏิบัติ
ธรรมให้เหมาะสมไม่มากหรือน้อยเกินไป ควรมีการอบรมการสื่อสารถึงกันภายในวัดและส่งเสริม
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เมตตาธรรม จัดท าองค์ความรู้เพ่ิม ฝึกอบรม ส่งเสริมการแก้ปัญหาระหว่างสมาชิกในกลุ่มและควรมี
การประชาสัมพันธ์เก่ียวกับโครงการปฏิบัติธรรม อย่างต่อเนื่อง 
 2. ผลการเปรียบเทียบคัามคิเเว็นท่ีมีต่อจการพัฒนาการบริวารััเการส านักปฏิบัติธรรม
ประ  ัาัังวััเเพะรบุรีจ ในอ าเออบ้านลาเจ ัังวััเเพะรบุรีจ โเย  ัาแนกตามปััััยส่ันบุคคล 
 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่ มีต่อ การพัฒนาการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม
ประจ าจังหวัดเพชรบุรี ในอ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยการ
วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างตัวแปร ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ วุฒิ
การศึกษาไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหากังวาล 
ธีรธมฺโม, (2558) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัด” ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยหลักส าคัญที่ท าให้การบริหารจัดการ ส านักปฏิบัติธรรม ในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ ภาค 15 เกิดประสิทธิภาพนั้น คือการค านึงถึง สภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอก โดยต้องมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ มีปัจจัย สนับสนุน คือการวางแผน
โครงการเพ่ือเป็นแนวทางของการท างาน การจัดองค์การ การบังคับบัญชา สั่งการ การอ านวยการ 
การควบคุมก ากับกิจกรรมต่าง ๆ ให้ด าเนินตามแผนที่วางไว้ การรายงานผล การปฏิบัติของหน่วยงาน 
การจัดท างบประมาณบัญชีการใช้จ่ายเงินและตรวจสอบ ส่วนการบูรณาการ หลักพุทธธรรมส าหรับ
การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมนั้น เน้นหลักอิทธิบาท 4 ประกอบด้วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และ
วิมังสา เพ่ือให้การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย มีการจัดให้มีกิจกรรมที่
ส าคัญทั้งภายในและภายนอกส านัก ส าหรับรูปแบบการบริหารจัดการส านัก ปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัด ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 15 ที่เป็นมาตรฐาน คือ เจ้าส านักมี วิสัยทัศน์ มีการ
ขวนขวายศึกษาดูงานของส านักที่มีมาตรฐานน ามาปรับปรุงส านักตนเอง เจ้าส านักรู้จัก ก าหนด
วัตถุประสงค์ รู้จักริเริ่มโครงงานที่เป็นแก่นสารประโยชน์ รู้จักวางแผนโครงการเพ่ือปฏิบัติงาน จัดที่
พัก อาคารปฏิบัติธรรม ให้มีความสะอาดพร้อมใช้งานได้ ด้านบุคลากร รู้จักแบ่งงานและการ 
มอบหมายอ านาจหน้าที่การงาน รู้จักประสานความสามัคคีและประสานประโยชน์ร่วมกัน รู้จัก 
ปกครองบังคับบัญชา รู้จักติดตามและประเมินผลงาน พัฒนาบุคลิกภาพของตนเองและบุคลากรให้มี 
ภาวะความเป็นผู้น า จัดการศึกษาทั้งด้านปริยัติควบคู่กับการปฏิบัติ หม่ันประชุมกันเนื่องนิตย์ ด้าน
การ บริหารจัดการภายในส านัก จัดท าบัญชี รายรับ-จ่ายให้เป็นระบบ โปร่งใส ชัดเจน ตรวจสอบได้ 
บัญชี การเงินของส านักปฏิบัติธรรมควรแยกจากบัญชีวัด จัดท าสถิติผู้เข้ารับการปฏิบัติธรรม มีการต้ัง
ทุน เพ่ือการเผยแผ่ของส านักปฏิบัติธรรม ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทางสื่อ เช่น แผ่ นป้าย แผ่นพับ 
วิทยุ ชุมชน ทางอินเทอร์เน็ต เช่น Line และ Facebook เป็นต้น 
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190: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

องค์คัามรู้ 
1)จองค์คัามรู้ท่ีไเ้รับัากการัิััย 
ผู้วิจัยน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

อาพท่ีจ1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
 จากองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย คุณลักษณะการพัฒนาการบริหารจัดการส านักปฏิบัติ
ธรรมประจ าจังหวัดเพชรบุรีในอ าเภอบ้านลาด ที่พึงประสงดังนี้ 

เ้านสถานท่ีจส านักปฏิบัติธรรมมีการจัดสถานที่ส าหรับการเดินจงกรม  มีโรงฉัน โรงครัว 
อย่างเพียงพอ มีห้อง อาคาร หรือศาลาปฏิบัติที่สามารถให้ผู้ปฏิบัติธรรมนั่งฟังการบรรยายและฝึก
ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานได้ไม่แออัดเกินไป 

เ้านบุคลากรจวิทยากรบรรยายธรรมที่มีความรู้  ความสามารถในการเทศนาและบรรยาย
ธรรมให้เข้าใจหลักธรรม และน้อมน าไปประพฤติปฏิบัติได้อย่างมีความสุข  วิทยากรบรรยายธรรมที่มี

เ้านสถานท่ี 

- ส านักปฏิบัติธรรมมีการจัดสถานท่ีส าหรับการเดิน
จงกรม 
- มีโรงฉัน โรงครัว อย่างเพียงพอ 
- มีห้อง อาคาร หรือศาลาปฏิบัติท่ีสามารถให้ผู้ปฏิบัติ
ธรรมนั่งฟังการบรรยายและฝึกปฏิบัติวิปัสสนา
กัมมัฏฐานได้ไม่แออัดเกินไป 
 

เ้านบุคลากร 

- วิทยากรบรรยายธรรมท่ีมีความรู้ ความสามารถในการ
เทศนาและบรรยายธรรมให้เข้าใจหลักธรรม และน้อม
น าไปประพฤติปฏิบัติได้อย่างมีความสุข 
- วิทยากรบรรยายธรรมท่ีมีความรู้ ความสามารถในการ
เทศนาและบรรยายธรรมให้เข้าใจหลักธรรม และน้อม
น าไปประพฤติปฏิบัติได้อย่างมีความสุข 
- สามารถตอบข้อซักถามและสอบอารมณ์กัมมัฏฐานได้ 

เ้านการบริวารการััเการ 
- เจ้าส านักปฏิบัติธรรมมีความสนใจและเห็นความส าคัญของการศึกษา ปฏิบัติและเผยแผ่
ธรรมอย่างแท้จริง 
- มีการประสานงานกับชุมชนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของวัดด้านต่าง ๆ  เช่น การจัดอาหาร 
น้ าด่ืมและการบริการต่างๆ เป็นต้น 
 - มีบุคลากรหรือเจ้าหน้าท่ีเพียงพอในการท าหน้าท่ีดูแลด้านท่ีพัก อาหาร น้ าด่ืมห้องน้า 
ห้องสุขา และการอ านวยความสะดวกต่าง ๆ แก่ผู้ปฏิบัติธรรม 

การพัฒนาการบริวารััเการส านักปฏิบัติธรรม
ประ  ัาัังวััเเพะรบุรีในอ าเออบ้านลาเ 
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ความรู้ ความสามารถในการเทศนาและบรรยายธรรมให้เข้าใจหลักธรรม และน้อมน าไปประพฤติ
ปฏิบัติได้อย่างมีความสุข สามารถตอบข้อซักถามและสอบอารมณ์กัมมัฏฐานได้ 
ด้านการบริหารการจัดการ เจ้าส านักปฏิบัติธรรมมีความสนใจและเห็นความส าคัญของการศึกษา 
ปฏิบัติและเผยแผ่ธรรมอย่างแท้จริง มีการประสานงานกับชุมชนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของวัดด้าน
ต่าง ๆ เช่น การจัดอาหาร น้ าด่ืมและการบริการต่าง ๆ เป็นต้น มีบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ เพียงพอใน
การท าหน้าที่ดูแลด้านที่พัก อาหาร น้ าด่ืมห้องน้า ห้องสุขา และการอ านวยความสะดวกต่าง ๆ แก่ผู้
ปฏิบัติธรรม 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัด การส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดเพชรบุรี  ใน
อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ” มีวิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1.จข้อเสนอแนะเะิงนโยบาย 
 1) หน่วยงานที่รับผิดชอบควรมีนโยบายสนับสนุนการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดเพชรบุรี ในอ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
 2) คณะสงฆ์ควรสนับสนุนงบประมาณแก่ส านักปฏิบัติธรรมในการด าเนินงาน 
 3) คณะสงฆ์ควรจัดถวายนิตยภัตให้แก่พระวิปัสนาจารย์ที่ได้รับการแต่งต้ัง 
 2. ข้อเสนอแนะเะิงปฏิบัติการ 
 1) ส านักปฏิบัติธรรมควรสร้างศักยภาพบุคลากรความสามารถในการน าผู้ปฏิบัติธรรมส าเร็จผู้
ปฏิบัติธรรมได้ต้ังเป้าหมายไว้ 
 2) ควรมีการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบเก่ียวกับ การบริหารจัดการส านัก
ปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดเพชรบุรี ในอ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือให้เป็นแนวทางการเรียน
การสอนในแนวทางเดียวกัน 
 3) หน่วยงานที่รับผิดชอบเก่ียวกับการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดเพชรบุรี 
ในอ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ที่ชัดเจนและเหมาะสมกับยุคสมัย พร้อมทั้งการจัดอบรมให้แก่ผู้
ปฏิบัติธรรมไปในทางเดียว 
 3. ข้อเสนอแนะเพ่ือการัิััยครั้ง ต่อไป 
 1) ควรศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ เพ่ือ ศึกษาปัญหา การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม
ประจ าจังหวัดเพชรบุรี ในด้านอ่ืน ๆ 
 2) ควรศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพ การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด
เพชรบุรี ในของอ าเภออ่ืน เพ่ือเปรียบเทียบผล 
 3) ควรศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมปร ะจ าจังหวัด
จังหวัดเพชรบุรี ในของอ าเภออ่ืน เพ่ือเปรียบเทียบผล 
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 4) ควรศึกษาถึงปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดเพชรบุรี ในของอ าเภออ่ืน เพ่ือเปรียบเทียบผล 
 
เอกสารอ้างอิง 
ธานินทร์ ศิลป์จารุ .(2551). การวิจัยและการวิเครา ะห์ข้อมูลทา งสถิติ SPSS. (พิมพ์ครั้งที่  9) . 

กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์บิสซิเนสอาร์แอนด์ดี.  
พระครูภาวนาโพธิคุณ (สมชาย กนฺตสีโล). (2551). วิปัสสนาวิถีทฤษฎีและปฏิบัติ . ขอนแก่น : คลัง

นานาวิทยา. 
พระมหากังวาล ธีรธมฺโม. (2558). การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม

ประจ าจังหวัด. (ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) . 
พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

พระรุ่งโรจน์ ชยานนฺโท. (2556). กลยุทธ์การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม: กรณีศึกษาส านักปฏิบัติ
วิปัสสนา กรรมฐานวัดมเหยงคณ์ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา . 
(วิ ทย า นิพนธ์ ป ริญญา พุทธศา สตร มหา บัณฑิ ต  สาขา วิ ช ากา ร จั ดกา ร เชิง พุทธ ) . 
พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

ส านักงานเจ้าคณะอ าเภอเมืองบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี. (2561). ทะเบียนผู้ เข้าร่วมปฏิบัติธรรมใน
ส านักปฏิบัติธรรมในอ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี . เพชรบุรี : ส านักงานเจ้าคณะอ าเภอ
บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Book.indd   192 29/4/2563   21:03:54



การประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings):193 

ประสิทธิผลการบริวารััเการโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษาจัังวััเพระนครศรีอยุธยา* 

THE EFFECTIVENESS OF MANAGEMENT IN PHRAPARIYATTIDHAMMA  
SCHOOLS OF AYUTTHAYA PROVINCE 
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บทคัเย่อจ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือเพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปในการบริหารจัดการ ประสิทธิผลการบริห าร
จัดการ และเพ่ือน าเสนอแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการโรง เรียนพระปริยั ติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี ผลการวิจัยพบว่า  สภาพทั่วไปในการบริหารจัดการ 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือ ด้านการสร้างและพัฒนาผู้ เรียนให้เป็น 
ศาสนทายาทที่มีคุณภาพ ด้านการพัฒนาระบบบริหารโรงเรียนให้เข้มแข็ง  ด้านการเสริมสร้าง ศักยภาพให้เป็น
ศูนย์กลางการศึกษาพระปริยัติธรรมของโลก และด้านการท านุบ ารุง  เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงาม 
ประสิทธิผลการบริหารจัดการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง แนวทาง ในการพัฒนา ควรประชาสัมพันธ์ให้
มากขึ้น ควรเน้นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก ควรพัฒนาครูและนักเรียนในการใช้ภาษาอังกฤษ และควร
ประสานความร่วมมือการเผยแผ่เชิงรุกสู่สังคมนานาชาติ 
ค าส าคัญ: ประสิทธิผล; การบริหารจัดการ; โรงเรียนพระปริยัติธรรม  
Abstract 
 The purposes of this research were to study general status of management, the 
effectiveness of management, and to propose development guideline of management in 
Phrapariyattidhamma School, Ayutthaya Province. Mixed methods research was used for 
research design. Results indicated that general status of management in Phrapariyattidhamma 
School, Ayutthaya Province consisted of 4 aspects: create and develop Learners to full of 
quality Buddhists, develop school system to be strong, enhance Thai Sangha education to be 
the center of the world, and disseminate Buddhism to be prosperity. The effectiveness of 
management showed at intermediate level for overall results. For development guideline, it 
should increase public relations, focus on active Buddhist dissemination, develop English 
language for teachers and students, and cooperate for active Buddhist dissemination to 
international society.  
Keywords: Effectiveness; Management; Phrapariyattidhamma School  
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บทน า  
ในปัจจุบันการด าเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังประสบปัญหาต่างๆ มากมายหลากหลายด้าน ทั้งในด้านของผู้ เรียนที่มี
พ้ืนฐานแตกต่างกันมาก สามเณร ส่วนหนึ่งยังประสบปัญหาโภชนาการและสุขภาพอนามัย สามเณร
บางรูปยังมีปัญหาในการอ่านเขียนภาษาไทย  จึงยากต่อการพัฒนาให้เป็นศาสนทายาทที่ดีและมี
ประสิทธิภาพได้ ในด้านการบริหารจัดการโรงเรียนให้ได้มาตรฐานนั้น พบว่า ที่ ต้ังของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษามีความส าคัญมาก เพราะบางโรงเรียนต้ังอยู่ในวัด และชุมชนขนาดเล็ก 
ขาด การประสานร่วมมือกันระหว่างโรงเรียน วัด บ้าน ชุมชน และหน่วยงานราชการ ท าให้โรงเรียน
ไม่สามารถพัฒนาให้มีมาตรฐานได้ บางโรงเรียนมีปัญหาในการบริหารจัดการเนื่องจากจ านวนนักเรียน
มีน้อย ประกอบกับการได้รับงบประมาณที่น้อย โรงเรียนจึงต้องเสนอขอปิดการด าเนินกิจการ การ
ด าเนินด้านการบริหารจัดการ และการจัดการศึกษาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนั้นยังไม่มีทิศทางการพัฒนาที่
มีความชัดเจนในการสร้างเอกภาพทางการบริหารให้กับกลุ่มโรงเรียนอีกทั้งการสร้างพันธสัญญาการ
ด าเนินงาน และการจัดการศึกษาเพ่ือการสร้างศาสนทายาทท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกันยังไม่ได้มีการ
ก าหนดให้มีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมมากนัก จะมีแต่เพียงการด าเนินงานตามกรอบแนวปฏิบัติของ
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นส าคัญเท่านั้น (กองพุทธศาสนศึกษา 2553) 

ประสิทธิผลการบริหา รจัดการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวั ด
พระนครศรีอยุธยา เล่มนี้ผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่เพ่ือท าการวิจัยเก่ียวกับการบริ หารจัดการ โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่าเป็นอย่างไร และศึกษาถึงสภาพปัจจุบัน
และปัญหาที่มีต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ว่ามีอะไรบ้างที่จ าเป็นต้องพัฒนา แล้วน าเสนอแนวทางในการพัฒนาประสิทธิผล
การบริหารจัดการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อไป เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงเรียนต่อไป 
 
ััตถุประสงค์การัิััย  

1. เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปในการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษ า 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

3. เพ่ือน าเสนอแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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ัิธีเ าเนินการัิััย  
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มุ่งศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสาน  โดยเป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ ซ่ึงเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง จากสูตร
ของ Taro Yamane ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 105 รูป/คน จากผู้ทั้งหมด 129 รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูล
โดยหาความถี่ ค่าร้อยละ หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการทดสอบ
ค่าเอฟ ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ในกรณีตัวแปรต้นต้ังแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป เม่ือพบว่า
มีความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อย
ที่สุด และการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึก กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 8 รูปหรือ
คน และใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา. 
 
ผลการัิััย  

ผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญที่เก่ียวกับประสิทธิผลการบริหารจัดการ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามวัตถุประสงค์ในการวิจัย
ดังนี้ 

1.จสอาพท่ััไปในการบริวารััเการโรงเรียนพระปริยัติธรรมจแผนกสามัญศึกษาจัังวัั เ
พระนครศรีอยุธยา 

ในปัจจุบัน พบว่า โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ได้รับการอุปถัมภ์งบประมาณ
จากภาครัฐในปริมาณที่น้อย ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาครู  ขาดงบประมาณในการจ้างอาจารย์สอน  
ท าให้อาจารย์สอนไม่เพียงพอ ในหนึ่งคนจ าเป็นต้องสอนหลายวิชา ท าให้ไม่สามารถพัฒนาศั กยภาพ
ทางด้านวิชาการได้อย่างเต็มที่ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยยังมีอยู่น้อย เม่ือเปรียบเทียบกับ
โรงเรียนขนาดใหญ่ๆ ที่ได้รับงบประมาณจ านวนมาก นอกจากนี้ในด้านภัตตาหารยังต้องอาศัยการ
บิณฑบาตและชาวบ้านให้การอุปถัมภ์ นอกจากนี้ยังพบว่า ในปัจจุบันโรงเรียนพระปริ ยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา มีจ านวนนักเรียนที่ลดน้อยลงกว่าเดิม สาเหตุหนึ่งเป็นเพราะว่านักเรียนขาดเป้าหมาย
และแรงจูงใจในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ส าหรับแนวทางแก้ไขปัญหานี้ควรจะมีการนิเทศระบบ
การเรียนการสอนและการให้รุ่นพ่ีที่จบการศึกษาสายปริยัติมาสร้างแรงบันดาล ใจให้กับรุ่นน้องๆ 
แนะน าแนวทางในการด าเนินชีวิต การเรียนหนังสือให้ประสบผลส าเร็จ และการวางแผนในอนาคตอีก
ด้วย นอกจากนี้โรงเรียนยังจ าเป็นจะสร้างกิจกรรมที่น่าสนใจให้แก่นักเรียนเพ่ือดึงดูดให้นักเรียนได้
สนใจการเรียนการสอน และเป็นการลดปริมาณจ านวนนักเรียนที่ออกกลางคันด้วย 

 
 
 

Book.indd   195 29/4/2563   21:03:55



196 การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม ปี 2563
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563

196: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

2.จประสิทธิผลการบริวารััเการโรงเรียนพระปริยัติธรรมจแผนกสามัญศึกษาจัังวััเ
พระนครศรีอยุธยา 

ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 
ได้แก่ ด้านการสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นศาสนทายาทที่มีคุณภาพ และอยู่ในระดับปานกลา ง 
ได้แก่ ด้านการพัฒนาระบบบริหารโรงเรียนให้เข้มแข็ง และมีมาตรฐานเป็นโรงเรียนคุณภาพที่ยั่งยืน 
รองลงคือคือด้านการท านุบ ารุง เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงาม สุดท้ายคือด้านการเสริมสร้าง
ศักยภาพให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาของโลก 
ตามล าดับ 

3.จแนัทางในการพัฒนาการบริวารััเการโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษาจ
ัังวััเพระนครศรีอยุธยา 

ในด้านการสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นศาสนทายาทท่ีมีคุณภาพ ได้แก่ การพัฒนาผู้ เรียนให้
ก้าวทันโลกอย่างรู้เท่าทันด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในตนเองสูง เป็น
แบบอย่างของเยาวชน เป็นผู้ริเริ่ม สร้างสรรค์ และร่วมการเปลี่ยนแปลงทางสังคมสู่สังคมพุทธธรรมที่
ยั่งยืน เป็นผู้เรียนถึงพร้อมด้วยทักษะสากล ด้านการพัฒนาระบบบริหารโรงเรียนให้เข้มแข็งทางการ
บริหารจัดการ และการจัดการศึกษา มีปฏิรูประบบการติดตาม ประเมินผล มีการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการสู่โรงเรียนที่เป็นเลิศ มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการปฏิรูปการบริหาร และการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านการเสริมสร้างศักยภาพให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษาของโลก ได้แก่ การยกระดับขีดความสามา รถให้มีความเข้มแข็งในการเป็น
ศูนย์กลางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และ การสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษานานาชาติต้นแบบ และมีเครือข่ายในระดับสากลครอบคลุมทั่วโลก ด้านการท านุบ ารุง 
เผยแผ่พระพุทธ ศาสนาให้เจริญงอกงาม ได้แก่ การสร้างและพัฒนาชุ มชนพระธรรมต้นแบบตาม
มาตรฐานชุมชนพุทธธรรมที่ก าหนดไว้ การวางมาตรการเพ่ือการรักษาผู้จบการศึกษาให้ด ารงอยู่ใน
บรรพชิต  

ผลการสัมอาษณ์เะิงลึกพบั่า 
การบริหารจัดการโรงเรียนพบว่ายังขาดประสิทธิผลในการบริหารจัดการที่ดี แต่มีแนวโน้มใน

การพัฒนาระบบที่ดีขึ้นกว่าเดิม ปัญหาจ านวนนักเรียนที่ลดลงนั้นพบว่าเกิดจากการบังคับใช้กฎหมาย
ของหน่วยงานราชการที่บังคับให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

นอกจากนี้ยังพบว่า ในปัจจุบันประชาชนยังไม่ค่อยรู้จักโรงเรียนพระปริยัติธรรมและยังขาด
การยอมรับจากโรงเรียนทั่วๆไป ถึงคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ดังนั้นการประชาสัมพันธ์
โรงเรียนจึงมีความส าคัญมาก ผู้บริหารควรเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้เป็นที่รู้จัก และการบริหารจัดการโรงเรียนที่ ดีและมีคุณภาพจะเป็นตัวช่วย
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้เป็นที่รู้จัก และเป็นที่ยอมรับการสังคมทั่วไป 
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ออิปรายผลการัิััย  
 การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ จะกล่าวถึง “ประสิทธิผลการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ” โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญและ
น่าสนใจและน ามาอภิปรายดังนี้ 
 1.จสอาพท่ััไปในการบริวารััเการโรงเรียนพระปริยัติธรรมจแผนกสามัญศึกษาจัังวััเ
พระนครศรีอยุธยา 
 สภาพทั่วไปในการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยานั้น ในปัจจุบันสภาพปัญหาด้านการบริหารจัดการโรงเรียน พบว่า  ยังขาด
ประสิทธิผลในการบริหารจัดการที่ดี แต่มีแนวโน้มในการพัฒนาระบบที่ดีขึ้นกว่าเดิม ปัญหาจ านวน
นักเรียนที่ลดลงนั้นพบว่าเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานราชการที่บังคับให้เด็กและ
เยาวชนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมัิตจขอนังค์จและคณะ ได้วิจัยเรื่อง 
“ประสิทธิภาพการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ม.3 จ.แพร่” ผลการวิจัยพบว่า 1. ครูน า
กิจกรรมการเรียนการสอนไปใช้ ด้านเนื้อหา ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านวิธีการสอน ด้านสื่อ
การสอน ด้านประสิทธิภาพการสอน อยู่ในระดับปานกลาง 2. ประเมินประสิทธิภาพการสอนของครู  
ด้านเนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน วิธีการสอน สื่อการสอน และประสิทธิภาพการสอนอยู่ใน
ระดับปานกลาง  
 2.จปััััยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริวารััเการโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญ
ศึกษาจ ัังวััเพระนครศรีอยุธยา 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น พบว่า ด้านการสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นศาสนทายาทที่มีคุณภาพ
นั้น โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีประสิทธิผลการบริหาร
จัดการ ด้านการสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นศาสนทายาทที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดี สอดคล้อ งกับ
งานวิจัยของ ธนูจศรีทองจและคณะ ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาสภาพและเนื้อหาการเรียนการสอนพระ
ปริยัติธรรมแผนกธรรม ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 11” ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพการเรียน
การสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 11 มีข้อค้นพบดังนี้  1) ด้าน
อาคารสถานที่ ส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมมีอาคารเรียนเพียงพอ มีความเหมาะสมและมี
ความสะอาด 2) ด้านสภาพแวดล้อม มีบรรยากาศทางธรรมชาติที่ร่มรื่นและเอ้ือต่อการเรียนการสอน 
3) ด้านบุคลากรที่เป็นครู มีความรู้เหมาะสมกับวิชาที่สอน มีความสามารถในการสอน มีความเมตตา
กรุณาต่อผู้เรียน ประพฤติตนเป็นที่เคารพทั้งในเวลาและนอกเวลาสอน  ช่วยเหลือให้ค าปรึกษาแก่
ผู้เรียน อดทนต่อพฤติกรรมของผู้เรียน อุทิศตนในการสอนอย่างสม่ าเสมอ 4) ด้านกิจกรรมการเรียน
การสอน มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่องในช่วงเข้าพรรษา ให้ท าแบบฝึกหัดอย่างสม่ าเสมอ เน้นการท่องจ า ผู้ เรียนมีส่วนร่วมใน
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หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563198: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน มีการติวเข้มก่อนสอบ 5) ด้านสื่อเทคโนโลยีการสอน มีกระดานด าหรือไวท์
บอร์ดในห้องเรียนและ มีการใช้เทปบันทึกเสียง ส่วนสื่อประเภทอ่ืนๆ มีการใช้น้อยมาก 
 2. เนื้อหาที่ใช้ในการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ในเขตการปกครองคณะสงฆ์
ภาค 11 มีข้อค้นพบดังนี้ 1) ด้านความสอดคล้องกับพระธรรมวินัย มีความสอดคล้องกับพระธรรม
วินัยทั้งในด้านเนื้อหาและด้านโครงสร้าง 2) ด้านความสอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของชาติ มี
ความสอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545 -2559) กล่าวคือ การปลูกฝังและ
เสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3) ด้านความสอดคล้อง
กับเป้าหมายการสร้างศาสนทายาท มีความสอดคล้องกับเป้าหมายของการสร้างศาสนทายาท 
กล่าวคือ มีเนื้อหาที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมวินัยและสามารถเผยแผ่
พระพุทธศาสนาได้ 4) ด้านความทับซ้อนของเนื้อหาในแต่ละชั้น มีความทับซ้อนในการใช้หนังสือ
ประกอบหลักสูตรบางเล่มในระดับนักธรรมชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก 5) ด้านการพัฒนาเนื้อหา มีการ
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรตามโอกาสอันสมควรทั้งในด้านเนื้อหาวิชาและต าราที่ใช้ในการเรียนการสอน  
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมในเขตการ
ปกครองคณะสงค์ภาค 11 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน ซ่ึงเรียงอันดับ
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ คือ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสภาพแวดล้อม 
ด้านเนื้อหาที่ใช้ในการเรียนการสอน ด้านเทคโนโลยีการสอน ด้านบุคลากรที่เป็นครู ด้านอาคาร  
 3.จแนัทางในการพัฒนาการบริวารััเการโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษาจ
ัังวััเพระนครศรีอยุธยา  
 ส าหรับแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 
ในประเด็นแรกที่ควรรีบด าเนินการคือด้านการบริหารจัดการโรงเรียนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็น
ที่ยอมรับของสังคม เม่ือโรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดีแล้วก็จะสามมารถพัฒนานักเรียนให้เป็นศาสน
ทายาทท่ีดีได้ ผลพลอยได้ที่ได้รับจากการบริหารจัดการโรงเรียนที่ ดีแล้ว ก็จะพัฒนาไปสู่การเป็น
โรงเรียนต้นแบบด้านการบริหารจัดการ เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลในทุกๆ ด้าน ก็เท่ากับว่าเป็นการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาไปในตัวด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ นงค์ลักษณ์จเรือนทอง  ได้วิจัยเรื่อง 
“รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล” ผลการวิจัยพบว่า 1. องค์ประกอบของรูปแบบการ
บริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ คือ 1) การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
2) ผู้บริหารและครูเป็นมืออาชีพ 3) การประกันคุณภาพการตรวจสอบได้และความน่าเชื่อถือ  
4) สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 5) การมีวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ร่วมกัน 6) เน้นการเรียนการ
สอน 7) การสอนที่มีวัตถุประสงค์ 8) มีความคาดหวังต่อนักเรียนสูง 2. รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ เป็นรูปแบบที่ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส า คัญ 8 องค์ประกอบ ซ่ึงมีความถู กต้อง 
เป็นไปได้ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจัย  
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องค์คัามรู้ัากการัิััย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 อาพท่ีจ1 ประสิทธิผลการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
       แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
1. ด้านการสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นศาสนทายาทท่ีมีคุณภาพ พบว่า โรงเรียนพระปริยัติ

ธรรม แผนกสามัญศึกษา มีวัตถุประสงค์ของการจักการศึกษาที่จะให้การศึกษาในโรงเรียน เป็น
ประโยชน์ต่อฝ่ายศาสนจักร และฝ่ายบ้านเมือง กล่าวคือ ทางฝ่ายศาสนจักรจะได้ศาสนทายาทที่ดี 
และบ้านเมืองได้เยาวชนที่มีคุณภาพ 

2. ด้านการพัฒนาระบบบริหารโรงเรียนให้เข้มแข็ง และมีมาตรฐานเป็นโรงเรียนคุณภาพที่
ยั่งยืน พบว่า เป้าประสงค์นี้เป็นความต้องการ ในการผลักดันให้ระบบการบริหารจัดการของโรงเรียน
คุณภาพพร้อมทั้งยังมีระบบการจัดการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับ  

3. ด้านการเสริมสร้างศักยภาพให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา ของโลก พบว่า เป็นการก าหนดผลสัมฤทธิ์ที่ มุ่งยกระดับขีดความสามารถของ
ประเทศ ให้มีความเข้มแข็งในการเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาหรือ
ระดับพ้ืนฐาน  
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4. ด้านการท านุบ ารุงเผยแผ่พระพุทธศาสนา พบว่า เป็นการตอกย่ าในหน้าที่หลักส าคัญของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาทุกแห่งต่อภาระการท านุ บ ารุงพระพุทธศาสนามีความ
เจริญงอกงาม และการร่วมรับผิดชอบต่อการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมเข้มแข็งอุดมปัญญาพุทธ
ธรรม  

 
ข้อเสนอแนะ  

ปัจจุบันพบว่าโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังมี
การบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงยังคงมีความ
จ าเป็นในการพัฒนาให้ครบตามแนวทางในการพัฒนาดังที่กล่าวแล้วในเบื้องต้น เพ่ือประสิทธิผลการ
บริหารจัดการโรงเรียนที่ดีต่อไป 

ข้อเสนอแนะเะิงนโยบาย 
1. ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติควรเข้าไปก ากับและติดตามผลการด าเนินงานของทุก

โรงเรียนอย่างใกล้ชิด  
2. ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติควรสร้างกฎเกณฑ์และมาตรฐานตัวชี้วัดเก่ียวกับการ

บริหารจัดการโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนน าเอายุทธศาสตร์
ไปใช้อย่างจริงจัง  

3. ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติควรตรวจสอบและวัดผลการด าเนินงานของทุก
โรงเรียนอย่างใกล้ชิด และสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรให้แก่โรงเรียนเพ่ิมมาก 

ข้อเสนอแนะเะิงปฏิบัติการ 
1. สถานศึกษาควรพัฒนาโรงเรียนตามแนวทางยุทธศาสตร์ของส านักงานพระพุทธศาสนา

แห่งชาติอย่างจริงจัง และมีการรายงานผลการด าเนินการทุกครั้งอย่างตรงไปตรงมา  
2. สถานศึกษาควรประชาสัมพันธ์โรงเรียนและกิจกรรมของนักเรียนให้ประชาชนและสังคม

ได้รับรู้รับทราบ เพ่ือเพ่ิมศรัทธาให้เกิดกับประชาชนทั่วไป 
3. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพทางด้านวิชาการอย่างเต็มที่  
ข้อเสนอแนะเพ่ือการัิััยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

เฉพาะเจาะจงพ้ืนที่การวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบของจังหวัดนั้นๆ ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  
2. ควรศึกษาเรื่องการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา เน้นเฉพาะหลักธรรมหรือคุณธรรมที่เหมาะกับสถานศึกษา  
3. ควรศึกษาเรื่องประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการโรงเรียน  พระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา  
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เอกสารอ้างอิง  
กองพุทธศาสนศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการ

พัฒนาการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ , 2553- 2562. 
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2553.  
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ประสิทธิอาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ 
ััเประยุรังศาัาสัรัิวารจกรุงเทพฯ* 

EFFICIENCY IN BUDDHISM PROPAGATION OF WATPRAYURAWONGSAWAS 
WORAVIHARN, BANKKOK 

พระครูปลัเเฉลิมพรจออิัโร 
Phrakhrupalad Chalermporn Abhivaro 

E-mail: apiwaro.der@gmail.com 
บทคัเย่อจ  

บทความนี้เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็น เปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ และศึกษา
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาสวร
วิหาร เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
คณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจั ยส่วนบุคคลต่างกันมีความ
คิดเห็นแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ปัญหา อุปสรรค คือ ไม่มีหลักสูตรที่เอ้ืออ านวยต่อ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือให้การปฏิบัติงานของพระนักเผยแผ่ ที่ มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล ดังนั้นควรจัดท าหลักสูตรที่เอ้ืออ านวยต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแต่ละพ้ืนที่
เพ่ือให้การปฏิบัติงานของพระนักเผยแผ่ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น 
ค าส าคัญจ : ประสิทธิภาพ; การเผยแผ่; พระพุทธศาสนา 
 
Abstract 

This article was to study the level of monks’ opinions, and to compare the 
monks’ opinion and problems, obstacles and problems, To study problems, 
obstacles and recommendations for Efficiency in Buddhism Propagation of Wat 
Prayurawongsawas Woraviharn. using Mixed Methods. Level of monks’ opinions on 
Efficiency in Buddhism Propagation of Wat Prayurawongsawas Woraviharn, by overall, 
were at high level. Based on different is found to be accepting the set hypothesis. 
Problems and obstacles there was not appropriate curriculum to support the 
Buddhism dissemination in the areas so that the preacher monks can perform their 
duties effectively and efficiently. Recommendations were that appropriate curriculum 
development to support the Buddhism dissemination in each areas so that the 
preacher monks’ can perform their duties more effectively and efficiently.  
Keyword : Efficiency; Propagation, Buddhism.  
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บทน า  
 พระพุทธศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนทุกคนให้ท าความดี และเว้นความ
ชั่วเพ่ือให้อยู่ร่วมกันได้ในสังคมอย่างมีความสุข ในอดีตคนไทยด าเนินชีวิตตามหลักค าสอนของ
พระพุทธศาสนา มีความเคารพในกฎกติกาของสังคม มีความเป็นอยู่ที่ เรียบง่ายและด าเนินชีวิตแบบ
พอเพียง ค าสอนในพระพุทธศาสนามีความส าคัญและมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อวิถีการด าเนินชีวิตของคน
ไทย วิถีของพระพุทธศาสนาจึงเข้าไปมีบทบาทอยู่ในสังคมของคนไทยทุกชนชั้น คนไทยทุกชนชั้น  
ได้น าเอาหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนามาเป็ นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเพ่ือให้เกิด
ความสุขความเจริญทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ โดยมีพระสงฆ์เป็นผู้แสดงธรรมเทศนาสั่ง
สอนและปลูกฝังคุณธรรมความดีงามให้แก่ประชาชนและด้วยเหตุแห่งความนับถือศรัทธาและเชื่อม่ันใน
หลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนานี่เองเป็นแรงบันดาลใจให้กวีสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศาสนาขึ้น 
เพ่ือใช้สั่งสอนและสืบทอดคุณธรรมในศาสนา แต่ถ้ามองในทัศนะทางวิชาการนิเทศศาสตร์ ในการเทศน์
ก็มีปัญหาหรือช่องว่างในการสื่อสารเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือพุทธธรรมของพระสงฆ์เช่นกัน 
ซ่ึงนับว่ามีส่วนส าคัญที่อาจท าให้คนไทยหรือสังคมไทยเหินห่างจากพุทธธรรม เพราะมีข้อเท็จจริงที่
แสดงว่า พระสงฆ์ที่เป็นองค์ปาฐกถา (ผู้ส่งสาร) ส่วนมากมักท าการเทศน์หรือถ่ายทอดพุทธธรรม (สาร) 
โดยขาดหลักการและวิธีการตลอดจนรูปแบบที่เหมาะสม มิได้มีการวิเคราะห์ผู้ ฟัง (ผู้รับสาร) ที่ เป็น
เป้าหมาย ของการเทศน์แต่ละครั้ง อีกทั้งยังขาดความรู้และประสบการณ์ในด้านการพูดต่อหน้า
สาธารณชน หรือใช้ศัพท์ภาษาบาลีที่เข้าในยากมากเกินไป นิทานประกอบหรือการยกตัวอย่างที่ล้าสมัย 
น่าเบื่อไม่เห็นจริงและไม่อาจจะเปรียบเทียบกับสังคมยุคปัจจุบันได้ พระสงฆ์บางรูปยังนิยมเทศน์หรือ
บรรยายธรรมะโดยใช้ท านองเนิบนาบแบบโบราณที่เป็นพิธีการอีกด้วย จึงท าให้ไม่เกิดประสิทธิผลใน
การสื่อสารหลักธรรมไปสู่ประชาชน (แสง จันทร์งาม, 2511) 
 ดังนั้น วิธีการสอนและอุบายกลวิธีต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งจ าเป็นในการเผยแผ่ธรรมะ เพราะช่วย
เป็น “สื่อ” หรือเป็นอุปกรณ์ในการเผยแผ่ และเสริมให้การเรียนรู้ไปอย่างรวดเร็วและดียิ่งขึ้น การที่จะ
ชี้ให้เห็นปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมหรือเสนอความคิดเห็น แก้ไขปรับปรุงในเรื่องต่างๆ เพ่ือชักจูง
โน้มน้าวจิตใจของประชาชนให้ประพฤติตามหลักพุทธธรรม เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความสุขสงบในสังคม 
ผู้เผยแผ่จะต้องเป็นกัลยาณมิตร คือ เป็นผู้ชี้แนะที่ถูกต้องให้ ถ้าชี้แนะผิดๆ ก็อาจพาไปนอกทางหรือ
ผิดพลาดได้ อย่างไรก็ตามบทบาทของนักเผยแผ่ คือ “ชี้แนะแนวทาง” (เสฐียรพงษ์ วรรณปก, 2540) 
 ในปัจจุบันการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ไทยยังไม่มีประสิทธิภาพพอ 
เนื่องจากพระภิกษุสามเณรหรือผู้น าทางศาสนายังขาดความรู้และทักษะที่เพียงพอในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ขาดสื่อการสอนที่น่าสนใจ ภาษาที่ใช้ไม่เป็นที่เข้าใจส าหรับประชาชน อีกทั้งยังขาด
แคลนพระภิกษุสามเณรผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตชนบท 
ปัญหาและอุปสรรคด้านพระสงฆ์และสถาบันพระสงฆ์ในฐานะผู้ เผยแผ่ธรรมะ เช่น การขาดแคลน
พระสงฆ์ที่มีความสามารถในการเผยแผ่ธรรมะอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตชนบท ปัญหาและ
อุปสรรคด้านวิธีการหรือกลวิธีการเผยแผ่ธรรมะ เช่น ไม่มีการก าหนดหัวข้อธรรมะที่เหมาะสมกับผู้ฟัง 
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หรือไม่มีการศึกษาหัวข้อธรรมะอย่างถ่องแท้ก่อนน าไปเผยแผ่  นอกจากนี้พระสงฆ์ไม่ได้มีการฝึก  
การผลิต และการใช้โสตทัศนูปกรณ์มาก่อนรวมทั้งสื่อต่างๆ ส่วนใหญ่จึงมุ่งใช้สื่อบุคคลเป็นหลัก ท าให้
การเผยแผ่ธรรมะกระท าได้ในเขตจ ากัด(พระครูสาธกธรรมวิจิตร (อนันต์ ฉนฺทกาโม), 2557) 
 จะเห็นได้ว่า ปัญหาในการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนานั้นมีพ้ืนฐานปัญหามาจากเรื่อง
เดียวกัน นั่นคือ ขาดพระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะที่เพียงพอในการเผยแผ่ ขาดวิธีการ
หรือกลวิธีที่ ดึงดูดใจ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลกับประสิทธิภาพการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพฯ เพ่ือหาระดับความคิดเห็นของ
พระสงฆ์ที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพฯ ว่าอยู่
ในระดับใด เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาสวร
วิหาร กรุงเทพฯ ว่ามีเป็นอย่างไร และส่งผลกันในระดับใด สุดท้ายเพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพฯว่ามี
อะไรบ้าง 
 
ััตถุประสงค์การัิััย  

1. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาสว ร
วิหาร กรุงเทพฯ  

2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะ
สงฆ์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพฯ  

3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์วัด
ประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพฯ 
 
ัิธีเ าเนินการัิััย  

การวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ประกอบด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิง
ลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 8 รูปหรือคน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสัมภาษณ์ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
การบันทึกเสียงและจดบันทึกด้วยตนเอง  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาเชิ ง
พรรณนา เรียบเรียงและจ าแนกอย่างเป็นระบบ นอกจากนั้นยังท าการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเป็นการ
วิจัยเชิงส ารวจ จากแบบสอบถาม ซ่ึงมีค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ 0.921 ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วนจากพระผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาการเทศน าพระนักเทศน์ 
รุ่นที่ 26 ประจ าปี 2562 จ านวน 500 รูป ได้กลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษา ได้แก่ พระผู้เข้าอบรมโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาการเทศนาพระนักเทศน์ รุ่นที่ 26 ประจ าปี 2562 ได้มาจากการเปิดตารางของ 
Taro Yamane จ านวน 222 รูป เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่ครอบคลุมจึงใช้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 222 
รูป วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าความถี่  ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที และค่าเอฟ 
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ผลการัิััย 
 1. จผลการัิเคราะว์ระเับคัามคิเเว็นของพระสงฆ์ท่ีมี ต่อประสิทธิอาพกา รเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จ ััเประยุรังศาัาสัรัิวารจ กรุงเทพฯ 
ตารางท่ีจ1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่ มีต่อประสิทธิภาพ 

    การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพฯ ใน 
    ภาพรวม 

(n = 222) 

ประสิทธิอาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ระเับปฏิบัติการ 

X̅ S.D. แปลผล 
1) เ้านผู้ส่งสาร 4.42 0.815 มาก 
2) เ้านสาร 4.43 0.816 มาก 
3) เ้านะ่องสาร 4.43 0.810 มาก 
4) เ้านผู้รับสาร 4.44 0.806 มาก 

รัมค่าเฉล่ียท้ังวมเ 4.44 0.810 มาก 
 ัากตารางท่ีจ1จพบว่า พระสงฆ์มีระดับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์วัดประยุร
วงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพฯ ด้านประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน   
อยู่ในระดับมาก (X̅= 4.44, S.D. = 0.810) เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  ด้านผู้รับสาร ,  
ด้านสาร, ด้านช่องสาร และด้านผู้ส่งสาร ตามล าดับ 
 2.จผลการเปรียบเทียบประสิทธิอาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จััเประยุร
ังศาัาสัรัิวารจ กรุงเทพฯ 
ตารางท่ีจ2 สรุปผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ วัดประยุร  
      วงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพฯ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
ปััััยส่ันบุคคล t-test F-test Sig ผลการทเสอบสมมติฐาน 

ยอมรับ ปฏิเสธ 
อายุ  16.723** 0.000   
พรรษา  16.723** 0.000   
ต าแหน่งทางคณะสงฆ์ -3.619*  0.012   
วุฒิการศึกษาแผนกสามัญศึกษา  3.760* 0.025   
วุฒิการศึกษาแผนกนักธรรม  10.090** 0.000   
วุฒิการศึกษา แผนกเปรียญธรรม  2.948* 0.034   
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 ัากตารางท่ีจ2 พบว่า พระสงฆ์ที่มีพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย พระสงฆ์ที่ มีอายุต่างกัน มีต าแหน่งทาง
คณะสงฆ์ต่างกัน มีวุฒิการศึกษาแผนกสามัญศึกษาต่างกัน วุฒิการศึกษาแผนกนักธรรม ต่างกัน มีวุฒิ
การศึกษา แผนกเปรียญธรรม ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว้ 
 3.จปัญวาจอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียักับประสิทธิอาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของคณะสงฆ์จััเประยุรังศาัาสัรัิวารจ กรุงเทพฯ 
ตารางท่ีจ3 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ  
      คณะสงฆ์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพฯ 
ประ สิท ธิอาพการ เผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

ปัญวา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

เ้านผู้ส่งสาร พระนั กเผยแผ่ข า ดควา มรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องในกา ร
เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่
ประชาชน 

ผู้ส่ งส ารควรให้ มีการ ฝึกอบรม
ความรู้ให้แก่พระนักเผยแผ่ที่จะท า
ห น้ า ที่ ใ น ก า ร เ ผ ย แ ผ่
พระพุทธศาสนาให้แก่ประชาชน 

เ้านสาร พระนักเผยแผ่ขาดความรู้ ด้าน
การเผยแผ่ค่อนข้างน้อยท าให้ 
พร ะนัก เผยแผ่ ขา ดคว า มรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องในกา ร
เผยแผ่ พระพุทธศาสนาให้แก่
ประชาชน 

ด้ า น ส า ร ห ลั ก ธ ร ร ม ใ น
พระพุทธศา สนา ควร ให้ มีกา ร
ฝึกอบรมความรู้  ให้แก่พระภิกษุที่
จะท าหน้าที่ในการเผยแผ่ 

เ้านะ่องสาร ขา ดที มงา นที่ เ ข้ มแข็ ง เ พ่ือ
ช่วยกันท างานด้านเผยแผ่  

ช่องทางการสื่อสาร ควรให้ความรู้
ให้แก่พระนักเผยแผ่ที่จะท าหน้าที่
ในการเผยแผ่ และสร้างทีมงานที่
เข้มแข็ง 

เ้านผู้รับสาร ประชาชนผู้รับข้อมูลข่าวสาร 
ต้ อ ง มี คุ ณ ส ม บั ติ 
ความสามารถ ความช านาญ
ในการสื่อสาร การอ่าน การ
ฟัง  ก า ร ตีค ว า ม  ก า ร จั บ
ใจความส าคัญ  

ควรส่ งเสริ มให้ ป ระชา ชนผู้ รั บ
ข้อ มูลข่า วสาร  ควา มสามา รถ 
ความช านาญในการสื่อสาร การ
อ่าน การฟัง การตีความ การจับ
ใจ ความส า คัญ ในกา รรั บข้ อมูล
ข่าวสาร 

 ัากตารางท่ีจ3 พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามได้ปัญหาและข้อเสนอแนะ เก่ียวกับการ
บริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพ่ือส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน ดังนี้ 
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 เ้าน ผู้ส่ง สาร  คือ  พร ะนั กเผยแผ่ ข าดควา มรู้คว า มเข้ าใจที่ ถูก ต้อง ในกา ร เผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้แก่ประชาชน ผู้ส่งสารควรให้มีการฝึกอบรมความรู้ให้แก่พระนักเผยแผ่ที่จะท า
หน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่ประชาชน 
 เ้านสาร คือ พระนักเผยแผ่ขาดความรู้ด้านการเผยแผ่ค่อนข้างน้อยท าให้ พระนักเผยแผ่ข าด
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาให้แก่ประชาชน ด้านสารหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนาควรให้มีการฝึกอบรมความรู้ ให้แก่พระภิกษุที่จะท าหน้าที่ในการเผยแผ่ 
 เ้านะ่องสาร คือ ขาดทีมงานที่เข้มแข็งเพ่ือช่วยกันท างานด้านเผยแผ่ ช่องทางการสื่อสาร 
ควรให้ความรู้ให้แก่พระนักเผยแผ่ที่จะท าหน้าที่ในการเผยแผ่ และสร้างทีมงานที่เข้มแข็ง 
 เ้านผู้รับสาร คือ ประชาชนผู้รับข้อมูลข่าวสาร ต้องมีคุณสมบัติ ความสามารถ ความช านาญ
ในการสื่อสาร การอ่าน การฟัง การตีความ การจับใจความส าคัญ ควรส่งเสริมให้ประชาชนผู้รับข้อมูล
ข่าวสาร ความสามารถ ความช านาญในการสื่อสาร การอ่าน การฟัง การตีความ การจับใจความ
ส าคัญในการรับข้อมูลข่าวสาร 
 
ออิปรายผลการัิััย  

1. พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของคณะสงฆ์วัด
ประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพฯ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าพระสงฆ์ส่วนใหญ่มี
ความรู้ความการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นอย่างดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ (พระครูใบฎีกาชิตวัสส์ 
ธวชฺชโย (ทนนาน), 2555) ได้วิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตใน
สถานศึกษาอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษา พบว่า ประสิทธิภาพการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในสถานศึกษาอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากทุกข้อ  

2. พระสงฆ์ที่มีอายุ ต าแหน่งทางคณะสงฆ์ วุฒิการศึกษาแผนกสามัญศึกษา  วุฒิการศึกษา
แผนกนักธรรม และวุฒิการศึกษา แผนกเปรียญธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา โดยภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐานที่ต้ังไว้ แสดงให้เห็นว่า อายุ ต าแหน่งทางคณะสงฆ์ วุฒิการศึกษาแผนกสามัญศึกษา  วุฒิ
การศึกษาแผนกนักธรรม และวุฒิการศึกษา แผนกเปรียญธรรมส่งผลต่อระดับความคิดเห็นของ
พระสงฆ์ที่มีต่อเรื่องประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 
กรุงเทพฯ สอดคล้องกับงานวิจัยของ (พระมหาชัย วิชิโต (สืบศรี), 2556) ได้วิจัยเรื่อง  “บทบาทการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ ในอ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ” ผลการศึกษาพบว่า 
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของของประชนทั่วไปในอ าเภออุทัย ที่ มีต่อบทบาทการเผยแผ่ของ
คณะสงฆ์ ในอ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลโดยรวม กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีสถานภาพ อายุ อาชีพ วุฒิการศึกษา และอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทด้าน
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การเผยแผ่ของคณะสงฆ์ ในอ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน ซ่ึงยอมรับสมมติฐาน
ที่ต้ังไว้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3. พระสงฆ์ที่มีพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดย
ภาพรวม ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว้ แสดงให้เห็นว่า จ านวนพรรษา ไม่ส่งผลต่อระดับ
ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อเรื่องประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของคณะสงฆ์วัดประยุร
วงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพฯ สอดคล้องกับงานวิจัยของ (กัญก์วฬาภรณ์ กลิ่นนิ่มนวล, 2554) ได้วิจัย
เรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท 4” ผลการศึกษา
พบว่า พบว่า บุคลากรที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง และรายได้ ต่างกันมีทัศนะต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท 4  โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกันจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
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องค์คัามรู้ 
1)จองค์คัามรู้ท่ีไเ้รับัากการัิััย 
ผู้วิจัยได้น าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ดังนี้ 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เ้านผู้ส่งสาร 
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 

  

เ้านสาร 
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 

เ้านะ่องสาร 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

 

เ้านผู้รับสาร 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

ผลการสัมอาษณ์ สภาพทั่วไปในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นหน้าที่โดยตรงของพระสงฆ์สาวกของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า  
แต่ปัจจุบันนี้“พระสงฆ์”ผู้ท าหน้าที่เผยแผ่อบรมส่ังสอนพุทธศาสนิกชนในฐานะ “พระนักเผยแผ่”และ การเผยแผ่พุทธศาสนาในระยะหลังๆ 
มักจะเป็นการเผยแผ่โดยอาศัยโอกาสคือวันส าคัญทางพุทธศาสนา ปัญหา อุปสรรคในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประชาชนขาดความรู้ความ
เข้าใจพ้ืนฐานทางศีลธรรมการศึกษาทุกระดับไม่เน้น ศีลธรรม และพระพุทธศาสนาเผชิญกับบริโภคนิ ยม ข้อเสนอแนะในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา องค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารร่วมกับส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดโครงการสัมมนาพระนักเผยแผ่และ
ส่งเสริมให้มีการจัดต้ังศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

 

  

อาพท่ีจ1 องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 

 

ั.๑จเพ่ือศึกษาประสิทธิอาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ััเประยุรังศาัาสัรัิวารจกรุงเทพมวานคร 

สมมติฐานท่ีจ๑ 
พระสงฆ์ท่ีมีอายุ

ต่างกันมี
ประสิทธิภาพการ

เผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

แตกต่างกัน 
จึงยอมรับสมุติ
ฐานการวิจัย 

ั. จเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบคัามคิเเว็นของพระสงฆ์ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ััเประยุรังศาัา
สัรัิวารจกรุงเทพมวานคร 

เ้านผู้ส่งสาร 
ผู้ส่งสารควรให้มีการ

ฝึกอบรมความรู้ให้แก่พระนักเผย
แผ่ที่จะท าหน้าที่ในการเผยแผ่
พระพทุธศาสนาให้แก่ประชาชน 

เ้านสาร 
ด้านสารหลักธรรมใน

พระพุทธศาสนาควรให้มีการ
ฝึกอบรมความรู้ ให้แก่พระภิกษุที่
จะท าหน้าที่ในการเผยแผ ่

เ้านะ่องสาร 
ช่องทางการส่ือสาร ควรให้

ความรู้ให้แก่พระนักเผยแผ่ที่จะท า
หน้าที่ในการเผยแผ่ และสร้าง
ทีมงานที่เข้มแข็ง 

เ้านผู้รับสาร 
บุคคลผู้รับข้อมูลข่าวสาร ต้องมี

คุณสมบัติ ความสามารถ ความช านาญ
ในการสือ่สาร การอ่าน การฟัง การ
ตีความ การจบัใจความส าคัญ 

ั.๓จเพ่ือศึกษาปัญวาจอุปสรรคจและข้อเสนอแนะต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์  
ััเประยุรังศาัาสัรัิวารจกรุงเทพมวานคร 

สมมติฐานท่ีจ  
พระสงฆ์ท่ีมี

พรรษาต่างกันมี
ประสิทธิภาพการ

เผยแผ่
พระพุทธศาสนา 
ไม่แตกต่างกัน 

จึงปฏิเสธสมุติฐาน
การวิจัย 

 

สมมติฐานท่ีจ๓ 
พระสงฆ์ท่ีมี

ต าแหน่งทางคณะ
สงฆ์ต่างกัน มี

ประสิทธิภาพการ
เผยแผ่

พระพุทธศาสนา 
แตกต่างกัน 

จึงยอมรับสมุติ
ฐานการวิจัย 

 

สมมติฐานท่ีจ  
พระสงฆ์ท่ีมีวุฒิ
การศึกษาแผนก

สามัญศึกษาต่างกัน 
มีประสิทธิภาพการ

เผยแผ่
พระพุทธศาสนา 
แตกต่างกัน 

จึงยอมรับสมุติ
ฐานการวิจัย 

 

 

สมมติฐานท่ีจ๕ 
พระสงฆ์ท่ีมีวุฒิ
การศึกษาแผนก
นักธรรม ต่างกัน 
มีประสิทธิภาพ

การเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

แตกต่างกัน 

จึงยอมรับสมุติ
ฐานการวิจัย 

 

สมมติฐานท่ีจ๖ 
พระสงฆ์ท่ีมีวุฒิ
การศึกษา แผนก
เปรียญธรรม 
ต่างกัน มี

ประสิทธิภาพการ
เผยแผ่

พระพุทธศาสนา 
แตกต่างกัน 

จึงยอมรับสมุติ
ฐานการวิจัย 
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 ัากอาพท่ี 1 การศึกษาประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์วัดประยุร
วงศาวาสวรวิหาร  กรุงเทพฯ ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่ มีต่อประสิ ทธิภาพการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพฯโดยภาพรวม ดังรายละเอียดที่
แสดงตัวอย่างค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation =S.D.) พบว่า พระสงฆ์มี
ระดับกา รเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ วัดประยุรวงศาวาสวร วิหาร กรุงเทพฯ ด้า น
ประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน  อยู่ในระดับ เพ่ือพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า ด้านผู้รับสาร มีค่าเฉลี่ยมากกว่าด้านอ่ืนๆ คือ ด้านสาร ด้านช่องสาร และด้านผู้ส่งสาร
ตามล าดับ 
 การศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพฯ ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า พระสงฆ์ที่ มีพรรษา
ต่างกัน มีประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนา แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย พระสงฆ์ที่มีอายุต่างกัน  มีต าแหน่ง
ทางคณะสงฆ์ต่างกัน มีวุฒิการศึกษาแผนกสามัญศึกษาต่างกัน วุฒิการศึกษาแผนกนักธรรม ต่างกัน  มี
วุฒิการศึกษา แผนกเปรียญธรรม ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว้ 
 การศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์วัด
ประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพฯ 
 ปัญหา อุปสรรคด้านผู้ส่งสาร พระนักเผยแผ่ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้แก่ประชาชน ข้อเสนอแนะ ผู้ส่งสารควรให้มีการฝึกอบรมความรู้ให้แก่พระนักเผย
แผ่ที่จะท าหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่ประชาชน 
 ปัญหา อุปสรรคด้านสาร พระนักเผยแผ่ขาดความรู้ด้านการเผยแผ่ค่อนข้างน้ อยท าให้ พระ
นักเผยแผ่ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาให้แก่ประชาชน ข้อเสนอแนะ 
ด้านสารหลักธรรมในพระพุทธศาสนาควรให้มีการฝึกอบรมความรู้  ให้แก่พระภิกษุที่จะท าหน้าที่ใน
การเผยแผ่ 
 ปัญหา  อุปสรรคด้านช่องสาร  ขาดทีมงานที่ เข้มแข็งเ พ่ือช่ วยกันท างา นด้านเผยแผ่ 
ข้อเสนอแนะ ช่องทางการสื่อสาร ควรให้ความรู้ให้แก่พระนักเผยแผ่ที่จะท าหน้าที่ในการเผยแผ่ และ
สร้างทีมงานที่เข้มแข็ง 
 ปัญหา อุปสรรคด้านผู้รับสาร ด้านผู้รับสารประชาชนผู้รับข้อมูลข่าวสาร ต้องมีคุณสมบัติ 
ความสามารถ ความช านาญในการสื่อสาร การอ่าน การฟัง การตีความ การจับใจความส าคัญ 
ข้อเสนอแนะ ควรส่งเสริมให้ประชาชนผู้รับข้อมูลข่าวสาร ความสามารถ ความช านาญในการสื่อสาร 
การอ่าน การฟัง การตีความ การจับใจความส าคัญในการรับข้อมูลข่าวสาร 
 ประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพฯ 
ด้านสภาพทั่วไป คือการเผยแผ่หลักพระพุทธธรรม หรือการปลูกฝังอบรมให้พุทธศาสนิกชนเป็นคนดีมี
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ศีลธรรมและประพฤติดีปฏิบัติชอบนั้น มักจะเป็นการเผยแผ่โดยอาศัยโอกาสคือวันส าคัญทางพุทธ
ศาสนา และประเพณีประจ าปีของวัดเท่านั้น ซ่ึงการด าเนินการเช่นนี้ถูกมองว่าเป็นพุทธศาสนาเชิงรับ
มากกว่าเชิงรุก ปัจจุบันกระแสข่าวและสภาพปัญหาบางประการได้เป็นกระแสกระทบกระเทือนต่อ
พระพุทธศาสนาในประเทศไทยอย่างรุนแรง ซ่ึงเป็นผลมาจากกระแสความหลงใหลในวัตถุนิยม 
บริโภคนิ ยม พร้อมวัฒนธรรมที่ท า ลายควา มเป็นไทยจากทางตะวัน ตกและอ่ืนๆ  กา รเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ถือว่าเป็นงานหลักและหน้าที่โดยตรงของพระสงฆ์ทุกรูปที่ ต้องอบรมสั่งสอน
ประชาชนแต่ปัจจุบันนี้พระสงฆ์ผู้ท าหน้าที่เผยแผ่หลักพุทธธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นมีค่อนข้าง
จ ากัด ไม่เพียงพอต่อความต้องการของสังคมยุคข้อมูลข่าวสารที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
 ประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพฯ 
ด้านปัญหาและอุปสรรค คือประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานทางศีลธรรม การศึกษาทุกระดับ
ไม่เน้นศีลธรรม สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ความเจริญและวัฒนธรรมตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาสู่
สังคมประชาชนเป็นจ านวนมากที่ยังเชื่อโชคลาง ของขลัง วัตถุมงคล และสิ่งศักด์ิสิทธิ์ โดยหวังว่าสิ่ง
เหล่านี้จะบันดาลความโชคดี ความร่ ารวย ความส าเร็จแก่เขาได้ และพระสงฆ์และสถาบันยังไม่มีการ
วิจัยประเมินผลการเผยแผ่ธรรมะ เพ่ือปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของสังคมปัจจุบันหรือ
พ้ืนฐาน 
 ประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพฯ 
ด้านข้อเสนอแนะ คือควรจัดโครงการสัมมนาพระนักเผยแผ่ ที่ผ่านฝึกอบรมหลักสูตรวิชาการเทศนา
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร จากหน่วยงานที่จัดฝึกอบรมพระนักเทศน์ นักเผยแผ่ ครูพระสอนศีลธรรม
พระพุทธศาสนาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและกรมการศาสนา เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีอุดมการณ์ ความรู้  ความสามารถมีทักษะ
และวิธีการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปอบรมสั่งสอนประชาชนให้น าไปประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบสัมมาชีพ และด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข สอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเป็น
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันระดมความคิดช่วยพัฒนาวิชาการด้านการเผยแผ่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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2)จองค์คัามรู้ท่ีไเ้สังเคราะว์ัากงานัิััย 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ัากอาพท่ี 2 การศึกษาประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์วัดประยุร

วงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพฯ  
 Input (การน าเข้า) ประกอบด้วย ผู้ส่งสาร (Source) เป็นผู้ท าหน้าที่ส่งสารผ่านช่องทางหนึ่ง

ไปยังผู้รับสาร ผู้ส่งสารจึงมีบทบาทในการชี้น าว่าพฤติกรรมการสื่อสาร ผู้ส่งสารอาจเรียกผู้ เข้ารหัสคือ
ผู้ที่รับผิดชอบในการน าความคิดของผู้ริเริ่ม ความคิดหรือแหล่งสารส่งไปยังผู้ที่ ต้องการจะสื่อสารด้วย 
การสื่อสารส่วนบุคคลอาจเป็นไปแบบของการปกปิด สาร (Message) การสื่อสารมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
มุ่งให้เกิดผลทางจิตใจหรืออารมณ์มุ่งเน้นให้ผู้รับสารคล้อยตามเพ่ือเสนอหรือชักจูงใจให้ กระท าและ
ตัดสินใจ เพ่ือแจ้งให้ทราบการท าการสื่อสาร ผู้ท าการสื่อสารควรมีความต้องการที่จะบอกกล่าวหรือ
ชี้แจงข่าวสาร เรื่องราว เหตุการณ์ ช่องสาร(Channel)ต้องอาศัยสื่อให้ท าหน้าที่น าสารไปยังผู้รับสาร 

ผู้ส่งสาร (Source) 

 

ผู้รับสาร (Receiver) 

อาพท่ีจ2 องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 

 

P = วางแผนจัดโครงการ นัดประชุม
คณะกรรมการที่เกียวข้อง 
D = จัดอบรมถวายความรู้ลักษณะและ
คุณสมบัติที่ดีของสารที่ดีให้กับพระนักเผย
แผ่ 
C = ประเมินผลการด าเนินงาน 
A = จัดท ารายงานเสนอผู้บังคับบัญชา 

Output 

(ผลผลิต)

Outcome 

(ผลลัพธ์)P= มีการวางแผนในการจักโครงการ
และจัดประชุมคณะกรรมการ 
D = จัดอบรมถวายความรู้แก่พระนัก
เผยแผ่ 
C = มีการประเมินผลการด าเนินการ 
A = จัดท ารายงานเสนอผู้บังคับบัญชา 

 

มีโครงการอบรม
พระนักเผยแผ่ท่ี

ชัดเจน 
 

พระนักเทศน์มีทักษะ
ในการแสดงธรรม
ตามภูมิความรู้ 

 

Input 

(การน าเข้า)

Process 

(กระบวนการ) 

มีคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

 

พระนักเทศน์ มี
เนื้อหาสารธรรม และ

ส่ือท่ีจะใช้แสดง 
 

P = วางแผนจัดโครงการ นัดประชุม
คณะกรรมการท่ีเกียวข้อง 
D = จัดท าสื่อในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 
C = ประเมินผลการด าเนินงาน 
A = จัดท ารายงานเสนอผู้บังคับบัญชา 

 

มีกิจกรรมรองรับนัก
เผยแผ่ 

มีการจัดสร้างทีมงาน
เผยแผ่ผ่านส่ือสังคม

ออนไลน์ 

P = วางแผนจัดโครงการ นัด
ประชุมคณะกรรมการที่เกียวข้อง 
D = ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้
ประชาชนร่วมกิจกรรม 
C = ประเมินผลการด าเนินงาน 
A = จัดท ารายงานเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

ทราบแนวทางใน
การพัฒนาโครงการ 

ประชาชนได้รับการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาอย่าง
ชัดเจนและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้อย่างมี
คุณประโยชน์ต่อสังคม
และชุมชน 

S 
M 
C 
R 

สาร (Message) 

ช่องสาร(Channel) 

ประสิทธิอาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ 
ััเประยุรังศาัาสัรัิวารจกรุงเทพมวานคร 
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โดยทั่วไปแล้วสารที่ถูกผู้ส่งสารถ่ายทอดไปยังผู้รับสารจะเข้าไปสู่ร ะบบการรับรู้ของมนุษย์ ผู้รับสาร 
(Receiver)บุคคลผู้รับข้อมูลข่าวสาร ต้องมีคุณสมบัติ ความสามารถ ความช านาญในการสื่อสาร การ
อ่าน การฟัง การตีความ การจับใจความส าคัญของผู้รับสาร ซ่ึงสิ่งเหล่านี้ มีผลต่อการท าความเข้าใจ 
ความสามารถความช านาญในการอ่านหรือการฟังของบุคคลนั้นจะแตกต่างกันไปตามระดับความรู้ 
ประสบการณ์ และสติปัญญาของแต่ละบุคคล 

 Process (กระบวนการ) ประกอบด้วย ด้านผู้ส่งสาร (Source) คือ P= มีการวางแผนในการ
จักโครงการและจัดประชุมคณะกรรมการ D = จัดอบรมถวายความรู้แก่พระนักเผยแผ่  C = มีการ
ประเมินผลการด าเนินการ และ A = จัดท ารายงานเสนอผู้บังคับบัญชา ด้านสาร (Message) คือ P = 
วางแผนจัดโครงการ นัดประชุมคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง  D = จัดอบรมถวายความรู้ลักษณะและ
คุณสมบัติที่ดีของสารที่ดีให้กับพระนักเผยแผ่ C = ประเมินผลการด าเนินงาน และ A = จัดท ารายงาน
เสนอผู้บังคับบัญชา ด้านช่องสาร(Channel) คือ P = วางแผนจัดโครงการ นัดประชุมคณะกรรมการที่
เก่ียวข้อง D = จัดท าสื่อในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  C = ประเมินผลการด าเนินงาน  และ A = 
จัดท ารายงานเสนอผู้บังคับบัญชา ด้านผู้รับสาร (Receiver) คือ P = วางแผนจัดโครงการ นัดประชุม
คณะกรรมการที่เก่ียวข้อง D = ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนร่วมกิจกรรม C = ประเมินผลการ
ด าเนินงาน และA = จัดท ารายงานเสนอผู้บังคับบัญชา 

 Outcome (ผลลัพธ์) ประกอบด้วยมีโครงการอบรมพระนักเผยแผ่ที่ชัดเจน มีคณะกรรมการ
ด าเนินงาน มีกิจกรรมรองรับนักเผยแผ่ และทราบแนวทางในการพัฒนาโครงการ  

 Outcome (ผลลัพธ์) ประกอบด้วย ด้านผู้ส่งสาร พระนักเทศน์มีทักษะในการแสดงธรรมตาม
ภูมิความรู้ มีทัศคติที่ดีต่อผู้รับฟังธรรมะอย่างมีสติ มีความรู้ เก่ียวกับสภาพสังคมและชุมชนในพ้ืนที่
อย่างดี มีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม และมีวัฒนธรรมการเผยแผ่ที่ มีการพัฒนาการในยุคโลกาภิ
วัตน์ ด้านสารพระนักเทศน์ มีเนื้อหาสารธรรม และสื่อที่จะใช้แสดง พระนักเทศน์บรรยายเรื่องจริงที่ มี
อยู่ในชีวิตประจ าวันหรือในพระไตรปิฎก พระนักเทศน์บรรยายเรื่องที่เป็นประโยชน์ แก่ประชาชน แก่
ชุมชน แก่ประเทศชาติ พระนักเทศน์พิสูจน์ได้ด้วยการพูดให้ฟังท าให้ดู อยู่ให้เห็ นเย็นให้ได้สัมผัส และ
พระนักเทศน์มีความกระจ่างแจ้งในใจในสารที่ได้ฟัง ด้านช่องสาร พระนักเทศน์ มีความรู้ในการ
น าเสนอธรรมผ่านวิทยุกระจายเสียง พระนักเทศน์มีความช านาญในการน าเสนอธรรมผ่านโทรทัศน์ 
พระนักเทศน์มีการเผยแผ่เชิงรุก โดยการผลิตซีดีเป็นสื่อธรรมแจกจ่ายให้ถึ งชุมชน พระนักเทศน์มี
ความรู้ในการใช้โทรศัพท์ติดต่อประสานงานการเผยแผ่เชิงรุกและเชิงรับในพ้ืนที่ และมีการจัดสร้าง
ทีมงานเผยแผ่ผ่านอินเตอร์เน็ตในยุคโลกาภิวัตน์ ด้านผู้รับสาร ประชาชนได้ทราบหลักการปฏิบัติงาน
การเผยแผ่ของพระนักเทศน์ ประชาชนได้รับการแสดงพระธรรมเทศนา ของพระนักเทศน์และน าไป
ประยุกต์ใช้อย่างมีคุณประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน ประชาชนมีความแจ่มแจ้งชัดเจนในเรื่องที่ฟัง 
เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการเป็นชาวพุทธ ประชาชนได้รับรสพระธรรมที่พระนักเทศน์ได้แสดง 
บรรยายผ่านระบบเทคโนโลยี เช่น วิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น และประชาชน ได้ทราบ
หลักการปฏิบัติงานเผยแผ่ของพระนักเทศน์ 
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ข้อเสนอแนะจ  
1.จข้อเสนอแนะในเะิงนโยบาย 
1) ควรมีการก าหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงานของพระนักเผยแป่ให้มีความชัดเจน เช่น 

แผนการท างานเป็นทีมนโยบายเผยแผ่เชิงรุก รวมทั้งน าแผนปฏิบัติการไปวิเคราะห์หาจุดอ่อน  จุดแข็ง 
โอกาส และอุปสรรคเพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนางานเผยแผ่ในอนาคต 

2) ควรมีการจัดประชุมสัมมนา และพัฒนาเทคนิคการเผยแผ่พุทธธรรมที่ทันสมัย  มีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างพระนักเผยแผ่ด้วยกัน ทั้งระหว่างอ าเภอ จังหวัด หรือสายงานพระ
นักเผยแผ่ที่เก่ียวข้อง  

 2.จข้อเสนอแนะในเะิงปฏิบัติ 
 1) ควรจัดท าหลักสูตรที่เอ้ืออ านวยต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือให้การ

ปฏิบัติงานของพระนักเผยแผ่ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น 
 2) ควรสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรที่ดูแลพระนักเผยแผ่ โดยการสร้างระบบเครือข่ายการ

เผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในแต่ละจังหวัด เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ ดีเก่ียวกับการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาซ่ึงกันและกัน 

 3) มหาวิทยาลัยสงฆ์ร่วมกับองค์กรคณะสงฆ์และหน่วยงานควรสนับสนุน  และหาแนว
ทางการจัดต้ังสถาบันหรือวิทยาลัยพระนักเผยแผ่ เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านงานเผยแผ่  พระศาสนาใน
ต่างประเทศ จัดต้ังคณะกรรมการบริหารกิจการพระนักเผยแผ่  

 4) พระนักเผยแผ่ต้องศึกษาทั้งภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม เพ่ือขยายงานให้มากขึ้น  ซ่ึงจะท า
ให้เกิดความองอาจและสามารถที่จะอธิบายธรรมะให้กับชาวต่างชาติได้ ขณะเดียวกัน  ควรมีการสร้าง
เครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบที่หลากหลายผ่านสื่อเทคโนโลยี Internet วิทยุหรือ
โทรทัศน์  ส่งเส ริมสนับสนุนกา รแลกเปลี่ยนข้ อมูลแนวปฏิบัติที่ ดีเก่ีย วกับรูปแบบกา รเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

3.จข้อเสนอเพ่ือการัิััยครั้งต่อไป 
ผลการวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวา

สวรวิหาร กรุงเทพฯ” ผู้วิจัยขอเสนอแนะในส่วนที่สามารถต่อยอดจากงานวิจัยฉบับนี้ดังนี้ 
1) ควรศึกษาเก่ียวกับ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในพ้ืนที่อ่ืน 
2) ควรศึกษาเก่ียวกับ แนวทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
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ผลสัมฤทธ์ิัากการปฏิบัติธรรมของประะาะนท่ีััเมเวยงคณ์ 
ัังวััเพระนครศรีอยุธยา* 

ACHIEVEMENT FROM DHARMMA PRACTICE OF THE PEOPLE AT 
WAT MAHEYONG, PRANAKHON SI AYUTTHAYA PROVINCE 

พระทรงศักเิ์จถิรธมฺโม 
Phra Songsak Thirathammo 

E-mail: 2503songsak@gmail.com 
 
บทคัเย่อจ  

บทความนี้เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็น เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน และศึกษา
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี พบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการ
วิจัย ปัญหา อุปสรรค คือ ประชาชนละเลยในการรักษาศีล ดังนั้น ควรน าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
เกิดคานิยมในการรักษาศีลหา เพ่ือใหเกิดการแกไขปญหาสังคมรวมกันอยางยั่งยืน 
ค าส าคัญ: ผลสัมฤทธิ์; การปฏิบัติธรรม; ประชาชน. 
 
Abstract  

This article was to study the level of people’s opinions, and to compare the 
people’s opinion and problems, obstacles and problems, To study problems, 
obstacles and recommendations for the Achievement from Dharmma Practice of the 
People at Wat Maheyong, Pranakhon Si Ayutthaya Province, using Mixed Methods. 
Level of people’s opinions on the Achievement from Dharmma Practice of the 
People at Wat Maheyong, Pranakhon Si Ayutthaya Province, by overall, were at 
middle level. Based on different is not found to be different rejecting the research 
hypothesis. Problems and obstacles there was the people ignores observing 5 
precepts and organization Suggestions were there should be observing 5 precepts 
integrated with daily life to enhance 5 precepts observation values to solve social 
problems sustainably. 
Keywords: Achievement; Dharmma Practice; People. 
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บทน า  
ผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรม ศีล สมาธิ ปัญญา คือ ความส าเร็จเกิดจากเหตุจากประโยชน์

ที่ได้จากการปฏิบัติธรรม ศีล สมาธิ ปัญญา การปฏิบัติธรรมจึงเป็นเหตุให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ประชาชน
เป็นเหตุให้มาปฏิบัติธรรม ประชาชนมีความทุกข์มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นเหตุให้เข้ามาปฏิบัติ
ธรรม ปฏิบัติธรรมที่วัดที่เป็นส านักปฏิบัติธรรมที่เปิดโอกาสให้มาปฏิบัติธรรม ประชาชนที่มีทุกข์ที่
ไม่ได้หาทางออกด้วยการเข้าวัดปฏิบัติธรรมก็มักจะหาทางออกด้วยการฆ่าตัวตาย ด้วยไม่รู้ถึงการ
ปฏิบัติธรรมที่ส านักปฏิบัติธรรมแล้วมีความสุขสู่ความพ้นทุกข์ จึงเป็นเหตุแห่งการเผยแผ่ผลสัมฤทธิ์
เม่ือปฏิบัติธรรมแล้วมีความสุขสู่ความพ้นทุกข์ตลอดถึงการท าวิจัย เพ่ือผลสัมฤทธิ์ ถึงซ่ึงความสุข  
สู่ความพ้นทุกข์ ดังในหลักหรือแก่นของพระพุทธศาสนา ประกอบไปด้วย ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ คือเล่า
เรียนแล้วน ามาปฏิบัติเม่ือน าปฏิบัติแล้วย่อมเกิดผลสัมฤทธิ์ (ผลสัมฤทธิ์นั้นจะเป็นไปตามการปฏิบัติ
ของแต่ละบุคคล สู่ความพ้นทุกข์ ถึงซ่ึงความสุข มากน้อยแตกต่างกัน) หมายความว่า ปฏิบัติธรรมตาม
ค าสอนในพระพุทธศาสนาในหลักใหญ่ 3 ข้อคือ ศีล สมาธิ ปัญญา ไม่ท าความชั่วท้ังปวงเป็นศีล ท าแ ต่
ความดีเป็นสมาธิ ท าใจของตนให้สะอาดบริสุทธ์ิเป็นปัญญา เพ่ือสู่ผลสัมฤทธิ์ คือ มรรค ผล นิพพาน 
ความพ้นทุกข์ภาวะที่เป็นสุขสูงสุด เป็นที่สุด ถึงแม้ว่าจะไม่ถึงที่สุดแต่ก็น าไปสู่ถึงซ่ึงความสุขสู่ความพ้น
ทุกข์ในการด ารงชีวิตในชีวิตประจ าวัน ด้วยการเจริญสติปัฏฐาน 4 โดยย่อคือการมีสติใน กาย เวทนา 
จิต ธรรม เม่ือจิตเข้าสู่ความสงบ เป็นสมาธิ (สมถกรรมฐาน) เม่ือจิตเข้าสู่ปัญญาพิจารณา กาย เวทนา 
จิต ธรรม เป็นของ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา เป็นปัญญา (วิปัสสนากรรมฐาน) เม่ือจิตเข้าสู่
วิปัสสนาก็จะด าเนินไปตามล าดับวิปัสสนาญาณ 16 สู่ มรรค ผล นิพพาน  

ส านักปฏิบัติธรรม ในปัจจุบันจะเป็นวัดที่มหาเถรสมาคมยกขึ้นให้เป็นส านักปฏิบัติธรรม
ประจ าจังหวัด โดยมีส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้รับสนองด าเนินงานของมหาเถรสมาคม 
โดยมีการจัดบวชเนกขัมมภาวนา โดยปฏิบัติกิจวัตรข้อปฏิบัติของวัดส านักปฏิบัติธรร มนั้นๆ ได้แก่ 
บวชเนกขัมมะถือศีล 8 นุ่งขาวห่มขาวไม่ปลงผม ท าวัตรสวดมนต์เช้า - เย็น ฟังธรรม เดินจงกรม  
นั่งกรรมฐาน กวาดลานวัด-ท าความสะอาดวัด สอนปฏิบัติกรรมฐานตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตรของ
คณะสงฆ์ไทย ซ่ึงในแต่ละส านักฯ ก็จะมีอุบายการสอนในเบื้องต้นที่แตกต่างกัน เช่น ก าหนดภาวนาว่า 
พุทโธ หรือ ก าหนดภาวนาว่า ยุบหนอ พองหนอ เป็นต้น ซ่ึงอยู่ในแนวทางหลักมหาสติปัฏฐานสูตร
การปฏิบัติธรรมเป็นการเจริญ ศีล สมาธิ ปัญญา ให้เกิดมีขึ้น ซ่ึงผลสัมฤทธิ์ ก็จะเป็นไปตามก าลัง
ตามล าดับการปฏิบัติของแต่ละคน ถ้าผู้ปฏิบัติไม่มีศีลการปฏิบัติก็จะไม่สา มารถด าเนินสู่สมาธิปัญญา
ได้ ถ้าผู้ปฏิบัติไม่มีสมาธิก็จะไม่สามารถด าเนินสู่ปัญญาได้ แต่ถ้าผู้ปฏิบัติเคยท าความเพียรศีลสมาธิ
สะสมบุญบารมีมาแต่อดีตชาติจนแก่กล้าแล้วก็จะเป็นอุปนิสัยสืบมาถึงชาติปัจจุบันเจริญวิปัสสนาอย่าง
เดียวเข้าสู่วิปัสสนาญาณได้  

วัดมเหยงคณ์ เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปฏิบัติธรรม
ด้วยการรับประชาชนที่เดินทางมา บวชเนกขัมมะถือศีล 8 นุ่งขาวห่มขาวไม่ปลงผม ท าวัตรสวดมนต์
เช้า - เย็น ฟังธรรม เดินจงกรม นั่งกรรมฐาน กวาดลานวัด-ท าความสะอาดวัด สอนปฏิบัติกรรมฐาน
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หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563

218: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

ตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตรของคณะสงฆ์ไทย สรุปก็คือ ศีล สมาธิ ปัญญา นั่นเอง ได้ด าเนินการ
พัฒนาวัดให้เกิดความสัปปายะในการปฏิบัติธรรม ตามหลักสัปปายะ 7 ได้แก่ 1) อาวาสสัปปายะที่อยู่
เหมาะสม ผู้คนไม่พลุกพล่านจนเกินไป 2) โคจรสัปปายะ มีที่หาอาหารเหมาะสม  3) ภัสสสัปปายะ 
การพูดคุยที่เหมาะสม 4) ปุคคลสัปปายะ บุคคลที่เหมาะกัน 5) โภชนสัปปายะ อาหารที่เหมาะกัน 6) 
อุตุสัปปายะ ดินฟ้าอากาศธรรมชาติที่เหมาะสม 7) อิริยาปถสัปปายะ อิริยาบถที่เหมาะสม  

ประชาชนที่เข้าวัดปฏิบัติธรรม ได้แก่ บุคคลที่มีศรัทธาท าความเพียรใน ศีล สมาธิ ปัญญา 
เป็นบุคคลที่ใส่ใจเข้าวัดปฏิบัติธรรมอยู่แล้ว บุคคลที่มีความทุกข์ ที่ไม่ได้หาทางออกโดยเข้าวัดปฏิบัติ
ธรรม เพราะส่วนใหญ่ยังไม่รู้ถึงผลสัมฤทธิ์จากกาปฏิบัติธรรมแล้วมีความสบายใจมีความสุขขึ้น และยัง
ไม่รู้จักวัดส านักปฏิบัติธรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดได้ จึงมีความสนใจ 
เพ่ือที่จะเผยแผ่สื่อถึงผลสื่อถึงการชักชวนผู้มีความไม่สบายใจมีทุกข์เข้าวัดปฏิบัติธรรม และเพ่ือการวัด
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จึงด าเนินการวิจัยผลสัมฤทธิ์
จากการปฏิบัติธรรมแล้วมีผลในพ้ืนฐาน ด้วยพระบรมศาสดาทรงห้ามพูดอวดคุณที่ไม่ มีในตนแม้มีจริง
ก็ห้าม ผลในพ้ืนฐานที่ประชาชนทั่วไปจะพึงมีพึงได้ที่ เข้าใจง่ายคือ มีความสบายใจมีความสุขขึ้น  
ในด้าน ศีล สมาธิ ปัญญา จึงได้ท าการวิจัย เรื่องผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัด  
มเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
ััตถุประสงค์การัิััย  

1. เพ่ือศึกษาสภาพผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมที่
วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

3. เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ที่ มีต่อผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของ
ประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
ัิธีเ าเนินการัิััย  

การวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ประกอบด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิง
ลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 8 รูปหรือคน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสัมภาษณ์ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
การบันทึกเสียงและจดบันทึกด้วยตนเอง  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาเชิง
พรรณนา เรียบเรียงและจ าแนกอย่างเป็นระบบ นอกจากนั้นยังท าการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเป็นการ
วิจัยเชิงส ารวจ จากแบบสอบถาม ซ่ึงมีค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ 0.845 ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วนจากประชากรจากจาก ประชาชนผู้มาปฏิบัติธรรมที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ได้กลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษา ได้แก่ กลุ่มผู้ประชากรจากจากประชาชนผู้มาปฏิบัติ
ธรรมที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มาจากการเปิดตารางของ Taro Yamane จ านวน 
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2,000 คน เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่ครอบคลุมจึงใช้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 333 คนวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
ผลการัิััย  

 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง“ผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา” สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็น
เพศหญิง จ านวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 73.27 มีอายุ 46 ปีขึ้นไป จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 
32.73 มีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 52.25 มีอาชีพข้าราชการ
จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 45.05  

2) ระดับความคิดเห็นของพระภิกษุ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง  

3) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ คือ 
อายุ พรรษา ต าแหน่งทางคณะสงฆ์ วุฒิการศึกษา แผนกสามัญศึกษา วุฒิการศึกษา แผนกนักธรรม 
วุฒิการศึกษา แผนกบาลี พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีอายุต่างกัน และมีอาชีพต่างกัน มีความ
คิดเห็น ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น
แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว้ 

4) ข้อเสนอแนะ พบว่า 1) ควรน าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เกิดคานิยมในการรักษาศีลห า 
เพ่ือใหเกิดการแกไขปญหาสังคมรวมกันอยางยั่งยืน 2) ควรมีการจูงใจการพัฒนากิจกรรมอบรมพัฒนา
ให้เด็กและเยาวชนให้เป็น ผู้มีศีล 5 3) ควรเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นผู้ที่ส ารวมระวังในศีล 5 มากยิ่งขึ้น 
4) ควรน าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เกิดคานิยมในการรักษาศีลห า เพ่ือให เกิดการแก ไขปญหา
สังคมรวมกันอยางยั่งยืน 5) ควรมีการจูงใจการพัฒนากิจกรรมอบรมพัฒนาให้เด็กและเยาวชนให้เป็น 
ผู้มีศีล 5 6) ควรเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นผู้ที่ส ารวมระวังในศีล 5 มากยิ่งขึ้น  7) ควรจัดกิจกรรมการ
ปฏิบัติธรรมเพ่ือเจริญทางด้านปัญญา 8) ควรพิจารณาสิ่งมากระทบในการรับรู้อารมณ์ต่างๆ ที่ เกิดทาง
ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ 9) ควรใช้ปัญญาในการมีความยั้งคิดและหยุดการปรุงแต่ง ฝึกใจให้รู้ เท่า
ทันไม่หลงหรือไม่ คล้อยตามอารมณ์ในเรื่องนั้นๆ 
 
ออิปรายผลการัิััย  

1. ประชาชนมีความคิดเห็นต่อผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางสอดคล้องกับงานวิจัยของ  พระมหา
สุริยันต์ บุญยอด และสุวัฒน์ เงินฉ ่า, (2555) ได้วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของผ้ปฏิบัติธรรมเนกขัมม
บารมีวัดปัญญานันทาราม ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี”พบว่า วิธีการปรับ
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หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563

220: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับงานวิจัยนี้ 4 ด้าน คือ 1) ด้านกาย 2) ด้าน วาจา 3) ด้าน
ความคิด และ 4) ด้านอารมณ์ สตรีผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้งหมด มีความรู้และความ เข้าใจในการปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐาน 4 ได้อย่างถูกต้อง และสามารถน ามา เป็นการปฏิบัติธรรมที่
เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินชีวิตประจ าวันและใช้ได้ในชีวิตจริง มีสติ จดจ่อต่อเนื่อง โดยมีการปฏิบัติ
อย่างจริงจังและสม่ าเสมอ เม่ือมีเหตุการณ์ต่างๆ มากระทบ อายตนะทั้ง 6 สตรีผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
สามารถก าหนดสติระลึกรู้ได้ทันปัจจุบัน มีการคิดตริตรอง และพิจารณาสิ่งมากระทบในการรับรู้
อารมณ์ต่างๆ ที่เกิดทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ และ สามารถใช้ปัญญาในการมีความยั้งคิดและ
หยุดการปรุงแต่ง ฝึกใจให้รู้เท่าทันไม่หลงหรือไม่ คล้อยตามอารมณ์ในเรื่องนั้นๆ รวมทั้งแก้ปัญหา
ต่างๆ ได้ดีขึ้น และสามารถลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ได้ทั้งหมด สอดคล้องกับสตรีกลุ่มตัวอย่างที่ เป็น
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับพฤติกรรม ที่ไม่พึงประสงค์ พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยที่แสดงระดับพฤติกรรม
ที่สอดคล้องกับงานวิจัยในด้าน กาย วาจา ความคิด และอารมณ์ ก่อนการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
อยู่ในระดับปานกลาง 

2. ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกัน และมีความคิดเห็นต่อผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบั ติธรรมของ
ประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว้แสดงให้เห็นว่า การศึกษาส่งผลต่อระดับความคิดเห็นของ
ประชาชนที่ มีต่อ เรื่องผลสั มฤทธิ์ จากการปฏิบัติธ รรมของประชา ชนที่ วัดมเหยง คณ์ จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา สอดคล้องกับงานวิจัยของ รักษิณา ทับทิมไสย, (2555) ได้วิจัยเรื่อง “การตัดสินใจ
เข้าปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรีของพุทธศาสนิกชนอายุระหว่าง 20 – 70 ปี”ผลการวิจัย
พบว่า การเปรียบเทียบการตัดสินใจไปปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวัน จ าแนกตาม เพศอายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้ และสถานภาพ พบวา ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ แตกต่างกนมี การตัดสินใจเพ่ือไป
ปฏิบัติธรรมไม่แตกต่างกนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 

3. ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีอายุต่างกัน และมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความสัมพันธ์
ผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่แตกต่างกัน 
จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย แสดงให้เห็นว่า เพศ อายุ อาชีพไม่ส่งผลต่อระดับความคิดเห็นของ
ประชาชนที่ มีต่อ เรื่องผลสั มฤทธิ์ จากการปฏิบัติธ รรมของประชา ชนที่ วัดมเหยงคณ์ จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมานัส ฐานิสฺสโร (อุ่นเรือน), (2555) ได้วิจัยเรื่อง 
“การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการเข้าปฏิบัติธรรมในส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด
ราชบุรี แห่งที่ 18” ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการเข้า
ปฏิบัติธรรมในส านักปฏิบัติ ธรรมประจ าจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 18 จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 
พบว่า สถานภาพส่วนบุคคล ด้านเพศ, อายุ, อาชีพ และระดับการศึกษาของประชาชน มีผลท าให้
ความพึงพอใจของประชาชนต่อ การเข้าปฏิบัติธรรมในส านักปฏิบัติธรรม ประจ าจังหวัดราชบุรี แ ห่งที่ 
18 โดยภาพรวม ไม่แตกต่าง กัน ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ัง 
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อาพท่ี 1 องค์ความรู้จากการวิจัย 

เ้านศีล 
 -สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของััเไเ้ 
 -เข้าใัวลักการและัิธีการในการรักษาศีลเป็นอย่างเี 
 -ตั้งใัและประพฤติศีลอย่างเคร่งครัเ 
 -เว็นคุณค่าและประโยะน์ัากการรักษาศีล 
 -มีคัามสุขัากการรักษาศีล 

เ้านสาธิ 
 -สามารถฝึกสมาธิไเ้ตามก าวนเระยะเัลาท่ีทางััเ
ก าวนเไั้ 
 -มีัิตท่ีสงบและและตั้งมั่นเพ่ิมมากขึ้น 
 -สามารถก าวนเรู้เท่าทันัิตของตนเองจ (ไม่ฟุ้งซ่าน) 
 -ในขณะปฏิบัติธรรมเกิเสมาธิะั่ัขณะจั ันัะแน่ัแน่ 
 -สามารถข่มนิัรณ์ท่ีเกิเขึ้นไเ้เะ่นกามจคิเร้ายจฟุ้งซ่านจ
ลังเลสงสัย 

เ้านปัญญา 
 -มีสติระลึกรู้กายจใัจเะ่นจกายเคลื่อนไวัใัรับรู้ 
 -เข้าใักฎของพระไตรลักษณ์จ(สังขารไม่เท่ียงจเป็นทุกข์จ
เป็นอนัตตา) 
 -มีปัญญาเกิเัากการฟัง 
 -มีปัญญาเกิเัากการคิเพิัารณาตริตรองใคร่ครัญธรรม 
 -มีปัญญาเกิเัากการปฏิบัติธรรม 

ผลสัมฤทธิ์ัากการปฏิบัติธรรมของประะาะนท่ีััเมเวยงคณ์ 
ัังวััเพระนครศรีอยุธยา 
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 ประชาชนมีความคิดเห็นต่อผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านศีล(การรักษากายาวาจาให้เรียบร้อย) ดังนี้  สามารถปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของวัดได้ เข้าใจหลักการและวิธีการในการรักษาศีลเป็นอย่างดี มีความต้ังใจและประพฤติ
ศีลอย่างเคร่งครัด เห็นคุณค่าและประโยชน์จากการรักษาศีล และมีความสุขจากการรักษาศีล 
 ประชาชนมีความคิดเห็นต่อผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ด้านสมาธิ (ความสงบ ต้ังม่ัน) ดังนี้  สามารถฝึกสมาธิได้ตามก าหนด
ระยะเวลาที่ทางวัดก าหนดไว้ มีจิตที่สงบและและต้ังม่ันเพ่ิมมากขึ้นสามารถก าหนดรู้ เท่าทันจิตของ
ตนเอง (ไม่ฟุ้งซ่าน) ในขณะปฏิบัติธรรมท่านเกิดสมาธิชั่วขณะ จวนจะแน่วแน่ และสามารถข่มนิวรณ์ที่
เกิดขึ้นได้เช่นกาม คิดร้าย ฟุ้งซ่าน ลังเลสงสัย 
 ประชาชนมีความคิดเห็นต่อผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านปัญญา ดังนี้ มีสติระลึกรู้กาย ใจ เช่น กายเคลื่อนไหวใจรับรู้  เข้าใจกฎ
ของพระไตรลักษณ์ (สังขารไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา) แลละมีปัญญาเกิดจากการฟัง มีปัญญาเกิด
จากการคิดพิจารณาตริตรองใคร่ครวญธรรม และมีปัญญาเกิดจากการปฏิบัติธรรม 

 
ข้อเสนอแนะจ  

1.จข้อเสนอแนะเะิงนโยบายจ  
1) ควรให้คณะสงฆโดยมหาเถรสมาคม มีการสงเสริมการอบรมพระกัมมัฏฐาน หลักสูตร พระ

วิปสสนาจารยใหทั่วถึง และจริงจัง เพ่ือสงเสริมบุคลากรใหปฏิบัติ และน ามาเผยแผ่แก่ประชาชนให้
ถูกต้อง 

2) ควรให้เจาส านักปฏิบัติธรรม ศึกษารูปแบบการออกแบบบริเวณสถานที่ แลวน ามาปรับภูมิ
ทัศนภายในบริเวณสถานที่ส านักใหรมรื่น สะอาด เหมาะแกการปฏิบัติธรรมมากขึ้น โดยให ผูมาปฏิบัติ
ธรรมมีสวนรวม ในการบริหารจัดการ เพ่ือปลูกจิตส านึกใหมีความเปนเจาของ และชวย พัฒนาส านัก
ปฏิบัติธรรมใหมีโอกาสเจริญเติบโต 

3) ควรให้หนวยงานรัฐ และคณะสงฆโดยมหาเถรสมาคม มีการประสานความรวมมือให มีการ
จัดต้ังธนาคารพระพุทธศาสนาประจ าประเทศไทย เพ่ือเปนแหลงทุนการกูยืมส าหรับส านักปฏิบัติธรรม 
ในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม  

2.จข้อเสนอแนะเะิงปฏิบัติ 
1) ประชาชนควรมีความความเข้าใจในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักศีล สมาธิ 

ปัญญา ได้อย่างถูกต้อง และสามารถน ามา เป็นการปฏิบัติธรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันและใช้ได้ในชีวิตจริง  

2) มีสติ จดจ่อต่อเนื่อง โดยมีการปฏิบัติอย่างจริงจังและสม่ าเสมอ เม่ือมีเหตุการณ์ต่างๆ มา
กระทบ  
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3) ก าหนดสติระลึกรู้ได้ทันปัจจุบัน มีการคิดตริตรอง และพิจารณาสิ่งมากระทบในการรับรู้
อารมณ์ต่างๆ ที่เกิดทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ  

4) สามารถใช้ปัญญาในการมีความยั้งคิดและหยุดการปรุงแต่ง ฝึกใจให้รู้เท่าทันไม่หลงหรือไม่ 
คล้อยตามอารมณ์ในเรื่องนั้นๆ รวมทั้งแก้ปัญหาต่างๆ ได้ดีขึ้น  

5) สามารถลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ได้ทั้งหมด  
3.จข้อเสนอแนะในการัิััยครั้งต่อไป 
 ผลการวิจัยเรื่อง “ผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยขอเสนอแนะในส่วนที่สามารถต่อยอดจากงานวิจัยฉบับนี้ดังนี้ 
1) ควรศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติธรรมของประชาชน ในพ้ืนที่อ่ืน 
2) ควรศึกษาเรื่อง แนวทางในการปฏิบัติธรรมของประชาชน ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
3) ควรศึกษาประสิทธิผลในการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม เพ่ือพัฒนาวิธีการและรักษา

รูปแบบ รวมถึงส่งเสริมโครงการปฏิบัติธรรม ให้คงอยู่เป็นโครงการพัฒนาสังคมให้ได้รับความสุขต่อไป 
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การบริวารััเการััเของพระสังฆาธิการเพ่ือส่งเสริมคัามศรัทธา 
ของประะาะนจอ าเออคลองวลังจัังวััเปทุมธานี* 

MONASTERY MANAGEMENT OF SANGHA ADMINISTRATORS FOR PEOPLE’S FAITH 
PROMOTING IN KLONGLUANG DISTRICT OF PATHUMTHANI PROVINCECE 

พระธีรอัทร์จนาถสีโล 
Phra Teerapat NāthasĨlo 

E-mail: beer0850899191@gmail.com 
 
บทคัเย่อจ  

บทความนี้เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็น เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน และศึกษา
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ เก่ียวกับการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพ่ือส่งเสริมความ
ศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี พบว่า  ระดับ
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการ อ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน จึง
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ปัญหา อุปสรรค คือ พระสงฆ์ขาดความรู้ เรื่องการวางแผนการจัดการ
องค์กร ดังนั้นควรมีการจัดอบรมถวายความรู้แก่พระสงฆ์เรื่องการวางแผน 
ค าส าคัญ: การบริหารจัดการ; พระสังฆาธิการ; ความศรัทธา 
 
Abstract  

This article was to study the level of people’s opinions, and to compare the 
people’s opinion and problems, obstacles and problems, To study problems, 
obstacles and recommendations for the monastery management of Sangha 
Administrators for people’s faith promotion at Klongluang District, PathumThani 
Province, using Mixed Methods. Level of people’s opinions on the monastery 
management of Sangha Administrators at Klongluang District, Pathum Thani Province, 
by overall, were at middle level. Based on different is not found to be different 
rejecting the research hypothesis. Problems and obstacles there was the Sangha 
lacked knowledge about planning and organization Suggestions were there should be 
training in planning for monks 
Keyword : Management; Administrators, Faith.  
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บทน าจ 
การบริหารจัดการวัดให้มีประสิทธิภาพขึ้ นอยู่ กับความสามารถในการบริหารจัดการของ

พระภิกษุสามเณรในวัดเป็นส าคัญ เจ้าอาวาสซ่ึงเป็นผู้ปกครองคณะสงฆ์ระดับต้น ซ่ึงมีหน้าที่ในการ
บริหารจัดการวัดในด้านต่างๆ เจ้าอาวาสนับเป็นปัจจัยส าคัญในการน าองค์กรไปสู่ เป้าหมายแห่ง
ความส าเร็จ ทั้งนี้เพราะเจ้าอาวาสเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการตัดสินใจ ก าหนดนโยบาย และบริหาร
บุคลากรในองค์กรให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรจ าเป็นจะต้องมีความ
สามัคคีและท างานให้สอดคล้องสัมพันธ์กันระหว่างผู้น ากับผู้ตาม เจ้าอาวาสนั้นมีภารกิจการบริหาร
จัดการวัดตามอ านาจหน้าที่ของเจ้าอาวาส ตามภารกิจของคณะสงฆ์ คือ ด้านการปกครอง ด้านการ
เผยแผ่ศาสนธรรม ด้านการศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการสาธารณูปการ และด้าน
การสาธารณสงเคราะห์ (ธีรวุฒิ ทองโอษฐ์, 2546) 

พระสังฆาธิการจึงมีหน้าที่ในการปกครองและบริหารกิจการคณะสงฆ์ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยจึงเป็นเง่ือนไขที่ส าคัญที่จะบ่งชี้ความส าเร็จในการส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน
ถาวรสืบไป ดังค ากล่าวท่ีว่า “พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติจะรุ่งเรืองสืบไปก็ด้วยการอาศัย
พระสังฆาธิการเป็นส าคัญ” เนื่องจากพระสังฆาธิการเป็นผู้ใกล้ชิดประชาชน โดยเฉพาะพระสังฆาธิ
การระดับเจ้าอาวาสซ่ึงเป็นที่เคารพเลื่อมใสของประชาชน และมีบทบาทโดยตรงต่อการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ให้ด ารงสืบไป (กองแผนงาน กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) 

ภายใต้ความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม การบริหารและการ
จัดรูปแบบการบริหารของคณะสงฆ์ไทยส่วนกลางมีศูนย์รวมอยู่ที่จังหวัด พระสังฆาธิการในอ าเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จึงมีภารกิจส าคัญในการที่จะบริหารกิจการวัดในความรับผิดชอบของตน
โดยให้ครอบคลุมหลักการบริ หารจั ดการองค์กร POSDC อันประกอบไปด้วย  P (Pianning)  
การวางแผน, O (Organizing) การจัดการองค์กร , S (Staffing) การจัดสรรและบริหารบุคลากร ,  
D (Directing) การอ านวยการ และ C (Controlling) การควบคุมก ากับดูแล พระสังฆาธิการจึงมี
หน้าที่ท่ีมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการจรรโลงพระพุทธศาสนา และช่วยสงเคราะห์ประชาชนตาม
หลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโดยไม่ขั ดหรื อแย้งต่อกฎหมาย และกฎมหาเถรสมาคม 
พระพุทธศาสนาจะรุ่งเรืองและพัฒนาไปได้นั้น พระสังฆาธิการในอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
จึงมีหน้าที่ส าคัญอย่างยิ่งในการบริหารจัดการวัด พระสังฆาธิการมีหน้าที่เป็นหัวหน้าหน่วยงานบังคับ
บัญชาควบคุมพระภิกษุที่อยู่ใต้ค าบังคับบัญชา แต่สภาพความเป็นจริงในปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าการ
บริการงานของพระสังฆาธิการในอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เจ้าคณะอ าเภอต้องรับผิดชอบใน
การกิจการคณะสงฆ์ทั้งหลายในพ้ืนที่เพียงองค์เดียวโดยเห็นได้จากการที่การไม่มีคณะท างาน หรือ
องค์กรมารับรองเพ่ือสนับสนุนงานไม่มีองค์กรมาตรวจสอบการท างานอย่างจริงจัง เจ้าคณะอ าเภอ 
เจ้าคณะต าบลและเจ้าอาวาสมีอ านาจสูงสุดในการปกครองวัดของตนแต่เพียงผู้ เดียว การรวมศูนย์
อ านาจเช่นนี้เกิดจากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2535 ให้
การบริหารงานตามหน้าที่ของพระสังฆาธิการในอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากขาด
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เครื่องมือ ทีมงานและกลไกล ที่จะสนองงานอ่ืนให้ได้ผลนั้นเป็นไปได้ยาก ทั้งในการบริหารจัดการวัด
ในอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ยังขาดการร่วมมือ ขาดงบประมาณ และขาดเอกภาพในการ
ท างานอยู่ไม่น้อย จึงท าให้พระสังฆาธิการมีงานล้นมือ จึงท าให้การบริหารจัดการวัดล่าช้าเนื่องจากไม่
มีการปฏิรูปโครงสร้างของคณะสงฆ์ การบริหารจัดการวัดมิได้เป็นไปในลักษณะองค์รวมของสงฆ์ แต่
จะเป็นเรื่องของเจ้าอาวาสแต่เพียงผู้เดียว ซ่ึงท าให้ไม่มีพลังพอที่จะท างานได้ทุกด้าน และเกิดความ
บกพร่องในการด าเนินงานได้ง่าย สมาชิกในวัดและประชาชนขาดความเป็นเจ้าของวัด การทุ่มเทเพ่ือ
การพัฒนาวัดก็ไม่เต็มที่ การบริหารนั้นนับได้ว่าเป็นปัจจัยส าคัญในการปกครองอย่างยิ่ง วัดที่จะมี
ความเจริญได้นั้นจะต้องมีระบบการบริหารจัดการที่ดี จึงเกิดการประพฤติที่เสื่อมเสียผิดพระธรรมวินัย
และกฎหมายของภิกษุสามเณรภายใต้การปกครองตามมา 

ภายใต้เง่ือนไขดังกล่าวผู้วิจัยเห็นว่าพระสังฆาธิการในอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ควร
ได้รับการพัฒนาในด้านความรู้ให้มากขึ้น ทราบและตระหนักถึงภารกิจในการบริหารจัดการวัดในการ
ปกครอง ทราบถึงการแสดงบทบาทในการพัฒนาการบริหารจัดการวั ดทั้ง 6 ด้าน เข้าใจปัญหาและ
อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจเป็นอย่างยิ่งที่จะศึกษาการบริหารจัดการวัด
ของพระสังฆาธิการในอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผน และ
พัฒนาการบริหารจัดการวัดในอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ให้มี ประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการวัดให้เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของประชาชนต่อไป 
 
ััตถุประสงค์การัิััย  

1. เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพ่ือส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน 
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  

2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการวัดของพระ
สังฆาธิการเพ่ือส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ เก่ียวกับการบริหารจัดการวัดของ พระสังฆาธิ
การเพ่ือส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  
 
ัิธีเ าเนินการัิััย  

การวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ประกอบด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิง
ลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 8 รูปหรือคน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสัมภาษณ์ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
การบันทึกเสียงและจดบันทึกด้วยตนเอง  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาเชิง
พรรณนา เรียบเรียงและจ าแนกอย่างเป็นระบบ นอกจากนั้นยังท าการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเป็นการ
วิจัยเชิงส ารวจ จากแบบสอบถาม ซ่ึงมีค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ 0.921 ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วนจากประชากรจากประชาชนอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จ านวน 
279,163 คน ได้กลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษา ได้แก่ กลุ่มผู้ประชากรจากประชาชนอ าเภอคลองหลวง 

Book.indd   226 29/4/2563   21:04:10



227Proceedings 2020
Graduate Program, Department of Political Sciences, Faculty of Social Sciences, MCU April 3, 2020การประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings):227 

จังหวัดปทุมธานี ได้มาจากการเปิดตารางของ Taro Yamane จ านวน 400 คน เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่าง
ที่ครอบคลุมจึงใช้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คนวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 
ผลการัิััย 
 1.จผลการัิเคราะว์ระเับคัามคิเเว็นของประะาะนท่ีมีต่อการบริวารััเการััเของพระ
สังฆาธิการเพ่ือส่งเสริมคัามศรัทธาของประะาะนจ อ าเออคลองวลังจ ัังวััเปทุมธานี 
ตารางท่ีจ1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหาร  
      จัดการวัดของพระสังฆาธิการเพ่ือส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง  
      จังหวัดปทุมธานี ในภาพรวม 

 (n = 400) 

การบริวารััเการััเของพระสังฆาธิการเพ่ือส่งเสริม
คัามศรัทธาของประะาะน 

ระเับคัามคิเเว็น 

X̅ S.D. แปลผล 
1) ด้านการวางแผน ( Planning ) 3.71 0.834 มาก 
2) ด้านการจัดการองค์กร ( Organizing ) 3.43 0.887 ปานกลาง 
3) ด้านการจัดสรรและบริหารบุคลากร (Staffing ) 3.09 1.051 ปานกลาง 
4) ด้านการอ านวยการ ( Directing ) 3.60 0.850 มาก 
5) ด้านการควบคุมก ากับดูแล ( Controlling ) 3.43 0.887 ปานกลาง 

รัมค่าเฉล่ียท้ังวมเ 3.45 0.742 ปานกลาง 
 ัากตารางท่ีจ1จพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการ 
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X̅ =3.45 , S.D.= 0.742)  
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางเกือบทุกด้าน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้
ดังนี้ ด้านการวางแผน ( Planning ), ด้านการอ านวยการ ( Directing ) อยู่ในระดับมาก, ด้านการ
จัดการองค์กร ( Organizing ), ด้านการควบคุมก ากับดูแล ( Controlling ), ด้านการจัดสรรและ
บริหารบุคลากร (Staffing) อยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ 
 
 2.จผลการเปรียบเทียบการบริวารััเการััเของพระสังฆาธิการเพ่ือส่งเสริมคัามศรัทธา
ของประะาะนจอ าเออคลองวลังจ ัังวััเปทุมธานี 
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ตารางท่ีจ1 สรุปผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพ่ือส่งเสริมความศรัทธา  
      ของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
ปััััยส่ันบุคคล t-test F-test Sig ผลการทเสอบสมมติฐาน 

ยอมรับ ปฏิเสธ 
เพศ -1.781  0.076   
อายุ  1.936 0.123   
วุฒิการศึกษา  8.231** 0.000   
รายได้ต่อเดือน  1.017 0.363   
จ านวนครั้งในการเข้าวัด
ท าบุญต่อสัปดาห์ 

 22.597** 0.000  
 

 

 ัากตารางท่ีจ2 พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีอายุต่างกัน และมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพ่ือส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน ไม่
แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย และประชาชนที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน และมีความคิดเห็น
ต่อการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพ่ือส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน แตกต่างกัน และ
จ านวนครั้งในการเข้าวัดท าบุญต่อสัปดาห์ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว้  

3.จปัญวาจอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียักับการบริวารััเการััเของพระสังฆาธิการ
เพ่ือส่งเสริมคัามศรัทธาของประะาะนจ อ าเออคลองวลังจ ัังวััเปทุมธานี 
ตารางท่ีจ3 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพ่ือ
ส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
การบริวาร ััเการัั เของ
พระสังฆาธิการ 

ปัญวา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

เ้านการัางแผน พระสงฆ์ขาดความรู้ เรื่องการ
วางแผนการจัดการองค์กร 

ควรมีการจัดอบรมถวายความรู้
แก่พระพระสงฆ์เรื่องการวางแผน 

เ้านการััเการองค์กร ไม่มีกา รส่ง เสริมให้บุ คลากร
ภา ยในวั ดมีกา รแลก เปลี่ย น
เรียนรู้ 

พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการ
ความรู้ในแต่ละด้าน เพ่ือส่งเสริม
ให้ บุ คล า กรภ า ย ในวั ด มี กา ร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เ้านการััเสรรและบริวาร
บุคลากร 

ไม่มีกระบวนการคัดสรรพระภิกษุ
สามเณรในการเข้ามาบวช  

ควรมีการใส่ใจพระภิกษุสามเณร 
ต้ังแต่การคัดสรรเข้ามาบวช  

เ้านการอ านัยการ การอ านวยความสะดวกให้แก่
ญาติโยมที่เข้ามาติดต่อวัดยังไม่
ดีเท่าที่ควร 

ควรมีการอ านวย ความสะดวก
ให้แก่ญาติโยมที่เข้ามาติดต่อวัด 
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 จากตารางที่ 3 พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามได้ปัญหาและข้อเสนอแนะ เก่ียวกับการ
บริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพ่ือส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน ดังนี้ 
 เ้านการัางแผน คือ พระสงฆ์ขาดความรู้เรื่องการวางแผนการจัดการองค์กร ควรมีการจัด
อบรมถวายความรู้แก่พระพระสงฆ์เรื่องการวางแผน 
 เ้านการััเการองค์กร คือ ไม่มีการส่งเสริมให้บุคลากรภายในวัดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการความรู้ในแต่ละด้าน เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรภายในวัดมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 เ้านการััเสรรและบริวารบุคลากร คือ ไม่มีกระบวนการคัดสรรพระภิกษุสามเณรในการ
เข้ามาบวช ควรมีการใส่ใจพระภิกษุสามเณร ต้ังแต่การคัดสรรเข้ามาบวช 
 เ้านการอ านัยการ คือ การอ านวยความสะดวกให้แก่ญาติโยมที่เข้ามาติดต่อวัดยังไม่ดี
เท่าที่ควร ควรมีการอ านวยความสะดวกให้แก่ญาติโยมที่เข้ามาติดต่อวัด 

 
ผลการัิััย  

 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง“การบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพ่ือส่งเสริมความศรัทธา
ของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี” สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็น
เพศชาย จ านวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 59.00 มีอายุ 41- 50 ปี จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 
26.75 มีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 63.00 มีรายได้ต่อเดือนน้อย
กว่า 10,000 บาท จ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 45.50 และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เข้าวัด
ท าบุญต่อสัปดาห์ 1 – 2 ครั้ง จ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 43.00 ตามล าดับ 

2. ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพ่ือ
ส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พบว่า ความคิดเห็นประชาชน
มีระดับปฏิบัติการอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  การบริหารจัดการวัดของ
พระสังฆาธิการ อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีค่าเฉลี่ยมากกว่าด้านความศรัทธาของประชาชน
อ าเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี ตามล าดับ 

3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิ
การเพ่ือส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล ได้แก่ คือ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา มีรายได้ต่อเดือน และจ านวนครั้งในการเข้าวัดท าบุญ
ต่อสัปดาห์ พบว่า ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีอายุต่างกัน 
และมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพ่ือส่งเสริม
ความศรัทธาของประชาชน ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ประชาชนที่มีวุฒิการศึกษา
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพ่ือส่งเสริมความศรัทธาของ
ประชาชน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว้  
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4. ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการ พบว่า 1) ควรมีการใส่ใจ
พระภิกษุสามเณร ต้ังแต่การคัดสรรเข้ามาบวช 2) ควรมีการจัดอบรมถวายความรู้แก่พระพระสงฆ์
เรื่องการวางแผน 3) ควรมีการอ านวยความสะดวกให้แก่ญาติโยมที่เข้ามาติดต่อวัด 4) พัฒนาปรับปรุง
ระบบการจัดการความรู้ในแต่ละด้าน เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรภายในวัดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  5) มี
การการแนะน า ช่วยเหลือ รายงานผล ตลอดจนประเมินผลการท างานอย่างสม่ าเสมอ 6) ควรมีการ
ควบคุมและอ านวยการที่เก่ียวเนื่องกับแผนการท างาน ไปจนถึงระยะเวลาที่ก าหนด 7) ควรมีการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนในแต่ละขั้นตอน มีปัญหาอุปสรรคใดๆ 
หรือไม่หากพบปัญหาจะต้องไปรับการแก้ไขอย่างทันท่วงที 8) ควรมีสวัสดิการในด้านต่างๆ 9) ควรมี
การบริหารจัดการทุกอย่างให้ตรงตามแผนและระยะเวลาที่วางไว้ 10) ควรใส่ใจเรื่องบุคลากรภายใน
วัด ตลอดจนบริหารจัดการแรงงานให้สามารถท างานได้ราบรื่น ไม่ติดขัด 11) ควรมีการสื่อสาร
แผนงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องได้ทราบและเข้าใจโดยละเอียด 12) ควรมีการส ารวจความคิดเห็นของ
พระภิกษุสามเณรภายในวัดและน าผลมาพัฒนาปรับปรุงต่อไป 13) ควรมีประเมินผลการท างานอย่าง
สม่ าเสมอเพ่ือติดตามการท างานทุกกระบวนการไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด 14) ให้อ านาจในการสั่งการที่
เหมาะสม 15) ควรมีการจัดต้ังกองทุนช่วยเหลือและสนับสนุนด้านการศึกษาสงเคราะห์ 
 
ออิปรายผลการัิััย  

1. ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการวัด โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
แสดงให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเป็นอย่างดี 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นรินทร พูลสวัสด์ิ, (2533) ไดวิจัยเรื่อง “ปญหาการบริหารงานวิชาการของ
ผูบริหารโรงเรียน ประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี” ผลการศึกษาพบว า 
ปญหาการบริการงานวิชาการโดยสวนรวมอยูในระดับปานกลาง 

2. ประชาชนที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน และจ านวนครั้งในการเข้า
วัดท าบุญต่อสัปดาห์ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิ
การแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ ต้ังไว้  สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพจน์ เจริญข า , 
(2553) ไดวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการ บริหาร สวน ต าบลปางมะคา 
อ าเภอขาณุวรลั กษบุรี จังหวัดก า แพงเพชร” ผลการศึกษาพบว า ผลเปรียบ เทียบทัศนะของ
ประชาชนตอการบริหารงานของตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนต าบลปางมะคา อ าเภอ
ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร พบวา ประชาชนที่มีประสบการณท างานที่แตกตางกัน มีทัศนะต
อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกัน มีนัยส าคัญทางสถิติ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

3. ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีอายุต่างกัน และมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารจัดการวัดไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระจรุณ 
ธีรป  ฺโญ (เวฬุวาป (553) ไดวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารส
วนต าบลล าพยนตอ าเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ” ผลการศึกษาพบว่า ผลเปรียบเทียบความ
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คิดเห็นของประชาชาชนกลุมตัวอยางตอการบริหารงานตามหลักธรรมาธิบาลขององคการบริหารส วน
ต าบลล าพยนตอ าเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค โดยจ าแนกตาม ปจจัยส วนบุคคลของประชาชนผู
ตอบแบบสอบถามที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนต าบลล าพยนตอ าเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค โดย
ภาพรวมไมแตกตางกัน 
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232: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

องค์คัามรู้ 
1)จองค์คัามรู้ท่ีไเ้รับัากการัิััย 
ผู้วิจัยได้น าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
อาพท่ีจ1 องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 

 

เ้านการ
ัางแผนจ 

มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดับมาก  

 

เ้านการััเการ
องค์กร 

มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดับมาก 

 

เ้านการ
อ านัยการ 

มีค่าเฉล่ียอยู่ใน 
ระดับปานกลาง 

เ้านการคับคุม
ก ากับเูแล  

มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดับปานกลาง 

ผลการสัมอาษณ์จวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนในการปฏิบัติศาสนกิจ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่คนใน ชุมชน สั่งสอนให้เป็นคนดีปัจจุบันเจ้า
อาวาสส่วนหน่ึงยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการบริหารจัดการวัดหลายแห่งเน้นพัฒนาด้านอาคารสถานท่ี และการปกครองดูแล
พระภิกษุ สามเณร หรือคฤหัสถ์ท่ีมาอาศัยอยู่ในวัดบางวัดยัง ไม่มีกฎระเบียบ ควรการพิจารณาแตง่ตั้งเจ้าอาวาสควรค านึงถึงศักยภาพมีพฒันาศกัยภาพ
และจิตส านึกของเจ้าอาวาสควรพิจารณาสรรหาผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถจากวัดอื่นมาช่วยงานควรมีการเสนอให้วัดก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการวัดแนวทางในการพัฒนาไปประยุกต์ในการพัฒนาการ บริหารจัดการวัด และมีการติดตามการประเมินผลกิจกรรม  
 

 

ั.1จเพ่ือศึกษาการบริวารััเการััเของพระสังฆาธิการเพ่ือส่งเสริมคัามศรัทธาของประะาะน 
อ าเออคลองวลัง ัังวััเปทุมธานี 

สมมติฐานท่ีจ1 
ประชาชนท่ีมีเพศ
ต่างกัน มีความ

คิดเห็น ไม่
แตกต่างกัน 

จึงปฏิเสธสมุติฐาน 
การวิจัย 

ั.2จเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบคัามคิเเว็นของประะาะนท่ีมีต่อการบริวารััเการััเของพระสังฆา 
ธิการเพ่ือส่งเสริมคัามศรัทธาของประะาะนอ าเออคลองวลังัังวััเปทุมธานี 

สมมติฐานท่ีจ2 
ประชาชนท่ีมีอายุ
ต่างกัน มีความ

คิดเห็น 
ไม่แตกต่างกัน 

จึงปฏิเสธสมุติฐาน 
การวิจัย 

 

สมมติฐานท่ีจ3 
ประชาชนท่ีมีวุฒิ

การศึกษาต่างกัน มี
ความคิดเห็น  
แตกต่างกัน 

จึงยอมรับสมุติฐาน 
การวิจัย 

สมมติฐานท่ีจ4 
ประชาชนท่ีมีรายได้ต่อ
เดือนต่างกัน มีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
จึงปฏิเสธสมุติฐาน 

การวิจัย 
 
 

สมมติฐานท่ีจ5 
ประชาชนท่ีมีจ านวน

คร้ังในการเข้าวัด
ท าบุญต่อสัปดาห์
ต่างกัน มีความ

คิดเห็นแตกต่างกัน 

จึงยอมรับสมุติฐาน
การวิจัย 

 

เ้านการััเสรร
และบริวาร
บุคลากร 

มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดับปานกลาง 

 

เ้านการัางแผนจ
ควรมีการจัดอบรม
ถวายความรู้แก่พระ
พระสงฆ์เร่ืองการ

วางแผน 

เ้านการััเการองค์กร 
พัฒนาปรับปรุงระบบการ
จัดการความรู้ในแต่ละ
ด้าน เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรภายในวัดมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เ้านการอ านัยการ 
ควรมีการอ านวยความ
สะดวกให้แก่ญาติโยม

ท่ีเข้ามาติดต่อวัด 

เ้านการคับคุมก ากับเูแลจ
ควรมีการการแนะน า 
ช่วยเหลือ รายงานผล 

ตลอดจนประเมินผลการ
ท างานอย่างสม่ าเสมอ 

ั.3จเพ่ือศึกษาปัญวาจอุปสรรคและข้อเสนอแนะจเก่ียักับการบริวารััเการััเของพระสังฆาธิการเพ่ือส่งเสริม
คัามศรัทธาของประะาะนอ าเออคลองวลังัังวััเปทุมธานีจ 

เ้านการััเสรรและ
บริวารบุคลากร 

ควรมีการใส่ใจพระภิกษุ
สามเณร ตั้งแต่การคัด
สรรเข้ามาบวช 

Book.indd   232 29/4/2563   21:04:16



233Proceedings 2020
Graduate Program, Department of Political Sciences, Faculty of Social Sciences, MCU April 3, 2020

การประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings):233 

 
 ัากอาพท่ี 1 ศึกษาการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพ่ือส่งเสริมความศรัทธาของ
ประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการวัดของ
พระสังฆาธิการ อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางเกือบทุกด้าน เรียงล าดับจากมากไปหาน้ อยได้ดังนี้  1 . ด้าน
การวางแผน (Planning) อยู่ในระดับมาก 2. ด้านการอ านวยการ (Directing) อยู่ในระดับมาก  
3. ด้านการจัดการองค์กร (Organizing) อยู่ในระดับปานกลาง 4. ด้านการควบคุมก ากับดูแล  
(Controlling) อยู่ในระดับปานกลาง 5. ด้านการจัดสรรและบริหารบุคลากร (Staffing) อยู่ในระดับ
ปานกลาง  
 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีอายุต่างกัน และมีรายได้
ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพ่ือส่งเสริมความศรัทธา
ของประชาชน ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย และประชาชนที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน 
และมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพ่ือส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน 
แตกต่างกัน และจ านวนครั้งในการเข้าวัดท าบุญต่อสัปดาห์ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน
การวิจัยที่ต้ังไว้ 
 การศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพ่ือ
ส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีดังนี้ 
 ปัญหาอุปสรรค เก่ียวกับการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพ่ือส่งเสริมความศรัทธา
ของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในด้านการวางแผน พบว่าพระสงฆ์ขาดความรู้
เรื่องการวางแผนการจัดการองค์กร ข้อเสนอแนะควรมีการจัดอบรมถวายความรู้แก่พระพระสงฆ์เรื่อง
การวางแผน 
 ปัญหาอุปสรรคเก่ียวกับการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพ่ือส่งเสริมความศรัทธาของ
ประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้านการจัดการองค์กร พบว่าไม่มีการส่งเสริมให้
บุคลากรภายในวัดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อเสนอแนะ พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการความรู้ในแต่
ละด้าน เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรภายในวัดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 ปัญหาอุปสรรคเก่ียวกับการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพ่ือส่งเสริมความศรัทธาของ
ประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในด้านการจัดสรรและบริหารบุคลากร พบว่าไม่มี
กระบวนการคัดสรรพระภิกษุสามเณรในการเข้ามาบวช ข้อเสนอแนะ ควรมีการใส่ใจพระภิกษุ
สามเณร ต้ังแต่การคัดสรรเข้ามาบวช 
 ปัญหาอุปสรรคเก่ียวกับการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพ่ือส่งเสริมความศรัทธาของ
ประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้านการควบคุมก ากับดูแล พบว่า การอ านวยความ
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สะดวกให้แก่ญาติโยมที่เข้ามาติดต่อวัดยังไม่ดีเท่าที่ควรข้อเสนอแนะ  มีการการแนะน า ช่วยเหลือ 
รายงานผล ตลอดจนประเมินผลการท างานอย่างสม่ าเสมอ 
 ปัญหาอุปสรรคเก่ียวกับการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพ่ือส่งเสริมความศรัทธาของ
ประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้านการอ านวยการพบว่า ขาดการรายงานผล 
ประเมินผลการท างาน ข้อเสนอแนะควรมีการการแนะน า ช่วยเหลือ รายงานผล ตลอดจนประเมินผล
การท างานอย่างสม่ าเสมอ 
 การบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพ่ือส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี ด้านสภาพทั่วไป วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนในการปฏิบัติศาสนกิจ ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่คนใน ชุมชน สั่งสอนให้เป็นคนดี ดังนั้นวัดจึงมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อ
สังคมไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน โดยเฉพาะความเชื่อถือของคนในสังคมหรือพุทธศาสนิกชนจะเคารพ
นับถือเจ้าอาวาสซ่ึงเป็นผู้ปกครองคณะสงฆ์ระดับต้นซ่ึงมี หน้าที่ในการบริหารจัดการวัดในด้านต่าง ๆ 
เจ้าอาวาสนับเป็นปัจจัยส าคัญในการน าองค์กรไปสู่ เป้าหมายแห่งความส าเร็จ  
 การบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพ่ือส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี ด้านปัญหาและอุปสรรค คือวัดมีความส าคัญต่อชุมชนในด้านต่าง ๆ ประชาชน
คนไทยให้ความส าคัญต่อวัดต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสภาวะสังคมปัจจุบัน เทคโนโลยีและวิทยาการ
ต่างๆได้เจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว ตลอดจนการ หลั่งไหลของอารยธรรมตะวันตกเข้าสู่สังคมไทย 
โดยขาดการเน้นการพัฒนาและผสมผสานให้สอดคล้องกับ วัฒนธรรมเดิมอย่าเหมาะสมสังคมยอมรับ
และเน้นความส าคัญด้านวัตถุนิยมที่สามารถสนองความต้องการของ มนุษย์ได้อย่างปัจจุบัน ท าให้
ความเชื่อม่ันและศรัทธาในศาสนาเริ่มสั่นคลอน ปัจจุบันเจ้าอาวาสส่วนหนึ่งยังขาดความรู้  ความเข้าใจ 
ความสามารถในการบริหารจัดการวัดหลายแห่งเน้นพัฒนาด้านอาคารสถานที่ และการปกครองดูแล
พระภิกษุ สามเณร หรือคฤหัสถ์ที่มาอาศัยอยู่ในวัดบางวัดยัง ไม่มีกฎระเบียบ 
 การบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพ่ือส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี ด้านข้อเสนอแนะ คือการพิจารณาแต่งต้ังเจ้าอาวาสควรค านึงถึงศักยภาพมี
พัฒนาศักยภาพและจิตส านึกของเจ้าอาวาสควรพิจารณาสรรหาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถจากวัดอ่ืน
มาช่วยงานควรมีการเสนอให้วัดก าหนดนโยบายเก่ียวกับการบริหารจัดการวัดแนวทางในการพัฒนาไป
ประยุกต์ในการพัฒนาการ บริหารจัดการวัด และมีการติดตามและ ประเมินผลกิจกรรม 
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2)จองค์คัามรู้ท่ีไเ้สังเคราะว์ัากงานัิััย 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพ่ือส่งเสริมความศรัทธา

ของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี” สามารถสรุปองค์ความรู้ได้ ดังนี้ 
 

 
 
 
ัากอาพท่ี 2 การศึกษาการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการ 
Input (การน าเข้า)จประกอบเ้ัย P (Pianning)การวางแผน การวางแผน เป นการก าหนด

แนวทางการด าเนินงานเพ่ือ ความส าเร็จที่จะตามมาในอนาคต ผูบริหารที่ดีตองมีวิสัยทัศน ที่กว างไกล
เพ่ือก าหนดทิศทางขององคกร O (Organizing) การจัดการองค์กรการจัดการองคกร เปนการก าหนด
โครงสรางความสัมพันธของสมาชิกและสายบังคับบัญชาภายในองคกร มีการแบ งงานกันท า และการ
กระจายอ านาจ S (Staffing) การจัดสรรและบริหารบุคลากร เปนการสรรหาบุคลากรใหม การพัฒนา
บุคลากร และการใชคนใหเหมาะสมกับงาน D (Directing) การอ านวยการ เปนการสื่อสารเพ่ือให เกิด
การด าเนินการตามแผน ผูบริหารตองมีมนุษยสัมพันธที่ดีและตองมีภาวะผู น า และ C (Controlling) 

อาพท่ีจ2 องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 
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การควบคุมก ากับดูแล เปนการควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงานภายในองคกร รวมทั้งกระบวนการ
แกปญหาภายในองคกร 

 Process (กระบันการ) ประกอบเ้ัย P (Pianning) ได้แก่การวางแผนพัฒนาวัดอย่าง
ต่อเนื่อง การวางแผนจัดระเบียบสิ่งปลูกสร้างภายในวัด และการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ
วัด O (Organizing) ได้แก่การแบ่งโครงสร้างการบริหาร มีกฎระเบียบข้อปฏิบัติภายในวัด และการ
แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบภายในวัด S (Staffing) ได้แก่การกลั่นกรองบุคคลที่จะเข้ามาบวชและ
อาศัยอยู่ภายในวัด การส่งเสริมให้พระภิกษุและสามเณรภายในวัดมีความรู้ และการใช้บุคลากรภายใน
วัดให้ถูกกับงาน หรือตามความถนัด D (Directing) ได้แก่การอ านวยความสะดวกให้แก่ญาติโยม การ
อ านวยการสงเคราะห์ และการอ านวยประโยชน์ต่อสาธารณะ C (Controlling) ได้แก่วัดมีการอ านวย
ความสะดวกให้แก่ญาติโยมที่เข้ามาติดต่อวัด วัดมีการอ านวยการสงเคราะห์เอ้ือเฟ้ือแก่ญาติโยมที่ตก
ทุกข์ได้ยากที่เข้ามาขอพ่ึงพิงวัด และวัดมีการอ านวยประโยชน์ต่อสาธารณะ  

 (ผลผลิต) Output ประกอบเ้ัยจ มีแผนพัฒนาวัด มีโครงสร้างชัดเชน มีการกลั่นกรอง
บุคคลที่จะเข้ามาบวช และมีการควบคุมดูแล 

 (ผลลัพธ์) Outcome ประกอบเ้ัย 
 ด้านการวางแผน (Planning) ดังนี้ วัดมีการวางแผนพัฒนาวัดอย่างต่อเนื่องส่งผลให้วัดมี

ความเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามล าดับ มีการวางแผนจัดระเบียบสิ่งปลูกสร้างภายในวัดให้เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย สวยงาม และมีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณของวัดอย่างรัดกุม คุ้มค่า เกิดประโยชน์
สูงสุด เพ่ือให้ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการ ด้านการวางแผน (Planning) 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้านการจัดการองค์กร (Organizing) ดังนี้  วัดมีการแบ่งโครงสร้างการ
บริหารวัดอย่างชัดเจน มีกฎระเบียบข้อปฏิบัติภายในวัด และมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบภายใน
วัดอย่างชัดเจน เพ่ือให้ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจั ดการวัดของพระสังฆาธิการ ด้านการจัดการ
องค์กร (Organizing) มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้านการจัดสรรและบริหารบุคลากร (Staffing) ดังนี้ 
วัดมีการกลั่นกรองบุคคลที่จะเข้ามาบวชและอาศัยอยู่ภายในวัด มีการส่งเสริมให้พระภิกษุและ
สามเณรภายในวัดมีความรู้ และมีการใช้บุคลากรภายในวัดให้ถูกกับงาน หรือตามความถนัด เพ่ือให้
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการ ด้านการจัดสรรและบริหารบุคลากร 
(Staffing) มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และด้านการอ านวยการ (Directing) ดังนี้ วัดมีการอ านวยความ
สะดวกให้แก่ญาติโยมที่เข้ามาติดต่อวัด มีการอ านวยการสงเคราะห์เอ้ือเฟ้ือแก่ญาติโยมที่ตกทุกข์ได้
ยากที่เข้ามาขอพ่ึงพิงวัด และมีการอ านวยประโยชน์ต่อสาธารณะ เพ่ือให้ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหาร
จัดการวัดของพระสังฆาธิการ ด้านการอ านวยการ (Directing) มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 ด้านการควบคุมก ากับดูแล (Controlling) ดังนี้ วัดมีการควบคุมดูแลความเรียบร้อยต่างๆ
ภายในวัด มีการควบคุมก ากับดูแลบุคลากรของวัด และมีการควบคุมก ากับดูแลบัญชีรับ -จ่ายของวัด 
เพ่ือให้ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพ่ือส่งเสริมความศรัทธาของ
ประชาชน ด้านการควบคุมก ากับดูแล (Controlling) มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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ข้อเสนอแนะ  
 1.จข้อเสนอแนะเะิงนโยบาย 
 ผลการวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพ่ือส่งเสริมความศรัทธาของ
ประชาชน” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาและสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางให้
หน่วยงานของภาครัฐ หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ให้องค์ความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการวัดสืบ
ต่อไปดังนี้ 
 1) เจ้าคณะผู้ปกครองที่ท าหน้าที่พระอุปัชฌาย์ควรให้ความส าคัญในการปกครองสัทธิวิหาริก
ให้มากและเสมอต้นเสมอปลาย 
 2) คณะสงฆ์ควรจัดให้มีการศาสนศึกษาภาคบังคับในทุกวัด ด้วยการคอยควบคุมและส่งเสริม
สนับสนุนการศึกษาในเขตพ้ืนที่ของตนเองอย่างทั่วถึง  
 3) คณะสงฆ์ควรเร่งสร้างบุคลากรอันมีคุณภาพทางการศึกษา 
 4) คณะสงฆ์ควรก าหนดนโยบายและแผนงาน ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง 
 5) คณะสงฆ์ควรมีการรักษาซ่อมแซม ปรับปรุง ตกแต่งศาสนวัตถุและศาสนสถานที่ มีอยู่ เดิม
ให้ม่ันคงถาวรและก่อสร้างเพ่ิมเติมให้เหมาะสมกับศาสนสมบัติ ซ่ึงจ าเป็นต่อการด ารงพระพุทธศาสนา
ให้ม่ันคงในสังคม เนื่องจากวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนซ่ึงเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของคนในสังคม  เพ่ือ
การประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาให้มีความสามัคคีกันของประชาชนในสังคม 
 6) ภาครัฐควรสนับสนุนงบประมาณ เป็นการช่วยสงเคราะห์และให้ความส าคัญแก่วัดและ
พระสงฆ์ที่มีบทบาทด้านการสงเคราะห์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาเยาวชน  
 2.จข้อเสนอแนะเะิงปฏิบัติ 
 ผลการวิจัย “การบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเ พ่ือส่งเสริมความศรัทธ าของ
ประชาชน” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้
องค์ความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการวัดสืบต่อไปดังนี้ 
 1) พระสังฆาธิการควรมีการกระจายอ านาจในการบริหารงานอย่างครอบคลุม โดยไม่ควรรวม
ศูนย์อานาจอยู่เพียงแค่ผู้บริหารเพียงแค่กลุ่มเดียว 
 2) พระสังฆาธิการควรส่งเสริมยกย่องให้มีขวัญกาลังใจในการเรียนของพระภิกษุสามเณร
ภายในวัด 
 3) พระสังฆาธิการควรส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในเขตพ้ืนที่ของตนเองอย่างทั่วถึง 
 4) พระสังฆาธิการควรปลูกฝังให้คนไทยใกล้ชิดกับศาสนธรรมและสามารถน าเอา หลักธรรม
ปรับใช้ในวิถีชีวิตตนได้ 
 5) พระสังฆาธิการควรมีการวางแบบแผน แผนผังในการด าเนินการก่อสร้าง และการ
บูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสมบัติของวัด 
 6) พระสังฆาธิการควรเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน 
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 3.จข้อเสนอแนะเพ่ือการัิััยครั้ง ต่อไป 
 การวิจัยครั้งนี้ ได้วิจัยเก่ียวกับการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพ่ือส่งเสริมความ
ศรัทธาของประชาชนเท่านั้น ผู้วิจัยเล็งเห็นว่า ถ้าจะท าการวิจัยในครั้งต่อไป ความท าการวิจัยใน
รายละเอียดเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้ 
 1) ควรศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพ่ือ
ส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน หลังจากน างานวิจัยฉบับนี้ไปใช้ทดลองจริง 
 2) ควรศึกษาเรื่อง แนวทางในการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพ่ือส่งเสริมความ
ศรัทธาของประชาชน ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 3) ควรวิจัยเก่ียวกับการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิ การเพ่ือส่งเสริมความศรัทธาของ
ประชาชน ในเขตการปกครองของคณะสงฆ์อ่ืนๆ เพ่ือเป็นแนวทางเดียวกันและคลอบคลุมทั่วถึงใน
ประเทศไทย 
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บทความนี้เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของผู้สูงอายุ เปรียบเทียบความคิดเห็น ศึกษาปัญหา 
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ บทบาทของพระสงฆ์ที่มีต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ อ าเภอ
โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี พบว่าผู้สูงอายุมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล มีความคิดเห็นไม่แตกต่าง
กัน ส่วนระดับการศึกษามีความคิดเห็นแตกต่างกัน จึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ ต้ังไว้ ปัญหา
และอุปสรรค ผู้สูงอายุควรควบคุมอาหาร มีการปฏิบัติธรรม สร้างความสามัคคี ให้อภัยกัน สร้างความ
อบอุ่นในครอบครัว  
ค าส าคัญ: บทบาทของพระสงฆ์,การส่งเสริม, คุณภาพชีวิต 
 
Abstract 
 The purposes of this article were to study the opinions of the elderly, 
compare opinions of the elderly, problems, obstacles, and suggestions of the roles of 
monks in promoting Quality of Life Development at Chok Chai District Nakornrajasima 
Province. Methodology was mixed method. Findings: the elderly have opinions 
towards promoting quality of life at a high level. Results classified by personal factors 
There were no differences. As educational levels, there were differences in opinions. 
Therefore, research hypothesis was accepted. Problems and obstacles which elderly 
should getting food control, Dharma practice, creating unity, forgiving each other, 
create warmth in the family. 
Keywords: Roles of monks, Promoting, Quality of Life 
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บทน า 
 พระสงฆ์เป็นผู้มีบทบาทโดยตรงในการให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติอันเป็น ประโยชน์แก่การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนในชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักพุทธธรรม ในการด าเนินชีวิต
เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นและมีการพัฒนาต่อตนเอง และผู้ อ่ืนในสังคมให้ 
เป็นไปเพ่ือคุณประโยชน์ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม 4 ประการ (ที.ปา. (ไทย) 11/304/12) 1. ศรัทธา
สัมปทา ความถึงพร้อมด้วยความศรัทธา 2. จาคะสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยเสียสละ 3. ศีลสัมปทา 
ความถึงพร้อมด้วยศีล 4.ปัญญาสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยความรู้ความฉลาด คือหลักธรรมที่น ามาสั่ง
สอนสังคมเพ่ือมีความเจริญในสังคม พระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ และสอนให้ผู้ อ่ืน ปฏิบัติตาม 
ให้ผู้คนต้ังอยู่ในความเจริญ และดีงาม พระสงฆ์มี 2 ประเภท คือ พระอริยสงฆ์ พระสงฆ์ ที่ได้บรรลุคุณ
วิเศษในระดับต่าง ๆ ที่เรียกว่า พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์ พระสงฆ์ 
(พระธรรมปริยัติโสภณ (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ), 2548) ส่วนสมมติสงฆ์ พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติชอบตามพระ
ธรรมวินัยแต่ยังไม่ถึงขั้นบรรลุคุณวิเศษ ในระดับต่าง ๆ ซ่ึงเม่ือกล่าวโดยทั่วไปแล้ว ก็ได้แก่พระภิกษุ
สงฆ์สามเณรในสังคมปัจจุบัน เกิดมีขึ้นเพราะพระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะอุบัติขึ้นเป็นความอุบัติ
ขึ้นครบองค์พระรัตนตรัย หลังจากมีพระสงฆ์ เกิดขึ้นในโลกแล้วพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงวางแบบแผน
วางเป้าหมาย ก าหนดบทบาทให้ภิกษุทั้งหลายได้ท าหน้าที่ ทั้งที่เป็นประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์
แก่ผู้อ่ืนพระสงฆ์จึงมีบทบาทการพัฒนาสังคมต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 การพัฒนาสังคมของพระสงฆ์ อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ต้ังแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน 
โดยปฏิบัติหน้าที่ตามพุทธบัญญัติ และจิตส านึกที่ได้รับการอุปถัมภ์ด้วยปัจจัย 4 จากฆราวาส ดังนั้น 
บทบาทพระสงฆ์จึงมิได้จ ากัด อยู่เฉพาะในเรื่องการสั่งสอน ศาสนธรรม และการ ปฏิบัติเท่านั้น แต่ยัง
รวมถึงการช่วยเหลือประชาชน ทั้งด้านวัตถุและการแก้ปัญหาชีวิตอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ปัจจุบัน พระสงฆ์เพ่ิมภาระ หน้าที่เพ่ิมอีก (พระมหาโยธิน โยธิโก, 2560) คือ  
 1. ด้านพัฒนาศีลธรรม คือ การอบรม สั่งสอนประชาชนให้เป็นคนดีมีศีลธรรมให้พอใจ ในการ
ท าบุญสร้างกุศล และรู้จักปฏิบัติธรรม เพ่ือความพ้นทุกข์ ซ่ึงถือว่าเป็นงานหลักที่ส า คัญ ของพระสงฆ์ 
และจ าเป็นต้องด าเนินการอย่าง ต่อเนื่อง  
 2. ด้านพัฒนาการศึกษาและคุณภาพ ชีวิต พระสงฆ์เป็นผู้ เผยแพร่พระพุทธศาสนาและเป็น
แบบอย่า งของผู้ป ระพฤติ ดีประพฤ ติชอบ  พระสงฆ์ จึงสา มา รถถ่า ยทอดควา มรู้ ต่า ง ๆ ใน
พระพุทธศาสนาแก่ประชาชนท าให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถ น า
หลักธรรมมาเป็นแนวทางการด าเนินชีวิตให้ ประสบความสุขความเจริญและเลือกประกอบ อาชีพที่ไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน  
 3. ด้านสังคมสงเคราะห์ ได้แก่ การสงเคราะห์ด้านจิตใจ เช่น การแสดงพระธรรม เทศนาให้
ประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้และเข้าใจ ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของชีวิต และไม่เดือดร้อนใจ มากนัก เม่ือ
เผชิญกับอุปสรรคของชีวิต นอกจากนี้ พระสงฆ์อาจให้ค าปรึกษาเก่ียวกับปัญหาชีวิต โดยใช้พุทธธรรม
เป็นแนวทาง ในบางกรณีบทบาท การสงเคราะห์ประชาชนทางด้านวัตถุด้วย ได้แก่ การให้ที่พักอาศัย
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แก่นักเรียนต่างถิ่น และผู้มาปฏิบัติธรรมรักษาศีลในวัด และการให้ ประชาชนที่ยากจนได้เช่าที่ ดินของ
วัดในราคาถูก เพ่ือปลูกสร้างบ้านพักอาศัย เป็นต้น  
 4. ด้านการพัฒนาชุมชน พระสงฆ์มีฐานะ เป็นผู้น าชุมชน ได้ให้วัดเป็นศูนย์กลางบริการสังคม 
เช่น เป็นโ รงเรียนส า หรับเด็กวัด  เป็นบ้านพักฉุกเฉินส า หรับผู้ขัดสน ไร้ที่ พ่ึง เป็ นการอนุรัก ษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
 วัยผู้สูงอายุหรือวัยชราเป็นระยะสุดท้ายของชีวิตความชราของบุคคลไม่ได้หมายความว่าเป็น
โรคหรือความเจ็บป่วยแต่หมายถึงพัฒนาการของชีวิตซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงที่ด าเนินไ ปสู่ความเสื่อม
ของร่างกายและจิตใจ (กณิกนันต์ หยกสกุล, /2551)วัยนี้เป็นการยากที่จะก าหนดลงไปว่าเริ่มเม่ืออายุ
เท่าใดและจะจบลงเม่ืออายุเท่าไรโดยทั่วไปแล้วถือว่าเริ่มต้นต้ังแต่อายุ 60 ปีขึ้นไปสภาพความเสื่อม
ของคนเรานั้นจะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการเช่นกรรมพันธ์ุ อาหาร อาชีพ สภาพความ
เป็นอยู่ ดินฟ้าอากาศ ถิ่นที่อยู่อาศัย โรคภัยไข้เจ็บ ตลอดจนจิตใจและอารมณ์ร่วมด้วยท าให้มีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในผู้สูงอายุโดยจะพบว่าโครงสร้างของร่างกายจะค่อยๆร่วงโรยเซลล์ต่าง ๆ เริ่ม
หย่อนสมรรถภาพเนื่องจากใช้งานมานานการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับตัวในวัยนี้จะแสดงออกในด้าน
ความล่าช้า 
 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุของพระสงฆ์ อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาปัจจุบัน
ความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของสังคมได้มีการขยายตัวมากขึ้น บทบาทของ พระสงฆ์ในด้านการ
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้าง จากที่พระสงฆ์จะเป็น
ผู้น าในด้านการให้ความรู้ การปฏิบัติเป็นผู้ระดมทุนทรัพย์ที่ใช้ในกิจการต่าง ๆ เพ่ือการส่งเสริมพัฒนา
โดยตรงจากประชาชน เปลี่ยนเป็นมีหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งทางราชการและทางเอกชนเข้าร่วม
ด าเนินการด้วย เช่น โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จากพัฒนาชุมชน ระดับต าบล 
อ าเภอ จังหวัด หรือหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ต่างเข้ามามีส่วนร่วม ในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในชุมชน  
 
ััตถุประสงค์การัิััย 

1. เพ่ือศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ที่ มีต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  อ าเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 

2. เพ่ือศึกษาการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อ บทบาทของพระสงฆ์ที่ มีต่อการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ บทบาทของพระสงฆ์ที่ มีต่อ การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
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242: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

ัิธีการเ าเนินการัิััย 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทพระสงฆ์ที่มีต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ อ าเภอ
โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี ( Mixed 
Methods Research) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้สูงอายุในอ าเภอโชคชัยมีจ านวน 78,954 
คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง จากสูตรของ Taro Yamane ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 398 คน วิเคราะห์
ข้อมูลโดยหาความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) ด้วย
วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นต้ังแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป 
เม่ือพบว่ามีความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่าง
นัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference: LSD.) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึก  (In Depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
Informants) จ านวน 8 รูปหรือคน และใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
 
ผลการัิััย  
 จากการวิจัยเรื่อง “บทบาทพระสงฆ์ที่มีต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  อ าเภอโชค
ชัย จังหวัดนครราชสีมา” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยน าแบบสอบถาม
ที่รวบรวมได้จากประชาชนที่มีอายุต้ังแต่ 18 ปีขึ้นไปที่อยู่อาศัยในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปการวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
สามารถสรุปได้ดังนี้. 
 ผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญที่เก่ียวกับบทบาทพระสงฆ์ที่ มีต่อการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ตามวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้ 
 1. ข้อมูลพ้ืนฐานส่วนบุคคล พบว่า เพศหญิง จ านวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 55 มีอายุ
ระหว่าง 18–35 ปี จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 33.2 ระดับการศึกษาประถมศึกษา จ านวน 159 
คน คิดเป็นร้อยละ 39.9 ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ (ทะเบียนบ้าน) ระยะเวลาที่อยู่อาศัยระหว่าง 10 ปีขึ้น
ไป จ านวน 293 คน คิดเป็นร้อยละ 73.6 มีรายได้เพียงพอมีพอใช้จ่าย จ านวน 261 คน คิดเป็นร้อย
ละ 65.6 การมีผู้ดูแลผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่ ไม่มีผู้ดูแล จ านวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 53.5  
 2. ข้อมูลระดับความคิดเห็นการส่งเสริม คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อ าเภอโชคชัย จังหวั ด
นครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x =3.77, S.D. = 0.443) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านสรุป
ได้ดังนี้ 
 (1) คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพกายโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (  x =3.51, S.D. = 0.55)  
เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า สามารถเดินทางไปไหนมาไหนด้วยตนเอง ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก (x=3.99, S.D.= 0.86) รองลงมาได้แก่ พอใจการท ากิจกรรมต่างๆผ่านไปได้ในแต่ละวัน ระดับ
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ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x=3.91, S.D.= 0.75) และสุดท้าย ได้รับการดูแลจากพระสงฆ์เม่ือ
เจ็บป่วย มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง (x= 2.68, S.D.= 1.24) 
 (2) คุณภาพชีวิตด้านจิตใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x=3.92, S.D.= 0.52) เม่ือพิจารณา
ร า ยข้ อพบว่ า  มีจิ ต ใจ ท่ี ดี งา มต่อ เ พ่ือน ร่ วม งา น  มีร ะดั บควา มคิ ด เห็ น อยู่ ใ น ร ะดับมา ก  
(x= 4.02, S.D.= 0.65) รองลงมาไ ด้แก่  มีควา มคิด เชิงบวก กับบุ คคล อ่ืนที่ สนทนาด้วย   
(x= 3.98, S.D.= 0.69) มีระดับความคิดเห็นอยู่ระดับมาก และสุดท้ายได้แก่ พระสงฆ์ส่งเสริมให้ท่าน
ปฏิบัติธ รรมเพ่ือลด ความเหงา สิ้นหวัง  เศร้ า วิตก กังวล มีระ ดับความคิดเห็ นอยู่ระดับมา ก  
(x= 3.53, S.D.= 1.06)  
 (3) คุณภาพชี วิ ตด้ า น พัฒนา ทา งอา รมณ์โดยภา พร วมอยู่ ใ น ระดับมา ก  ( x=3.77,  
S.D.= 0.53) เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า มีความพอดีกับชีวิตและไม่ท าความเดือดร้อนให้กับผู้ อ่ืน   
มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (  x=4.09, S.D.= 0.70) รองลงมาได้แก่ มีความเข้าใจและเอ้ือ
อาทรต่อผู้อ่ืน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( x= 3.98, S.D.= 0.70) และสุดท้ายได้แก่ ได้รับ
การอบรมจากพระสงฆ์เก่ียวกับการพัฒนาสุขภาพจิต มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
(x=3.33, S.D.= 0.97)  
 (4) คุณภาพชีวิตด้านสัมพันธ์ภาพทางสังคมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x =3.84, S.D.= 
0.57) เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ปฏิบัติตนโดยยึดหลักของกฎหมาย และคุณธรรม จริยธรรม  มีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x= 4.10, S.D.= 0.72) รองลงมาได้แก่ พึงพอใจเม่ือได้รับความ
ช่วยเหลือจากผู้อ่ืน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x=4.07, S.D.= 0.62) และสุดท้ายได้แก่ 
บ า เ พ็ญประโย ชน์ ในชุ มชน เ ม่ือ มี กิจ กร รม ในชุ มชน  อยู่ ใ น ร ะดับปา นก ลา ง ( x =2.82,  
S.D.= 0.81)  
 (5) คุณภาพชีวิตด้านพัฒนาทางด้านสติปัญญาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
(x= 4.80, S.D.= 0.50) เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า มีความละอาย ต่อการเบียดเบียน หรือสร้างความ
เดือดร้อน ให้กับตนเองและผู้ อ่ืน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( x= 4.09, S.D.= 0.69) 
รองลงมาได้แก่ มีความอดทน มีความพยายาม และความต้ังม่ันในความรับผิดชอบของตนเองในชีวิต
และครอบครัว มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  (x= 4.01, S.D.= 0.62) และสุดท้ายได้แก่ อ่าน
หนังสือธรรมะเป็นประจ า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง (x = 2.89, S.D.= 1.28)  
 
ออิปรายผลการัิััย  
 จากการศึกษาบทบาทพระสงฆ์ที่มีต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ อ าเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา สามารถน ามาอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นบทบาทพระสงฆ์ที่มีต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุ อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
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244 การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม ปี 2563
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563244: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 

 

 ด้านภาพรวม ผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ังมีความคิดเห็นต่อบทบาทพระสงฆ์ฯ โดยภาพรวมทั้ง 5 ด้าน 
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นได้ว่าผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ัง มีคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพกาย คุณภาพ
ชีวิตด้านจิตใจ คุณภาพชีวิตด้านพัฒนาทางอารมณ์ คุณภาพชีวิตด้านสัมพันธภาพทางสังคม คุณภาพ
ชีวิตด้านพัฒนาทางด้านสติปัญญา สอดคล้องกับ สุทธิพงศ์ บุญผดุง, (2554) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (ระยะที่ 1)” 
ผลการวิจั ยพบว่าร ะดับคุณภาพชีวิตผู้ สูงอายุในภาพรวมอยู่ในระดับ ค่อนข้างมาก  โดยด้า น
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นอันดับแรก รองลงมาคือด้านการรวมกลุ่มทางสัง คม ด้านสภาพ
อารมณ์ที่ดี และด้านสภาพร่างกายที่ดี ตามล าดับ ในขณะที่ด้านสภาพความเป็นอยู่ที่ ดี และด้านการ
ตัดสินใจด้วยตนเองมีระดับคุณภาพชีวิตในระดับปานกลาง 
 2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของพระสงฆ์ จ าแนกตาม เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ มีรายได้เพียงพอหรือไม่ และการมีผู้ ดูแลผู้สูงอายุ  จ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล ไม่แตกต่างกัน จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ ต้ังไว้ ส่วน ระดับการศึกษา มี
ความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสงฆ์ฯ แตกต่างกัน มีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงเป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว ้ซ่ึงสอดคล้องกันกับ ศรีสุดา มีช านาญ, (2553) ได้ท าการศึกษาเรื่องคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พบว่า การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จ าแนกตาม ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่าประชาชนที่มีอายุ 
อาชีพ รายได้ และการเป็นสมาชิกองค์กรชุมชนแตกต่างกันมี คุณภาพชีวิตที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนประชากรที่มีเพศ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส การมีโรค
ประจ าตัว ที่แตกต่างกันมีคุณภาพชีวิต ไม่แตกต่างกันส่วน 
 3. ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 8 รูปหรือคน พบว่า 
 1. คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพกาย วัดควรส่งเสริมในเรื่องของสิ่งแวดล้อมภายในวัด แยกพ้ืนที่
บางส่วนให้ผู้สูงอายุอย่างชัดเจน มีศูนย์อบรมกิจกรรมต่าง ๆ มีสถานที่ออกก าลังกาย เพ่ือท าให้รู้สึก
ผ่อนคลาย มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีบรรยากาศ ต้นไม้ที่ร่มรื่น  
 2. คุณภาพชีวิตด้านจิตใจ พระสงฆ์ควรแสดงธรรมให้ประชาชนมีความเข้าใจ ถึงความจริง
ของชีวิต หลักการด าเนินชีวิตที่ถูกต้องจัดให้มีการฟังธรรม ให้มีกิจกรรรม ท าวัตรสวดมนต์ นั่งสมาธิ 
ตามโอกาสและเวลาที่เหมาะสม 
 3. คุณภาพชีวิตด้านพัฒนาทางอารมณ์ เพ่ือความความสงบทางจิตใจ และอารมณ์ตัดความ
วิตกกังวล ควรเน้นกิจกรรมที่พระสงฆ์เข้ามามีบทบาท เช่น การพูดคุยการสนทนาธรรม ส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาต่อยอด ตามประสบการณ์ของผู้สูงอายุ 
 4. คุณภาพชีวิตด้านสัมพันธภาพทางสังคม พระสงฆ์มีบทบาทการให้ความรู้ในการใช้ชีวิตที่
ถูกต้อง การใช้หลักธรรมในการพัฒนาคน เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตในสังคม ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน 
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 5. คุณภาพชีวิตด้านพัฒนาทางด้าน สติปัญญา พระสงฆ์ควรให้ความรู้การปฏิบัติด้านการ
ภาวนา ควรหากิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ เพ่ือท าให้เกิดสติปัญญาในการคิดในการท างาน  
 
องค์คัามรู้ัากการัิััย 
 องค์ความรู้จากการสังเคราะห์งานวิจัย เรื่อง  “บทบาทของพระสงฆ์ที่ มีตอการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุใน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา” ท าให้ผู้วิจัยได้ค้นพบองค์ความรู้ใหม่ที่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามภาพที่ 1 องค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัย ดังนี้  
 
 

 ควรมีกิจกรรมทุกวันตอนเช้า 
 เดินจงกรมทุกเช้า เย็น 
 ส่งเสริมการมีกิจกรรมกีฬาผู้สูงอายุ 

  
 ส่งเสริมการนั่งภาวนาทุกวัน 
 วิปัสสนาธรรมยาตรา ( เปล่ียนสถานท่ี สวดมนต์ท าวัตร 

วิปัสสนาทุกวันพระใหญ่ในเขตอ าเภอโชคชัย) 
 

 ส่งเสริมประเพณีการรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ
วันสงกรานต์ 

 ศึกษาดูงาน ผู้สูงอายุ ประจ าปีละ ๒ คร้ัง 
 

 ส่ง เส ริมกา รเ ย่ียม
ผู้ป่ วย ติด เตียง ทุก
เดือน 

 ทอดผ้าป่าสบทบทุน
ผู้สูงอายุและผู้ป่วย
ติ ด เ ตี ย ง ท่ี ไ ม่
สามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได้ 

 จัดเพ่ิมจุดบริการอุปกรณ์ส่ือสารไร้สาย 
 ส่งเสริมกิจกรรมปัญญาสัญจร (น าผู้เช่ียวชาญทางด้านต่าง ๆ จากภายนอก มา

พบปะให้ความรู้ต่าง ๆ) 
 

อาพท่ี 1 องค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัย 
  
 

คุณภาพชีวิตด้าน
สุขภาพกาย 

คุณภาพชีวิตด้าน
จิตใจ 

คุณภาพชีวิตด้าน
พัฒนาทางอารมณ์ 

คุณภาพชีวิตด้าน
สัมพันธ์ภาพทาง

สังคม 

คุณภาพชีวิตด้าน
พัฒนาทางด้าน

สติปัญญา 
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หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563246: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 

 

 องค์คัามรู้ท่ีไเ้ัากการสังเคราะว์งานัิััยจ พิัารณาโเยเป็นรายเ้านมีเังน้ี 
 1. คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพกาย ผู้สูงอายุควรมีกิจกรรมการออกก าลังกายในตอนเช้า ด้วย
วิธีการเบา ๆ และให้ผู้เชี่ยวชาญมาแนะน าอย่างสม่ าเสมอ โดยร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจ าต าบล มาตรวจวัดร่างกายเป็นประจ าทุกวันศุกร์ ส าหรับพระสงฆ์ควรจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริม
การเดินจงกรมทุกเช้าวันพระ ก่อนสวดมนต์ไหว้พระ และส่งเสริมกิจกรรม การแข่งขันกีฬ าผู้สูงอายุ 
โดยจัดเวียนกันภายในอ าเภอโชคชัย ทุก 4 เดือน 
 2. คุณภาพชีวิตด้านจิตใจ พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องการก าลังใจ อยากให้มีคนมาเยี่ยม
เยียนเพราะลูกหลานไปท างานต่างจังหวัดกันหมด ไม่มีใครอยู่เป็นเพ่ือน จะได้พบปะพูดคุยกัน ทางวัด
ควรมีกิจกรรม วิปัสสนาธรรมยาตรา การน าผู้สูงอายุร่วมสวดมนต์ไหว้พระในเขตต าบล อ าเภออ่ืน ๆ 
ที่ใกล้เคียงเพ่ือเป็นพบพูดคุย สนทนากัน กับบุคคลภายนอก และได้มีการผ่อนคลายอารมณ์ ร่วมกัน
ในเครือญาติ หรือ ญาติธรรม 
 3. คุณภาพชีวิตด้านการพัฒนาอารมณ์ พบว่า ผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยคนเดียว ผู้สูงอายุที่ป่ วยติด
เตียงมีอารมณ์ที่อ้างว่าง หดหู่ พระสงฆ์ควรเป็นผู้น าพาผู้สูงอายุมาให้ก าลังใจกัน ออกเยี่ยมเยียน หา
สิ่งของไปเยี่ยม เพ่ือให้ก าลังใจซ่ึงกันและกัน ส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุ เช่น วันสงกรานต์ การจัด
กิจกรรมดูงานประจ าปี ปีละ 1-2 ครั้ง 
 4. คุณภาพชีวิตด้านสัมพันธภาพทางสังคม พบว่า ผู้ป่วยติดเตียงมีจ านวนสูงขึ้น การพบปะ
พูดคุยมีส่วนส าคัญต่อผู้ป่วยในด้านการให้ก าลังใจกัน การเข้าถึงสภาพปัญหาอย่างแท้จริง พระสงฆ์
ควรส่งเสริมในด้านปัจจัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ควรมีการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพ่ือน า
เงินที่ได้ไว้การดูแลผู้สูงอายุเม่ือเจ็บป่วย และจัดซ้ือเครื่องมือทางการแพทย์ และสนับสนุนบุคคลากร
ในการตรวจเยี่ยมให้ก าลังใจผู้ป่วย 
 5. คุณภาพชีวิตด้านการพัฒนาทางด้านสติปัญญา พบว่า การติดต่อสื่อสารของผู้สูงอายุ การ
แจ้งข่าวสารด้านราชการ เอกชนหรือข่าวสารเก่ียวกับผู้สูงอายุ ให้รับทราบเรื่องราว เหตุการณ์ต่าง ๆ 
ภายในชุมชน จึงควรเพ่ิมจุดบริการสัญญาณสื่อสาร ตามความเหมาะสม และควรส่งเสริมกิจกรรม
ปัญญาสัญจร คือ การน าผู้เชี่ยวชาญช านาญทางด้านต่าง ๆ ที่สามารถมาประกอบอาชีพในวัยผู้สูงอายุ 
มาให้ความรู้ เพ่ือเพ่ิมรายได้ในยามว่าง หรือการจัดกิจกรรมอาสาพัฒนา จิตอาสา ภายในชุมชน เช่น
การท าความสะอาดภายในชุมชน ถนน รั้วบ้าน สระน้ าที่ใช้ประโยชน์ภายในชุมชน เป็นต้น  
 
ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะเะิงนโยบาย 
 จากการวิจัย บทบาทของพระสงฆ์ที่มีต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ ผู้วิจัยได้รวบรวม
ข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้ 
 (1) คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพกาย 
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 1. ผู้สูงอายุควรมีการควบคุมอาหาร เน้นการออกก าลังกายการเดิน การวิ่งเพ่ือสุขภาพ ไม่ยุ่ง
เก่ียวอบายมุข เหล้า บุหรี่ กาแฟ เครื่องด่ืมบ ารุงก าลัง น้ าอัดลม 
 2. พระสงฆ์ควรมีบทบาทในการสร้างศูนย์ก าลังใจ ในการดูแล ผู้สูงอายุ 
 3. พระสงฆ์ควรมีสถานที่สร้างศูนย์สมุนไพรให้แก่ผู้สูงอายุ หรือมีข้อมูลในการท าสมุนไพรเพ่ือ
สุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุ 
 (2) คุณภาพชีวิตด้านจิตใจ 
 1. พระสงฆ์ควรเข้าไปมีบทบาทในเรื่องของการปฏิบัติธรรม เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีจิตใจที่ ดี ไม่เสีย
ขวัญก าลังใจ ในขณะที่ท าใจไม่ได้กับเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่นการสูญเสียบุตร ธิดา  
 2. ทุกวันนี้การคิดมาก การคิดฟุ้งซ่าน กับปัญหาในครอบครัว มีทุกครอบครัว ปัญหาของ
ลูกหลานท าให้ผู้สูงอายุคิดมาก ก็จะหาพ่ึงกับการให้ก าลังที่ส า คัญ ซ่ึงจะเป็นพระสงฆ์ในการพูดให้
ก าลังใจ 
 3. ผู้สูงอายุก็เป็นบุคคลธรรมดายังมีความโลภ โกรธ หลง กันอยู่ อยากรวย อยากมีความหวัง 
เป็นธรรมดาของมนุษย์ เม่ือถึงเวลาก็จะหันหน้าเข้าหาพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึง ควรสร้างที่
ปฏิบัติธรรมให้กับผู้สูงอายุ 
 (3) คุณภาพชีวิตด้านพัฒนาทางอารมณ์ 
 1. พระสงฆ์ควรมีบทบาทในการสร้างความสามัคคี การให้อภัยกัน การวางตัวเป็นกลาง เม่ือมี
ปัญหาในชุมชนให้ข้อคิด ข้อสติเตือนใจให้กับผู้สูงอายุ 
 2. สังคมบุคคลคนในครอบครัว ควรเข้าหาศึกษาหลักธรรม พระสงฆ์เพ่ือได้หลักธรรมให้เกิด
ประโยชน์มากขึ้น เพ่ือให้สังคมดีขึ้น เพ่ือพัฒนาทางด้านอารมณ์ ใช้หลักกรรมฐานมีสติในการพิจารณา
หลักธรรมให้เกิดประโยชน์ 
 (4) คุณภาพชีวิตด้านสัมพันธภาพทางสังคม 
 1. พระสงฆ์ต้องมีบทบาทการเข้าสังคมในชุมชน การปรึกษาหารือกันในการพัฒนาชุมชน
เพ่ือให้เกิดประโยชน์มากกว่าการสร้างความขัดแย้งท าเกิดการโกรธกัน 
 2. ผู้สูงอายุต้องมีสติปัญญาในการพิจารณา ข่าวแต่ข่าวการเสพข่าวท่ีตนเอง เช่ือถือได้ พร้อม
เปิดใจพูดคุยถึงสาเหตุที่เกิดขึ้น พร้อมน ามาซ่ึงความเข้าใจกันเพ่ือสังคมที่ดีขึ้นตลอดไป 
 3. ผู้สูงอายุควรพิจารณาถึงความดีของแต่ละคน บางคนมีดีบ้าง มีเสียบ้าง ไม่ควรเข้าไม่ยุ่ง
เก่ียวมากมายท าให้เกิดความขัดแย้ง ความไม่เข้าใจกัน 
 (5) คุณภาพชีวิตด้านพัฒนาทางด้านสติปัญญา 
 1. ผู้สูงอายุควรหาเวลาว่างอ่านหนังสือเป็นประจ า หรือให้ลูกให้หลานอ่านให้ฟัง เพ่ือความ
อบอุ่นในครอบครัว 
 2. ผู้สูงอายุควรมีสติไตร่ตรองพิจารณาสาเหตุต่าง ๆ ให้ถ่องแท้แน่นอนก่อน ก่อนที่ใช้อารมณ์
หรือการใช้ก าลังในการท าร้ายร่างกายของผู้อ่ืน 
 2. ข้อเสนอแนะเะิงปฏิบัติ 
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 1. ควรจะศึกษา บทบาทของพระสงฆ์ที่จะใช้หลักธรรม อิทธิบาท 4 ในสังคมเพ่ือให้ผู้สูงอายุ
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรม 
 2. ควรประชาสั มพันธ์รณร งค์เก่ียวกับการส่ง เสริมผู้สูงอายุ ให้เข้าร่วมกิจ กรรมทา ง
พระพุทธศาสนาเม่ือมีเวลาที่เหมาะสม เน้นการจัดกิจกรรม ทุกสัปดาห์ 
 3. ควรส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุในการเรียนธรรม เรียนบาลี การท าเวลาว่างให้เกิดประโยชน์
สร้างกลุ่มอาชีพ 
 3. ข้อเสนอแนะส าวรับท าัิััยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาเปรียบเทียบ บทบาทของพระสงฆ์ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของผู้สูงอายุ 
เพ่ือให้ได้ผลการศึกษาที่กว้าง ขวาง และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมายิ่งขึ้น 
 2. ควรศึกษาวิจัยเชิงการมีส่วนร่วมของบทบาทของพระสงฆ์ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุในเขตอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 3. ควรศึกษาเรื่อง รูปแบบที่เหมาะสมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ สูงอายุ เพ่ือจะได้ทราบ
รูปแบบที่เหมาะสมเพ่ือให้เกิดประโยชน์ในชุมชนต่อไป 
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บทคัเย่อ 
 บทความนี้เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็น เปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ ศึกษาปัญหา 
อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ของวัด การวิจัยแบบผสาน
วิธี พบว่าระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ของวัดภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ด้านอายุและบาลีต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่าง
กัน ส่วนพระสงฆ์ที่มี พรรษา วุฒิการศึกษานักธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติปัญหา อุปสรรคพบว่า ขาดความพร้อมในการจัดฝึกอบรม การแบ่งความรับผิดชอบยังไม่
ชัดเจน ข้อเสนอแนะ ควรมีเจ้าหน้าที่หน่วยรับบริจาค, มีการมอบหมายงานให้ชัดเจนขึ้น  
ค าส าคัญ การบริหารการจัดการ, ระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์, วัด  
 
Abstract 

This article was aimed to study the opinion level, comparing the opinions’ 
monks, problems, obstacles and recommendations for the electronic donation 
system management in monastery. Methodology were mixed method. Results found: 
An opinions’ monks who viewed on the management of the electronic donation 
system in monastery were at high level. Comparison results showed monks where 
been on different ages and Pali education level, were no differences therefore, 
rejecting the research hypothesis. Monks with different ordination age, religious 
education qualification whose different opinions with statistical significantly. The 
problems and obstacles found: lack of readiness in training, division of responsibilities 
was not clarifying. Suggestions: should be a staff in donation unit, assigned work to 
be clearer. 
Keywords: Management, Electronic donation system, Monastery 
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บทน า 
 การบริหารกิจการคณะสงฆ์ มีความส าคัญต่อการสร้างความเข้มแข็งและด า รงอยู่อย่างม่ันคง
ของพระพุทธศาสนากับสังคมไทย พระสังฆาธิการจึงมีหน้าที่ในการปกครอง และการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงเป็นเง่ือนไขที่มีความส าคัญที่จะบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพอันเป็น
ความส าเร็จในกา รส่งเสริม กิจการทางพระพุทธศาสนา  ให้ยั่งยื นถาวรสืบ ไปดังค า กล่าวที่ว่ า
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติจะเจริญรุ่งเรืองต่อไปก็ต้องอาศัยบทบาทของพระสังฆาธิการที่
มีประสิทธิภาพ ในการบริหารกิจการของคณะสงฆ์เป็นส าคัญเนื่องจากพระสังฆาธิการเป็นผู้ใกล้ชิดกับ
ประชาชน โดยเฉพาะพระสังฆาธิการที่เป็นเจ้าอาวาส จึงเป็นผู้ที่ มีบทบาทส าคัญยิ่งในการบริหาร
จัดการวัดให้เรียบร้อยดีงาม ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์และของมหาเถรสมาคมที่วางไว้ และเจ้า
อาวาสยังเป็นผู้ที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือและเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสประชาชน (พระธรรมวโรดม 
(บุญมา คุณสมฺปนฺโน), 2539) การบริหารกิจการคณะสงฆ์ หรือ การปกครองคณะสงฆ์โดยหลักคือการ
ปกครองตามพระธรรมวินัย และใช้กฎหมายหรืออ านาจรัฐเป็นหลักสนับสนุน  (เฉลิมพล โสมอินทร์, 
2546) 
 สมัยก่อนนิยมใช้ค าว่า การปกครองคณะสงฆ์ แต่ปัจจุบันใช้ค าว่า การบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
ในการบริหารนั้น (พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 2549) ได้ให้ความหมายของการบริหาร
ตามแนวพระพุทธศาสนาว่า พุทธวิธีการบริหารควรยึดหลักธรรมาธิปไตยเป็นส าคัญโดยผู้บริหารเอง
จะต้องประพฤติธรรมและใช้ธรรมเป็นหลักในการบริหาร และต้องค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ ต้ัง
โดยพึงสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ดังนั้น เม่ือกล่าวถึงการปกครองคณะสงฆ์หรือการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ จึงต้องเห็นพระธรรมวินัยเป็นหลัก เพราะพระธรรมวินัยเป็นทั้งโครงสร้างและ
การจัดสภาพสังคมสงฆ์ให้เกิดความเรียบร้อย และเป็นการพัฒนาบุคลากรในสังคมด้วย  ทุกคนจะรู้จัก
หน้าที่ของตนเอง การบริหารกิจการคณะสงฆ์จึงมีความส าคัญต่อการสร้างความเข้มแข็งและด ารงอยู่
อย่างม่ันคงของพระพุทธศาสนา ในปัจจุบันพระสงฆ์มิได้ท าเฉพาะหน้าที่ในการสืบทอดอา ยุ
พระพุทธศาสนาเท่านั้น แต่ยังได้ท าหน้าที่ในการช่วยเหลือสงเคราะห์สังคมในด้านต่าง ๆ หลายด้าน
ด้วยกัน โดยส่วนมากจะยึดหลักภารกิจ 6 ด้านคือ1) การปกครอง 2) การศาสนศึกษา 3) การศึกษา
สงเคราะห์ 4) การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 5) การสาธารณูปการ และ6) การสาธารณสงเคราะห์ 
วิธีด าเนินการทั้ง 6 ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในระเบียบมหาเถรสมาคม  (ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ, 2545) 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาการเจริญก้าวหน้ าอย่างรวดเร็ว และเข้ามามี
บทบาทต่อชีวิตประจ าวันของผู้คนมากขึ้น มีการปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ที่ เป็นประโยชน์กับงาน
สารสนเทศตลอดเวลา อีกทั้งช่วย ให้การค้นหาข้อมูลทางด้านต่าง ๆ อย่างไร้ขีดจ ากัด เทคโนโลยีเป็น
เครื่องมือในการด าเนินงานสารสนเทศให้เป็นไปอย่างมีปร ะสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา ศาสนสถาน โรงพยาบาล องค์กรสาธารณกุศล 
ล้วนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือให้ผู้คนเข้าถึงมากยิ่งขึ้น โทรศัพท์เคลื่อนที่ในยุคปัจจุบัน มีความก้าวล้ าทาง
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เทคโน โลยีมีบทบา ทมา กขึ้ นในชีวิ ตประจ า วัน  และเป็ น อุปกร ณ์ที่เป็ น เส มือนปั จ จัยที่  5  
ในการด ารงชีวิตของมนุษย์อย่างเช่น โทรศัพท์มือถือเป็นสื่อกลางในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเหล่านั้น
ได้อย่างทันท่วงที ปัจจุบันเทคโนโลยีที่เรียกว่า คิวอาร์โค้ด หรือ Quick Response Code ใช้ผ่านจ่าย 
APPICATION บนมือถือ ไม่ว่าจะจ่ายช าระค่าใช้จ่ายในการด าเนินชีวิตต่าง ๆ หรือ การท าบุญผ่านคิว
อาร์โค้ด (QR CODE) (มณีรัตน์ ตุลย์สถิตศักด์ิ, 2561) ไม่ว่าจะท าบุญสถานศึกษา ศาสนสถาน 
โรงพยาบาล องค์กรสาธารณกุศล การท าวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีความประสงค์อยากให้การท าบุญการ
บริจาคโดยที่ไม่ต้องพกธนบัตรหรือเหรียญไปท าบุญ ผ่านระบบให้ทั่วทั้งหมด ซ่ึงในปัจจุบันเต็มไปด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการรัดกุมในการท างานผ่านระบบด้วยเทคโนโลยีที่น่าเชื่อถือ  
 
ััตถุประสงค์การัิััย  
 1. เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ของวัดในอ าเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี 
 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นพระสงฆ์ที่ มีต่อการบริหารจัดการระบบบริจาค
อิเลคทรอนิกส์ของวัด จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะที่มีต่อการบริหารจัดการระบบบริจาค
อิเลคทรอนิกส์ของวัด  
 
ัิธีการเ าเนินการัิััย  

กา รวิ จั ยใช้แบบผสานวิธี ร ะหว่ างกา ร วิจั ย เชิ งคุณภา พและกา รวิ จั ยเชิงปริมา ณ  
การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ รูปแบบการวิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี
(Mixed Methodology Research) ประกอบด้วยการวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
โดยเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
โดยเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้ท าการ
สุ่มมาจากประชากรจ านวน 1,152 คน โดยค านวณตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ได้
กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลเฉลี่ย 297 รูปหรือคน ใช้วิธีเก็บข้อมูลการแจกแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิจัยเชิง
คุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน  8 รูปหรือคน ท าการวิเคราะห์ข้อมูล
เนื้อหาเชิงพรรณนา 
 
ผลการัิััย 

1. ระเับคัามคิเเว็นของพระสงฆ์ท่ีมีต่อการบริวารััเการระบบบริัาคอิเลคทรอนิกส์
ในััเอ าเออเมืองจ ัังวััเนนทบุรี  
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หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563252: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 

 

ตารางท่ีจ1จค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ในวัด  
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวม 

(n=297) 
การบริวารััเการระบบบริัาคอิเลคทรอนิกส์ในััเอ าเออ
เมืองจัังวััเนนทบุรี x̅ S.D. แปลผล 

1) บุคลากร MAN 3.95 0.743 มาก 
2) การบริหารการเงิน MONEY 3.82 0.769 มาก 
3) อุปกรณ์ METERIAL 3.81 0.736 มาก 
4) การบริหารจัดการ MANAGEMENT 3.75 0.622 มาก 
อาพรัม 3.83 0.541 มาก 

จากตารา งที่ 1 พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็ นต่อการบริหารจั ดการระบบบริจา ค
อิเลคทรอนิกส์ใน วัด อ า เภอ เมือง จั งหวั ดนนทบุ รี โ ดยภาพร วมอยู่ใ นระดับมาก ( x̅=3.83,  
S.D.= 0.541) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 

2. ผลการเปรียบเทียบคัามคิเเว็นของพระสงฆ์ท่ีมีต่อการบริวารััเการระบบบริัาค
อิเลคทรอนิกส์ในััเจ อ าเออเมืองจ ัังวััเนนทบุรีจ โเย  ัาแนกตามปััััยส่ันบุคคล 
ตารางท่ีจ2จสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี ยอมรับ ปฏิเสธ F Sig 
สมมติฐานท่ีจ1จพระสงฆ์ที่มีอายุแตกต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อการบริหารจัดการระบบอิเลคทรอนิ กส์
ในวัด อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี แตกต่างกัน 

  0.364 0.739 

สมมติฐานท่ีจ2จพระสงฆ์ที่ มีพรรษาแตกต่างกันมี
ความคิดเหน็ต่อการบริหารจัดการระบบบริจาค
อิเลคทรอนิกส์ของวัด ในอ า เภอเ มือง จังหวั ด
นนทบุรี แตกต่างกัน 

  3.744 0.012 

สมมติฐานท่ีจ3 จพระสงฆ์ที่ มีวุ ฒิการศึกษาบา ลี 
แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ
ระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ของวัดในอ าเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี แตกต่างกัน 

  0.621 0.602 

สมมติฐานท่ีจ4จพระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษานักธรรม
แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ
ระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ของวัดในอ าเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี แตกต่างกัน 

  3.728 0.012 
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 จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า พระสงฆ์ที่มีอายุและบาลีต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ของวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว้ ส่วนพระสงฆ์ที่ มี พรรษา วุฒิการศึกษานักธรรม 
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ของวัดในอ าเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว้ 
 3.จปัญวาจอุปสรรคและข้อเสนอแนะจ  
ตารางท่ีจ3 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์

ของวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

 จากตารางที่ 3 พบว่า วัดขาดความพร้อมในการฝึกอบรม ไม่มีการแบ่งหน้าที่การท างาน
ชัดเจน การท าบัญชีรายรับ/จ่ายเพ่ิมมากขึ้น อุปกรณ์การใช้งานไม่เพียงพอและบุคลากรไม่มีความ
ช านาญ ข้อเสนอแนะ ควรมีการจัดบุคลากรให้ท างานประจ า ฝึกให้มีความรู้ ด้านการท าบัญชี การใช้
งานอุปกรณ์ และขั้นตอนการท างานต่าง ๆ ของระบบ 
 4. ผลการสัมอาษณ์เะิงลึก 
 ด้านบุคลากร ควรให้ผู้ที่ มีควาช านาญเฉพาะด้านมาให้ความรู้แก่บุคลากร เพ่ือให้มีการ
ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องรัดกุม ด้านการเงินวัดควรมีการท าบัญชีแยกประเภท และตรวจสอบควบคุม
การเงินที่ผ่านทางบัญชีธนาคาร ด้านอุปกรณ์ควรมีการประชาสัมพันธ์ และเตรียมความพร้อมอุปกรณ์
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือรองรับการใช้งาน และด้านการบริหารจัดการ ควรมีการฝึกอบรมบุคลากรที่
เก่ียวข้องให้มีทักษะการท างาน และม่ีการตรวจสอบประเมินผลการท างาน 
 

การบริวารััเการระบบ
บริัาคอิเลคทรอนิกส์ฯ ปัญวาจ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ด้านบุคลากร  ขา ดควา มพร้ อมในกา ร จั ด
ฝึกอบรม, แบ่ งหน้า ที่ ก า ร
รับผิดชอบยังไม่ชัดเจน 

ควร มี เจ้ า หน้ า ที่ป ร ะจ า หน่ วย รั บ
บริจาค, ควรมอบหมายการท างานให้
ชัดเจน 

ด้านการเงิน  วัดมีบัญชีรายจ่ายหลายบัญชี , 
วัดต้องตรวจบัญชีรับจ่ายอย่าง
สม่ าเสมอ 

ฝึกอบรมหรือนิเทศการจัดท าบัญชี , 
จัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายผ่านระบบ
ธนาคารแค่บัญชีเดียว 

ด้านอุปกรณ์  ขาดอุปกรณ์รองรับระบบ , วัดที่
มีความพร้อมในการด าเนินการ
มีเพียงบางวัด 

ควรจัดเตรียมอุปกรณ์เพ่ือรองรับ , ควร
เตรียมสัญญาณ INTERNET ให้ทั่วถึง
บริเวณจุดบริจาค 

ด้านการบริหารจัดการ  วัดยังไม่มีความช านาญการใช้ 
QR CODE, ขาดความรู้ความ
เข้าใจในระบบการท างาน 

ควรมีการอบรมให้เข้าใจการท างาน, 
ให้ความรู้ความเช้าใจในระบบบริจาค
อิเลคทรอนิกส์ 
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254: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

ออิปรายผลการัิััย 
 การบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ของวัด โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญ
และน่าสนใจและน ามาอภิปรายดังนี้ 
 1. ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์จ าแนกโดยภาพรวม
พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ของวัดในอ าเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=3.83, S.D.=0.551) แสดงให้เห็นว่า  วัดได้วางแผน
เพ่ือด าเนินแนวการบริหารจัดการในวัด ให้ทันยุคสมัยใหม่ ซ่ึงตรงกับงานวิจัยของ พระธงะัยจสุนฺทรา
ัาโรจ(ธนััฒนกุล)จได้วิจัยเรื่อง “แนวทางการใช้สื่อออนไลน์เพ่ือการเผยแพร่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์ อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา” ผลการวิจัยพบว่า  พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อแนว
ทางการใช้สื่อออนไลน์เพ่ือการเผยแพร่พระพุทธศาสนา อยู่ในระดับมาก 
 2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ขอ งวัดในอ าเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

2.1. พระสงฆ์ที่ มีอายุต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการระบบบริจาค
อิเลคทรอนิกส์ของวัด โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ ต้ังไว้ แสดงให้เห็นว่า 
พร ะสงฆ์ ที่ มีอ ายุ ต่ า ง กัน  มีควา มคิด เห็ น ต่อบริ ห า ร จั ดกา รร ะบบบริ จ า คอิ เลคทรอนิ กส์  
โดยภาพรวม สอดคล้องกับงานวิจัยของ อาณุััฒน์จกองราะจได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมการ
ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ของวัยรุ่นในประเทศไทย ” ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความ
เพลิดเพลินในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์จนท าให้เกิดความรู้ช านาญและเข้าใจในการใช้ระบบ
ออนไลน์ อยู่ในระดับมาก 

2.2. พระสงฆ์ที่มีพรรษาต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการระบบบริจาค
อิ เลค ทรอ นิ กส์ ข องวั ด  โ ดยร ว มแต ก ต่า ง กันอ ย่ า ง มีนั ย ส า คัญ ทา ง สถิ ติที่ ร ะดั บ  0. 05  
จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ังไว้ แสดงให้เห็นว่า พระสงฆ์ที่มีพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
จัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ฯ โดยภาพรวมแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระ
ธงะัยจสุนฺทราัาโรจ(ธนััฒนกุล)จ ได้วิจัยเรื่อง “แนวทางการใช้ส่ือออนไลน์เพ่ือการเผยแพร่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา”จผลการวิจัยพบว่าพระสงฆ์ที่ มี
พรรษาต่างกันมีระดับความคิดเห็น โดยรวมแตกต่างกัน 

2.3. พระสงฆ์ที่มีวุฒิบาลีต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการระบบบริจาค
อิเลคทรอนิกส์ของวัด โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว้ แสดงให้เห็นว่า พระสงฆ์ที่ มี
วุ ฒิ บ า ลี ต่ า ง กัน มีร ะดั บค วา มคิ ด เ ห็ น ไ ม่ แต ก ต่ า ง กัน  ซ่ึ งส อด คล้ อง กับ งา นวิ จั ย ขอ ง  
ของ พระธงะัยจสุนฺทราัาโรจ(ธนััฒนกุล)จได้วิจัยเรื่อง “แนวทางการใช้สื่อออนไลน์เพ่ือการเผยแพร่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา”จผลการวิจัยพบว่าพระสงฆ์ที่ มีวุฒิ
บาลีต่างกันมีระดับความคิดเห็น โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
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2.4. พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษานักธรรมต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ
ระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ของวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่า พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาการนักธรรมต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ฯ โดยภาพรวมแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พระธงะัยจสุนฺทราัาโรจ(ธนััฒนกุล)จได้วิจัยเรื่อง “แนวทางการใช้สื่อออนไลน์เพ่ือการ
เผยแพร่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา”จผลการวิจัยพบว่า
พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษานักธรรมต่างกันมีระดับความคิดเห็น โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
 
องค์คัามรู้ 
 1. องค์คัามรู้ท่ีไเ้รับัากการัิััย 

จากการศึกษาเรื่อง “การบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ในวัดอ าเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี” ผู้วิจัยได้ค้นพบองค์ความรู้ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ตามภาพที่ 1 ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาพท่ีจ1จองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
 จากภาพที่ 1 พบว่า การบริหารจัดการระบบบริจาคฯ ด้านบุคลากร ต้องมีการเชิญผู้ มีความรู้
มาอบรมฝึกฝน เพ่ือให้มีทักษะในการใช้งาน ด้านการเงิน วัดต้องจัดท าบัญชีรายรับ-จ่ายเป็นประจ าทุก
วัน มีการตรวจสอบการเคลื่อนไหวของการเงิน และชี้แจงให้ประชาชนทราบ ด้านอุปกรณ์ มีการจัด
สถานที่รองรับ เครื่องมืออุปกรณ์ที่จ า เป็นต่อการใช้งาน ด้านการบริหารจัดการ วัดจัดเตรียม
เครื่องหมายQR code และระบบ Mobile Banking รองรับ ชี้แนะขั้นตอน วิธีการต่อประชาชน 
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 2. องค์คัามรู้ท่ีไเ้ัากการสังเคราะว์งานัิััย 
จากการศึกษาเรื่อง “การบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ในวัดอ าเภอเมือง จังหวัด

นนทบุรี” ท าให้ผู้วิจัยได้พบองค์ความรู้ใหม่จากการสังเคราะห์งานวิจัย ตามแผนภาพดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อาพท่ี 2 องค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัย 

 จากภาพที่ 2 ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ความรู้ที่ได้ ปรากฏเป็นภาพแผนที่ 2 ได้ดังนี้ 
 ด้านบุคลากร ต้องมีการส่งเสริมความรู้ให้แก่บุคลากรภายในวัด เพ่ือให้มีศักยภาพในการ
ท างานครอบคลุม โดยให้ผู้ที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านมาให้การอบรม 
 ด้านการเงิน วัดควรมีการตรวจสอบบัญชีเป็นประจ า และให้ผู้ที่ มีความช านาญมาให้ความรู้ 
ในการท าบัญชี  
 ด้านอุปกรณ์ วัดต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือรองรับการท างาน 
 ด้านการบริหารจัดการ ควรมีการจัดต้ังคณะกรรมการที่เหมาะสม เพ่ือตรวจสอบและ
ประเมินผลการท างาน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ของวัด” ผู้วิจัยขอเสนอแนะ
ดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะเะิงนโยบาย 

1.1 วัดต้องมีการวางแผนก่อนการด าเนินงานให้เป็นไปตามขั้นตอนการฝึกอบรม  
1.2. วัดควรมีแนวทางการตรวจสอบการเดินบัญชีการรับบริจาคผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์  

แผน 

เ้านบุคลากร 
(MAN) 

เ้านการเงิน 
(MONEY) 

เ้านอุปกรณ์ 
(METERIAL) 

เ้านการบริวารััเการ 
(MANAGEMENT) 

- ส่งเสริมความรู้แก่บุคลากรสม่ าเสมอ 

- ให้ผู้มีที่มีความช านาญมาคอยชี้แนะ 

- หมั่นตรวจสอบบัญชีรายรับ-จ่าย 

- หาบุคลากรที่มีความช านาญในการท างาน 

- ติดตั้งระบบ Wifi ให้ครอบคลุมพื้นที่ 
- เตรียมพร้อมอุปกรณ์รองรับการท างาน 

- จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการท างาน 

- ประเมินผลงานเป็นประจ า 
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1.3. พระสงฆ์ในอ าเภอนนทบุรี ต้องมีการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์รุ่นใหม่ในการใช้สื่อ
อินเตอร์เน็ตในการบริจาค 
 2. ข้อเสนอแนะเะิงปฏิบัติ 

2.1 วัดควรส่งเสริมบุคลากรภายในวัดให้เรียนรู้เพ่ิมเติมในการใช้งาน 
2.2 ทุกวัดต้องมีการพัฒนาบุคลากรในด้านการจัดท าบัญชีรายรับ-จ่าย 
2.3 คณะสงฆ์ในอ าเภอนนทบุรีต้องให้บุคลากรต่าง ๆฝึกฝนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง 

 3. ข้อเสนอแนะเพ่ือการัิััยครั้ง ต่อไป 
3.1. ควรศึกษาการบริจาคระบบอิเลคทรอนิกส์ ในจังหวัดอ่ืนบ้าง เพ่ือเปรียบเทียบผล

การศึกษาว่าเป็นอย่างไร 
3.2. ควรศึกษาความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อการบริหารจัดการระบบบริจาค ว่าปัจจัยใด

ส่งผลให้ตัดสินใจเข้าอบรมพระสงฆ์และพัฒนาวัด 
3.3. ควรศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระบบอินเตอร์เน็ตและระบบบริจาคเป็น

อย่างไร 
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การใว้บริการตามวลักพุทธธรรมของโรงพยาบาลราะบุรี* 
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บทคัเย่อ 

บทความนี้เพ่ือศึกษาการให้บริการ เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน และศึกษาปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะส าหรับการให้บริการตามหลักพุทธธรรมของโรงพยาบาลราชบุรี  เป็นการ
วิจัยแบบผสานวิธี พบว่า การให้บริการตามหลักพุทธธรรมของโรงพยาบาลราชบุรี โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ มีผลให้ความคิดเห็นที่มีต่อการให้บริการตามหลักพุทธธรรม
ของโรงพยาบาลราชบุรี โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  ปัญหาและ
อุปสรรค คือ บุคลากรบางคนไม่ให้ค าแนะน าที่ดีกับญาติของผู้ป่วย บุคลากรบางคนพูดจาด้วยถ้อยค า
ที่แข็งกระด้าง ดังนั้น ควรพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีจิตส านึกในการให้บริการที่ ดี ควรพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้สามารถควบคุมกิริยาให้สุภาพได้ในทุกสถานการณ์  และควรพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มีเทคนิคในการสร้างความไว้วางใจและความคุ้นเคยกับผู้รับบริการ 
ค าส าคัญจ : การให้บริการ, หลักพุทธธรรม, โรงพยาบาลราชบุรี 
 
Abstract 
 This article was to study the service, to compare the public's opinion and to 
study the problems, obstacles and suggestions of service based on Buddhadhamma 
of Ratchaburi hospital, using mixed methods. Findings were the service based on 
Buddhadhamma of Ratchaburi hospital showed that overall at high level. The person 
factors for example, age has the opinions to toward service based on 
Buddhadhamma of Ratchaburi hospital was different, the significantly at 0.05. 
Problems and obstacles were that some personnel do not give good advice to 
patients' relatives, some personnel spoke speak words that are not polite. Further, 
that that should develop the personnel potential to have good service mind, should 
develop the personnel to be able to control emotions in every situation, and, 
should develop the personnel potential to have techniques to build trust and 
familiarity with service receiver. 
Keywords : Service, Buddhadhamma, Ratchaburi Hospital 
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บทน า 
โรงพยาบาลราชบุรีเป็นโรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่งในสองแห่งของเขต 4 ต้ังอยู่ เลขที่ 85 ถนน

สมบูรณ์กุล อ าเภอเมืองราชบุรี ปัจจุบัน (พ.ศ. 2562) มีขนาด 855 เตียง (ไม่รวม ICU) มีวิสัยทัศน์ 
เปน็โรงพยาบาลศูนย์ชั้นน าของประเทศที่มีคุณภาพมาตรฐานและประชาชนศรัทธา มีพันธกิจ 4 
ประการ คือ (1) ให้การบริบาลประชาชน อย่างเป็นองค์รวมตามมาตรฐานวิชาชีพ (2) พัฒนาระบบ
บริการศูนย์ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ (3) พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
และ (4) พัฒนาด้านวิชาการและผลิตบุคลากรทางการแพทย์ 

ดังกล่าวนี้ สังคหวัตถุ เป็นธรรมเป็นที่ต้ังแห่งการสงเคราะห์กัน ธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
น้ าใจกัน (พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช), 2546) ประกอบไปด้วย (1) ทาน ให้ปัน คือ ความ
เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ เสียสละ แบ่งปัน ช่วยเหลือสงเคราะห์ด้วยปัจจัยสี่  ทุน หรือ ทรัพย์สิน สิ่งของ 
ตลอดจนให้ความรู้ ความเข้าใจและศิลปวิทยา (2) ปิยวาจา พูดอย่างรักกัน คือ กล่าวค าสุภาพ 
ไพเราะ น่าฟัง ชี้แจง แนะน าสิ่งที่เป็นประโยชน์ มีเหตุผล เป็นหลักฐาน ชักจูงในทางที่ ดีงามหรือแสดง
ความเห็นอกเห็นใจ ให้ก าลังใจ รู้จักพูดให้เกิดความเข้าใจดี สมานสามัคคี เกิดไมตรีท าให้รักใคร่นับถือ
และช่วยเหลือเก้ือกูลกัน (3) อัตถจริยา ท าประโยชน์แก่กัน คือ ช่วยเหลือด้วยแรงกายและขวนขวาย
ช่วยเหลือกิจการต่าง ๆ บ าเพ็ญประโยชน์ รวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาและช่วยปรับปรุงส่งเสริมในด้าน
จริยธรรม และ (4) สมานัตตตา เอาตัวเข้าสมาน คือ ท าตัวให้เข้ากับเขาได้ วางตนเสมอต้นเสมอปลาย
ให้ความเสมอภาค ปฏิบัติสม่ าเสมอกันต่อคนทั้งหลาย ไม่เอาเปรียบและเสมอในสุขทุกข์ คือ ร่วมสุข 
ร่วมทุกข์ ร่วมรับรู้ ร่วมแก้ไขปัญหาเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกัน (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุ ตฺ
โต), 2550) 

นอกจากนี้ สังคหวัตถุ 4 ยังอ านวยประโยชน์ที่มองเห็นได้เป็นรูปธรรม คือ (1) ช่วยให้บุคคล
ด ารงตนอยู่ได้ในสังคมด้วยความสุข (2) เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจ สมานไมตรีระหว่างกัน (3) เป็น
เครื่องส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ให้มีความเคารพนับถือกันตามสมควรแก่ฐานะ (4) เป็น
เครื่องประสานองค์ประกอบต่าง ๆ ของสังคมให้คงรูปอยู่และด าเนินไปได้ด้วยดี และ (5) ช่วยส่งเสริม
ศีลธรรมและป้องกันความประพฤติที่เสื่อมเสียในสังคม 

จากประเด็นปัญหาดังกล่าวนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา เรื่อง “การให้บริการตามหลักพุทธธรรม
ของโรงพยาบาลราชบุรี” เพ่ือสังเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน
โรงพยาบาลราชบุรี และหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ที่มีพันธกิจและวิธีด าเนินงานที่ใกล้เคียงกัน ได้อีก
ประการหนึ่งด้วย 
 
ััตถุประสงค์ของการัิััย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพการให้บริการตามหลักพุทธธรรมของโรงพยาบาลราชบุรี 
 2. เพ่ือ ศึกษาเปรี ยบเทียบความคิดเห็ นที่ มี ต่อการให้ บริการตา มหลั กพุทธธรรมของ
โรงพยาบาลราชบุรี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
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 3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะส าหรับการให้บริการตามหลักพุทธธรรมของ
โรงพยาบาลราชบุรี 
 
ัิธีการเ าเนินการัิััย 
 รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณก าหนดการวิจัย
เชิงส ารวจเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการโรงพยาบาลจังหวัดราชบุรี จ านวน 3 ,054 คน (สถิติจ านวน
ผู้รับบริการโดยเฉลี่ย มีผู้ป่วยนอก 2,400 คนต่อวัน และผู้ป่วยใน 654 คนต่อวัน) ค านวณขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์, 2546) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 354 
คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือ
การวิจัยทางสังคมศาสตร์ ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 7 ท่าน เลือกผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญแบบเจาะจง และวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
 
ผลการัิััย 

1.จผลการศึกษาระเับคัามคาเวัังของประะาะนท่ีมีต่อสอาพการใว้บริการตามวลัก
พุทธธรรมของโรงพยาบาลราะบุรี 
ตารางท่ีจ1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อสภาพการ

ให้บริการตามหลักพุทธธรรมของโรงพยาบาลราชบุรี โดยรวม 
       (n=397)  

สอาพการ ใว้บริ การตามวลักพุทธธรรมของ
โรงพยาบาลราะบุรี 

ระเับคัามคาเวััง 
x̅ S.D. การแปลผล 

ด้านทาน 3.80 0.551 มาก 
ด้านปิยวาจา 3.85 0.500 มาก 
ด้านอัตถจริยา 3.80 0.536 มาก 
ด้านสมานัตตตา 3.90 0.528 มาก 
โเยรัม 3.84 0.474 มาก 

  
 จากตารางที่ 1 พบว่า ประชาชนมีความคาดหวังต่อสภาพการให้บริการตามหลักพุทธธรรม
ของโรงพยาบาลราชบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.84, S.D.=0.474) เม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านสมานัตตตา ด้านปิยวาจา ด้านทาน ด้านอัตถจริยาตามล าดับ 
 2. ผลการเปรียบเทียบระเับคัามคาเวัังของประะาะนต่อสอาพการใว้บริการตามวลัก
พุทธธรรมของโรงพยาบาลราะบุรี โเย  ัาแนกปััััยส่ันบุคคลจ  
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ตารางท่ีจ2  สรุปผลการเปรียบเทียบระดับความคาดหวังที่ มีต่อสภาพการให้บริการตามหลักพุทธ
ธรรมของโรงพยาบาลราชบุรี โดยจ าแนกปัจจัยส่วนบุคคล  

ปััััยส่ันบุคคล t-test F-test Sig. ผลการทเสอบสมมติฐานการัิััย 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

เพศ 0.477  0.633   
อายุ  3.732* 0.012   
การศึกษา  13.964** 0.000   
อาชีพ  3.840** 0.005   
รายได้  1.598 0.190   

 *นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 **นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประชาชนท่ีมีอายุ การศึกษา อาชีพ  ต่างกัน  
มีความคาดหวังต่อคุณลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ส่วนประชาชนที่มีเพศ รายได้ ต่างกัน มีความ
คาดหวังต่อสภาพการให้บริการตามหลักพุทธธรรมของโรงพยาบาลราชบุรี  โดยรวมไม่แตกต่างกัน  
จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
 3. ปัญวาจอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียักับสอาพการใว้บริการตามวลักพุทธธรรมของ
โรงพยาบาลราะบุรี 
ตารางท่ีจ3  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับสภาพการให้บริการตามหลักพุทธธรรมของ

โรงพยาบาลราชบุรี  
สอาพการใว้บริการตาม
วลั ก พุท ธ ธร ร มข อ ง
โรงพยาบาลราะบุรี 

ปัญวา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

เ้านทาน บุคลากรบางคนไม่ให้ค าแนะน าที่
ดีกับญาติของผู้ป่วย 

ควรพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
จิตส านึกในการให้บริการที่ดี 

เ้านปิยัาัา บุคลากรบางคนพูดจาด้วยถ้อยค า
ที่แข็งกระด้าง ไม่มีหางเสียง 

ควรพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้
สามารถควบคุมกิริยาให้สุภาพได้
ในทุกสถานการณ์ 

เ้านอัตถัริยา บุคลากรบางคนไม่กระตือรือร้น
ในการให้บริการ 

ควรพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
ความกระตือรือร้นในการให้บริการ 

เ้านสมานัตตตา บุคลากรบางคนให้บริการผู้ป่วย
นอกกับผู้ป่วยใน ไม่เสมอภาคกัน 
เลือกปฏิบัติ 

ควรพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
เทคนิคในการสร้างความไว้วางใจ
และความคุ้นเคยกับผู้รับบริการ 
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 ัากตารางท่ีจ3 พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม ต้องการสภาพการให้บริการตามหลัก
พุทธธรรมของโรงพยาบาลราชบุรี ที่มีคุณลักษณะ ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
 เ้านทานจบุคลากรบางคนไม่ให้ค าแนะน าที่ดีกับญาติของผู้ป่วยควรพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให้มีจิตส านึกในการให้บริการที่ดี 
 เ้านปิยัาัาจบุคลากรบางคนพูดจาด้วยถ้อยค าที่แข็งกระด้าง ไม่มีหางเสียงคว รพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้สามารถควบคุมกิริยาให้สุภาพได้ในทุกสถานการณ์ 
 เ้านอัตถัริยาจบุคลากรบางคนไม่กระตือรือร้นในการให้บริการควรพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให้มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ 
 เ้านสมานัตตตาจบุคลากรบางคนให้บริการผู้ป่วยนอกกับผู้ป่ วยใน ไม่เสมอภาคกัน เลือก
ปฏิบัติ ควรพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีเทคนิคในการสร้างความไว้วางใจและความคุ้นเคยกับ
ผู้รับบริการ 
 
ออิปรายผลการัิััย 
 สภาพการให้บริการตามหลักพุทธธรรมของโรงพยาบาลราชบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
แสดงให้เห็นว่า โรงพยาบาลราชบุรี สามารถให้บริการประชาชนได้ตามพันธกิจ 4 ประการ คือ (1) ให้
การบริบาลประชาชน อย่างเป็นองค์รวมตามมาตรฐานวิชาชีพ (2) พัฒนาระบบบริการศูนย์ความ
เชี่ยวชาญทางการแพทย์ (3) พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล และ (4) พัฒนา
ด้านวิชาการและผลิตบุคลากรทางการแพทย์ โดยในส่วนของการบริหาร มีการมอบหมายและกระจาย
หน้าที่ให้ฝ่ายและกลุ่มงานต่าง ๆ รับผิดชอบยิ่งขึ้น การก าหนดนโยบาย งานและกิจกรรมเป็นไปอย่าง
มีระบบ และในส่วนของงานบริการ กลุ่มงานเทคนิคบริการต่าง ๆ สามารถครอบคลุมภารกิจในการ
ให้บริการขั้นสูงประเภทโรงพยาบาลศูนย์ได้ดียิ่งขึ้นกว่าในอดีต ทั้งนี้ ได้มีการบูรณาการหลักพุทธธรรม 
ชื่อว่า สังคหวัตถุธรรม หรือสังคหวัตถุ 4 เข้ามาใช้ในการด าเนินงาน โดยสามารถอ านวยประโยชน์ใน
การครองใจคน ยึดเหนี่ยวน้ าใจกัน ท าให้เกิดการรักใคร่นับถือจากประชาชนผู้รับบริการ นั่นเอง 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พนิตตา นรสิงห์, (2552) ที่ได้วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนที่มี
ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสนามจันทร์” จากผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มาใช้
บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสนามจันทร์ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก เม่ือแยก
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุ กด้าน และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อนงค์นาฏ แก้วไพฑูรย์, (2553) ที่ได้วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้ บริ กา ร ตา มหลั กสั งคหวั ตถุของฝ่ ายทะเบี ยนที่ ว่า การอ า เภอ เมืองจั งหวัดนครสวรร ค์ ”  
จากผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ  4 ของฝ่าย
ทะเบียนที่ว่าการอ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากและสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นางพฤกษา พุทธรักษ์, (2552) ที่ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการสหกรณ์การเกษตรตาม
หลักสังคหวัตถุ 4: กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตรในเขตจังหวัดนครนายก” จากผลการวิจัยพบว่า  
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การบริหารจัดการสหกรณ์การเกษตรตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของสหกรณ์การเกษตรในเขตจังหวัด
นครนายก โดยภาพรวม อยู่ในดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านทาน มีระดับการปฏิบัติ
มาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธิดารัตน์ ศิละวรรณโณ, (2553) ที่ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของ
พนักงานส่วนต าบลต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักสังคหวัตถุ 4 กรณีศึกษา 
อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน” จากผลการวิจัยพบว่า พนักงานส่วนบุคคลมีความคิดเห็นว่า
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีการบริหารงานตาม
หลักสังคหวัตถุ 4 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ มณีนุช ไพรดี, (2553) ที่ได้
วิจัยเรื่อง “การน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท 
พรอพเพอร์ต้ี แคร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด” จากผลการวิจัยพบว่า ความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงาน บริษัท พรอพเพอร์ต้ี แคร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด อยู่ในระดับมาก และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ด.ต.หญิง ณัฐวีร์ภัทร์ ถิ่นมีผล, ( 2553) ที่ได้วิจัยเรื่อง “ทัศนะของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยต่อประสิทธิภาพการบริหารงาน บริการของต ารวจท่องเที่ยว ตามหลักสังคหวัตถุ 
4” จากผลการวิจัยพบว่า ทัศนะของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อประสิทธิภาพบริหารงานบริการของ
ต ารวจท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐม ตามหลักสังคหวัตถุ 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
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264: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

องค์คัามรู้ 
 1)จองค์คัามรู้ท่ีไเ้รับัากการัิััย 

ผู้วิจัยน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ดังนี้ 
 

 
อาพท่ีจ1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 

จากองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย การให้บริการตามหลักพุทธธรรมของโรงพยาบาลราชบุรี  
ที่พึงประสงดังนี้ 

เ้านทานจบุคลากรของโรงพยาบาลมีมาตรฐานในการให้บริการด้วยคุณภาพบุคลากรของ
โรงพยาบาลให้บริการด้วยความรวมเร็ว และทันต่อเวลาบุคลากรของโรงพยาบาลสามารถแก้ปัญหา

เ้านทาน 
บุคลากรของโรงพยาบาลมีมาตรฐานในการให้บริการด้วยคุณภาพบุคลากรของโรงพยาบาล
ให้บริการด้วยความรวมเร็ว และทันต่อเวลาบุคลากรของโรงพยาบาลสามารถแก้ปัญหาทันทีเมื่อ
ผู้รับบริการสอบถามหรือต้องการให้บริการบุคลากรของโรงพยาบาลมุ่งช่วยให้ผู้รับบริการท่ีมีสิทธ์ิ
ได้เข้าถึงการรักษาด้วยความเท่าเทียมกันบุคลากรของโรงพยาบาลให้ความ รู้และค าแนะน าท่ี
ถูกต้องชัดเจนแก่ผู้รับบริการ 

การใว้บริการตามวลักพุทธธรรมของโรงพยาบาลราะบุรี 

เ้านปิยัาัา 
บุคลากรของโรงพยาบาลพูดจาด้วยความเป็นกันเองบุคลากรของโรงพยาบาลพูดให้ค าแนะน าท่ี
เป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการบุคลากรของโรงพยาบาลพูดจาทักทายท่านด้วยถ้อยค าไพเราบุคลากร
ของโรงพยาบาลใช้ถ้อยค าท่ีสุภาพบุคลากรของโรงพยาบาลมีการพูดท่ีแสดงความเห็นอกเห็นใจ 

เ้านอัตถัริยา 
บุคลากรของโรงพยาบาลให้ความช่วยเหลือผู้รับบริการโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติบุคลากรของ
โรงพยาบาลแสดงความพึงพอใจท่ีได้ให้ช่วยเหลือหรือให้การบริการแก่ผู้รับบริการบุคลากรของ
โรงพยาบาลมีความกระตือรือร้นท่ีจะคอยช่วยเหลือประชาชนทุกคร้ัง ท่ีมีโอกาสบุคลากรของ
โรงพยาบาลขวนขวายสนใจช่วยเหลือผู้รับบริการด้วยอย่างเต็มใจบุคลากรของโรงพยาบาล
ให้บริการด้วยความเสียสละไม่เห็นแก่ตัว 

เ้านสมานัตตตา 
บุคลากรของโรงพยาบาลด ารงตนด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมบุคลากรของโรงพยาบาลแต่งกาย
ด้วยเคร่ืองแบบท่ีสุภาพ สะอาดบุคลากรของโรงพยาบาลปฏิบัติตัวกับประชาชนท่ีมาติดต่อรับบริการ
ทุกคนอย่างเหมาะสมบุคลากรของโรงพยาบาลได้รับการการพัฒนาเ ร่ืองจิตบริการ บุคลากรของ
โรงพยาบาลเน้นการให้การบริการเท่าเทียมและเสมอภาคกัน 
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ทันทีเม่ือผู้รับบริการสอบถามหรือต้องการให้บริการบุคลากรของโรงพยาบาลมุ่งช่วยให้ผู้รับบริการที่ มี
สิทธ์ิได้เข้าถึงการรักษาด้วยความเท่าเทียมกันบุคลากรของโรงพยาบาลให้ความรู้และค าแนะน า ที่
ถูกต้องชัดเจนแก่ผู้รับบริการ 

เ้านปิยัาัาจบุคลากรของโรงพยาบาลพูดจาด้วยความเป็นกันเองบุคลากรของโรงพยาบาล
พูดให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการบุคลากรของโรงพยาบาลพูดจาทักทายท่านด้วยถ้อยค า
ไพเราบุคลากรของโรงพยาบาลใช้ถ้อยค าที่สุภาพบุคลากรของโรงพยาบาลมีกา รพูดที่แสดงความเห็น
อกเห็นใจ 

เ้านอัตถัริยาจบุคลากรของโรงพยาบาลให้ความช่วยเหลือผู้รับบริการโดยไม่มีการเลือก
ปฏิบัติบุคลากรของโรงพยาบาลแสดงความพึงพอใจที่ได้ให้ช่วยเหลือหรือให้การบริการแก่ผู้รับบริการ
บุคลากรของโรงพยาบาลมีความกระตือรือร้นที่จะคอยช่วยเหลือประชาชนทุกครั้งที่ มีโอกาสบุคลากร
ของโรงพยาบาลขวนขวายสนใจช่วยเหลือผู้รับบริการด้วยอย่างเต็มใจบุคลากรของโรงพยาบาล
ให้บริการด้วยความเสียสละไม่เห็นแก่ตัว 

เ้านสมานัตตตาจบุคลากรของโรงพยาบาลด ารงตนด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม
บุคลากรของโรงพยาบาลแต่งกายด้วยเครื่องแบบที่สุภาพ สะอาดบุคลากรของโรงพยาบาลปฏิบัติตัว
กับประชาชนที่มาติดต่อรับบริการทุกคนอย่างเหมาะสมบุคลากรของโรงพยาบาลได้รับการการพัฒนา
เรื่องจิตบริการบุคลากรของโรงพยาบาลเน้นการให้การบริการเท่าเทียมและเสมอภาคกัน 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเะิงนโยบาย 
  1) โรงพยาบาลราชบุรีประสานงานร่วมกันกับองค์กรคณะสงฆ์ ก าหนดมาตรฐานคุณภาพการ
ให้บริการแก่ประชาชนโดยบูรณาการหลักพุทธธรรม 
 2) โรงพยาบาลราชบุรีประสานงานร่วมกันกับองค์กรคณะสงฆ์ จัดอบรมสมถวิปัสสนา
กัมมัฏฐานแก่บุคลากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพสมาธิจิตให้มีอารมณ์ม่ันคง 
 2. ข้อเสนอแนะเะิงปฏิบัติ 
 1) โรงพยาบาลราชบุรีควรพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีจิตส านึกในการให้บริการที่ดี 
 2) โรงพยาบาลราชบุรีควรพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถควบคุมกิริยาให้สุภาพได้ในทุก
สถานการณ์ 
 3) โรงพยาบาลราชบุรีควรพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ  
 4) โรงพยาบาลราชบุรีควรพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีเทคนิคในการสร้างความไว้วางใจและ
ความคุ้นเคยกับผู้รับบริการ 
 3. ข้อเสนอแนะเพ่ือการัิััยครั้ง ต่อไป 
 1) ควรศึกษาเก่ียวกับการสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ตามหลักพุทธธรรมของโรงพยาบาลราชบุรี 
 2) ควรศึกษาเก่ียวกับกระบวนการมีส่วนร่วมของสถาบันศาสนาในการพัฒนาคุณภาพจิตใจ
ของผู้ป่วยติดเตียงในโรงพยาบาลราชบุรี 
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บทความนี้เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ เปรียบเทียบความพึงพอใจ  และศึกษาปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติธรรมในวัดหนองบัวหิ่ง อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี  เป็นการวิจัย
แบบผสานวิธี พบว่า ความพึงพอใจโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่  ระดับ
การศึกษา และรายได้ต่อเดือน โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่ างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
ปัญหาและอุปสรรค คือ สถานที่พักไม่เพียงพอต่อจ านวนผู้ปฏิบัติธรรมที่เพ่ิมขึ้น และบุคลากรที่ ดูแล
เก่ียวกับการรักษาความสะอาดมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ดังนั้น ควรจัดซ้ือที่ ดินเพ่ิมเติมเพ่ือ
รองรับการขยายตัวของการจัดปฏิบัติธรรม และควรรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปที่เข้าในวัดทิ้งขยะให้
เป็นที่เป็นทางเพ่ือลดภาระ 
ค าส าคัญจ : ความพึงพอใจ, สตรี, การปฏิบัติธรรม 
 
Abstract 
 This article was to study the satisfaction, to compare the women's opinion 
and to study the problems, obstacles and suggestions for the satisfaction of women 
towards dhamma practice in Nongbuahing Temple, Pak Tho district, Ratchaburi 
province, using mixed methods. Findings were the satisfaction of revealed overall at 
highest level. The person factors for example, levels of education and monthly 
income influenced on overall views were significantly different at 0.01 levels. 
Problems and obstacles were as increased number of women to practice there, 
therefore, were not enough accommodations, and maid for clean-up. Further, that 
should be purchased for expansion of dhamma practices; and it should create 
campaign to encourage public participation in a neat waste disposal area to reduce 
the burden of temple 
Keywords : Satisfaction, Women, Dhamma Practice 
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บทน า 
พระพุทธศาสนาไ ด้เจ ริญรุ่ งเรื องในประเทศไทยนับ ต้ังแ ต่ยุคกรุงสุโขทัย  เป็น ต้นมา  

โดยพระภิกษุสามเณรได้ศึกษาและปฏิบัติธรรม จนมีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซ้ึง แล้วน ามาสั่งสอน
ประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจตามไปด้วย โดยการศึกษานั้น ได้จ าแนกออกเป็นธุระ 2 ของ
พระพุทธศาสนา ได้แก่ คันถธุระ (ธุระฝ่ายคัมภีร์) และ วิปัสสนาธุระ (ธุระฝ่ายเจริญวิปัสสนา) นี้ได้
สืบเนื่องมาต้ังแต่ สมัยกรุงสุโขทัย รูปแบบของการปกครองคณะสงฆ์ จึงแยกเป็นฝ่ายคามวาสี (คันถ
ธุระ) และอรัญวาสี (วิปัสสนาธุระ) แม้สมัยต่อมาสมัย คือ สมัยกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และกรุง
รัตนโกสินทร์ตอนต้นก็ตาม รูปแบบของการศึกษาธุระและรูปแบบของการปกครองคณะสงฆ์ก็ยังคง
คล้ายคลึงกัน (คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2551) 

อย่างไรก็ตาม สถานที่ส าหรับรองรับการปฏิบัติธรรมของประชาชน ยังไม่เป็นที่พอเพียงกับ
ความต้องการ เพราะส านักปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่ กระจุกตัวกันอยู่ในส่วนกลาง การเดินทางจาก
ต่างจังหวัดเพ่ือไปปฏิบัติธรรมแต่ละครั้ง นอกจากจะล าบากด้วยหนทางไกลแล้ว ยังล าบากด้วยเรื่อง
ของที่พักอาศัย ตลอดจนสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ทั้งค่าเดินทางและค่าอาหารอีกด้วย ทั้งนี้ มหาเถรสมาคม 
ได้เล็งเห็นความส าคัญในด้านการปฏิบัติธรรมมานานแล้ว และได้หาทางแก้ไขมาโดยตลอด พร้อมทั้ง
ได้มอบนโยบายแก่เจ้าคณะปกครองให้กระตุ้นให้ทุกส านักมีความกระตือรือร้นในการจัดปฏิบัติธรรม 
เพ่ือสนองต่อความต้องการของพุทธศาสนิกชนให้มากยิ่งขึ้น  (กองพุทธศาสนศึกษา ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2557) 

ทั้งนี้ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ส่งเสริมให้ทุกวัด มุ่งจัดปฏิบัติธรรมเพ่ือสนองต่อ
ความต้องการของพุทธศาสนิกชน โดยมีเกณฑ์การบริหาร ครอบคลุม 3 ด้าน คือ ด้านสถานที่  
ด้านบุคลากร และด้านการบริหารจัดการ (กองพุทธศาสนศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ , 
2557) 

ดังกล่าวนี้ วัดหนองบัวหิ่ง (มหานิกาย) ซ่ึงต้ังอยู่เลขที่ 139 บ้านหนองบัวหิ่ง หมู่ที่ 3 ต าบล
ดอนทราย อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี (ได้รับประกาศต้ังเป็นวัดในพระพุทธศาสนาเม่ือวันที่ 14 
เมษายน พ.ศ. 2532 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เม่ือวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2538) เป็นวัดที่
สนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของประชาชนตามนโยบายของมหาเถรสมาคมและส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของสตรีต่อการปฏิบัติธรรมในวัดหนอง
บัวหิ่ง อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี” เพ่ือสังเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่การจรร โลงและสืบต่อ
อายุพระพุทธศาสนา สืบไป 
 
ััตถุประสงค์ของการัิััย 
 1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของสตรีต่อการปฏิบัติธรรมในวัดหนองบัวหิ่ง อ าเภอปากท่อ 
จังหวัดราชบุรี 

Book.indd   268 29/4/2563   21:04:41



269Proceedings 2020
Graduate Program, Department of Political Sciences, Faculty of Social Sciences, MCU April 3, 2020การประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings):269 

 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของสตรีต่อการปฏิบัติธรรมในวัดหนองบัวหิ่ง อ าเภอ
ปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของสตรีผู้ตอบแบบสอบถาม 
 3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติธรรมในวัดหนองบัวหิ่ง อ าเภอ
ปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
 
ัิธีการเ าเนินการัิััย 
 รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณก าหนดการ วิจัย
เชิงส ารวจเก็บข้อมูลจากสตรีมีภูมิล าเนาในพ้ืนที่หมู่ที่ 3 ต าบลดอนทราย อ าเภอปากท่อ จังหวัด
ราชบุรี จ านวน 784 คน (องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทราย, 2561) ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์, 2546) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 265 คน เก็บ
ข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัย
ทางสังคมศาสตร์ ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 7 ท่าน เลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
แบบเจาะจง และวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
 
ผลการัิััย 

1.จผลการศึกษาระเับคัามคาเวัังของประะาะนท่ีมีต่อคัามพึงพอใัของสตรีต่อการ
ปฏิบัติธรรมในััเวนองบััว่ิงจ อ าเออปากท่อจ ัังวััเราะบุร ี
ตารางท่ีจ1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อ ความพึง

พอใจของสตรีต่อการปฏิบัติธรรมในวัดหนองบัวหิ่ง อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยรวม 
       (n=265)  

คัามพึงพอใัของสตรีต่อการปฏิบัติธรรมในััเ
วนองบััว่ิงอ าเออปากท่อจ ัังวััเราะบุรี  

ระเับคัามคาเวััง 
x̅ S.D. การแปลผล 

ด้านสถานที่ 4.58 0.457 มากที่สุด 
ด้านบุคลากร 4.71 0.405 มากที่สุด 
ด้านการบริหารจัดการ 4.58 0.455 มากที่สุด 
โเยรัม 4.62 0.396 มากท่ีสุเ 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ประชาชนมีความคาดหวังต่อความพึงพอใจของสตรีต่อการปฏิบัติธรรม
ในวัดหนองบัวหิ่ง อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี  โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.62 , S.D.=0.396) 
เม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน คือ ด้านบุคลากร ด้านสถานที่ และด้าน
การบริหารจัดการตามล าดับ 
 2. ผลการเปรียบเทียบระเับคัามคาเวัังของประะาะนต่อคัามพึงพอใัของสตรีต่อ
การปฏิบัติธรรมในััเวนองบััว่ิงจ อ าเออปากท่อจ ัังวััเราะบุรี โเย  ัาแนกปััััยส่ันบุคคลจ  
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ตารางท่ีจ2  สรุปผลการเปรียบเทียบระดับความคาดหวังที่มีต่อความพึงพอใจของสตรีต่อการปฏิบัติ
ธรรมในวัดหนองบัวหิ่ง อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยจ าแนกปัจจัยส่วนบุคคล  

 
ปััััยส่ันบุคคล 

F-test Sig. ผลการทเสอบสมมติฐานการัิััย 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

อายุ 0.709 0.587   
การศึกษา 6.582** 0.002   
อาชีพ 1.211 0.301   
รายได้ 9.911** 0.000   

จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประชาชนที่มีการศึกษา และรายได้ ต่างกัน มี
ความพึงพอใจของสตรีต่อการปฏิบัติธรรมในวัดหนองบัวหิ่ง อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยรวม 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ส่วนประชาชนที่มี 
อายุ รายได้ ต่างกัน มีความคาดหวังต่อคุณลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  โดยรวมไม่แตกต่าง
กัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
 3. ปัญวาจอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียักับคัามคาเวัังของประะาะนต่อคัามพึง
พอใัของสตรีต่อการปฏิบัติธรรมในััเวนองบััว่ิงจ อ าเออปากท่อจ ัังวััเราะบุรี 
ตารางท่ีจ3  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับความพึงพอใจของสตรีต่อการปฏิบัติธรรมในวัด

หนองบัวหิ่ง อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
คัามพึงพอใัของสตรีต่อ
การ ปฏิ บั ติ ธร ร ม ใ นัั เ
วนอง บััว่ิ งจอ าเออปาก
ท่อจัังวััเราะบุรี 

ปัญวา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

เ้านสถานท่ี สถานที่พักแรมไม่ เพียงพอ
ต่อจ า นวนผู้ปฏิ บัติธ รรมที่
เพ่ิมขึ้น 

ควรจัดซ้ือที่ ดินเพ่ิมเติมเพ่ือรองรั บ
การขยายตัวของการจัดปฏิบัติธรรม 

เ้านบุคลากร บุคลากรที่ดูแลเก่ียวกับการ
รั ก ษา คว า ม สะ อา ดมี ไ ม่
เพียงพอต่อความต้องการ 

ควรรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปที่เข้า
ในวัดทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางเพ่ือลด
ภาระ 

เ้านการบริวารััเการ ผู้ที่เข้ามาในวัดไม่ค่อยรักษา
วัสดุสิ่งของเครื่องใช้ของวัด 

ควรรณรงค์ให้ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องทุก
ฝ่ายร่วมกันรักษาวัสดุสิ่งของเครื่องใช้
ของวัด 

 ัากตารางท่ีจ3 พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม ต้องการความพึงพอใจของสตรีต่อการ
ปฏิบัติธรรมในวัดหนองบัวหิ่ง อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ที่มีคุณลักษณะ ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
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 เ้านสถานท่ี สถานที่พักแรมไม่เพียงพอต่อจ านวนผู้ปฏิบัติธรรมที่เพ่ิมขึ้น  ควรจัดซ้ือที่ ดิน
เพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการขยายตัวของการจัดปฏิบัติธรรม 
 เ้านบุคลากรจบุคลากรที่ดูแลเก่ียวกับการรักษาความสะอาดมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ควรรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปที่เข้าในวัดทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางเพ่ือลดภาระ 
 เ้านการบริวารััเการผู้ที่เข้ามาในวัดไม่ค่อยรักษาวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ของวัดควรรณรงค์ให้
ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายร่วมกันรักษาวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ของวัด 
  
ออิปรายผลการัิััย 
 ความพึงพอใจของสตรีต่อการปฏิบัติธรรมในวัดหนองบัวหิ่ง อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่า การจัดปฏิบัติธรรมในวัดหนองบัวหิ่ง อ าเภอปาก
ท่อ จังหวัดราชบุรี ได้ส่งเสริมการจัดโครงการอบรมปฏิบัติธรรมในทุกกลุ่มชน เพ่ือให้ทุกคนมีโอกาสมา
ปฏิบัติธรรม และร่วมมือกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น และ
สถาบันสังคมอ่ืน จัดการปฏิบัติธรรมเป็นการศึกษาธรรมฝึกฝนอบรมจิตของผู้ปฏิบัติ มีกระบวนการ
เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการ การสาธิต การปฏิบัติ การบรรยายธรรม การสอบ -ส่งอารมณ์ ปรับ
อินทรีย์ ฯลฯ ทั้งในส่วนของการจัดอบรมปฏิบัติธรรมเป็นระยะ ๆ ตามช่วงเวลา และการปฏิบัติธรรม
ตามอัธยาศัย คือ เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าปฏิบัติได้ตลอดเวลาตามที่ต้องการ นั่นเอง เพ่ือมุ่งหมา ยการ
ลดละกิเลสตัณหาเห็นธรรมถูกต้องตามความเป็นจริง โดยมีจุดมุ่งหมายสูงสุด คือ พระนิพพาน ตาม
แนวทางที่ มหาเถรสมาคม และส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ส่งเสริมให้วัดที่จัดปฏิบัติธรรม
ในปัจจุบันนี้มีหลักเกณฑ์ในการจัดการปฏิบัติธรรมไว้ 3 ด้าน คือ ด้านสถานที่ ด้านบุคลากร และด้าน
การบริหารจัดการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูสังฆรักษ์วิสิทธิ์ ธมฺมวโร, (2555) ที่ได้ท าการวิจัย
เรื่อง “ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการปฏิบัติธรรมของส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดนนทบุรี แห่ง
ที่ 2” จากผลการวิจัยพบว่า เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามวิทยากรถึงปัญหาที่ไม่เข้าใจ หรืออยาก
ทราบเหตุผลในเรื่องนั้น ๆ ได้ตลอดเวลา ไม่ปล่อยให้ข้ามวันเก็บไปเป็นข้อสงสัย และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ดวงกมล ทองคณารักษ์, (2554) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง “รูปแบบโครงการปฏิบัติธรรมที่
เหมาะสมส าหรับชาวต่างประเทศในประเทศไทย ” จากผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติธรรมใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท ทั้งสมถและวิปัสสนา ตลอดจนปัจจัยที่เก้ือกูลการปฏิบัติธรรม เช่น การเลือก
กรรมฐานที่เหมาะสม และความสัปปายะ ล้วนมีผลต่อผู้ เข้าปฏิบัติธรรม และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล, (2551) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง “บทบาทการส่งเสริมพระพุทธศาสนา
ของอุบาสิกาบงกช สิทธิพล” จากผลการวิจัยพบว่า อุบาสิกามีบทบาทในการสร้างเสนาสนะ คือ 
ส านักปฏิบัติธรรมแดนมหามงคลที่ แล้วยังให้การอุปถัมภ์การก่อสร้างสถานที่ต่าง ๆ และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นรีวัลค์ุ ธรรมนิมิตโชค, (2550) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การศึกษารูปแบบของวัดที่
เหมาะสมกับการเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ผลการวิจัยพบว่า แนวคิดทฤษฎีในการจัดวัดให้เป็น
แหล่งการเรียนรู้สมัยพุทธกาลและวัดดีเด่นในปัจจุบัน คือ พุทธวิธีการบริหารดูแลสังคมสงฆ์ในอาราม
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ให้มีความสัปปายะทั้ง 4 ด้าน คือ เสนาสัปปายะ บุคคลสัปปายะ อาหารสัปปายะ และธัมมสัปปายะ 
รวมทั้ง การปรับปรุงสถานที่วัดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ เหมาะสมของพุทธบริษัท และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูปลัดศิริวัฒน์ สมจิตฺโต, (2550) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ความพึง
พอใจต่อการ เผยแผ่ธรรมในวันธรรมสวนะของพุทธศาสนิกชน: กรณีศึกษาเขตบางกอกใหญ่ 
กรุงเทพฯ” จากผลการวิจัยพบว่า การน าเสนอโดยใช้อุปกรณ์ช่วยสอนหรือสื่อท าให้ผู้รับฟังสนใจใน
เนื้อหาสาระธรรม และง่ายต่อการปฏิบัติ และเกิดความพึงพอใจต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่
พุทธศาสนิกชนมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจั ยของ พระครูโกศลสุตากร (สมชาย กุลสโม), 
(2545) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การศึกษาความเข้าใจและวิธีการปฏิบัติธรรมตามหลักมรณานุสสติของผู้
ปฏิบัติธรรม ส านักปฏิบัติธรรมวัดเมืองคง อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ” จากผลการวิจัยพบว่า ผู้
ปฏิบัติธรรมมีความรู้ความเข้าใจวิธีการปฏิบัติตามหลักมรณานุสสติของส านักปฏิบัติธรรมวัดเมืองคง
เป็นอย่างดี เพราะได้รับค าแนะน าจากพระวิทยากรที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมัคร 
งามแสน, (2549) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง “บทบาทของสตรีในองค์กรพระพุทธศาสนาในสังคมไทย” จาก
ผลการวิจัยพบว่า บทบาทของสตรีทางพระพุทธศาสนาในปัจจุบัน มีประเด็นส าคัญที่แยกไว้ชัดแจน 5 
ส่วน โดยหนึ่งในนั้น คือ บทบาทในด้านบริการจัดการ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติพร สะสม, 
(2553) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ศึกษาระบบการบริหารและการจัดการวัดในพระพุทธศาสนา 
กรณีศึกษา: วัดพระธาตุแช่แห้ง อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน” จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ มี
ผลสัมฤทธิ์และผลกระทบต่อการบริหารและการจัดการวัดพระธาตุแช่แห้งมีสองประการ คือ ปัจจัย
ภายใน ได้แก่ ความมีภาวะผู้น าของเจ้าอาวาส บุคลากร งบประมาณ และปัจจัยภายนอก ได้แก่ คณะ
สงฆ์ ภาครัฐ และองค์กรเอกชน ซ่ึงปัจจัยทั้งสองส่วนต่างเอ้ือผลประสานประโยชน์ส่งเสริมซ่ึงกันจนท า
ให้วัดพระธาตุแช่แห้งประสบความส าเร็จในการบริหารอันจะได้เป็นต้นแบบที่ดีงามในการพัฒนาวัดใน
พระพุทธศาสนา สืบไป 
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องค์คัามรู้ 
 1)จองค์คัามรู้ท่ีไเ้รับัากการัิััย 

ผู้วิจัยน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ดังนี้ 

 
อาพท่ีจ1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 

จากองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย คุณลักษณะของความพึงพอใจของสตรีต่อการปฏิบัติ
ธรรมในวัดหนองบัวหิ่ง อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ที่พึงประสงดังนี้ 

เ้านสถานท่ีอาคาร/ศาลาปฏิบัติธรรมมีความเหมาะสมต่อฟังการบรรยายธรรมและฝึกปฏิบัติ
วิปัสสนากัมมัฏฐานอาคาร/ศาลาปฏิบัติธรรมสามารถรองรับผู้เข้าปฏิบัติธรรมได้โดยไม่แออัดสถานที่
โดยรวมปราศจากเสียงรบกวนจากภายนอกสถานที่โดยรวมมีความสะอาดที่พัก ห้องน้ า  ห้องสุขา
จัดแยกตามเพศของผู้ใช้สถานที่โดยรวมมีความร่มรื่นการรักษาความปลอดภัยทั้งภายในและบริเวณ
โดยรอบส านักปฏิบัติธรรม 

เ้านสถานท่ี 
อาคาร/ศาลาปฏิบัติธรรมมีความเหมาะสมต่อฟังการบรรยายธรรมและฝึกปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน

อาคาร/ศาลาปฏิบัติธรรมสามารถรองรับผู้เข้าปฏิบัติธรรมได้โดยไม่แออัดสถานท่ีโดยรวมปราศจาก
เสียงรบกวนจากภายนอกสถานท่ีโดยรวมมีความสะอาดท่ีพัก ห้องน้ า ห้องสุขาจัดแยกตามเพศของ
ผู้ใช้สถานท่ีโดยรวมมคีวามร่มร่ืนการรักษาความปลอดภยัท้ังภายในและบริเวณโดยรอบส านักปฏิบัติ
ธรรม 

เ้านบุคลากร 
บุคลากรในส านักมีความประพฤติดีปฏิบัติชอบบุคลากรในส านักสามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ท่ีดี
บุคลากรในส านักสามารถบรรยายธรรมให้ผู้ฟังเข้าใจหลักพุทธธรรมพระวิปัสสนาจารย์ได้ผ่านการอบรม
หลักสูตรการเป็นพระวิปัสสนาจารย์พระวิทยากรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
หรือมีความสามารถในการเทศนาพระวิปัสสนาจารย์มคีวามรู้ในการปฏิบัติตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตร
เป็นอย่างดีพระวิปัสสนาจารย์เพียงพอต่อจ านวนผู้เข้าปฏิบัติธรรมพระวิปัสสนาจารย์มีความสามารถใน
ส่ือสารให้ผู้ปฏิบัติธรรมเข้าใจได้เป็นอย่างดีพระวิปัสสนาจารย์นาสามารถตอบข้อซักถามและสอบอารมณ์
กัมมัฏฐานได้พระวิทยากรธรรมส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติธรรมน าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 
เ้านการบริวารััเการ 
จัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย ท่ีชัดเจน เป็นระบบและโปร่งใสประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ  โดยไมเ่ป็นไป
ในลักษณะเชิงธุรกิจประสานงานกับชุมชนให้มส่ีวนร่วมในกิจกรรมของวัดในรูปของคณะกรรมการจัดเก็บ
ข้อมูลสถิติของผู้เข้ารับการปฏิบัติธรรมอย่างเป็นระบบสามารถสืบค้นได้โดยสะดวกดูแลด้านท่ีพัก อาหาร 
น้ าด่ืม ห้องน้ า ห้องสุขา และการอ านวยความสะดวกต่าง ๆ แก่ผู้ปฏิบัติธรรมประสานงานขอก าลัง
เจ้าหน้าท่ีดูแลรักษาความปลอดภัยได้อย่างท่ัวถึงมีเจ้าหน้าท่ีดูแลด้านสุขอนามัยท่ีสามารถให้การปฐม
พยาบาลเบ้ืองต้นได้ 
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274: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

เ้านบุคลากรจบุคลากรในส านักมีความประพฤติดีปฏิบัติชอบบุคลากรในส านักสามารถปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีบุคลากรในส านักสามารถบรรยายธรรมให้ผู้ฟังเข้าใจหลักพุทธธรรมพระวิปัสสนา
จารย์ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการเป็นพระวิปัสสนาจารย์พระวิทยากรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือมีความสามารถในการเทศนาพระวิปัสสนาจารย์มีความรู้ในการปฏิบัติตาม
หลักมหาสติปัฏฐานสูตรเป็นอย่างดีพระวิปัสสนาจารย์เพียงพอต่อจ านวนผู้ เข้าปฏิบัติธรรมพระ
วิปัสสนาจารย์มีความสามารถในสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติธรรมเข้าใจได้เป็นอย่างดีพระวิปัสสนาจารย์นา
สามารถตอบข้อซักถามและสอบอารมณ์กัมมัฏฐานได้พระวิทยากรธรรมส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติธรรมน า
ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

เ้านการบริวารััเการจจัดท าบัญชีรายรับ -รายจ่าย ท่ีชัดเจน เป็นระบบและโปร่งใส
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ โดยไม่เป็นไปในลักษณะเชิงธุรกิจประสานงานกับชุมชนให้มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของวัดในรูปของคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลสถิติของผู้ เข้ารับการปฏิบัติธรรมอย่างเป็น
ระบบสามารถสืบค้นได้โดยสะดวกดูแลด้านที่พัก อาหาร น้ า ด่ืม ห้องน้ า  ห้องสุขา และการอ านวย
ความสะดวกต่าง ๆ แก่ผู้ปฏิบัติธรรมประสานงานขอก าลังเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยได้อย่าง
ทั่วถึงมีเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสุขอนามัยที่สามารถให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเะิงนโยบาย 
  1) วัดหนองบัวหิ่ง ประสานความร่วมมือกับภาคคณะสงฆ์และผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายเพ่ือยก
ฐานะเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด 
 2) วัดหนองบัวหิ่ง ประสานความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัด
อบรมกิจกรรม “วัด 5 ส.” แก่พระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไป 
 2. ข้อเสนอแนะเะิงปฏิบัติ 
 1) ควรจัดซ้ือที่ดินเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการขยายตัวของการจัดปฏิบัติธรรม 
 2) ควรรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปที่เข้าในวัดทิ้งขยะให้เป็นที่ เป็นทางเพ่ือลดภาระ 
 3) ควรรณรงค์ให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายร่วมกันรักษาวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ของวัด 
 3. ข้อเสนอแนะเพ่ือการัิััยครั้ง ต่อไป 
 1) ควรศึกษาเก่ียวกับกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดปฏิบัติธรรมของประชาชน 
 2) ควรศึกษาเก่ียวกับการการบริหารจัดการวัดเพ่ือยกฐานะเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัด 
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THE MORAL TRAINING OF MONKS FOR STUDENTS IN 
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บทความนี้เพ่ือศึกษาสภาพ เปรียบเทียบความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อ
การอบรมคุณธรรมจริยธรรมของพระสงฆ์แก่นักเรียนโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา จังหวัดราชบุรี   
เป็นวิจัยแบบผสานวิธี พบว่าความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก สถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ 
และระดับชั้นต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ปัญหา 
อุปสรรค คือ การฝึกอบรมมีเวลาน้อย ท าให้ไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร  ขาดการเน้นย้ าในการ
รักษาศีล ขาดการอบรมให้นักเรียนประยุกต์น าไปใช้จริง ขาดการประเมินผลก่อนและหลังการอบรม 
ขาดการสนับสนุนการศึกษาธรรมแก่นักเรียน ดังนั้นพระสงฆ์จึงควรมีกิจกรรมฝึกให้เด็กนักเรียนปฏิบัติ
ในการสวดมนต์และนั่งสมาธิ เป็นประจ า 
ค าส าคัญจ : การอบรม, คุณธรรมจริยธรรม, พระสงฆ์ 
 
Abstract 

This article was to study the satisfaction, to compare the student’s opinion 
and to study the problems, obstacles and suggestions for the moral training of 
monks for student in Bangphaepathompitthaya school, Ratchaburi province, using 
mixed methods. Findings were the satisfaction of revealed overall at highest level. 
The person factors for example, age and grade level influenced on overall views 
were significantly different at 0.01 levels. Problems and obstacles were as the training 
has little time, making it not as successful as the sacrament. As a lack of support for 
students. Lack of training for students to apply lack of evaluation before and after 
training. Lack of support for the education of the students. Therefore, monks should 
have activities to train students to practice prayer and meditation on a regular basis. 
Keywords: Training, Moral, Monks 
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บทน า 
 ปัญหาที่เกิดขึ้นในกลุ่มของเยาวชนทุกคนต่างลงความเห็นตรงกันว่าเยาวชนไทยของเราขาด
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอย่างยั่งยืน คืออาจจะมีอยู่บ้างแต่เป็นแบบฉาบฉวยไม่เกิดผลที่
ถาวร ในขณะที่สังคมไทยต้องการเห็นภาพการพัฒนาเยาวชนไทยไปสู่ก ารเป็นบัณฑิตที่ มีคุณภาพ มี
ความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีสติปัญญา มีความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน
การด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 กิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรมเป็นกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมหนึ่งที่จัด
ขึ้นในรูปแบบของการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา ได้ศึกษารู้ ซ้ึง
ถึงหลักธรรมและรู้จักปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่วัย เพ่ือน าหลักธรรมไปพัฒนาตนเองและสร้างสรรค์
สังคมให้เจริญก้าวหน้าบนรากฐานที่ม่ันคง ซ่ึงปัจจุบันการจัดค่ายคุณธรรมเป็นกระบวนการส่งเส ริม
คุณธรรมจริยธรรมที่ได้รับการตอบรับทั้งจากสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และภาค
ประชาชน สามารถน าทุนทางสังคมที่มีค่า คือสถาบันทางศาสนาให้เป็นที่พ่ึงทางใจของคนในสังคมไทย
สร้างสังคมแห่งปัญญา 
 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยามุ่งเน้นพัฒนานักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านร่างกายอารมณ์ 
จิตใจ สังคม สติปัญญา และมีสุขภาพอนามัยที่ ดี ส่งเสริมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม
ประเพณี สามารถน าความรู้และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และเป็นพ้ืนฐานในการ
เรียนต่อ การประกอบอาชีพเพ่ือการปรับตนให้มีชีวิตอยู่ในสังคม และชุมชนได้ อย่างมีคุณค่า มี
ความสุขตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  
 จากประเด็นปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา เรื่อง “การอบรม
คุณธรรมจริยธรรมของพระสงฆ์แก่นักเรียนโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา จังหวัดราชบุรี ” ซ่ึงการศึกษา
ครั้งนี้จะเป็นแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านเก่ง ด้านดี และด้านมีความสุข เพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน และจะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนด้านการ
เรียนการสอนให้พัฒนาตามแนวปฏิรูปการศึกษาแนวใหม่ต่อไป 
 
ััตถุประสงค์ของการัิััย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของพระสงฆ์แก่นักเรียนโรงเรียน บางแพ
ปฐมพิทยา จังหวัดราชบุรี 
 2 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของพระสงฆ์แก่นักเรียน
โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา จังหวัดราชบุรี โดยจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 
 3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของพระสงฆ์แก่
นักเรียนโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา จังหวัดราชบุรี 
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ัิธีเ าเนินการัิััย  
 รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสาน  ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้
แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และการวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยใช้แบบสัมภาษณ์ เป็น
เครื่องมือในการเก็บข้อมูล ประชากร ได้แก่ นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ของโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา จังหวัดราชบุรีจ านวน 384 คนกลุ่มตัวอย่าง ได้ท าการสุ่มจาก
ประชากร โดยหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการใช้สูตรค านวณของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) 
ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 196 คน 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้โดยหาค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าที ค่าเอฟ วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
และในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพมีการวิเคราะห์เอกสาร และวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ด้วยเทคนิค
การวิเคราะห์เนื้อหา 
 
ผลการัิััย 
 1.จคัามคิเเว็นเก่ียักับการอบรมคุณธรรมัริยธรรมของพระสงฆ์แก่นักเรียนโรงเรียน
บางแพปฐมพิทยาจ ัังวััเราะบุรี 
ตารางท่ีจ1 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของพระสงฆ์แ ก่นักเรียน

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวม 
        (n = 196) 

คัามคิเเว็นของการอบรมคุณธรรมัริ ยธรรมของ
พระสงฆ์แก่นักเรียนโรงเรียนบางแพปฐมพิทยาจัังวััเ
ราะบุรี 

ระเับคัามคิเเว็น 
(X ) (S.D) แปลผล 

ด้านกายภาวนา 
ด้านศีลภาวนา 
ด้านจิตตภาวนา 
ด้านปัญญาภาวนา 

4.16 
4.16 
4.13 
4.10 

0.292 
0.313 
0.350 
0.354 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

อาพรัม 4.14 0.239 มาก 
 ัากตารางท่ีจ1 พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของ
พระสงฆ์แก่นักเรียนโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา จังหวัดราชบุรี อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านกายภาวนา  ด้านศีลภาวนา 
ด้านจิตตภาวนา และด้านปัญญาภาวนา ตามล าดับ 
 2. ผลการเปรียบเทียบคัามคิเเว็นของนักเรียนท่ีมีต่อการอบรมคุณธรรมัริยธรรมของ
พระสงฆ์แก่นักเรียนโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ัังวััเราะบุรีจ โเย  ัาแนกตามปััััยส่ันบุคคล 
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ตารางท่ีจ2 สรุปผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมของพระสงฆ์แก่นักเรียนโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา จังหวัดราชบุรี  โดยจ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล 

ปััััยส่ันบุคคล t-test F-test Sig 
ผลการทเสอบ 

ยอมรับ ปฏิเสธ 
เพศ -1.256 - 0.211 -  
อายุ - 9.714** 0.000  - 
ระดับชั้น - 9.977** 0.000  - 
อาชีพผู้ปกครอง - 1.623 0.184 -  

 ัากตารางท่ีจ2 ผลการเปรียบเทียบ พบว่า อายุและระดับชั้น มีผลให้ความคิดเห็นของการ
อบรมคุณธรรมจริยธรรมของพระสงฆ์แก่นักเรียนโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา จังหวัดราชบุรี แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 แต่ปัจจัยส่วนบุคคลอ่ืน ไม่พบความแตกต่าง 
 3. ปัญวาจ อุปสรรคและข้ อเสนอแนะเ ก่ียักับคัามคิเเว็นของการอบรมคุณธรรม
ัริยธรรมของพระสงฆ์แก่นักเรียนโรงเรียนบางแพปฐมพิทยาจ ัังวััเราะบุรี 
ตารางท่ีจ3 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับความคิดเห็นของการอบรมคุณธรรมจริยธรรม  
      ของพระสงฆ์แก่นักเรียนโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา จังหวัดราชบุรี 

เ้าน ปัญวาจ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
กายภาวนา การฝึกอบรม มีเวลาน้อย ท าให้ไม่

ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร 
ควรมีกิจกรรมฝึกให้เด็กนักเรียนปฏิบัติในการ
สวดมนต์และนั่งสมาธิ เป็นประจ า 

ศีลภาวนา ขาดการเน้นย้ าในการรักษาศีล ควรสอนให้รู้จักการรักษาศีล และรณรงค์ให้
เด็กรักษาศีล 5 ที่นักเรียนสามารถปฏิบัติได้ 
โดยจัดให้เป็นโครงการอบรมและปฏิบัติจริง 

จิตตภาวนา ขาดการอบรมให้นักเรียนประยุกต์
น าไปใช้จริง ขาดการประเมินผล
ก่อนและหลังการอบรม 

ควรน านักเรียนไปปฏิบัติธรรมทุกวันพระ โดย
สวดมนต์และให้สงบนิ่งนั่งสมาธิ 

ปัญญาภาวนา ขาดการ สนับสนุนการศึกษาธรรม
แก่นั ก เรียน  ขาดกา รอบรมใ ห้
นักเรียนประยุกต์น าไปใช้จริง ขาด
การ ประเมินผลก่อนและหลังการ
อบรม 

ควรฝึกให้นักเรียนแก้ปัญหาโดยใช้สติปัญญา 
พิจ า รณา ไตร่ ตร อง  ใช้ สติปัญญา ในกา ร
แก้ปัญหาอย่างรอบคอบ 

 ัากตารางท่ีจ3 พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการอบรมคุณธรรมจริยธรรม มี
ข้อเสนอแนะดังนี้ 
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หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563280: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 

 

 เ้านกายอาันา คือ ควรมีกิจกรรมฝึกให้เด็กนักเรียนปฏิบัติในการสวดมนต์และนั่งสมาธิ  
เป็นประจ า 
 เ้านศีลอาันา คือ ควรสอนให้รู้จักการรักษาศีล ภาวนาและปฏิบัติให้ได้  และให้ครูรณรงค์
ให้เด็กรักษาศีล 5 ที่นักเรียนสามารถปฏิบัติได้ โดยจัดให้เป็นโครงการอบรมและปฏิบัติจริง 
 เ้านัิตตอาันา คือ ควรน านักเรียนไปปฏิบัติธรรมทุกวันพระ โดยสวดมนต์และให้สงบนิ่ง
นั่งสมาธิ 
 เ้านปัญญาอาันาจคือ ควรฝึกให้นักเรียนแก้ปัญหาโดยใช้สติปัญญา พิจารณาไตร่ตรอง ใช้
สติปัญญาในการแก้ปัญหาอย่างรอบคอบ 
 
ออิปรายผลการัิััย 
 สภาพการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของพระสงฆ์แก่นักเรียนโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 
จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
อยู่ในระดับมากทุกด้าน แสดงให้เห็นว่า พระสงฆ์ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
โดยเฉพาะกับกลุ่มเยาวชน ซ่ึงมีสถานะเป็นนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาต่างๆ ซ่ึงถือว่าเป็น
บุคลากรส าคัญของสังคมและประเทศชาติในอนาคต อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสภาพการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมของพระสงฆ์แก่นักเรียนโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา จังหวัดราชบุรีพบว่าอยู่ในระดับมาก  
แต่พระสงฆ์ยังคงต้องเอาใจใส่และพัฒนาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงการเรียนการสอนและ
เทคนิคที่ใช้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป โดยมี 4 ด้าน คือ ด้านกายภาวนา ด้านศีลภาวนา ด้านจิตต
ภาวนา ด้านปัญญาภาวนา 
 1. ด้านกายภาวนา อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 
รองลงมาคือส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง กติกา และกฎหมายมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.18 ส่วนข้อที่น้อยที่สุดคือ ส่งเสริมให้นักเรียนมีความยึดถือระเบียบวินัยในชั้นเรียนตามที่ได้
ตกลงกันไว้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พระมหาสายลม ธมุมวาตธาโร 
(บดีรัฐ) (2554) ได้วิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพในการบริหารจักชุดการ ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด
สมุทรปราการ” ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพ เพศ , อายุ , พรรษาและวุฒิการศึกษา
เปรียญธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการบริหาร จัดการส านักปฏิบัติธรรม ประจ า
จังหวัดสมุทรปราการ แตกต่างกัน ซ่ึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ังไว้ อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พระสมุห์นภดล นาถธมฺโม (เกษมสุข) (2557) ได้วิจัยเรื่อง “สภาพการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของพระสงฆ์ในโรงเรียนวัดป่าปร ะดู่ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง ” 
ผลการวิจัยพบว่า สภาพการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.19 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สภาพการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม อยู่ในอันดับสูงสุดที่ 4.19 รองลงมาคือ ด้านเทคนิคการสอน และด้านการเรียนการสอน 
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ตามล าดับ ผลการเปรียบเทียบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า 
สถานภาพด้านเพศ อายุ และระดับชั้น การศึกษาแตกต่างกัน มีผลท าให้ความคิดเห็นของนักเรียนที่มี
ต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

2. ด้านศีลภาวนา อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 เม่ือพิจารณา เป็นรายข้อพบว่า 
ข้อที่อยู่ในระดับมากที่สุด ส่งเสริมให้นักเรียนมีความประพฤติซ่ือตรงและมีความจริงใจ อยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 ส่งเสริมให้นักเรียนมีความประพฤติจริงใจ ซ่ือตรง ไม่โกหกหลอกลวงผู้ อ่ืน  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ส่วนที่น้อยที่สุดคือ ส่งเสริมให้นักเรียนรู้เท่าทันปัญหาอันเกิดจากเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันสมควร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 แต่ผลดังท่ีกล่าวมาได้สอดคล้องเข้ากับผลงานวิจัยของ  
พระมหาธานินทร์ ฐิติวีโร (2545) ที่ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนในจังหวัดศรีสะเกษ
จากผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า นักเรียนที่มีอายุแตกต่างกัน ไม่พบว่า แตกต่าง เพราะ
ส่วนมากแล้วมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิอยู่ในระดับมาก เป็นเพราะโรงเรียนพระปริยัติธรรม ไม่ได้ก าหนดหรือมี
ข้อจ ากัดด้านอายุของผู้ที่เข้ามาศึกษา และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พระปลัดบ าเพ็ญ กิตฺติปาโล 
(ศิลาธารา) (2557) ได้วิจัยเรื่อง “ความคาดหวังของนักเรียนต่อบทบาทพระสอนศีลธรรมในโรง เรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง” ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นต่อความ
คาดหวังของนักเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 เม่ือพิจารณารายด้านพบว่าทุก
ด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจาก ด้านพฤติกรรมและด้านเนื้อหาสาระในการถ่ายทอด อยู่ในระดับมาก 
เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 3. ด้านจิตภาวนา อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุดได้แก่ ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดศรัทธายึดม่ันในหลักปฏิบัติ ความเป็นคนดี  
มีจิตใจผ่องใส อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 รองลงมาคือ ส่งเสริมให้นักเรียนมีการพัฒนาจิต
สาธารณะ คิดท าประโยชน์แก่สังคมและเพ่ือนมนุษย์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 และที่น้อยที่สุดคือ 
ส่งเสริมให้นักเรียนมีการพัฒนาจิตเป็นสาธารณะ คิดท าประโยชน์แก่สังคมและเพ่ือนมนุษย์สาธารณะ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ เตือนใจ ฤทธิจักร (2547) ได้วิจัยเรื่อง “ธรรมาภิ
บาลใน การบริหารสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม” จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า บุคลากร
มีทัศนะ ต่อธรรมาภิบาลในการบริหารสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ในระดับปานกลางทุกด้าน และบุคลากร
ใน สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่มีอายุและระดับการศึกษาระยะเวลาในการปฏิบัติงานและต าแหน่งหน้าที่ 
ที่แตกต่างกัน มีทัศนะต่อธรรมาภิบาลในการบริหารสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แตกต่างกัน  และ
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ มนตรี ก าลังดี (2543) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “จริยธรรมของนักเรียน
มัธยมศึกษาอ าเภอกะปงสังกัดส านักงานการศึกษามัธยมศึกษาศึกษาจังหวัดพังงา ” ผลการวิจัยพบว่า 
ประชากรกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ผลของการวิจัยพบว่า ระดับ
จริยธรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเม่ือพิจารณาองค์ประกอบด้านความมีระเบียบวินัยด้าน
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ความกตัญญูตกเวทีความเป็นผู้มีวัฒนธรรมและปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีอยู่ในระดับมาก
นักเรียนมีสภาพครอบครัวท่ีแตกต่างกันมีจริยธรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 4. ด้านปัญญาภาวนา อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุดได้แก่ ส่งเสริมให้นักเรียนรู้เท่าทันถึงปัญหาอันมาจากยาเสพติดของ
มึนเมา มีจิตใจผ่องใส มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 รองลงมาคือส่งเสริมให้นักเรียนมีปัญญารู้จักคุณค่าของ
เวลาและใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 และที่น้อยที่สุดคือ 
ส่งเสริมให้นักเรียนมีปัญญารู้จักประโยชน์และคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ ที่ มีอยู่ตามธรรมชาติ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 แต่ผลดังที่กล่าวมาได้สอดคล้องเข้ากับผลงานวิจัยของ พระมหาธานินทร์ ฐิติ วีโร 
(2545) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนในจังหวัด ศรีสะเกษ จากผล
การทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า นักเรียนที่มีอายุแตกต่างกัน ไม่พบว่า แตกต่าง เพราะส่วนมาก
แล้วมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์อยู่ในระดับมาก เป็นเพราะโรงเรียนพระปริยัติธรรม ไม่ได้ก าหนดหรือมี
ข้อจ ากัดด้านอายุของผู้ที่เข้ามาศึกษา และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุมณธา  แก่นกูล (2544) ได้
วิจัยเรื่อง“จริยธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอพะโต๊ะสังกัด
ส านักงานการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดชุมพร”ผลการศึกษาพบว่าโดยภาพรวมจริยธรรมของนักเรียน
อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายองค์ประกอบด้านใฝ่รู้ความอดทนความประหยัดความเมตตากรุณา
ความยุติธรรมนักเรียนมีจริยธรรมอยู่ระดับปานกลาง 
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องค์คัามรู้ 
1) องค์คัามรู้ท่ีไเ้รับัากการัิััย 
ผู้วิจัยน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

อาพท่ี 1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
 จากองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
มีดังนี้ 
 เ้านกายอาันา คือ นักเรียนเป็นคนมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ 
 เ้านศีลอาันา คือ นักเรียนมีความประพฤติซ่ือตรง มีจิตส านึก เป็นคนดี ใช้หลักธรรมในการ
ด าเนินชีวิต 
 เ้านัิตตอาันา นักเรียนเกิดศรัทธา เป็นคนดี ท าประโยชน์แก่สังคมและเพ่ือนมนุษย์
ช่วยเหลือผู้อ่ืน สร้างคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดแก่ตนเอง 
 เ้านปัญญาอาันาจคือ นักเรียนรู้ เท่าทันถึงปัญหาอันมาจากยาเสพติด นักเรียนรู้จักใช้
จ่ายเงินทอง มีปัญญา น าหลักธรรมมาใช้พัฒนาศักยภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ 

 
 

 

การอบรมคุณธรรมัริยธรรม
ของพระสงฆ์แก่นักเรียน
โรงเรียนบางแพปฐมพิทยาจ

ัังวััเราะบุรี 

เ้านศีลอาันา 
- ส่งเสริมให้นักเรียนมีความประพฤติซ่ือตรง 
จริงใจ 
- ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตส านึก เป็นคนดี ใช้
หลักธรรมในการด าเนินชีวิต 
- ส่งเสริมให้นักเรียนมีความประพฤติจริงใจ 
ซ่ือตรง 

เ้านัิตตอาันา 
- ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดศรัทธา เป็นคนดี มีจิตใจ
ผ่องใส 
- ส่งเสริมให้นักเรียนมีการพัฒนาจิตสาธารณะ 
คิดท าประโยชน์แก่สังคมและเพ่ือนมนุษย์ 
- ส่งเสริมให้นักเรียน รู้จักพัฒนาจิต ช่วยเหลือ
ผู้อ่ืน สร้างคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดแก่ตนเอง 

เ้านปัญญาอาันา 
- ส่งเสริมให้นักเรียนรู้เท่าทันถึงปัญหาอันมา
จากยาเสพติดของมึนเมา 
- ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้จ่ายทรัพย์สินเงิน
ทองและเกิดประโยชน์แก่ตนเอง 
- ส่งเสริมให้นักเรียนมีปัญญา น าหลักธรรม
มาใช้พัฒนาศักยภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ 

เ้านกายอาันา 
- การอบรมส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนมีระเบียบวินัย  
- นักเรียนปฏิบัติตามตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ 
- สอดแท รกแนวคิ ดหลักธ รรมเก่ีย วกับกา ร
ปลูกฝังวินัย ระเบียบแบบแผนและข้อบัง คับ แก่
นักเรียน 
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2) องค์คัามรู้ท่ีไเ้สังเคราะว์ัากงานัิััย 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

อาพท่ี 2 องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 
 จากองค์ความรู้ที่สังเคราะห์ อธิบายได้ว่า ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม ได้แก่ นักเรียนเกิดศรัทธา มีระเบียบวินัย  มีจิตส านึก รู้จักใช้จ่ายเงินทอง มีความคิด
สร้างสรรค์ ใช้หลักธรรมในการด าเนินชีวิต 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเะิงนโยบาย 

1.1 โรงเรียนท าข้อตกลงกับวัฒนธรรมจังหวัด ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และ
องค์กรคณะสงฆ์จัดท าหลักสูตรอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 

1.2 โรงเรียนก าหนดกฎระเบียบการวัดผลของสถานศึกษาว่าด้วยความประพฤติที่ ดีของ
นักเรียนในสถานศึกษา 
 2. ข้อเสนอแนะเะิงปฏิบัติการ 

2.1 พระสงฆ์ควรให้นักเรียนได้น้อมหลักธรรมค าสอนทางศาสนาไปปรับเปลี่ยนใช้ในการ
ด าเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างถูกต้อง  

2.2 พระสงฆ์ควรส่งเสริม พัฒนา เด็กและเยาวชน ให้มีความพร้อมและรู้ เท่าทัน ความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน  

การอบรม
คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

มี
ระเบียบ
วินัย นักเรียนเกิด

ศรัทธา นักเรียนมี
จิตส านึก 

ใช้
หลักธรรม
ในการ

ด าเนินชีวิต 
 

รู้จักใช้
จ่ายเงิน

ทอง 
 มีความคิด

สร้างสรรค์ 
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2.3 พระสงฆ์ควรสร้างความตระหนักในการสร้างสุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และ
สุขภาวะทางจิตวิญญาณ หรือปัญญา โดยใช้หลักค าสอนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 3 ข้อเสนอแนะส าวรับการท าัิััยครั้งต่อไป 

3.1 ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาวิจัยรายละเอียดในเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์ 
(Interview) โดยแบบสัมภาษณ์ รวบรวมจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) กับผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) รวมถึงผู้ที่มีบทบาทเก่ียวข้อง เช่น ครูและผู้ปกครองของ นักเรียน 
เพ่ือจะได้มาซ่ึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน 

3.2 ในการวิจัยครั้งต่อไปควรเปลี่ยนกลุ่มการวิจัย จากการศึกษานักเรียนที่ก าลังอยู่ใน
ระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา จังหวัดราชบุรี เป็นนักเรียนในพ้ืนที่ อ่ืนๆ เพ่ือเป็นการ
ส ารวจว่า พระสงฆ์ในพ้ืนที่อ่ืนๆ มีรูปแบบในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนเป็นอย่างไร 

3.3 ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาเก่ียวกับกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ ที่พระสงฆ์ใช้ในการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน เพ่ือการพัฒนาประสิทธิภาพในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
แก่นักเรียน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิผล 
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บทคัเย่อ 
 บทความนี้เพ่ือศึกษาสภาพและเปรียบเทียบความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตามหลักอิทธิบาทธรรมของเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลเหมือง
ใหม่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี พบว่า ประชาชนผู้ตอบ
แบบสอบถามนั้นมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ปัญหาและอุปสรรค เจ้าหน้าที่บางคนขาดทัศนคติที่ ดีในการ
ท างาน ดังนั้น ควรก าหนดมาตรการเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพด้วยความเพียร 
เจ้าหน้าที่ขาดความละเอียดรอบคอบในการท างาน ดังนั้น เจ้าหน้าที่ควรให้ความส าคัญกับงานและ
ท างานด้วยความเต็มใจ บุคลากรไม่ใส่ใจการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตน  ดังนั้น เจ้าหน้าที่ควรพัฒนา
ตนเองให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอยู่เสมอ เจ้าหน้าที่ไม่ได้ท าการประเมินและตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงาน ดังนั้น ควรพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
ค าส าคัญจ : ประสิทธิภาพ; การปฏิบัติหน้าที่; หลักอิทธิบาทธรรม 
 
Abstract 
 This article was to studyจthe condition and comparison of the Reviews, 
problems, obstacles and suggestions for efficiency of performing duties of municipal 
officers according to Iddhipăda Dhamma at Mueang Mai sub-district, Amphawa 
district, Samut Songkhram province. This mix-method research found that the 
respondents had an overall opinion at a high level, the different personal factors had 
no different opinions, therefore rejected the research hypothesis . some officers lack 
of good attitudes in working, therefore, measures should be prescribed for staff to 
work with their full potential with diligence, some lack of careful discretion in work, 
therefore should focus on work and work willingly, regarding the attention to the 
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assigned work, the personnel do not pay attention to the performance of their 
duties. Therefore, staff should develop themselves to be knowledgeable and 
capable people at all times, the staff did not assess and check the performance, 
therefore, the work procedures should be kept up to date. 
Keywords: efficiency, performing duties, Iddhipăda Dhamma  
 
บทน า  
 สังคมมนุษย์เป็นสังคมที่ประกอบด้วยองค์การหรือหน่วยงานนานาชนิด ซ่ึงองค์การเหล่านี้จะ
มีความผูกพันกับวิถีชีวิตมนุษย์ ต้ังแต่แรกเกิด กล่าวคือ มนุษย์ถือก าเนิดมาในโรงพยาบาล ได้รับ
การศึกษาจากสถาบันการศึกษา และประกอบอาชีพในองค์การทั้งภาครัฐและภ าคเอกชน ดังนั้น 
องค์การหรือหน่วยงานจึงมิใช่สิ่งแปลกใหม่ แต่เป็นสิ่งที่มีมาต้ังแต่สมัยโบราณ องค์การมักเป็นที่รวม
ของงานและคน โดยงานจะส าเร็จบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับหลักการบริหารและการจัด
องค์การเป็นส าคัญ เม่ือใดก็ตามที่ผู้บริหาร มีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติขององค์การ ผู้บริหารก็จะ
สามารถประยุกต์หลักการบริหารองค์การให้เกิดประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการได้ 
(สมคิด บางโม, 2558) 
 เทศบาลถือได้ว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มีประวัติความเป็นมายาวนานมากที่สุด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจดูแลและจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติการจัดท าบริการสาธารณะ 
เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมมากรูปแบบหนึ่ง ดังนั้น สาระส าคัญประการหนึ่งของเทศบาลต าบลก็คือ  การบริหารกิจการใน
ท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้กับประชาชนในเขตเทศบาล เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานได้โดยมีความ
เป็นอิสระปลอดจากการชี้น าจากรัฐบาล มีความสามารถท่ีจะสนองความต้องการของพลเมืองใน
ท้องถิ่นได้ 
 จากประเด็นที่กล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท
ธรรมของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ อ าเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม ซ่ึงเป็นคุณธรรมที่ส่ ง เสริ มให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นบริ หารงานอย่าง มี
ประสิทธิภาพและบรรลุผลท่ีมุ่งหมาย เพ่ือส่งเสริมให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการด าเนินงาน
ตามแผนงาน ด้วยความพยายาม เข้มแข็ง อดทน ไม่ท้อถอย และคิดค้นวิธีการแก้ไขปรับปรุง 
ข้อผิดพลาดของงานอย่างสม่ าเสมอ ให้ดีขึ้นไป 
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ััตถุประสงค์ของการัิััย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักอิทธิบาทธรรมของเจ้าหน้าที่ เทศบาลต าบล
เหมืองใหม่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพกา รปฏิบัติหน้าที่ตามหลั กอิทธิบาทธรรมของ
เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  
 3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตาม
หลักอิทธิบาทธรรมของเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
ัิธีการเ าเนินการัิััย 
 รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณก าหนดการวิจัย
เชิงส ารวจเก็บข้อมูลจากประชาชนในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ 
อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จ านวน 2029 คน (ส านักงานเทศบาลอ าเภออัมพวา,  2562) 
ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ , 2551) ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 335 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 
7 คน เลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญแบบเจาะจง และวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
 
ผลการัิััย 

1.จผลการศึกษาระเับคัามคาเวัังของประะาะนท่ีมีต่อการปฏิบัติวน้าท่ีตามวลักอิทธิ
บาทธรรมของเั้าวน้าท่ีเทศบาลต าบลเวมืองใวม่จ อ าเอออัมพัาจ ัังวััเสมุทรสงคราม 
ตารางท่ีจ1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติ

หน้าที่ตามหลักอิทธิบาทธรรมของเจ้าหน้าที่ เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม โดยรวม 

              (n=335)  

ปฏิบัติวน้าท่ีตามวลักอิทธิบาทธรรมของเั้าวน้าท่ี 
ระเับคัามคาเวััง 

x̅ S.D. การแปลผล 
ด้านฉันทะ ความพอใจในงานตามที่ได้รับมอบหมาย 4.44 0.459 มาก 
ด้านวิริยะ การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความ
เพียร 

 
4.27 

 
0.466 

 
มาก 

ด้านจิตตะ การใส่ใจกับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 4.27 0.453 มาก 
ด้านวิมังสา การตรวจสอบและปรับปรุงการปฏิบัติงาน 4.32 0.453 มาก 
โเยรัม 4.33 0.410 มาก 
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จากตารางที่ 1 พบว่า ประชาชนมีความคาดหวังต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักอิทธิบาทธรรม
ของเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
(=4.33, S.D.=0.410) เม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า  อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านฉันทะ 
ความพอใจในงานตามที่ได้รับมอบหมาย ด้านวิมังสา การตรวจสอบและปรับปรุงการปฏิบัติงาน ด้าน
วิริยะ การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความเพียร และด้านจิตตะการใส่ใจกับการปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมาย ตามล าดับ 
 2. ผลการเปรียบเทียบระเับคัามคาเวัังของประะาะนต่อการปฏิบัติวน้าท่ีตามวลัก
อิทธิบาทธรรมของเั้าวน้าท่ีเทศบาลต าบลเวมืองใวม่จอ าเอออัมพัาจัังวััเสมุทรสงคราม  โเย
 ัาแนกปััััยส่ันบุคคลจ  
ตารางท่ีจ2  สรุปผลการเปรียบเทียบระดับความคาดหวังที่ มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักอิทธิบาท

ธรรมของเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดย
จ าแนกปัจจัยส่วนบุคคล  

 
ปััััยส่ันบุคคล 

t-test F-test Sig. ผลการทเสอบสมมติฐานการัิััย 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

เพศ 0.368  0.713   
อายุ  0.577 0.631   
อาชีพ  0.188 0.904   
ระดับการศึกษา  0.161 0.851   
รายได้  0.319 0.812   

จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประชาชนที่มี เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา
รายได้ การปฏิบัติหน้าที่ตามหลักอิทธิบาทธรรมของเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ อ าเภออัมพ
วา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
 3. ปัญวาจอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียักับการปฏิบัติวน้าท่ีตามวลักอิทธิบาทธรรมของ
เั้าวน้าท่ีเทศบาลต าบลเวมืองใวม่จ อ าเอออัมพัาจ ัังวััเสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 
 
 
 

Book.indd   290 29/4/2563   21:04:59



291Proceedings 2020
Graduate Program, Department of Political Sciences, Faculty of Social Sciences, MCU April 3, 2020การประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings):291 

ตารางท่ีจ3  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักอิทธิบาทธรรมของ
เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

การปฏิบัติวน้าท่ีตามวลัก
อิ ท ธิ บ า ท ธ ร ร ม ข อ ง
เั้าวน้า ท่ีเทศบาลต าบล
เวมืองใวม่ 

ปัญวา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

เ้านคัามพอใัในงาน ท่ี
ไเ้รับมอบวมาย 

ขา ดควา มถนั ด ใน งา น ท่ี
รับผิดชอบ ปฏิบัติงานได้ไม่
เต็มศักยภาพ ปฏิเสธงา น
โดยที่ยังไม่ได้ลงมือท า 

ก าหนดมาตรการ ในการท างา น 
ปรับพฤติกรรมของตนเองในการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ควรมอบหมาย
งานให้ตรงกับสายงานและควา ม
ถนัดของเจ้าหน้าที่ 

เ้านการปฏิบัติงานท่ีไเ้รับ
มอบวมายเ้ัยคัามเพียร 

ขา ดควา มรอบคอบ และ
ความเอาใจใส่ในการท างาน 
เจ้ า ห น้ า ที่ มีจ า น ว น ไ ม่
เพียงพอกับภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย 

ควรปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
ด้วยความต้ังใจจริง หัวหน้างานควร
ให้รางวัลตอบแทน เพ่ือเป็นขวัญ
แล ะ ก า ลั ง ใ จ กั บ เ จ้ า ห น้ า ที่ ที่
ปฏิบัติงานได้ดี 

เ้า น ก า ร ใ ส่ ใ ั กั บ ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น ท่ี ไ เ้ รั บ
มอบวมายจ 

เจ้าหน้าที่ให้ความสนใจกับ
สื่อออนไลน์มากเกินความ
จ าเป็น ขาดความเอาใจใส่ 
ขาดมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีในการ
ท างาน 

ควร พัฒนา ตน เอง ใ ห้ เป็ น ผู้ ที่ มี
ควา มรู้ คว า มสา มา รถอยู่ เ สมอ 
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายให้
เกิดประสิทธิภาพ  

เ้านการตรััสอบและ
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

งานของเจ้าหน้ามีมากจน
ละเลยการประเมินผลการ
ปฏิ บั ติ ง า นข อง ตน ขา ด
ความรู้ความสามารถในการ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 

พัฒนาวิธีการปฏิบัติงานให้ทันสมัย
อยู่เสมอ โดยน าเทคโนโลยีเข้ามา
ช่วย ร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาที่
เ กิ ด ข้ึ น ร่ ว ม กั น  เ พ่ื อ ใ ห้ ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง อ ง ค์ ก ร มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 ัากตารางท่ีจ3 พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม การปฏิบัติหน้าที่ตามหลักอิทธิบาท
ธรรมของเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  ที่มีคุณลักษณะ 
ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
 คัามพอใัในงานท่ีจไเ้รับมอบวมายจคือ 1) ขาดความถนัดในงานที่รับผิดชอบ ปฏิบัติงาน
ได้ไม่เต็มศักยภาพ ปฏิเสธงานโดยที่ยังไม่ได้ลงมือท า  2 ) ก าหนดมาตรการในการท างาน ปรับ
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พฤติกรรมของตนเองในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ควรมอบหมายงานให้ตรงกับสายงานและความถนัด
ของเจ้าหน้าที่ 
 เ้านการปฏิบัติงานท่ีไเ้รับมอบวมายเ้ัยคัามเพียร คือ 1) ขาดความรอบคอบ และความ
เอาใจใส่ในการท างาน เจ้าหน้าที่มีจ านวนไม่เพียงพอกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 2) ควรปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมายด้วยความต้ังใจจริง หัวหน้างานควรให้รางวัลตอบแทนเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจกับ
เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานได้ดี 
 เ้านการใส่ใักับการปฏิบัติงานท่ีไเ้รับมอบวมายจ คือ 1) เจ้าหน้าที่ให้ความสนใจกับสื่อ
ออนไลน์มากเกินความจ าเป็น ขาดความเอาใจใส่ ขาดมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีในการท างาน 2) ควรพัฒนา
ตนเองให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอยู่เสมอ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายให้เกิดประสิทธิภาพ 
 เ้านการตรััสอบและปรับปรุงการปฏิบัติงาน คือ 1) งานของเจ้าหน้ามีมากจนละเลยการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของตน ขาดความรู้ความสามารถในการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน  
2) พัฒนาวิธีการปฏิบัติงานให้ทันสมัยอยู่ เสมอ โดยน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย  ร่วมกันหาทางแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน เพ่ือให้การปฏิบัติงานขององค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
ออิปรายผลการัิััย 
 สภาพประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักอิทธิบาทธรรม ของเจ้าหน้า ท่ีเทศบาลต าบล 
เหมืองใหม่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญและน่าสนใจและ
น ามาอภิปรายดังนี้ 
 1.จระเับคัามคิเเว็นของประะาะนท่ีมีต่อสอาพประสิทธิอาพการปฏิบัติวน้าท่ีตามวลัก
อิทธิบาทธรรม ของเั้าวน้าท่ีเทศบาลต าบลจ เวมืองใวม่จอ าเอออัมพัาจ ัังวััเสมุทรสงครามจ  
 ประชาชนมีความคิดเห็นต่อสภาพประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักอิทธิบาทธรรม ของ
เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบล เหมืองใหม่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวม อยู่ในระดับ
มากทุกด้าน ทั้งด้านฉันทะ ความพอใจในงานตามที่ได้รับมอบหมาย ด้านวิริยะ การปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายด้วยความเพียร ด้านจิตตะ การใส่ใจกับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ด้านวิมังสา การ
ตรวจสอบและปรับปรุงการปฏิบัติงาน เห็นได้ว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของ  พรณิชา เพ่ิมพูน , (2551) 
ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนที่อ าเภอศรี
บุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู” ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนที่อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู โดยรวมพบว่า มีการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับมาก เม่ือท าการวิเคราะห์ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
เป็นรายด้าน พบว่า มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านหลักนิติธรรม มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดรองลงมา คือ ด้านหลักความโปร่งใส ด้าน
หลักความรับผิดชอบ ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักคุณธรรมและการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาล อันดับน้อยที่สุด คือ ด้านหลักความคุ้มค่า  
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 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักอิทธิบาท
ธรรม ของเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบล เหมืองใหม่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  โดยจ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล  
 ประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักอิทธิบาทธรรม ของเจ้าหน้าที่ เทศบาลต าบล เหมือง
ใหม่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล 
ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการ
วิจัย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพจน์ เจริญข า (2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของ องค์กา รบริหารส่วนต าบลปางมะค่า  อ าเภอขาณุวรลักษบุรี  จังหวั ด
ก าแพงเพชร” พบว่า ประชาชนมีทัศนะต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององ ค์การบริหาร
ส่วนต าบลปางมะค่า  อ าเภอขาณุวร  ลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ผลเปรียบเทียบทัศนะของประชาชนต่อการ บริหารงานของตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน  อายุ
ต่างกันและระดับการศึกษาต่างกัน มีทัศนะ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
แต่ในส่วนของประชาชนที่มีประสบการณ์ การท างานที่แตกต่างกันมีทัศนะต่อการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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294: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

องค์คัามรู้ 
 1)จองค์คัามรู้ท่ีไเ้รับัากการัิััย 

ผู้วิจัยน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

อาพท่ีจ1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
จากองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักอิทธิบาทธรรม 

ของเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบล เหมืองใหม่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ที่พึงประสงค์ดังนี้ 
เ้านการปฏิบัติงานท่ีไเ้รับมอบวมายเ้ัยคัามเพียรจ เจ้าหน้าที่ควรมีความรับผิดชอบต่อ

หน้าที่ท างานด้วยความกระตือรือร้นขยันหม่ันเพียรไม่ละเลยงานในหน้าที่ หัวหน้างานควรเสริมแรง
โดยการให้รางวัลตอบแทนเพ่ือเป็นก าลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ 

เ้านคัามพอใัในงานตามท่ีไเ้รับมอบวมายจพยายามศึกษางานของตนเอง และเพ่ิมพูน
ความรู้อยู่เสมอ ควรมอบหมายงานให้เหมาะสมกับความสามารถและความถนัด  

เ้านการใส่ใักับการปฏิบัติงานท่ีไเ้รับมอบวมายจเจ้าหน้าที่ควรจะพัฒนาตัวเองให้มีความรู้
ความสามารถที่จะปฏิบัติงานควรท าความเข้าใจงานที่จะต้องปฏิบัติควรสร้างจิตส านึกของเจ้าหน้าที่ให้
สามารถปฏิบัติงานเพ่ือส่วนรวมขององค์กรตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความต้ังใจจริง 
 เ้านการตรััสอบและปรับปรุงการปฏิบัติงานจพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานรูปแบบใหม่ ๆ โดย
น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วย ในการปฏิบัติงานควรมีบรรทัดฐานหรือกฎเกณฑ์ ที่บุคลากรทุกคน

ประสิทธิอาพในการปฏิบัติงานตามวลักอิทธิบาท
ธรรมของเั้าวน้าที่เทศบาลต าบลเวมืองใวม่จ

อ าเอออัมพัาจ ัังวััเสมุทรสงคราม 

เ้านคัามพอใัในงานตามที่ไเ้รับมอบวมาย 
พยายามศึกษางานของตนเอง และเพ่ิมพูนความ
รู้อยู่เสมอ ควรมอบหมายงานให้เหมาะสมกับ
ความสามารถและความถนัด  
3.พอใจที่จะด าเนินงานนั้นให้ประสบผลส าเร็จ  
4.วางแผนการด าเนินงาน และท าให้งานส าเร็จผล
ตามจุดหมายที่วางไว้ 
 

เ้านการปฏิบัติงานที่ไเ้รับมอบวมาย 
เ้ัยคัามเพียร 

เจ้าหน้าที่ควรมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ท างาน
ด้วยความกระตือรือร้นขยันหม่ันเพียรไม่ละเลย
งานในหน้าที่หัวหน้างานควรเสริมแรงโดยการให้
รางวัลตอบแทนเพ่ือเป็นก าลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ 
 

เ้านการใส่ใักับการปฏิบัติงานที่ไเ้รับ
มอบวมาย 

เจ้าหน้าที่ควรจะพัฒนาตัวเองให้มีความรู้
ความสามารถที่จะปฏิบัติงานควรท าความเข้าใจ
งานที่จะต้องปฏิบัติควรสร้างจิตส านึกของ
เจ้าหน้าที่ให้สามารถปฏิบัติงานเพ่ือส่วนรวมของ
องค์กรตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความต้ังใจจริง 

เ้านการตรััสอบและปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
พัฒนาวิธีการปฏิบั ติงาน รูปแบบใหม่ ๆ โดยน า
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วย ในการปฏิบั ติงาน
ควรมีบรรทัดฐานหรือกฎเกณฑ์ ที่บุคลากรทุกคน
ยอมรับควรมีเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะเพ่ือหาเหตุผล
และข้อผิดพลาดในการปฏิบั ติงานของเจ้าหน้าที่ 
เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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ยอมรับควรมีเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะเพ่ือหาเหตุผลและข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพ่ือ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผลการศึกษาวิจัย “ประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักอิทธิบาทธรรมของเจ้าหน้าที่
เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม” มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะเะิงนโยบาย 

1) เทศบาลควรมีการร่วมมือกับองค์กรและก าหนดนโยบายมาตรฐานคุณภาพการบริการ
ประชาชนโดยบูรณาการหลักธรรมาภิบาลและพุทธธรรม 

2) เทศบาลควรมีการอบรมจัดต้ังกลุ่มจิตอาสาเพ่ือช่วยในยามที่เดือดร้อนเพ่ือพัฒนาจิตใจ
ตนเองและผู้อ่ืนให้ดียิ่งขึ้น 

3) เทศบาลควรมีการปฏิบัติท าหน้าที่ โดยมีการท าจิตและใบหน้าที่ยิ้มแย้มอยู่ เสมอ 
เพ่ือให้คนมาติดต่ออัธยาศัยที่ดีต่อกัน 
 2.ข้อเสนอแนะเะิงปฏิบัติการ 

1) ผู้บริหารเทศบาลควรมอบหมายงานให้ตรงกับสายงานและความถนัดของเจ้าหน้าที่ 
เพ่ือให้งานนั้นประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพ 

2) เจ้าหน้าที่ควรมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย ควรให้ความส าคัญกับงาน 
ท างานด้วยความเต็มใจและอดทน ควรมีความกระตือรือร้ น ขยันหม่ันเพียรในการท างานไม่ละเลย
หน้าที่  

3) เจ้าหน้าที่ควรเอาใจใส่ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ควรพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่
มีความรู้ความสามารถอยู่ เสมอ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายให้เกิดประสิทธิภาพ ควรให้
ความส าคัญกับงานของตน ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เหมาะสมกับค าว่าข้าราชการ 

4) เทศบาลควรพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย 
ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่เฉพาะเพ่ือหาข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และร่วมกันหาทาง
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน เพ่ือให้การปฏิบัติงานขององค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 3. ข้อเสนอแนะเพ่ือการัิััยครั้ง ต่อไป 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักอิทธิบาทธรรมของ
เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม” ซ่ึงได้รับข้อเสนอแนะจาก
ผลการศึกษาวิจัย โดยผู้วิจัยขอเสนอให้ผู้ที่สนใจได้น าไปศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

1) ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติงานกับหลักอิทธิบาท
ธรรมของหน่วยงานอ่ืนว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไร 

2) ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอ่ืนเพ่ือศึกษาข้อมูลว่ามีการ
ปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมความเหมือนกัน หรือแตกต่างกันจากการวิจัยครั้งนี้ 
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3) ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาระบบการท างานของการน าหลักอิทธิบาทกับ
หลักธรรม 
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การพัฒนาะุมะนตามแนัพระพุทธศาสนาในต าบลเวมืองใวม่ 
อ าเอออัมพัาจ ัังวััเสมุทรสงคราม* 
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บทคัเย่อ 
 งานวิจัยนี้เพ่ือศึกษาสภาพการพัฒนา  เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน  ปัญหา 
อุปสรรคและข้อเสนอแนะที่มีต่อการพัฒนาชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนาในต าบลเหมืองใหม่ อ าเภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นแบบผสานวิธี พบว่า สภาพการพัฒนาชุมชนต าบลเหมืองใหม่ 
อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีความ
คิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  ปัญหา อุปสรรค คือ ผู้บริหารขาดความ
กระตือรือร้นในการพัฒนาชุมชนอย่างจริงจัง ดังนั้นควรพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารในการพัฒนา
ชุมชน  
ค าส าคัญ: การพัฒนาชุมชน; ตามแนวพระพุทธศาสนา; จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
Abstract 
 The objectives of this study were to study conditions of development 
comparisons of development problems and obstacles of development community 
according to Buddhism in Mueangmai Sub-district , Amphawa District, Samutsongkram 
Province. The research used the mixed research method. Findings were The 
conditions of development community according to Buddhism in Mueangmai Sub-
district , Amphawa District, Samutsongkram Province found that all of had moderate . 
Based on different is found to be different accepting the research hypothesis. Serious 
damage to community development problems. Should be developed leadership for 
them.  
Keywords: Development Community; According to Buddhism; Samutsongkhram 
Province 
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บทน า 
พระพุทธศาสนาเป็นสถาบันที่ส าคัญสถาบันหนึ่งในสถาบันหลักของชาติไทย  เป็นที่มาและ

ถ่ายทอดวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ พระพุทธศาสนาจึงเป็นรากฐานของวัฒนธรรม
ไทยและวิถีชีวิตของคนไทย ที่มีบทบาทส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนา  และการจัดระเบียบทาง
สังคมไทยในด้านต่างๆ ทั้งด้านการปกครอง การศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี จนถึงการด าเนินชีวิตใน
ประจ าวัน โดยมีวัดเป็นหน่วยปฏิบัติการหลักของสถาบันพระพุทธศาสนา  มีหน้าที่ถ่ายทอดวิชาการ 
ศีลธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ไปสู่สังคม วัดจึงเป็นส่วนประกอบที่
ส าคัญของสังคมที่มีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กับสังคมเป็นอย่างมาก นั้นคือ วัดกับสังคมมีความสัมพันธ์
กันอย่างใกล้ชิดลึกซ้ึงจนยากที่จะแยกออกจากกันได้ วิถีชีวิตของผู้คนในสังคมผูกพันกับวัดต้ังแต่เกิด
จนกระทั่งตาย วัดจึงเปรียบเหมือนชีวิตจิตใจหรือจิตวิญญาณของสังคม  และในขณะเดียวกันสังคมก็
เปรียบเสมือนร่างกาย ที่ท้ังสองฝ่ายจะต้องอาศัยเก้ือกูลและช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน  ดังนั้นวัดและ
สังคมจะต้องสมานฉันท์ให้ความร่วมมือร่วมใจ และประสานสัมพันธ์อยู่คู่กันตลอดไป 

ในท านองเดียวกันนี้ วัดและพระสงฆ์เป็นผู้ที่ท าคุณประโยชน์และช่วยเหลือเก้ือกูลสังคมด้วย
เช่นกัน ดังนั้นวัดและพระสงฆ์จึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อชุมชนและสังคม  ทั้งนี้แต่ละชุมชนหรือ
หมู่บ้านต่างมีวัดประจ าเป็นศูนย์กลางของการประกอบพิธีกรรมและการท ากิจกรรมต่างๆ  วัดเป็น
สมบัติร่วมกันของคนทั้งชุมชนหรือหมู่บ้านที่ทุกคนจะต้องช่วยกันอุปถัมภ์ค้ าจุนและช่วยกันปกป้อง
ดูแลรักษา วัดในพระพุทธศาสนาจึงอยู่ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของชุมชน  ที่มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อวิถี
ชีวิตของคนไทยสืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้ 

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า วัดเป็นหน่วยงานสวัสดิการใหญ่ที่สุดในชุมชน  ที่ช่วยเหลือและ
แก้ปัญหาต่างๆ ของครอบครัว ชุมชนและสังคมในส่วนรวมได้เป็นอย่างดี จนกระทั่งเม่ือความเจริญ
แบบตะวันตกได้เริ่มหลั่งไหลเข้าสู่ประเทศไทย ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ มากมาย อาทิ
เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง การศึกษา วัฒนธรรม เป็นต้น ส่งผลให้บทบาทของ
วัดและพระสงฆ์ลดความส าคัญลงไปมาก และจากการที่สภาพสังคมปัจจุบันได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมหรือกระแสโลกาภิวัตน์  ท าให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
โดยเฉพาะเขตชุมชนเมือง และประการส าคัญคือการที่ประเทศไทยได้พัฒนาประเทศให้มีความเจริญ
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมนั้น ท าให้สังคมไทยเริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมแบบตะวันตกมากยิ่งขึ้น 
ความสัมพันธ์แบบพ่ึงพาอาศัยกันของชุมชนจึงเปลี่ยนแปลงจากสังคมแบบพ่ึงพาตนเองมาเป็นสังคม
บริโภคนิยม ที่มาพร้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยม และได้กลายมาเป็นกระแสที่ครอบง า
แนวคิด ค่านิยม และวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยเป็นอย่างมาก และจากการที่มุ่งเน้นแต่การพัฒนาทาง
โลก แต่ละเลยมิติทางธรรม ได้ก่อให้เกิดความเสื่อมถอยทางด้านศีลธรรม และจริยธรรมแก่ผู้คนใน
ชุมชน จึงท าให้ผู้คนในชุมชนเริ่มเหินห่างจากวัดมากขึ้น  ซ่ึงได้ก่อให้เกิดปัญหาสังคมต่างๆ  ตามมา
มากมาย 
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ปัจจุบันประเทศไทยก าลังอยู่ในช่วงก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นการพัฒนาในทุกๆ ด้าน 
โดยเฉพาะการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาด้านสังคม อันถือว่าเป็นหัวใจของการพัฒนา
ประเทศไปสู่ความก้าวหน้าที่แท้จริง และในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจะก้าวรุดหน้าไปด้วยดีนั้น 
ย่อมต้องอาศัยคนที่มีคุณภาพดี เป็นพ้ืนฐานเบื้องแรก ปัจจัยที่จะช่วยให้คนมีคุณภาพดีนั้น ก็คือ 
การศึกษา (ก่อ สวัสดิพาณิชย์, 2541) การศึกษาก่อให้เกิดความเจริญงอกงาม ทั้งทางด้านสติปัญญา 
อารมณ์ สังคมและจิตใจ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤ ติกรรมไปในทางที่ ดี ในขณะเดียวกัน 
การศึกษาและการพัฒนายังมีความสัมพันธ์กันโดยตรงเพราะการศึกษาอาจมีผลกระทบส่งเสริมต่อ
ความเป็นอยู่ของประชาชนและสังคมได้ 

การพัฒนาวัดเพ่ือให้วัดเป็นแหล่งสืบทอดพระพุทธศาสนา โดยสร้างสิ่งก่อสร้างที่จ า เป็น สร้าง
ด้วยความสวยงาม รักษาเอกลักษณ์ของศิลปะท้องถิ่น อนุรักษ์โบราณวัตถุเก่าแก่ทั้งพระพุทธรูป อาวุธ 
สิ่งของเครื่องใช้เก็บรวบรวมไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา บทบาทด้านการพัฒนาพระสงฆ์ พระสงฆ์ที่ มี
อาวุโสควรให้ความส าคัญในการดูแลอบรมสั่งสอนพระสงฆ์ที่อ่อนพรรษาให้เป็นพระสงฆ์ที่ มี จริยาวัตร 
งดงามเป็นที่พ่ึงพิงของประชาชน ในกรณีที่พระสงฆ์รูปใดเป็นพระอุปัชฌาย์ ก็ควรจะให้ความส าคัญ ใน
การอบรมพระสงฆ์บวชใหม่เป็นพิเศษจนกว่าพระสงฆ์รูปนั้นมีจริยาวัตรที่เหมาะสม พระสงฆ์พึงมี
บทบาทในการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ซ่ึงกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นกระแสใหญ่ของโลกที่มี
การระดมศาสตร์ทางด้านต่างๆ มาเชื่อมโยงพระสงฆ์จึงควรต้องพยายามศึกษาให้เข้าใจปัญหา
สิ่งแวดล้อม และวิธีแก้ไขให้ลึกซ้ึงเพ่ือจะได้สอนประชาชนได้ถูกต้อง และวัดควรเป็นต้นแบบในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน 

จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นจังหวัดที่เกิดความเปลี่ยนแปลง และก าลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว
มาก ทั้งทางด้านการคมนาคม เศรษฐกิจ การเมือง เพราะต้ังอยู่ ติดกับเขต ชุมชนเมืองและตลาดน้ า
อัมพวา เดิมเป็นชุมชนเกษตรกรรม ท าสวนลิ้นจี่  สวนส้มโอ และน้ าตาลมะพร้าว คนในชุมชนอยู่   
แบบต่างพ่ึงพากันและกัน เม่ือความเจริญด้านการคมนาคม หรือทางเศรษฐกิจ เช่นมีโรงงานขนาด
ย่อม มี หมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นในชุมชนหรือบริเวณใกล้เคียง ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอันส่งผล
กระทบในด้าน ต่างๆ แก่ชุมชนทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมประเพณี การด ารงชีวิต การ
ประกอบอาชีพที่ เปลี่ยนแปลงไป ประชาชนบางส่วนเลิกท าการเกษตร หันมาเป็นลูกจ้างโรงงาน เป็น
ลูกจ้างบริษัทเอกชน เป็นธรรมดาว่าเม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงก็ย่อมมีปัญหาเกิดขึ้นตามมาไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหาด้านสังคม การเมือง ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่นปัญหาขยะ และปัญหา
อ่ืนๆอีกมากมาย ซ่ึงปัญหา  เหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีผลกระทบในการด ารงชีวิตของคนในจังหวัด
สมุทรสงคราม ทั้งสิ้น และจากสภาพปัญหาดังกล่าวผู้น าชุมชนจึงได้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาบูรณาการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชนบนฐาน
ของความพอเพียง อยู่  ดีกินดีและมีภูมิคุ้มกันที่ ดี ตามนโยบายของกรมพัฒนาชุมชน กระทรวง 
มหาดไทย โดยอาศัยการมีส่วน ร่วมและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในชุมชน พร้อมทั้งส่งเสริมให้
น าไปใช้ในการด าเนินชีวิตของ ประชาชนตามบริบทของชุมชน เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนรู้จัก
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ใช้ รู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่ อันจะเป็นประโยชน์แก่การด ารงชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่าง
พอเพียงและอยู่เย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืน  

จากประเด็นที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ศึกษามีความสนใจศึกษาเรื่อง การพัฒนาชุมชนตามแนว
พระพุทธศาสนาในต าบลเหมืองใหม่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม วิธีการและแนวทางปฏิบัติ
อย่างไรบ้าง เพ่ือพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนและสังคม นอกจากนี้ยังได้ศึกษาปัญหา  
อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการพัฒนาชุมชนสืบไปด้วย 
 
ััตถุประสงค์การัิััย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพการพัฒนาชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนาในต าบลเหมืองใหม่ อ าเภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาชุมชนตามแนว
พระพุทธศาสนาในต าบลเหมืองใหม่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล 

3. เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนา
ในต าบลเหมืองใหม่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
ัิธีเ าเนินการัิััย 

1.จรูปแบบการัิััย 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี  (Mixed-Methods Research) ก าหนดขอบเขต

เนื้อหา ตามแนวคิดของ การพัฒนาชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนาในต าบลเหมืองใหม่ อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 3 ด้าน คือ 1) แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน 3 ด้าน ได้แก่ (1) การพัฒนา
ด้านสังคม (2) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (3) การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2546: 5) 

2.จผู้ใว้ข้อมูลส าคัญจ  
ประชากร (Population) ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลเหมืองใหม่ อ าเภอ

อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จ านวน 1,356 คน 
กลุมตัวอยาง ไดท าการสุมมาจากประชากร โดยหาขนาดของกลุ มตัวอย างจากการใช สูตร

ค านวณของทาโร ยามาเน Taro Yamane) (สุวรีย ศิริโภคาภิรมย, 2546 : 129 -130 ). ได้ขนาดของ
ลุ่มตัวอย่าง จ านวน 308 คน 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) จาก
การเลือกแบบเจาะจง จ านวน 11 รูป 
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3.จเครื่องมือท่ีใะ้ในการัิััย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่มีลักษณะ เป็นแบบ

เลือกตอบ (Check List) แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) แบบปลายเปิด (Open Ended 
Question) และแบบสัมภาษณ์ ซ่ึงมีลักษณะเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมี โครงสร้าง (Structured 
Interview) 

4.จการเก็บรับรัมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้อาศัยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้งหมดด้วยตนเอง 
5.จการัิเคราะว์ข้อมูล 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้โดยหาค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน 

ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าที ค่าเอฟ วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และในส่วนของ
การวิจัยเชิงคุณภาพมีการวิเคราะห์เอกสาร และวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ด้วย เทคนิคการวิเคราะห์
เนื้อหา 
 
ผลการัิััย 
ตารางท่ีจ1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชน  ที่ มีต่อการพัฒนา

ชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนาในต าบลเหมืองใหม่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
โดยภาพรวม  

 (n = 308) 

 
ัากตารางท่ี 1 พบว่า ประชาชน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาชุมชนตามแนวพุทธศาสนาใน

ต าบลเหมืองใหม่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 3 ด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52  
 
 
 

ล าเับ 
การพัฒนาะุมะนตามแนัพระพุทธศาสนา 
ในต าบลเวมืองใวม่จอ าเอออัมพัาจัังวััเ
สมุทรสงคราม  

ระเับคัามคิเเว็น 

X̅ S.D. การแปลผล 
1. ด้านการพัฒนาสังคม 4.62 0.420 มากที่สุด 
2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 4.47 0.480 มาก 
3. ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 4.49 0.461 มาก 
อาพรัม 4.52 0.414 มากท่ีสุเ 
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ตารางท่ีจ2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ปััััยส่ันบุคคล t-test F-test Sig. ผลการทเสอบ 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

1. เพศ 1.588  0.113 -  
2. อายุ - 13.124** 0.000  - 
3. วุฒิการศึกษาสามัญ - 7.318** 0.001  - 
4. อาชีพ - 18.106** 0.000  - 

 **นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
ผลการเปรียบเทียบประชาชน ต าบลเหมืองใหม่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามที่มีอายุ 

วุฒิการศึกษาสามัญ อาชีพแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนาใน
ต าบลเหมืองใหม่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 จึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย 

3. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเก่ียวกับ การพัฒนาชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนาใน
ต าบลเหมืองใหม่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการพัฒนาสังคม คือ ผู้บริหา รขาดความ
กระตือรือร้นในการพัฒนาชุมชนอย่างจริงจัง ปัญหาด้านสังคมมีมาก เช่น ปัญหาด้านยาเสพติด 
ปัญหาด้านอาชญากรรม เป็นต้น ปัญหาส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันถ้วนที ข้อเสนอแนะ 
ควรพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารในการพัฒนาชุมชน ขอความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการแก้ ไข
ปัญหาและรีบแก้ไขปัญหาไม่ให้บานปลาย ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ คือ ในช่วงนี้ประเทศไทยมีปัญหา
เก่ียวกับเศรษฐกิจจ านวนมาก ส่งผลให้ประชาชนค้าขายไม่ดี จ านวนผลผลิตในชุมชนมีจ านวนมาก ท า
ให้ราคาผลผลิตตกต่ า ข้อเสนอแนะ คือ เน้นด าเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและท าราคากลาง  
ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม คือ ปัญหาด้านขยะในชุมชนมีจ านวนมาก ต้องได้รับการแก้ไขโดยด่วน 
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมยังไม่ได้การแก้ไขอย่างเต็มที่ ข้อเสนอแนะ คือ ร่วมมือกับทุกส่วนงาน รณรงค์
ให้มีการทิ้งขยะให้ถูกต้องและรณรงค์ให้ประชาชนรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
ออิปรายผล 

1. ประชาชน ต าบลเหมืองใหม่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามมีความคิดเห็นต่อการ
พัฒนาชุมชนตามแนวพุทธศาสนาในต าบลเหมืองใหม่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 3  ด้าน ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ด้าน
การพัฒนาสังคม อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และด้านเผยแผ่พระพุทธศาสนา
อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนามีความส าคัญต่อประชาชน 
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิทยา จันทร์แดง,จ(2554) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการชุมชนเข้มแข็ งตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน” 
ผลการวิจัยพบว่า 1) นโยบายการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็ง  มีการ
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ดาเนินการในด้านการเพ่ิมศักยภาพขององค์กรชุมชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วม การจัดการความรู้
และการเรียนรู้ของคนในชุมชน 2 ) ชุมชนมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
บริหารจัดการชุมชน การประกอบอาชีพ การจัดการทรัพยากรในชุมชน  และการพัฒนาองค์กรใน
ชุมชน 3) รูปแบบใหม่ที่ค้นพบคือ การบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งแบบบูรณาการตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การวิจัยในครั้งนี้น าไปสู่ข้อค้นพบใหม่ คือ 1 ) การมีส่วนร่วมที่สนับสนุนให้ชุมชน
เข้มแข็งแบบไตรภาคี ได้แก่ องค์กรชุมชน องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคีสนับสนุน  2 ) ระบบสนับสนุน
ชุมชนเข้มแข็ง ได้แก่ ระบบความรู้ ระบบข้อมูล ระบบความสัมพันธ์ และมีแนวทางในการน าไปสู่การ
ปฏิบัติเพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็ง 3) แนวทางในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง คือ แนวทางด้านการฟ้ืนฟูชุมชน 
แนวทางด้านการปรับตัวของชุมชน และแนวทางด้านการด ารงอยู่ของชุมชน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ รสสุคนธ์ ยมกนิษฐ์, (2553) ได้วิจัยเรื่อง “ศึกษากระบวนการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา ” 
พบว่า กระบวนการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาให้ความส าคัญกับศรัทธาในฐานะองค์ธรรมที่
น าเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ เพราะเม่ือมีศรัทธาแล้ว การน าตนเองเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้สามารถต้ัง
ต้นขึ้นได้ ศรัทธานั้นจะต้องประกอบด้วยปัญญาจนกลายเป็นสัมมาทิฏฐิที่ มีคุณภาพ ซ่ึงเกิดได้ด้วย
ปัจจัย 2 ประการ คือ ปรโตโฆสะหรือปัจจัยภายนอกที่มุ่งหมายไปที่กัลยาณมิตร เป็นแหล่งความรู้ที่ ดี
งาม ถ่ายทอด สั่งสอน อบรม ชี้แนะแนวทางการคิดวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ ให้บุคคลสามารถคิดวิเคราะห์
พิจารณาหรือโยนิโสมนสิการให้เข้าใจด้วยตนเองได้อย่างเป็นอิสระจนได้ความรู้และได้ประโยชน์ 
โยนิโสมนสิการจึงเป็นปัจจัยภายใน เม่ือบุคคลมีโยนิโสมนสิการแล้ว สัมมาทิฏฐิจะเกิดขึ้นตามมา และ
องค์ธรรมต่างๆ ในกระบวนการเรียนรู้จะเกิดขึ้นตามมาเป็นล าดับเป็นกระบวนการต่อเนื่องกันไป 
นอกจากนี้กระบวนการเรียนรู้จะด าเนินไปอย่างได้ผลดี ต้องประกอบด้วยองค์ธรรม คือ ปัญญาวุฑฒิ
ธรรม 4 อินทรีย์ 5 พละ 5 ซ่ึงกล่าวได้ว่าเป็นปัจจัยเก้ือหนุนให้กระบวนการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา
บริบูรณ์เป็นขั้นๆ โดยล าดับในวิสุทธิ 7 จนบรรลุจุดมุ่งหมายของกระบวนการเรียนรู้ คือ ปัญญาที่รู้ เท่า
ทันสิ่งทั้งปวงตามความเป็นจริง 

2. เปรียบเทียบบประชาชน ต าบลเหมืองใหม่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามที่มีอายุ 
วุฒิการศึกษาสามัญ อาชีพแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนาใน
ต าบลเหมืองใหม่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 จึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรยุทธ กิตติอุดม,
(2550) ได้วิจัยเรื่อง “กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน : ศึกษา
กรณีชุมชนสุขสันต์พัฒนา เขตคลองสามวา” พบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีอายุ อาชีพ การศึกษา ระยะเวลาการพักอาศัยในชุมชนแตกต่างกัน มีความคิดเก่ียวกับการพัฒนา
ความเข้มแข็งของชุมชนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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องค์คัามรู้ัากการัิััย 
 มีการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารในการพัฒนาชุมชน ขอความร่วมมือกับทุกภาคส่วนใน
การแก้ไขปัญหาและรีบแก้ไขปัญหาไม่ให้บานปลาย ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ คือ ในช่วงนี้ประเทศ
ไทยมีปัญหาเก่ียวกับเศรษฐกิจจ านวนมาก ส่งผลให้ประชาชนค้าขายไม่ดี จ านวนผลผลิตในชุมชนมี
จ านวนมาก ท าให้ราคาผลผลิตตกต่ า ข้อเสนอแนะ คือ เน้นด าเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและ
ท าราคากลาง ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม คือ ปัญหาด้านขยะในชุมชนมีจ านวนมาก ต้องได้รับการ
แก้ไขโดยด่วน ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมยังไม่ได้การแก้ไขอย่างเต็มที่ ข้อเสนอแนะ คือ ร่วมมือกับทุก
ส่วนงาน รณรงค์ให้มีการทิ้งขยะให้ถูกต้องและรณรงค์ให้ประชาชนรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเะิงนโยบาย 
 จากผลการศึกษาในครั้งนี้มีข้อเสนอแนะด้านนโยบาย ดังนี้ 
 1) ประชาชนต้องท าข้อตกลงกับผู้น าชุมชน และองค์กรคณะสงฆ์จัดท าแผนพัฒนาชุมชนที่
ยั่งยืน  
 2) ก าหนดแผนการปฏิบัติงานในการพัฒนาชุมชน สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ 
 ข้อเสนอแนะเะิงปฏิบัติการ 
 1) ผู้น าชุมชน ต้องไปปรับเปลี่ยนการใช้กลยุทธ์ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง  
 2) ควรส่งเสริม พัฒนา เด็กและเยาวชน ให้มีความพร้อมและรู้เท่าทัน ความเปลี่ยนแปลงของ
สังคมปัจจุบัน  
 ข้อเสนอแนะส าวรับการท าัิััยครั้งต่อไป 
 1) ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาวิจัยรายละเอียดในเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์ 
(Interview) โดยแบบสัมภาษณ์ รวบรวมจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) กับผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) รวมถึงผู้ที่มีบทบาทเก่ียวข้อง เช่น พระสงฆ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือ
จะได้มาซ่ึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการการพัฒนาชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนาในต าบลเหมืองใหม่ 
อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 2) ในการวิจัยครั้งต่อไปควรเปลี่ยนกลุ่มการวิจัย จากการศึกษาจากประชากร ในต าบลเหมือง
ใหม่ เป็น ประชาชนในจังหวัดสมุทรสงคราม 
 3) ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาเก่ียวกับกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาชุมชน ใช้ 
เพ่ือการพัฒนาประสิทธิภาพในการพัฒนาชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนา และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิผล 
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การััเการงานสาธารณตามแนัพระพุทธศาสนา 
ขององค์กรการกุศลในัังวััเราะบุรี* 

PUBLIC CHARITY MANAGEMENT ACCORDING TO BUDDHISM OF  
PUBLIC CHARITY IN RATCHABURI 

อาอารัศมีจบรรเัิเัรัสเลิศ 
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E-mail: Aparatsamee@gmail.com  
บทคัเย่อ 

การวิจัยนี้เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการ  เปรียบเทียบความคิดเห็น  ปัญหาอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะต่อการจัดการงานสาธารณกุศลตามแนวพระพุทธศาสนาขององค์กรการกุศลในจังหวัด
ราชบุรี เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี พบว่า การจัดการงานสาธารณกุศลตามแนวพระพุทธศาสนาของ
องค์กรการกุศลในจังหวัดราชบุรี ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีความคิดเห็น
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ปัญหา อุปสรรค ได้แก่ แนวทางการท างานที่ไม่
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นจึงควรมีการประชุมร่วมขององค์กรการกุศลในพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือสร้างแนวทางการท างานที่ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ค าส าคัญ: งานสาธารณกุศล; แนวพระพุทธศาสนา; องค์กรการกุศลจังหวัดราชบุรี 
 
Abstract 
 The objectives of this article was to study the general condition of 
management,  compare opinions,  problems, obstacles and suggestions for 
management of public charity work following Buddhist teaching of charitable 
organizations in Ratchaburi province,  using mixed methods. Findings were 
management of public charity work following Buddhist teaching of charitable 
organizations in Ratchaburi province is in highest level. Based on different is found to 
be different accepting the research hypothesis. The problems and obstacles was 
collaboration among charitable organizations in Ratchaburi Province is in non-aligned 
ways. So that should have a joint meeting of charitable organizations in Ratchaburi 
province at least once a month in order to establish a clear and consistent work 
direction. 
Keywords: Public Charity; Buddhism; Public Charity In Ratchaburi  
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บทน า 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติการรับรองสิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย ไว้ในหมวด 3 มาตรา 25 – 49 ไว้ในหลายเรื่อง รวมถึงการใช้สิทธิและเสรีภาพ
บุคคลในการด าเนินกิจการงานสาธารณกุศลไม่แสวงหาผลก าไร มักอยู่ในรูปแบบของมูลนิธิหรือ
สมาคม ตัวอย่างเช่น การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ผู้เสียชีวิต คนไร้บ้าน การก่อต้ังศาลเจ้า ส่วนใหญ่
มุ่งเน้นในเรื่องที่ภาครัฐไม่อาจตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสัมฤทธิผล การไม่เข้าถึง
บริการสาธาณะ (Public Service) ของทางภาครัฐหรือกิจการเก่ียวกับนโยบายทางเลือก เป็นต้น 
(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560: 7) 

สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว การขยายตัวของสังคมเมือง
ก่อให้เกิดความเสื่อมทางด้านจิตใจของคนในสังคม ค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไป ก่อเกิดเป็นเกลียวลูกโซ่
สืบเนื่องของปัญหา ความไม่เป็นระเบียบของสังคม การขาดคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม ความเหล่ือม
ล้ าไม่เสมอภาคทางสังคม ความเจริญที่ไม่ทั่วถึงส่งผลให้ประชาชนเกิดการย้ายถิ่นฐานจากชนบท
หลั่งไหลเข้าเมืองเกิดปัญหาทั้งชนบทและในเมือง 

งานสังคมสงเคราะห์ มีแนวความคิดในการแก้ปัญหาต่างๆในสังคม หรือที่ เรียกว่า “ปัญหา
สังคม” โดยผู้ปกครองในสังคมมีความปรารถนาที่จะให้สมาชิกในสังคมมีความเป็นอยู่ที่สงบสุข 
สามัคคี โดยสรุปแล้วปัญหาในสังคมมีอยู่ 3 ประการ คือ ประการที่ 1 ปัญหาเก่ียวกับสุขอนามัยของ
ร่างกายและจิตใจ เช่น ความเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคชนิดต่างๆ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ การ
ประสบอุบัติเหตุทางร่างกายและจิตใจ หรือสภาพการเปลี่ยนแปลงไม่สมดุลของอวัยวะภายใน 
ประการที่ 2 ปัญหาเก่ียวกับเศรษฐกิจ เช่น ความขาดแคลนยากไร้มีสาเหตุมาจากความเจ็บป่วย ไม่มี
งานท า ไม่มีที่ท ากิน ไม่มีทุนประกอบอาชีพ หรือความด้อยโอกาสของผู้คนในสังคม การประสบ
สาธาณภัยจนสิ้นเนื้อประดาตัว และประการที่ 3 ปัญหาเก่ียวกับความด้อยสติปัญญาขาดเหตุผลท าให้
หลงผิดท าตามอารมณ์ตัวเอง เช่น การติดยาเสพติด การค้าประเวณี การประกอบอาชญากรรมต่างๆ 
เป็นต้น ปัญหาทั้ง 3 ประการนี้ หากกล่าวให้คล้องกันก็จะได้ความว่า  “ความมีโรคมาก ความยากไร้ 
และความไม่รู้” ปัญหาสังคมดังกล่าวนี้ เกิดขึ้นได้ในทุกสังคมของมนุษย์ ส่งผลกระทบเป็นปฏิสัมพันธ์
เชื่อมโยงซ่ึงกันและกัน กล่าวคือ เพราะความเจ็บป่วยท างานไม่ได้ ความยากไร้ก็ตามมา โอกาสจะได้
ศึกษาเล่าเรียนหาความรู้มีน้อยด้อยสติปัญญาไม่มีเหตุผล ท าตามอารมณ์ขาดความยั้งคิดเห็นผิดเป็น
ถูกเพราะความยากไร้ขาดแคลน อาหารไม่ได้รับถูกต้องตามหลักอนามัยที่ดี เกิดโรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพ
ไม่ดี ไม่สามารถศึกษาหาความรู้ได้เต็มที่ โอกาสที่จะได้รับการศึกษามีน้อยหรืออาจไม่มีเลย และเพราะ
สติปัญญาน้อยท าให้ไม่รู้ช่องทางท ามาหากินชีวิตก็ล าบากขาดแคลนและโรคภัยไข้เจ็บก็ตามมา ปัญหา
ทั้งหลายแม้เกิดขึ้นกับปัจเจกบุคคลก็ตาม แต่เกิดท่ามกลางสังคมมนุษย์โดยรวม ย่อมส่งผลกระทบต่อ
สังคมรอบข้างมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสภาพของความรุนแรง และอิทธิพลของปัญหานั้นๆ ตัวอย่างเช่น 
ปัญหาของโรคระบาดบางชนิด เม่ือเกิดขึ้นกับใครเพียงคนเดียวก็ตาม ย่อมอาจติดต่อแพร่ กระจายเป็น
ภัยแก่ผู้คนในสังคม สร้างความเดือดร้อนเป็นวงกว้าง ปัญหาอาชญากรรมบางชนิดที่ เกิดจากอารมณ์
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ของคนเขลาเพียงคนเดียวอาจสร้างความเสียหายต่อผู้คนในสังคมเป็นจ านวนมากได้ ปัญหาความอด
อยากขาดแคลนหรือยากไร้ของผู้คนแม้จะมีไม่มาก แต่ก็อาจสร้างความหดหู่ วิตกกังวลแก่ คนในสังคม
ถึงขนาดเกิดความหวาดระแวงในทรัพย์สิน 

จากปัญหาทางสังคมที่สะสมพอกพูนและสลับซับซ้อนในปัจจุบัน ภายใต้สภาพแวดล้อม
ลักษณะพลวัตร การปลูกฝังจิตส านึกรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม จึงเกิดขึ้นในสังคมไทย ด้วย
เหตุนี้ในปัจจุบันมีกล่าวถึงกันมาก ค าว่า “จิตอาสา” (Valunteer Spirit/Mind) เป็นลักษณะของ
บุคคลผู้รู้จักเอาใจใส่ เป็นธุระเข้าร่วมในเรื่องของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ มีจิตส านึก
ยึดม่ันในคุณงามความดี ละอายความผิด รับผิดชอบต่อส่วนรวม ตัวอย่างเช่น จิตอาสาพระราชทาน 
ตามแนวพระราชด าริ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

โคร งกา รจิตอา สาพระร าชทานตามแนวพระรา ชด า ริ “เร าท า ควา มดี  ด้วยหัว ใจ ”
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ โครงการนี้ขึ้นเพ่ือรวมความสมัคร
สมานสามัคคีของคนไทยทุกคนในการท าการท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ในชุมชน
ต่างๆ ให้มีความเจริญ เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างถาวร โดยมีการด าเนินโครงการทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค 

จังหวัดราชบุรีเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ด าเนินงานกิจกรรมจิตอาสาในส่วนภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง
และเป็นรูปธรรม เช่น กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาท าความสะอาดศาสนสถาน เป็นต้น 
ทัง้ในรูปแบบของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในส่วนของภาคเอกชนนั้น ยังมีองค์กรการกุศลใน
จังหวัดราชบุรีด าเนินงานสาธารณกุศลไม่แสวงหาผลก าไรเพ่ือช่วยเหลือและร่วมแก้ปัญหาสังคม เป็นที่
รู้จักโดยทั่วไป ได้แก่ มูลนิธิประชานุกูล มูลนิธิปฐมบรมราชานุสรณ์ โดยพระบรมราชานุญาต เป็นต้น 
มูลนิธิเหล่านี้ภารกิจหลัก คือ การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ผู้เสียชีวิต บรรเทาสาธารณภัย และงานสา
ธารณกุศลอ่ืนๆ 

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การขยายตัวของประชากร ความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี ส่งผลให้การจัดการงานสาธารณกุศลขององค์กรการกุศลในจังหวัดราชบุรีมีการปรับเปลี่ยน
เพ่ือตอบรับกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยลักษณะของสังคมไทยเป็นสังคม
เมืองพุทธ การช่วยเหลือเก้ือกูล เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ แบ่งปันของคนในสังคม ยังคงเป็นแนวทางการ
ด าเนินงานสาธารณกุศลขององค์กรการกุศลตลอดมา 

จากปัญหาทางสังคมภายในจังหวัดราชบุรีที่มีการเปลี่ยนแปลงทางบริบท ส่งผลสู่การขยายตัว
ขององค์กรการกุศลภายในจังหวัด ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาและวิจัยเรื่อง “การจัดการงาน สาธารณ
กุศลตามแนวพระพุทธศาสนาขององค์กรการกุศลในจังหวัดราชบุรี”เพ่ือศึกษาความเป็นมา สภาพของ
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันเพ่ือเป็นประโยชน์และแนวทางการจัดการงาน สาธารณ
กุศลขององค์กรการกุศลในจังหวัดราชบุรีต่อไป 
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ััตถุประสงค์การัิััย 
1. เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการงานสาธารณกุศลตามแนวพระพุทธศาสนาขององค์กรการกุศล

ในจังหวัดราชบุรี 
2. เพ่ือศึกษา เปรียบ เทียบความคิดเห็นที่ มีต่อกา รจัดการงานสาธารณกุศลตามแนว

พระพุทธศาสนาขององค์กรการกุศลในจังหวัดราชบุรี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการจัดการงานสาธารณกุศลตามแนว

พระพุทธศาสนาขององค์กรการกุศลในจังหวัดราชบุรี 
 

ัิธีเ าเนินการัิััย 
1. รูปแบบการัิััย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed-methods Research) ประกอบด้วยการ

วิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ก าหนดขอบเขตเนื้อหา ตามหลักสาราณียธรรม  ได้แก่ ด้าน
เมตตากายกรรม ด้านเมตตาวจีกรรม ด้านเมตตามโนกรรม ด้านสาธารณโภคี ด้านสีลสามัญญตา และ
ด้านทิฎฐิสามัญญตา 

2. ผู้ใว้ข้อมูลส าคัญจ  
ผู้วิจัยได้ก าหนดเก่ียวกับผู้ให้ข้อมูลหลักที่ส า คัญ (Key Informants) จากผู้ที่ มีคุณลักษณะ

สอดคล้องกับสาระส าคัญของการวิจัย จ านวน 7 คน  
3. เครื่องมือท่ีใะ้ในการัิััย 
เครื่องมือที่ใช้ในครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสัมภาษณ์ ( Interview) เพ่ือ

เก็บรวบรวมข้อมูล  
4. การเก็บรับรัมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้อาศัยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม และสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ

ทั้งหมดด้วยตนเอง 
5. การัิเคราะว์ข้อมูล 
ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยใช้สถิติ

พรรณนา และสถิติอนุมาน 
กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ น าเทปบันทึกมาถอดเสียงและบันทึกเป็น

ข้อความ น าข้อความจากการสัมภาษณ์และการจดบันทึกมาจ าแนกเป็นประเด็นและเรียบเรียงเฉพาะ
ประเด็นที่เก่ียวข้อ งกับวัตถุประสงค์การวิจัย วิเคราะห์ค าสัมภาษณ์ของผู้ ให้ข้อมูลส า คัญตา ม
วัตถุประสงค์การวิจัย โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ ประกอบบริบท  
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หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563

310: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

ผลการัิััย 
ผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญในการจัดการงานสาธารณกุศลตามแนว

พระพุทธศาสนาขององค์กรการกุศลในจังหวัดราชบุรี ตามวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังนี้  
1. สภาพทั่วไปของการจัดการงานสาธารณกุศลตามแนวพระพุทธศาสนา พบว่า การปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าที่องค์กรการกุศลมีความเสียสละ อดทน ต้ังใจและอยู่ภายใต้กฎระเบียบขององค์กรการกุศล
อย่างเคร่งครัด มีแนวทางการท างานร่วมกันที่มุ่งเน้นความสามัคคีในกลุ่มองค์กรการกุศลร่วมกัน แต่การ
จัดการงานสาธารณกุศลในจังหวัดราชบุรียังมีปัญหาที่ ต้องแก้ไขในเรื่องการขาดแคลนอัตราก าลัง 
อุปกรณ์กู้ชีพ กู้ภัย และสวัสดิการจากทางภาครัฐ 

2. ปัจจัยส่วนบุคคลเปรียบเทียบความคิดเห็นที่ มีต่อการจัดการงานสาธารณกุศลตามแนว
พระพุทธศาสนาขององค์กรการกุศลในจังหวัดราชบุรี เจ้าหน้าที่องค์กรการกุศลในจังหวัดราชบุรีที่ มี
เพศ อายุ การศึกษาและรายได้แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการจัดการงานสาธารณกุศลตามแนว
พระพุทธศาสนาที่แตกต่างกัน ส่วนเจ้าหน้าที่องค์กรการกุศลในจังหวัดราชบุรีที่มีประสบการณ์ท างาน
เก่ียวกับองค์กรการกุศลที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการจัดกา รงานสาธารณกุศลตามแนว
พระพุทธศาสนาที่ไม่แตกต่างกัน ที่มีนัยทางสถิติที่ 0.05  

3. ปัญหา อุปสรรคในการจัดการงานสาธารณกุศลตามแนวพระพุทธศาสนาขององค์กรการ
กุศลในจังหวัดราชบุรี พบว่า ด้านเมตตากายกรรม ขาดแคลนอัตราก าลัง อาสาสมัครไม่เพียงพอ  
มีภารกิจ ขอบข่ายงานที่ซับซ้อนและมากขึ้น ด้านเมตตาวจีกรรม ประชาชนทั่วไปหรือผู้มารับบริการ
มักใช้ถ้อยค าไม่สุภาพและกล่าวต่อถึงการบริการที่ล่าช้า ด้านเมตตามโนกรรม ประชาชนทั่วไปยังคงมี
ทัศนคติกับองค์กรการกุศลว่าเป็นการหาผลประโยชน์ ด้านสาธารณโภคี เจ้าหน้าที่องค์กรการกุศลไม่
เคยได้รับสวัสดิการจากภาครัฐ ด้านสีลสามัญญตา องค์กรการกุศลในจังหวัดราชบุรี มี 4 หน่วยงาน  
มีกฎกลางในการยึดถือปฏิบัติร่วมกัน ซ่ึงในแต่ละองค์กรมีกฎระเบียบภายในที่แตกต่างกันและด้วยเหตุ
นี้บางองค์กรเคร่งครัดในเรื่องหนึ่ง อีกองค์กรอาจผ่อนปรน ส่งผลให้ประชาชนบางกลุ่มมองมูลนิธิ
ท างานไม่เป็นไประเบียบ เรียบร้อย ไม่ชัดเจนในกฎระเบียบ ด้านทิฎฐิสามัญญตา องค์กรการกุศลขาด
แคลนเครื่องมือ อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการกู้ช่วยชีวิตและบรรเทาสาธารณภัยที่จ าเป็น หน่วยงานภาครัฐ
มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่คบถ้วน ทางองค์กรการกุศลได้ติดต่อประสานขอยืมแต่ได้รับการปฏิเสธ 
ข้อเสนอแนะ ด้านเมตตากายกรรม มีการก่อต้ัง “สภาองค์กรการกุศลแห่งประเทศไทย” ท าหน้าที่
ควบคุมการท างานขององค์กรการกุศลเพ่ือเป็นมาตรฐานกู้ชีพ กู้ภัย ควบคุมความประพฤติของสมาชิก
องค์กรการกุศลทั่วประเทศ และช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ขององค์กรการกุศล ส าหรับการขาดแคลน
อัตราก าลัง ให้มีการเชิญชวนเปิดรับอาสาสมัครอย่างจริงจัง เพ่ือแก้ปัญหาภาระงานที่เพ่ิมขึ้น  
ด้านเมตตาวจีกรรม ควรมีการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการท างานของเจ้าหน้าที่องค์กรการกุศล ผ่าน
ทางสื่อต่างๆ ให้มากขึ้น ด้านเมตตามโนกรรม มีการสร้างความเข้าใจ แสดงผลงานผ่านสื่อสาธารณะ
เพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีขององค์การการกุศลต่อประชาชนทั่วไป ด้านสาธารณโภคี สวัสดิการเจ้าหน้าที่
องค์กรการกุศลไม่ได้รับจากภาครัฐ สามารถทดแทนได้ด้วยการต้ังกองทุนส าหรับองค์กรการกุศลเพ่ือ
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ช่วยเหลืออาสาสมัครที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตในขณะช่วยเหลือสังคม ด้านสีลสามัญญตา ควรมีการ
หารือร่วมกันขององค์กรการกุศลในจังหวัดเพ่ือมีทิศทางการวางกฎระเบียบภายในที่ไม่แตกต่างกัน
จนเกินไป เพ่ือภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรการกุศล ด้านททิฎฐิสามัญญตา ควรมีการหารือในระดับ
ผู้บริหารระหว่างองคกรการกุศลและหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง โดยค านึงถึงประโยชน์สาธารณะ
เป็นส าคัญ 
 
ออิปรายผลการัิััย 

ในการวิจัย เรื่อง การจัดการงานสาธารณกุศลตามแนวพระพุทธศาสนาขององค์กรการกุศล
ในจังหวัดราชบุรี มีประเด็นที่สามารถน ามาอภิปรายได้ผล ดังนี้ 

การจัดการงานสาธารณกุศลตามแนวพระพุทธศาสนาขององค์กรการกุศลในจังหวัดราชบุรี 
เจ้าหน้าที่องค์กรการกุศลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซ่ึงน่าจะสอดคล้องกับ
ความเป็นจริง ทั้งนี้ เนื่องจากวัตถุประสงค์ขององคก์กรการกุศลเป็นไปเพ่ือสังคมสงเคราะห์ สาธารณ
กุศลหรือสาธารณประโยชน์อย่างอ่ืน โดยมิได้แสวงหาผลก าไรมาเพ่ือมาแบ่งปัน จึงเป็นไปตามแนว
พระพุทธศาสนาหลักสาราณียธรรม อันเป็นคุณธรรมที่ท าให้ไม่เห็นแก่ตัว ระลึกถึงผู้อ่ืน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
เข้าใจผู้อ่ืนมากขึ้น ผูกพันเชื่อมโยงกันด้วยน้ าใจ อันน าไปสู่ความสามัคคี และการใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้อง เหมาะสมกับสภาพการณ์ การจัดการงานจึงเป็นไ ปเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณกศลอย่างแท้จริง ซ่ึงตรงกับงานวิจัยของ พระครูใบฎีการะเบียบ สุเมโธ (อ่อนละ
มูล) ได้ศึกษาและวิจัยในเรื่อง “การจัดต้ังกองทุนการศึกษาสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอ
ท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการ จัดต้ังกอง
ทุนการศึกษาสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความ
เหมาะสมโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X ̅ = 4.04 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายได้พบว่าอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน และพระครูโกวิทบุญเขต (รอด อคฺคจิตฺโต)  ได้ศึกษาและวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดต้ังวิทยาลัยสงฆ์ตากสินมหาราช จังหวัดตาก” ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดต้ังวิทยาลัยสงฆ์ตากสินมหาราช จังหวัดตาก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เม่ือพิจาณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 

เม่ือพิจารณาผลการศึกษาและวิจัยออกเป็นรายด้านสา มารถสรุปและอภิปรายผลไ ด้ 
ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านเมตตากายกรรม พบว่า การจัดการงานสาธารณกุศลตามแนวพระพุทธศาสนาของ
องค์กรการกุศลในจังหวัดราชบุรี ด้านเมตตากายกรรม โดยภาพรวมอยู่ในเกณฐ์ระดับมากที่สุด   
เจ้าหน้าองค์กรการกุศลในจังหวัดราชบุรีมีความคิดเห็นว่ า เจ้าหน้าที่องค์กรการกุศลปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือประชาชนด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส รวดเร็วและถูกต้อง ทั้งนี้ เนื่องจาก เจ้าหน้าที่
องค์กรการกุศลในจังหวัดราชบุรีค านึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นส าคัญ  ซ่ึงตรงกับงานวิจัยของ  
พระครูโพธิสิริรักษ์ (จันโท จนฺทโก) ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการวัดตามหลักสาราณียธรรม 6 ของ
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312 การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม ปี 2563
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563

312: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

พระสังฆาธิการอ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี” ผลการวิจัยพบว่า ด้านเมตตากายกรรมภาพรวมดี 
การช่วยเหลือกิจธุระของเพ่ือร่วมงานด้วยความเต็มใจ แสดงกิริยาอาการด้วยความสุภาพ เคารพนับ
ถือกัน ให้การอนุเคราะห์ช่วยเหลือไม่รังเกียจ ท าร้ายทั้งต่อหน้าและลับหลัง การสร้างความประทับใจ
ทางกิริยาอาการ 

2. ด้านเมตตาวจีกรรม พบว่า การจัดการงานสาธารณกุศลตามแนวพระพุทธศาสนาของ
องค์กรการกุศลในจังหวัดราชบุรี ด้านเมตตาวจีกรรม โดยภาพรวมอยู่ในเกณฑร์ะดับมากที่สุด เจ้าหน้า
องค์กรการกุศลในจังหวัดราชบุรีมีความคิดเห็นว่า การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์กรการกุศลใน
จังหวัดราชบุรีให้บริการด้วยวาจาที่สุภาพ ส ารวมระวังในการใช้ค าพูดในที่เกิดเหตุ และมีการถ่ายทอด
องค์ความรู้ให้เพ่ือนร่วมงานและประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นวิทยาการบรรยายให้ความรู้ในชุมชนและ
ท้องถิ่นอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือประโยชน์สาธารณเป็นส าคัญ ซ่ึงตรงกับงานวิจัยของ พระมหาปัญญา 
สุปญฺโญ (โยธาตรี) ได้วิจัยเรื่อง การบริหารจัดการชุมชนตามหลักสาราณียธรรม 6 ในเขตป้อมปราบ
ศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ผลการวิจัยพบว่า ด้านเมตตาวจีกรรมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ มีการช่วยบอกแจ้งสิ่งที่ เป็นประโยชน์ สั่งสอน แนะน าตักเตือนด้วย
ความหวังดี กล่าววาจาสุภาพแสดงความเคารพนับถือกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลังแก่ผู้ที่มารับบริการ  

3. ด้านเมตตามโนกรรม พบว่า การจัดการงานสาธารณกุศลตามแนวพระพุทธศานาของ
องค์กรการกุศลในจังหวัดราชบุรี ด้านเมตตามโนกรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เจ้าหน้าที่
องค์กรการกุศลในจังหวัดราชบุรีในจังหวัดราชบุรีมีความคิดเห็นว่า การปฏิงานของ  เจ้าหน้าที่องค์กร
การกุศลเป็นไปด้วยความต้ังใจ มุ่งความส าเร็จของงาน ปรารถนาดีต่อส่วนรวม ตลอดจนปรับทัศนคติ
เพ่ือส่วนรวม รู้จักให้อภัย ซ่ึงตรงกับงานวิจัยของ สมปอง โทบุรี  ได้วิจัยเรื่อง “การใช้หลักสาราณีย
ธรรมในการบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครยะลา” ผลการวิจัยพบว่า ด้านเมตตามโนกรรม 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X ̅ = 4.49 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด
จ านวน 2 ข้อ อยู่ในระดับมาก 3 ข้อ 

4. สาธารณโภคี พบว่า การจัดการงานสาธารณกุศลตามแนวพระพุทธศาสนาขององค์กรการ
กุศลในจังหวัดราชบุรี ด้านสาธารณโภคี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เจ้าหน้าที่องค์กรการกุศล
ในจังหวัดราชบุรีมีความคิดเห็นว่า เจ้าหน้าที่องค์กรการกุศลมีความเอ้ื อเฟ้ือเผื่อแผ่ แบ่งปันและ
เสียสละประโยชน์ตนเองเพ่ือส่วนรวม ซ่ึงตรงกับงานวิจัยของ อภิชิต อนันตประยูร  ได้วิจัยเรื่อง  
“การประยุกต์หลักสาราณียธรรมเพ่ือการจัดการความขัดแย้งของชุมชนรอบสวนสัตว์เปิดเขาเขียว 
จังหวัดชลบุรี” ผลการวิจัยพบว่า การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมเพ่ือการจัดการความขัดแย้งของ
ชุมชน คนในชุมชนต่างมองเห็นคุณค่าและความจ าเป็น โดยทุกฝ่ายต่างร่วมเสนอแนวทางปฏิบัติ การ
ช่วยเหลือ แบ่งปัน จัดสรรสวัสดิการ การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ การโอนอ่อนผ่อนตามเพ่ือมนุษยธรรม 

5. ด้านสีลสามัญญตา พบว่า การจัดการงานสาธารณกุศลตามแนวพระพุทธศานาขององค์กร
การกุศลในจังหวัดราชบุรี ด้านสีลสามัญญตา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เจ้าหน้าที่องค์กรการ
กุศลในจังหวัดราชบุรีในจังหวัดราชบุรีมีความคิดเห็นว่า เจ้าหน้าที่องค์กรการกุศลปฏิบัติตนอยู่ใน
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กฎระเบียบขององค์กรการกุศล ไม่กระท าตนเป็นที่เสื่อมเสีย  ยึดถือเป้าหมายหลักร่วมกันเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณเป็นส าคัญ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย สุกัญญา โพธิ์ทอง  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การ
ประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมเพ่ือการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ” 
ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรกรมบังคับคดีมีการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมเพ่ือการปฏิบัติงาน  กรม
บังคับคดี กระทรวงยุติธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้  เป็นเพราะกรมบังคับคดี กระทรวง
ยุติธรรม มีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติดี โดยน าหลักธรรมมาใช้ในชีวิตและการปฏิบัติงาน 
ยึดถือกฎระเบียบขององค์กรและยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

6. ด้านทิฎฐิสามัญญตา พบว่า การจัดการงานสาธารณกุศลตามแนวพระพุทธศานาของ
องค์กรการกุศลในจังหวัดราชบุรี ด้านทิฎฐิสามัญญตา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เจ้าหน้าที่
องค์กรการกุศลในจังหวัดราชบุรีในจังหวัดราชบุรีมีความคิดเห็นว่า เจ้าหน้าที่องค์กรการกุศลมุ่งเ น้น
การท างานเป็นทีม ร่วมงานกับองค์กรสาธารณกุศลอ่ืนเสมอ และรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ 
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูพิบูลย์ ฐิตสุโข (ยังบุญส่ง)  ได้วิจัยเรื่อง “การน าหลักสาราณีย
ธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ อ าเภอร่อนพิลบูลย์  จังหวัด
นครศรีธรรมราช” ผลของการศึกษาและวิจัยพบว่า ผลระดับการน าหลักสาราณียธรรม6 ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวม
อยู่ในระดับมาก ด้านทิฏฐิสามัญญตา รับฟังความคิดเห็นของประชาชน อยู่ในระดับมาก 
 
องค์คัามรู้ัากการัิััย 

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์กรการกุศลมีความเสียสละ อดทน ต้ังใจและอยู่ภายใต้
กฎระเบียบขององค์กรการกุศลอย่างเคร่งครัด มีแนวทางการท างานร่วมกันที่ มุ่งเน้นความสามัคคีใน
กลุ่มองค์กรการกุศลร่วมกัน แต่การจัดการงานสาธารณกุศลในจังหวัดราชบุรียังมีปัญหาที่ ต้องแก้ไขใน
เรื่องการขาดแคลนอัตราก าลัง อุปกรณ์กู้ชีพ กู้ภัย และสวัสดิการจากทางภาครัฐ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเะิงนโยบาย 
 1. องค์กรการกุศลในจังหวัดราชบุรี ควรมีการจัดการประชุมใหญ่รวมกันระหว่างองค์กรการ
กุศล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีการเปิดประชุมย่อยร่วมกัน ในช่วงก่อนเทศกาล ช่วงวันหยุดยาว 
เพ่ือการเตรียมพร้อมป้องกันการเกิดเหตุ และเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของสมาชิกองค์กรการกุศล
ในจังหวัดราชบุรีให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 2. องค์การกุศลในจังหวัดราชบุรี ควรมีการจัดอบรมสมาชิกใหม่ในองค์กรร่วมกัน ปีละ 1 ครั้ง 
เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่องค์กรการกุศล ลดการแบ่งแยกขององค์กรการกุศล 
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 ข้อเสนอแนะเะิงปฏิบัติการ 
 1. เปิดรับสมัครอาสาสมัครเพ่ิม เพ่ือลดภาวการณ์ท างานที่ตรากตร า และเพ่ิมจ านวน
บุคลากรในช่วงเวลาที่ขาดแคลน โดยมุ่งเน้นบุคคลในพ้ืนที่เพ่ือสามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ ได้ในกรณี
ฉุกเฉิน 
 2. เพ่ิมการท างานแบบการติดตามประเมินผล เพ่ือการช่วยเหลือต่อเนื่อง เช่น ในกรณีผู้
ประสบอุบัติเหตุทุพพลภาพมีการติดตามเพ่ือช่วยเหลือ ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องช่วยเหลือต่อไป 
เป็นต้น 
 ข้อเสนอแนะส าวรับการท าัิััยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาและวิจัยในการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในหัวข้อธรรมมาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์กรการกุศลในการให้บริการขององค์กรการกุศลในจังหวัดราชบุรี 
 2. ควรท าการศึกษาวิจัยผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์กรการกุศลภายหลัง
การน าหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ 
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บทคัเย่อ 
 บทความนี้เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการงานสาธารณูปการของวัดเวฬุ
วนาราม อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยใช้การวิจัยแบบผสานวิธี พบว่า สภาพการบริหาร
จัดการวัด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
ภาพรวมทั้ง 2 ด้าน อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการก่อสร้าง อยู่ในระดับมาก ผลการศึกษา
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ได้แก่ ด้านการก่อสร้าง วัดควรมีการสร้างศาลาเอนกประสงค์
เพียงพอต่อประชาชนผู้มาปฏิบัติธรรม สร้างพระอุโบสถควรมีความเหมาะสม มีสถานที่จอดรถ
เหมาะสมเพียงพอ ด้านบูรณปฏิสังขรณ์ โดยสถานที่จอดรถควรได้รับการปรับปรุงพ้ืนที่ ให้อยู่ใน
ลักษณะสะดวกต่อการใช้งานจริง มีการด าเนินการจัดเตรียมการบูรณปฏิสังขรณ์ ซ่อมแซม อาคาร
สถานที่ภายในวัดทุกปี โดยค านึงถึงความปลอดภัยเป็นส าคัญ เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ก่อสร้าง  
ค าส าคัญจ : ความพึงพอใจ; ประชาชน; การจัดการ; งานสาธารณูปการ;วัดเวฬุวนาราม 
 
Abstract 
 This article was a study of the people's satisfaction with the management of 
public utilities olutions the management of public utilities of Wat Welu Wanaram. 
Damnoen Saduak District Ratchaburi By using a combination of quantitative and 
qualitative research. Public satisfaction with the utility management of Weru 
Wanaram Temple Damnoen Saduak District Ratchaburi Province, the overall picture 
of both aspects is at a high level. Propose guidelines for managing the utility of Welu 
Wanaram temple. Damnoen Saduak District Ratchaburi Province, namely construction 
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316: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

The temple should have the construction of a multipurpose pavilion sufficient for 
the people 
Keywords: condition, administration, temple management  
 
บทน า  
 ในสังคมไทยนั้น ต้องยอมรับกันว่าประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา วัดซ่ึงเป็น 
สถานส าคัญจึงกลายเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยส่วนใหญ่ จากสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปของวัด ท าให้
ประชาชนเสื่อมศรัทธาและหันหลังให้วัดเพ่ิมมากขึ้น จากการส ารวจพบว่า วัดมีลักษณะและบทบาท
เปลี่ยนไปจากเดิมหลายประการ  จากกระแสโลกาภิวัฒน์ท าให้สังคมไทยในปัจจุบันเกิดกา ร
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมการพัฒนาประเทศมุ่งเน้นการพัฒนาความ
เจริญทางด้านเศรษฐกิจ ท าให้สังคมไทยเปลี่ยนเป็นสังคมเมือง ความสัมพันธ์และพ่ึงพาอาศัยกันของ
คนในชุมชนในสังคม เปลี่ยนไปเป็นต่างคนต่างอยู่ เป็นสังคมบริโภคนิยม ความเสื่อมถอยทางศีลธรรม 
จริยธรรมมีมากขึ้น และขาดศรัทธาในพระพุทธศาสนา วิถีชีวิตของคนไทยเริ่มห่างไกลจากวัดมากขึ้น
ทุกทีเป็นปัญหาสังคมมากขึ้นเรื่อย ๆ (กรมการศาสนา, 2545) 
 จากประเด็นดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะเป็นพระภิกษุที่อยู่ในพ้ืนที่อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี 
ได้รับข้อมูลจากการสรุปวาระการประชุมประจ าปีของคณะสงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  และจาก
การสังเกตโดยทั่วไปจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพการบริหารจัดการวัดในอ าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี ซ่ึงวัดเป็นองค์กรหนึ่งที่มีบทบาทต่อการพัฒนาด้านจิตใจของประชาชนและส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมแก่ประชาชนให้เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศต่อไปทั้งนี้เพ่ือจะน าผลการศึกษาครั้งนี้ไปใช้เป็น
แนวทางและข้อเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารกิจการของคณะสงฆ์ในอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
ััตถุประสงค์ของการัิััย 
 1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการงานสาธารณูปการของวัดเวฬุวนา
ราม อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 
 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการงานสาธารณูปการ
ของวัดเวฬุวนาราม อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรีโดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการจัดการงานสาธารณูปการของวัดเวฬุวนา
ราม อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 
 
ัิธีการเ าเนินการัิััย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed-Methods Research) ก าหนดขอบเขต
เนื้อหา ตามแนวคิดของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการงาน
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สาธารณูปการของวัดเวฬุวนาราม อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการ
ก่อสร้าง และ 2) ด้านบูรณปฏิสังขรณ์ 
 
ผลการัิััย 
 1. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการงานสาธารณูปการของวัดเวฬุวนาราม อ าเภอ
ด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการก่อสร้าง อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ด้านบูรณปฏิสังขรณ์  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.32 
 2. ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการงานสาธารณูปการ
ของวัดเวฬุวนาราม อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ปัจจัย
ส่วนบุคล ได้แก่ เพศ อาชีพ และรายได้ มีผลให้ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการงาน
สาธารณูปการของวัดเวฬุวนาราม อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยภาพร วม แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนปัจจัยส่วนบุคลอ่ืน ได้แก่ อายุ และระดับการศึกษา ไม่พบ
ความแตกต่าง 
 3. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการจัดการงานสาธารณูปการของวัดเวฬุวนาราม 
อ าเภอด าเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี ได้แก่ ด้านการก่อสร้าง วัดควรมีการ สร้างศาลาเอนกประสงค์
เพียงพอต่อประชาชนผู้มาปฏิบัติธรรม สร้างพระอุโบสถควรมีความเหมาะสม มีสถานที่จอดรถ
เหมาะสมเพียงพอ ด้านบูรณปฏิสังขรณ์ โดยสถานที่จอดรถควรได้รับการปรับปรุงพ้ืนที่ ให้อยู่ใน
ลักษณะสะดวกต่อการใช้งานจริง มีการด าเนินการจัดเตรียมการบูรณปฏิสังขรณ์ ซ่ อมแซม อาคาร
สถานที่ภายในวัดทุกปี โดยค านึงถึงความปลอดภัยเป็นส าคัญ เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ก่อสร้าง 

 
ออิปรายผลการัิััย 
 ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการต่อการบริหารจัดการวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดย
ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญและน่าสนใจและน ามาอภิปรายดังนี้ 
 1. ระเับคัามคิเเว็นของประะาขนต่อคัามพึงพอใัของประะาะนต่อการััเการงาน
สาธารณูปการของััเเัฬุันารามจ อ าเออเ าเนินสะเักจ ัังวััเราะบุรีจ  
 ความคิดเห็นของประชา ชนการต่อควา มพึงพอใจของประชาชนต่อการจั ดกา รงา น
สาธารณูปการของวัดเวฬุวนาราม อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เม่ือพิจารณารายละเอียดพบว่าความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการงานสาธารณูปการของวัด
เวฬุวนาราม อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี วัดมีการก่อสร้างถาวรวัตถุเพ่ือค านึงถึงประโยชน์
การใช้สอยเป็นส าคัญ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูปลัดทรงศักด์ิ กนฺตวีโร , (2552) ได้วิจัย
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318: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

เรื่อง “ความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชนต่อการบริหารวัดปากน้ า ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ” ผลการวิจัย
พบว่า ความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชนต่อการบริหารวัดปากน้ า ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ทั้ง 6 ด้าน คือ 
ด้านการปกครอง ด้านการศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสง เคราะห์ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ด้านการสาธารณูปการ และด้านการสาธารณสงเคราะห์ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เม่ือ
จ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 4 ด้าน คือ การปกครอง การศาสนศึกษา การศึกษา
สงเคราะห์  และการสาธา รณสง เครา ะห์ ส่ วนอยู่ในร ะดับมากที่สุ ด 2  ด้าน  คือ การเผยแผ่
พระพุทธศาสนา และการสาธารณูปการ  และสอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหาชวลิต ชาตเมธี 
(2552) ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์  : ศึกษาเฉพาะกรณี 
พระสังฆาธิการในจังหวัดภูเก็ต” ผลการวิจัยพบว่า พระสังฆาธิการมีบทบาทในการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ทั้ง 6 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของ
พระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า พระภิกษุสามเณร
ในจังหวัดภูเก็ตมีความคิดเห็นแตกต่างกันตามสถานภาพ อายุ จ านวนพรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ  วุฒิ
การศึกษาทางธรรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนพระภิกษุสามเณรที่มีวุฒิการศึกษาทาง
เปรียญธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์
ในจังหวัดภูเก็ต ไม่แตกต่างกัน 
 2. ผลการัิเคราะว์คัามคิเเว็นเก่ียักับแนัทางการแก้ไขและข้อเสนอแนะคัามพึง
พอใัของประะาะนต่อการััเการงานสาธารณูปการของััเเัฬุันารามจอ าเออเ าเนินสะเักจ
ัังวััเราะบุรี 
 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการงานสาธารณูปการของวัดเวฬุวนาราม อ าเภอ
ด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ซ่ึงเป็นข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด มีความคิด เห็นต่อความพึง
พอใจของประชาชนต่อการจัดการงานสาธารณูปการของวัดเวฬุวนาราม อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัด
ราชบุรี ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระเทพรัตนสุธี (สมศักด์ิ โชตินฺธ
โร), (2553) ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการปกครองของจังหวัดปทุมธานี” 
จากผลการวิจัยพบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อบทบาทการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ด้านการ
ปกครองของจังหวัดปทุมธานี  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91  เม่ือพิจารณา
รายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ ส่วนปัญหาในการบริหาร
จัดการกิจการคณะสงฆ์ด้านการปกครองของจังหวัดปทุมธานี พบว่า (1) ผู้บริหารสั่งงานปฏิบัติการได้
ไม่ค่อยสมบูรณ์ตามนโยบาย (2) การออกกฎระเบียบข้อบังคับของวัด  พระส่วนใหญ่ไม่ค่อยต้ังใจ
เท่าที่ควร และ (3) ชาวบ้านบางคนยังไม่เข้าใจกฎระเบียบของวัด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระ
ครูปลัดทรงศักด์ิ กนฺตวีโร, (2552) ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชนต่อการบริหารวัด
ปากน้ า ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ” ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชนต่อการบริหารวัด
ปากน้ า ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านการปกครอง ด้านการศาสนศึกษา ด้านการศึกษา
สงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้านการสาธารณูปการ และด้านการสาธารณสงเคราะห์ 
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พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 4 ด้าน คือ  
การปกครอง การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ และการสาธารณสงเคราะห์ ส่ วนอยู่ในระดับมาก
ที่สุด 2 ด้าน คือ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา และการสาธารณูปการ การเปรียบเทียบความคิดเห็นใน
การบริหารวัดปากน้ า ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ สถานภาพ อายุ 
จ านวนปีที่บวช วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม และวุฒิการศึกษาทางบาลี พบว่า  ปัจจัย
ส่วนบุคคลที่ท าให้พุทธศาสนิกชนมีความคิดเห็นแตกต่างกัน ได้แก่  สถานภาพ อายุ จ านวนปีที่บวช 
วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม และวุฒิการศึกษาทางบาลี โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปราโมทย์ ภูมิพันธ์, (2543) ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารงานการ
ศาสนาของศึกษาธิการอ าเภอในทัศนะพระสังฆาธิการจังหวัดขอนแก่น” ผลการวิจัยพบว่า  ทัศนะต่อ
การบริหารงาน โดยภาพรวมพระสังฆาธิการในจังหวัดขอนแก่น มีทัศนะต่อการบริหารงานการศาสนา
ของศึกษาธิการอ าเภอ อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้  
การบริหารงานวิชาการและงานศาสนศึกษา การบริหารงานศาสนสมบัติ การบริหารงานธุรการ   
การบริหารงานการเงิน พระสังฆาธิการกลุ่มเจ้าคณะอ าเภอ มีทัศนะต่อการบริหารงานการศาสนาของ
ศึกษาธิการอ าเภอ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีระดับค่าคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้  
การบริหารงานวิชาการและการบริหารงานธุรการ การบริหารงานศาสนศึกษา การบริหารงานศาสน
สมบัติ และการบริหารงานการเงิน พระสังฆาธิการกลุ่มเจ้าคณะต าบลมีทัศนะต่อการบริหารงานการ
ศาสนาของศึกษาธิการอ าเภอ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีระดับค่าคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อยดังนี้ การบริหารงานวิชาการและงานศาสนศึกษา การบริหารงานศาสนสมบัติ การบริหารงาน
ธุรการ และการบริหารงานการเงิน และการเปรียบเทียบทัศนะของพระสังฆาธิการ  โดยภาพพระ
สังฆาธิการกลุ่มเจ้าคณะอ าเภอและพระสังฆาธิการและกลุ่มเจ้าคณะต าบลมีทัศนะต่อการบริหารงาน
การศาสนาของศึกษาธิการอ าเภอ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 พระสังฆาธิการ
กลุ่มเจ้าคณะอ าเภอและพระสังฆาธิการและกลุ่มเจ้าคณะต าบลมีทัศนะต่อการบริหารงานการศาสนา
ของศึกษาธิ การอ าเภอแยกเป็นรา ยได้  คือ การบริ หารงานธุร การ  การบริหาร งานการเงิน  
การบริหารงานศาสนศึกษา การบริหารงานศาสนสมบัติ และการบริหารงานวิชาการ แตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5  
 

 
 
 
 
 

Book.indd   319 29/4/2563   21:05:25



320 การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม ปี 2563
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563320: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 

 

องค์คัามรู้ท่ีไเ้รับัากการัิััย  
 จากการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการงานสาธารณูปการของวัดเวฬุวนา
ราม อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี จ านวน 217 คน ผู้วิจัยขอเสนอองค์ความรู้จากการวิจัย
เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการงานสาธารณูปการของวัดเวฬุวนาราม อ าเภอด าเนิน
สะดวก จังหวัดราชบุรี ดังภาพที่ 1 

 
 

อาพท่ี1จองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
 

วัดมีลักษณะที่สงบร่มร่ืน 
เหมาะสมกับประชาชนผู้มา

ปฏิบัติธรรม 

มีการประชาสัมพันธ์แจ้งทราบถึง
การก่อสร้างถาวรวัตถุ  

สร้างถนนภายในวัดสร้างความ
สะดวก สบายต่อประชาชนผู้มา

ปฏิบัติธรรม  

ซ่อมแซมถนนภายในวัดเม่ือมี
ความช ารุดเสียหาย 

พระอุโบสถได้รับการซ่อมแซม 
ปรับปรุงให้สวยงามอยู่เสมอ  

ปรับปรุงดูแลสถานท่ีเพ่ือ
ความสงบ ร่มร่ืนเหมาะแก่

การปฏิบัติธรรมอยู่
ตลอดเวลา 

การััเการงาน
สาธารณูปการของ 
ััเเัฬุันาราม 
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ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการงานสาธารณูปการของวัดเวฬุวนา
ราม อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 1 ข้อเสนอแนะเะิงนโยบาย 
 1) หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรสนับสนุนให้วัดสร้างศาลาเอนกประสงค์เพียงพอต่อประชาชนผู้
มาปฏิบัติธรรม 
 2) หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรส่งเสริมการก่อสร้างพระอุโบสถให้สวยงาม เป็นสถานที่เหมาะ
แก่การปฏิบัติธรรม สวดมนต์ ไหว้พระ และเป็นการประชาสัมพันธ์วัดให้พุทธศาสนิกชนผู้สนใจเข้าวัด
มาปฏิบัติธรรมและท าบุญได้ 
 3) หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรมีนโยบายส่งเสริมสถานที่จอดรถของแต่ละวัดให้ได้มาตรฐาน 
สะดวกต่อการใช้งานจริง 
 4) หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรจัดสรรงบประมาณให้วัดด าเนินการจัดบูรณปฏิสังขรณ์ 
ซ่อมแซม อาคารสถานที่ภายในวัดให้เพียงพอ เหมาะสมกับการปฏิบัติธรรมและการประกอบ
พิธีกรรมทางพุทธศาสนา 
 2 ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติการ 
 1. วัดควรจัดสรรงบประมาณ บูรณะ ปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดให้เหมาะสม สามารถ
ตรวจสอบได้ 
 2. วัดควรมีสถานที่จอดรถเหมาะสมเพียงพอส าหรับประชาชนที่มาปฏิบัติธรรมและประกอบ
พิธีกรรมทางพุทธศาสนา 
 3. วัดควรมุ่งซ่อมแซม อาคารสถานที่โดยค านึงถึงความปลอดภัยเป็นส าคัญ 
 4. วัดควรเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการก่อสร้าง บูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะอย่า ง
ต่อเนื่อง 
 3 ข้อเสนอแนะในการัิััยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษากระบวนการสร้างศาลาเอนกประสงค์ของวัดในพุทธศาสนา  
 2. ควรมีการศึกษาการก่อสร้างพระอุโบสถให้เหมาะสมกับความต้องการของประชาชนผู้มา
ปฏิบัติธรรมในวัด 
 3. ควรศึกษาแนวทางการจัดสถานที่จอดรถภายในวัดทางพุทธศาสนาส าหรับพุทธศาสนิกชน
ผู้มาท าบุญและปฏิบัติธรรม 
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บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้ เพ่ือศึกษาระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ศึกษาเปรียบเทียบ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะการพัฒน าคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้รูปแบบการวิจัยเป็นแบบผสานวิธี พบว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด ด้านวัตถุวิสัยและด้านจิตวิสัยโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยส่วนบุคคลมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
ปัญหาและอุปสรรค คือ บุคลากรในองค์กรยังขาดความรู้ความสามารถที่เพียงพอในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ขาดผู้เชี่ยวชาญในการให้ค าแนะน าในการพัฒนาและความรู้ด้านต่างๆ  
ค าส าคัญ : การพัฒนา; คุณภาพชีวิต; ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
Abstract 

The article of this research were to study the work performance quality of life 
development according to the sufficiency economy, to comparing the opinions and 
standing the problems, obstacles and suggestions regarding the development of work 
performance quality of life according to the sufficiency economy philosophy.The 
research methodology is the mixed methods research.The findings were an follows 
the development of work performance quality of life in accordance with the 
sufficiency economy philosophy of personnel at BangKuRud Objective and Subjective 
by overall was at a medium level personnel factor were not found to be different 
relacked to the different opinions rejecting the set research hypothesis. Problems 
and obstacles were personnel is lack of sufficient knowledge and ability to improve 
the work performance quality of life and lack of experts. 
Keywords: Quality; Life Development; Sufficiency 
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บทน า 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตมีความส าคัญเป็นอย่างมาก เพ่ือให้สามารถพัฒนาตนเองและสังคม

ไปสู่เป้าหมายที่พึงปรารถนา ทั้งในส่วนบุคคล ครอบครัว จึงต้องมีการพัฒนาในด้านความรู้ช านาญการ
เฉพาะด้าน เพ่ือให้มีแนวคิดเจตคติที่ดี รู้จักการบริหารตนเอง การเอ้ืออาทรต่อบุคคลอ่ืนมีอ าชีพและ
รายได้ที่ พอเพียงต่อการด ารงชีวิต มีคุณธรรม ศีลธรรม ถ้าหากปฏิบัติได้เช่นนี้เท่ากับเป็นการยกระดับ 
ทั้งตนเองและสังคม ท าให้มีคุณค่า ปัญหาต่างๆ ในสังคมลดน้อยลง เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหา
อาชญากรรม ปัญหามลภาวะเป็นพิษ เป็นต้น ประเทศต่างๆ จึงพยายามอย่างเต็มที่ ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น เพ่ือช่วยให้สมาชิกทุกคน ในสังคมกินดี
อยู่ดี มีความสุขสมบูรณ์ ประโยชน์ของการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตช่วยท าให้
บุคคลสามารถด าเนินชีวิติอยู่ในสังคมโดยมีแนวทาง ในการด ารงชีวิตที่ ดีขึ้ น ซ่ึงส่งผลให้สังคมมีความ
สงบสุขไปด้วย การพัฒนาคุณภาพชีวิต กระตุ้นให้ บุคคลและสังคมเกิดความกระตือรือร้นคิดที่จะ
ปรับปรุงตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นอยู่ เสมอ การพัฒนาคุณภาพชีวิตท าให้บุคคลรู้จักใช้
ปัญญา มีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม หลักการบริหาร เพ่ือมาแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ เกิดขึ้นกับตนเอง
และสังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิต ท าให้บุคคลและสังคมอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ ช่วยลด
ปัญหาความขัดแย้งและปัญหาสังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิตท าให้บุคคลและสังคม ที่ มีความรู้ความ
เข้าใจอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ ในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและ
ค่านิยมที่ดีงามให้เกิดขึ้นในสังคม ดังจะเห็นได้ว่า หากคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับการส่งเสริมสนับสนุน
ให้มีคุณภาพที่ดี ย่อมน าไปสู่การพัฒนา ประเทศชาติให้เจริญหน้าก้าวไกลขึ้น (ปรางทิพย์ ภักดีคีรีไพร
วัลย์, 2559) 

เทศบาลเมืองบางคูรัดนั้น มีหน่วยการท างานที่แยกย่อยออกไปมากมายซ่ึงแต่ละหน่วยจะอยู่
ในรูปแบบของกองต่างๆ เช่น กองการศึกษา กองคลัง กองช่าง กองสวัสดิการทางสังคม กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น บุคลากรจ านวนมากรวมถึงผู้บริหารและสภาเทศบาลการพัฒนา
คุณภาพชีวิตจ าเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการท างานจาก
สภาพปัญหาที่อยู่ในปัจจุบันของสังคมทั้งปัญหาด้านความรู้  ซ่ึงบุคลกรบางคนยังขาดความรู้ความ
เชี่ยวชาญบางสายงานความรู้ที่ มีจ า กัดท าให้ต้องเพ่ิมพูนความรู้ให้หลากหลายจึงจะท างานได้ 
ครอบคลุมการกิจของเทศบาล ปัญหาด้านรายได้ บุคลากรบางกลุ่มประสบกับปัญหาการขาดความ
ม่ันคง ทางเศรษฐกิจ การเงิน ส่วนมากมีเงินเดือน ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่เพียงพอ  (บุญโชติ  เกตุแก้ว, 
2546) 

ดังนั้นผู้วิจัยมีความประสงค์ที่ศึกษาเรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เพ่ือที่จะน าไปใช้
ประโยชน์ในการน าข้อมูลเพ่ือพัฒนาการะบวนการการจัดการความรู้ ของบุคลากร ให้มีศักยภาพ และ
พัฒนาการเรียนรู้ ที่จะพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคต 
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1. เพ่ือศึกษาระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากร

เทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดย
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

รูปแบบการวิจัยเป็นแบบผสานวิธี ซ่ึงเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ก าหนดบุคลากรที่มีต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบาง
บัวทอง จังหวัดนนทบุรี จ านวน 197 คน (เทศบาลเมืองคูรัด, 2561) สุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโร่ยามา
เน่ (Yamane, 1967) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 132  คน เก็บข้อมูลด้วยการแจกแบบสอบถาม 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เพ่ือหาค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบความแปรปรวนค่าที ( t-test) ค่าเอฟ (F-test) ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ก าหนดผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 12 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิง
ลึก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา (พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักด์ิ กิตฺติปญฺโญ, 
2557) 
 

ผลการวิจัย 
1.ระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาล

เมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนา

คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด 
อ าเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวม  

(n=132) 
ความ คิดเห็นของ บุคลากรท่ีมี ต่อการพัฒนา
คุณภาพ ชี วิ ตตา มห ลักป รั ชญา เ ศรษฐกิ จ
พอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด 

ระดับความคิดเห็น 
 

x̅ 
 

S.D. 
 

แปลผล 
 1.ด้านวัตถุวิสัย 3.40 0.379 ปานกลาง 
 2.ด้านจิตวิสัย 3.46 0.359 ปานกลาง 
ภาพรวม 3.43 0.343 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = 3.43   S.D. = 0.343) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับปานกลางทุกด้าน ด้านวัตถุวิสัยและด้านจิตวิสัย ตามล าดับ 

2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
ตารางท่ี 2  สรุปผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล 

ปัจจัยส่วนบุคคล F-test Sig. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

เพศ 0.738 0.676   
อายุ 1.956 0.105   
สถานภาพ 1.706 0.470   
ระดับการศึกษา 1.932 0.130   
ประสบการณ์การท างาน 3.654 0.014   
ต าแหน่ง 2.470 0.036   
รายได้ 2.034 0.112   

จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบพบว่าบุคลากรที่มี เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
รายได้ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย
ภาพรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ส่วนบุคลากรที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน
และต าแหน่งมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

3. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  
ตารางท่ี 3 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

การพัฒนาคุณชีวิตฯ ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ด้านวัตถุวิสัย การพัฒนาบา งสิ่งบางอย่า ง

ต้องใช้ปัจจัยเข้ามาช่วยในการ
บริหารนี้คือปัญหาส่วนหนึ่ง 

ควรส่งเสริมการปลูกจิตส านึกให้ในการ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 
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ตารางท่ี 3 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ (ต่อ) 
การพัฒนาคุณชีวิตฯ ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ด้านจิตวิสัย การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ

เศรษฐ กิจซ่ึงท าให้ขา ดควา ม
พร้อมเพียงในการพัฒนา 

ควรน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
เป็นอีกข้อหนึ่งในการด าเนินชีวิตมาใช้ใน
องค์กรอย่างมากขึ้น  

จากตารางที่ 3 พบว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
บุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด  

ด้านวัตถุวิสัย คือ บุคลากรบางท่านยังมีการใช้จ่ายอย่างพุ่มเฟ่ือยเกินอัตภาพของตนไม่คุ่ม
ค่ายังขาดความรู้กับปัญหาการเงินในการด ารงชีวิต  

ด้านจิตวิสัย คือ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจภายในประเทศส่งผลการพัฒนา
บางอย่างไม่ตรงกับความต้องการบางสิ่งที่เกินความจ าเป็นท าให้มีปัญหาอุปสรรคในการพัฒนา  
 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบาง
คูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เพราะว่าบุคลากรในพ้ืนที่
ยังขาดความรู้ความสามารถเพียงพอในการพัฒนาคุณภาพชีวิตมากพอขาดผู้ เชียวชาญในการให้
ค าแนะน าในการพัฒนาและความรู้ด้านต่างๆ ท าให้การพัฒนาไม่ดีพอเท่าที่ควร ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พระภักดี มหาวิริโย (สอนแก้ว), (2562) ได้วิจัยเรื่อง “การส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ” 
ผลการวิจัยพบว่า การส่งเสริมคุณภาพชีวิตโดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง 

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า บุคลากรที่มี เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ ต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของของบุคลากรเทศบาลเมือง
บางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ซ่ึงสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พระหมี ถิรจิตฺโต , (2561) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านหนองเอาะ อ าเภอตระการพืชผล จังหวัด
อุบลราชธานี” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มี เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยงของหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านหนองเอาะ อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ไม่เตกต่างกัน 
จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ส่วนบุคลากรที่มี ประสบการณ์การท างานและต าแหน่งต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของของบุคลากรเทศบา ลเมือง
บางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ซ่ึงสอดคล้อง

Book.indd   327 29/4/2563   21:05:32



328 การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม ปี 2563
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563328: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 

 

กับงานวิจัยของ ทิวเมฆ นาวาบุญนิยม, (2557) ได้วิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนปฐมอโศก จังหวัดนครปฐม” ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้
เก่ียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนปฐมอโศก โดยภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหา
ชาญชัย ฐิตเมธี (หนูทอง), (2561) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง: กรณีศึกษาชุมชน วัดไตรรัตนาราม เขตบางเขน กรุงเทพฯ” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มี 
ต าแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
 
องค์ความรู้จากการวิจัย 

องค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัย “การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ” ผู้วิจัยได้
สังเคราะห์งานวิจัยดังแสดงในแผนภาพดังนี้ 

 
ภาพท่ี 1 องค์ความรู้จากการวิจัย (พระค าแสน ปภสฺสโร (บุดดารา), 2562) 

O - Objective หมายถึง การด ารงชีวิตให้เหมาะสมการใช้จ่ายอย่างคุ่มค่าและประหยัดมี
คุณภาพสร้างวินัยในการออมเพ่ือใช้จ่ายในยามจ าเป็น ฝึกอบรมให้ความรู้ให้กับบุคลากรแก้ไขปัญหา
การด ารงชีวิตผลกระทบต่อหน้าที่การงาน ศึกษาเพ่ิมพูนทักษะน าความรู้มาประยุกต์ในชีวิตประจ าวัน 
ส่งเสริมให้รู้จักรักษาสุขภาพร่างกายของตนให้แข็งแรง ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพมีความเป็นอยู่ที่ ดี
ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตามมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดี 

S – Subjective หมายถึง ปลูกฝังเรื่อง ลด ละ เลิก สิ่งอบายมุขทั้งปวง ประกอบอา ชีพซ่ือ
สัตว์ท่ีสุจริต การรู้จักพ่ึงพาตนเอง ขยัน อดทน อดออม เพ่ือคุณภาพความเป็นอยู่ที่ ดีไม่เครียด มี
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สุขภาพจิตที่ ดี มีความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง เห็นคุณค่าในตนเอง และมีความต้องการความ
เจริญก้าวหน้า เกียติยศ ชื่อเสียง เงินทอง การยอมรับจากสังคม ความส าเร็จในหน้า ที่การงาน เน้น
การพัฒนาตนเองเพ่ือให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

S – Sufficiency หมายถึง ทางการด ารงชีวิตโดยยึดทางสายกลางและปฏิบัติตนของบุคลากร
เทศบาลเมืองบางคูรัดในการด ารงชีวิตประจ าวันที่ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของความพอประมาณ มีเหตุผล มี
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ ดีและความรู้ คู่คุณธรรม ซ่ึงจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือความเจริญก้าวหน้าทางสังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุล ม่ันคงและยั่งยืน  
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ควรมีนโยบายปลูกฝังให้ประชาชนหรือบุคลากรรู้จักประกอบอาชีพเสริมเพ่ือสร้างร ายได้

ลดรายจ่ายของครอบครัวและสร้างความตระหนักรู้ถึงการมีการวางแผนรายรับ-รายจ่ายไว้ล่วงหน้า 
2. ควรมีนโยบายส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดีด้วยการลด ละ เลิกอบายมุขต่างๆ อัน

เป็นการส่งผลเสียต่อการท างานและการด าเนินชีวิต รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวินัยในการออมให้กับ
บุคลากรเทศบาล 

3. ควรมีนโยบายพัฒนาความรู้ในการท างานแบบองค์รวมในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างาน
ได้ 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
1. ควรบุคลากรควรมีองค์ความรู้ เรื่องหลักเศรษฐกิจ พอเพียง ในการด ารงชีวิตและการ

ประกอบอาชีพอย่าง เหมา ะสมคุ้มค่า  มีความเ พียงพอตา มความต้องกา รและใช้ไ ด้อย่า งเต็ม
ประสิทธิภาพ 

2. ควรบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด ควรตระหนักรู้ถึงการใช้ทรัพยากรต่างๆ ในองค์กร
อย่า งคุ้มค่าและเ กิดประโยชน์สูงสุดและผู้บริ หารควรมอบหมายงานที่ เห มาะสมกับความรู้
ความสามารถของพนักงานเทศบาลและการก าหนดขั้นตอนการท างานที่ชัดเจน 

3. ควรมีบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัดควรสร้างความพอประมาณของตนเองให้เกิดขึ้นก่อน
และประกอบอาชีพที่ม่ันคงมีรายได้เพียงพอต่อรายจ่าย ท าอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ที่ เน้น

หลักการบริหารมนุษย์และเศรษฐกิจพอเพียงให้เข้าใจ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ มี
อยู่ในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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2. ควรมีการศึกษาในด้านอ่ืนๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัดเพ่ิมเติม เช่น ด้านการเมือง สังคมวัฒนธรรมประเพณี และ
ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 

3. ควรมีการศึกษาถึ งแนวทางในการน าห ลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในกา ร
บริหารงานองค์กร เพ่ือก่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการบริหารองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในครั้งต่อไป 
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบึงพะไล อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา* 

PEOPLE PARTICIPATION IN THE ADMINISTRATION OF BUENGPHALAI SUBDISTRICT 
ADMINISTRATIVE ORGANIZATION, KAENGSANAMNANG DISTRICT,  

NAKHONRATCHASIMA PROVINCE 
พระเฉลิมวุฒิ จิตฺตส วโร (น้อยโจม) 

Phrachaloemwut cittasangvaro (Noichom)  
E-mail: SS20184796@gmail.com 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสง ค์เ พ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน เปรียบเทียบความคิดเห็น

ของประชาชน ศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานต าบลบึงพะไล 
อ าเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี  พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานภาพรวมอยู่ ในระดับมาก ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า อายุ ระ ดับการศึกษา และรายไ ด้ ต่าง กัน มี
ความคิดเ ห็นแตกต่า ง กัน อย่า ง มีนัยส าคัญ ส่วนเพศ ต่าง กัน  มีความคิดเห็นไ ม่แ ตกต่าง กัน  ปัญหาและ
อุปสรรคพบว่า เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ในการบริหารงาน และขาดความร่วมมือกับประชาชนในการวิเคราะห์
ปัญหา ดังนั้นเจ้าหน้าที่ควรศึกษาเรียนรู้ เ พ่ิมเ ติมเ ก่ียวกับการบริหารงาน ควรร่วมมือกับประชาชนในการ
วิเคราะห์ปัญหา และหน่วยงานควรเปิดโอกาสให้ประชาชนไ ด้เรียนรู้ กับการบริหารงานให้เข้าใจ  
ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วม, ประชาชน, การบริหารงาน 
Abstract 

This article is to study People participation. Compare public opinion to study the 
problems and obstacles of public participation in the administration of Bueng Phalai 
district Kaeng Sanam Nang District Nakhon Ratchasima Province It is a Mixed Methods 
research and found that the people participated in the management of the image at a 
high level.  Personal factors showed that age, educational level and different incomes 
have different opinions.  Therefore, accept the research hypothesis, regarding gender, 
opinions were not different. Therefore, rejecting the research hypothesis Problems and 
obstacles found that Staff lack knowledge in management. And lack of cooperation with 
the people in problem analysis Therefore, staff should learn more about management. 
Should cooperate with the public in problem analysis and the department should give 
people the opportunity to learn about management to understand .    
Keyword : Participation; people; Administrative  
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บทน า 
การมีส่วนร่วมของประชาชน ถือเป็นรากฐานส าคัญของหลักการปกครองแบบประชาธิปไตย 

เช่นเดียวกับการปกครองในระดับท้องถิ่นที่การมีส่วนร่วมของประชาชนก็มีความส าคัญอย่างมาก
เช่นกัน เพราะเป็นสถาบันที่ฝึกหัดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทางการเมืองท าให้ประชาชนมีความรู้สึก
เป็นเจ้าของท้องถิ่นอันเป็นที่อยู่ของตนเอง เกิดความหวงแหนและความรับผิดชอบต่อชุมชนท้องถิ่น 
เป็นผลให้ประชาชนมีความรู้สึกที่ดีต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (อนุชา เทียมพูล , 2560)  

ปัญหา การมีส่วนร่ วมของประชาชนขององค์การบริหาร ส่วนต าบลบึงพะไล อ าเภอ  
แก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ประเด็นปัญหาส าคัญ คือ เรื่องประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ ไม่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ไม่มีส่วนร่วมในผลประโยชน์ท้องถิ่น และไม่มีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดการมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนพัฒนาอาจจะส่งผลให้
องค์การบริหารส่วนต าบลที่ก าหนดไว้ไม่ตรงกับปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
ซ่ึงอง ค์กรปกครองท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิ ติบุคคล และเป็น ส่วน ราชการท้องถิ่นตามกฎหมา ย  
มีงบประมาณใช้ในการบริหารจัดการตามอ านาจหน้าที่การบริหารงานขององค์การจ าเป็นต้องมี
หลักการบริหารที่ดี เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน และให้ค านึงถึงการ  
มีส่วนร่วมของประชา ชนในกา รจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ กา รจัด ซ้ือจั ดจ้า ง  
การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน (ส านักวิชาการส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร , 
2562) 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นนั้น  ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาว่าการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงพะไล อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ว่ามีมาก
น้อยเพียงไร ใน 4 ด้าน อันได้แก่ 1. ด้านการส่วนรวมในการตัดสินใจ 2. ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน 3. ด้านการมีส่วนร่วมในการรักษาผลประโยชน์ 4. ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล
เพ่ือจะได้สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้สิทธิในการบริหารชุมชนของตนเองร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนต าบลเพียงใดเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบึงพะไล อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา  

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงพะไล อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล 

3. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงพะไล อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา  
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วิธีด าเนินการวิจัย 
รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณก าหนดการ

วิจัยเชิงส ารวจเก็บข้อมูลจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนส่วนต าบลบึงพะไล อ าเภอแก้งสนาม
นาง จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 11,500 คน (ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบึงพะไล , 2562) 
ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ ( Yamane, Taro, 1967) ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 387 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2541) พรรณนาปัจจัยส่วนบุคคล 
สถิติที่ใช้ คือ ความถี่, ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติอนุมาน ใช้ส าหรับทดสอบ
สมมติฐาน สถิติที่ใช้คือ การทดสอบค่าที ในกรณีตัวแปรต้นสองกลุ่ม และการทดสอบค่าเอฟ ด้วย
วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เม่ือพบว่ามีความแตกต่างจึงทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
โดยวิธีการหาผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
จ านวน 12 คน เลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญแบบเจาะจง และวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 

 

ผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของ

องค์การบริหารส่วนต าบลบึงพะไล อ าเภอแก้งสนามนาง 
จังหวัดนครราชสีมา 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงพะไล โดยภาพรวม 
    (n=387) 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

ระดับการมีส่วนร่วม 
  S.D. แปลผล 

ด้านการมีส่วนรวมในการตัดสินใจ 4.00 0.406 มาก 
ด้านการมีส่วนในการด าเนินงาน 4.01 0.384 มาก 
ด้านการมีส่วนรวมการรักษาผลประโยชน์ 3.99 0.381 มาก 
ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 4.02 0.392 มาก 
รวม 4.01 0.327 มาก 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ประชาชนมีมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบึงพะไล อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
(= 4.01, S.D. = 0.327) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ  ด้านการมี
ส่วนร่วมในการประเมินผล ด้านการมีส่วนในการด าเนินงาน ด้านการมีส่วนรวมในการตัดสินใจ  ด้าน
การมีส่วนรวมการรักษาผลประโยชน์ ตามล าดับ 
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2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงพะไล อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ตารางท่ี 2 ผลสรุปโดยรวมการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงพะไล อ าเภอแก้งสนามนาง 
จังหวัดนครราชสีมา โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลตาม 

ปัจจัยส่วนบุคคล t-test F-test Sig. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

เพศ 4.036  0.000   
อายุ  4.062 0.000   
ระดับการศึกษา  29.607 0.000   
รายได้  25.792 0.000   

 จากตารางท่ี 2 พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้แตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยภาพรวม
แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

3. ปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบึงพะไล อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 
ตารางท่ี 3 ปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหาร  

 ส่วนต าบลบึงพะไล อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 
การมีส่วนร่วม ฯ ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ด้านการมีส่วนรวมใน
การตัดสินใจ 

เจ้าหน้าที่ขาดการร่วมมือกับประชาชน
ในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 

ควรมีการวิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหาที่เกิดขึ้น 

ด้านการมีส่วนในการ
ด าเนินงาน 

ประชาชนไม่มีความรู้และไม่เข้าใจใน
การบริหารงาน 

ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารงาน 

ด้านการมีส่วนรวมการ
รักษาผลประโยชน์ 

ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการ
การบริหารงาน 

ควรแจ้ งกา รบริ ห า ร งา น ให้
ประชาชนได้รับทราบ 

ด้านการมีส่วนร่วมใน
การประเมินผล 

ไม่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบในการ
บริหารงานเพ่ือความโปร่งใสและเป็น
ธรรม 

ควร ให้ ป ร ะ ชา ชน ไ ด้ มี กา ร
ตรวจสอบในการบริหารงาน 
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จากตารางท่ี 3 พบว่า บุคลากรต้องการให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบึงพะไล 

อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
ด้านการมีส่วนรวมในการตัดสินใจ คือ ควรมีการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นใน

ระหว่างท างานเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ ควรมีการก าหนดขั้นตอนหรือแผนงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลให้ชัดเจน 

ด้านการมีส่วนในการด าเนินงาน คือ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน 

ด้านการมีส่วนรวมการรักษาผลประโยชน์ คือ หน่วยงานควรแจ้งระบบการบริหารงานให้
ประชาชนได้รับทราบ 

 ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล คือ ควรให้ประชาชนได้มีการตรวจสอบในการ
บริหารงานของหน่วยงาน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงพะไล อ า เภอ
แก้ งสน า มนา ง  จังหวั ดนคร รา ชสี มา  โดยผู้ วิ จัย จ ะกล่ า วถึงปร ะเ ด็นส า คัญและน่ าสน ใจ  
และน ามาอภิปรายดังนี้ 

1. การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบึงพะไล อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงพะไล อ าเภอ
แก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 4 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านตามล าดับ คือ 1) ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2) ด้านการมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงาน 3) ด้านการมีส่วนร่วมในการรักษาผลประโยชน์ 4) ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พชรภรณ์ สิงห์สุรี, (2558) ได้วิจัยเรื่อง“การมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง จันทบุรีและตราด”ผลการศึกษา
พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง จันทบุรี
และตราดโดยภาพรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก 

 
2. เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลบึงพะไล อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในบริหารงาน

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงพะไล อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามปัจจัย
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336: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

ด้านการมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ 

ด้านการมีส่วนร่วม
ในการด าเนินงาน 

ด้านการมีส่วนร่วมการ
รักษาผลประโยชน์ 

ด้านการมีส่วนร่วมใน
การประเมินผล 

1 . มี การ วิเคราะ ห์
สา เห ตุของ ปัญ หา
และ น าเสนอปัญหา
ขององค์กรขาดความ
ชัดเจน 
 2. มีการก าหนดข้ัน 
 ตอนหรือแผนงาน 
 บริหารงานขององค์ 
 กา ร บ ริ หา ร ส่ ว น
ต าบล ชัดเจน 

1. มีควากระตือรือร้น
เมื่อมีโอกาสร่วมคิด
พัฒนา กับอง ค์กา ร
บริหารส่วนต าบล 
2. ท่านได้เข้าร่วมเวที
ประชาคมหมู่บ้านเพ่ือ 
เสนอปัญหาและแนว
ทางแก้ไขต่อองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

ส่วนบุคคลพบว่า ประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ ต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พาณี เรียงทอง และคณะ, (2552) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางเตย อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม” ผลผลทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัย
ส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และระยะเวลาในการอยู่อาศัยและ
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย  มีความ
คิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
องค์ความรู้ 
 1) องค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย 
 ผู้วิจัยน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ดังนี้ 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
จากแผนภาพท่ี 1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงพะไล อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา” สรุปได้
ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  มีประเด็นที่ควร
พิจารณาที่ส าคัญ 4 ประการด้วยกัน ดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูล ข่าวสารใ น
องค์กา รบริหารส่วน
ต าบลและรับทราบโดย
ท่ัว ถึ ง ผ่ านช่อง ทา ง
ต่า ง ๆ เ ช่น  กา ร ปิด
ประกาศ/หอกระจาย
ข่าว/อินเทอร์เน็ต 
2 .  ไ ด้ รั บ ค ว า ม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ท รัพ ย์ สิ นจ าก กา ร
บริหารงาน 

1 . มี ส่วนร่วมในการ
เข้ารับฟังการประชุม
สภา 
2. มีส่วนร่วมในการ
เป็นคณะ กรรมกา ร
ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผล 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงพะไล  

อ ำเภอแก้งสนำมนำง จังหวัดนครรำชสีมำกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรบริหำรงำนขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลบงึพะไล  

อ ำเภอแก้งสนำมนำง จังหวัดนครรำชสีมำ 
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1. ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ คือ การที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการคิดริเริ่มโครงก าร

โดยมีการอภิปรายถึงปัญหาและความต้องการ มีการจัดล าดับความส าคัญของปัญหา การก าหนด
ทางเลือกว่าควรจะจัดท าโครงการหรือกิจกรรมใดบ้าง และการตัดสินใจว่าจะท าโครงการหรือกิจกรรม
ใดและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจยังครอบคลุมไปถึงการตัดสินใจในระหว่างการด าเนินงาโครงการ  

2. ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน คือ การที่ประชาชนมีส่วนร่วมในทรัพยากรต่างๆให้กับ

โครงการทั้งในด้านเงิน แรงงาน วัสดุอุปกรณ์ และการมีส่วนร่วมในการบริหารและประสานงาน
โครงการต่างๆ 

3. ด้านการมีส่วนร่วมการรักษาผลประโยชน์ 
ด้านการมีส่วนร่วมในการรักษาผลประโยชน์ คือ การมีส่วนร่วมประเภทนี้ มีสองนั ย  

คือเป็นทั้งการร่วมรับประโยชน์และร่วมรับผลสืบเนื่องในทางลบจากโครงการพัฒนา ผลประโยชน์ที่
ได้รับได้แก่ ผลประโยชน์ด้านวัตถุคือ การมีรายได้และทรัพย์สินเพ่ิมขึ้นและม่ันคงมากขึ้นหรือการมี
สาธารณูปโภคที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพ หรือคุณภาพดี ผลประโยชน์ด้านสังคม  

4. ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล คือ เป็นการที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ประเมินโครงการทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ รูปแบบการมีส่วนร่วมประเมินอย่างเป็น
ทางการ เช่น การประชุมเพ่ือทบทวนและประเมินการด าเนินงานที่ผ่านมา การร่วมเป็นคณะท างาน
หรือคณะกรรมการในการประเมินผล  
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 2) องค์ความรู้ท่ีได้จากการสังเคราะห์งานวิจัย 

 
แผนภาพท่ี 2 องค์ความรู้จากการสังเคราะห์งานวิจัย 

 จากแผนภาพอธิบายให้เห็นจากภาพได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงพะไล อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงสรุปได้ว่า  

V – Village หมาถึง หมู่บ้าน กระบวนการประชาคมของหมู่บ้านที่รวมบ้านหลายบ้านให้อยู่
ในความปกครองอันเดียวกัน ควรจะให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในด้านต่าง ๆ ด้วย 

I – Information หมายถึง ข้อมูลหรือสาระสนเทศ การที่จะให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การบริ หารงานนั้น  หน่วยงานจะต้องใช้ข้ อมูลหรื อสารสนเทศที่ตร งประเด็นในการชักชวน  
ให้ประชาชนเกิดการเข้ามามีส่วนร่วม 

P - Problem Basic หมายถึง ปัญหาพ้ืนฐาน หน่วยงานควรเล็งเห็นปัญหาแ ละน ามา
ร่วมกันท าการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาพ้ืนฐาน เพราะปัญหาพ้ืนฐานนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหา
ใหญ่ ๆ ทั้งหลาย 

P – Participation หมายถึง  การมีส่วนร่วม คือ การที่บุคคล หรื อคณะบุคคลเข้ามา
ช่วยเหลือสนับสนุนท าประโยชน์ต่าง ๆ หรือกิจกรรมต่าง ๆ อาจเป็นการมีส่วนร่วม ในกระบวนการ
ตัดสินใจ หรือกระบวนการบริหาร ประสิทธิผลขององค์การขึ้นอยู่ กับการรวมพลังของบุคคลที่
เก่ียวข้องกับองค์การนั้นในการปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย 

D – Divesting หมายถึง การตัดสินใจเป็นการพยายามสร้างทางเลือกให้มากที่สุดเท่าที่จะ
ท าได้ ทางเลือกที่น้อยอาจปิดโอกาสให้เกิดความคิดสร้างสรรค์หรือทางเลือกที่ ดีกว่าได้ผู้บริหารที่ ดี
จ าเป็นต้องมีการฝึกฝนการสร้างทางเลือกที่มากขึ้นหลากหลายด้วยวิธีการคิดแบบริเริ่มและคิดแบบ
สร้างสรรค์  

C – Coordinating หมายถึง การประสานงาน คือ การติดต่อสื่อสารให้เกิดความคิดความ
เข้าใจตรงกัน ร่วมมือกันปฏิบัติงานให้สอดคล้อง ทั้งเวลา และกิจกรรมที่จะต้องกระท าให้บรรลุ

Book.indd   338 29/4/2563   21:05:42



339Proceedings 2020
Graduate Program, Department of Political Sciences, Faculty of Social Sciences, MCU April 3, 2020การประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings):339 

วัตถุประสงค์อย่างสมานฉันท์เพ่ือให้งานด าเนินไปได้อย่างราบรื่น เพ่ือให้งานด าเนินไปอย่างราบรื่น
สอดคล้ อง กับวั ตถุ ป ร ะสง ค์  และน โยบา ยขององ ค์กรอย่ า งสมา นฉั นท์ มีป ร ะสิ ทธิ ภ า พ  
เกิดประสิทธิผล 

G – Gulick หมา ยถึง  ความส า เร็จ ของงานขึ้ นอยู่ กับกา รวา งแผนการจัดองค์กา ร  
การสั่งการและการควบคุมก าลังความพยายามของสมาชิกขององค์การ และใช้ทรัพยากรอ่ืน ๆ  
เพ่ือความส าเร็จในเป้าหมายขององค์การ เพ่ีอจัดท าแผนพัฒนาต่อองค์การให้เกิดประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน  

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) นโยบายส่งเสริมกระบวนการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมการสรางวินัยและจิตสาธารณะ

ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล และประชาชนในชุมชน 
2) นโยบายส่งเสริมด้านการกีฬาและลานกีฬาหมู่บ้านเพ่ือสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน 
3) นโยบายพัฒนาระบบการก่อสร้าง ปรับปรุงบ ารุงรักษาสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ถนน 

ทางสาธารณะ ระบบเครือข่ายการสื่อสาร ระบบประปา ระบบไฟฟ้า เป็นต้น 
2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
1) องค์การบริหารส่วนต าบลควรจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิต

สาธารณะของบุคลากรเจ้าหน้าที่ และประชาชนได้ทากิจกรรมร่วมกัน 
2) องค์การบริหารส่วนต าบลควร สนับสนุนงบประมาณให้แต่ละหมู่บ้านเพ่ือน าไปจัดสร้าง

ลานกีฬาของหมู่บ้านเพ่ือประชาชนจะได้มีร่ายกายแข็งแรง 
3) เม่ือประชาชนได้เสนอปัญหาหรือความต้องการ องค์การบริหารส่วนต าบลควรลงไปดูแล

และแก้ไขให้ดีขึ้น  
3. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้ง ต่อไป 
1) ควรศึกษาเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน

ต าบลบึงพะไล อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 
2) ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน

ต าบล ในเขตอ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 
3) ควรศึกษาเก่ียวกับการนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ เช่น หลักอิทธิบาท 

4, หลักสังคหวัตถุ 4, หลักสาราณียธรรม 6 เป็นต้น ในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลบึงพะไล อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 
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ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  
ในอ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ* 

PERFORMANCE EFFECTIVENESS OF PUBLIC HEALTH VOLUNTEERS IN  
MUANG DISTRICT, OF CHAIYAPHUM PROVINCE 

พระณัฐพล สิริวฑฺฒโน (หมอส าราญ) 
Phra Natthaphon Sirivaḍḍhano (Mosamran) 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน เปรียบเทียบระดับความคิดเห็น ศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่มีต่อประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เป็นการวิจัยแบบผสานวิธีพบว่า ประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัย
ส่วนบุคคลต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐ านการวิจัย ปัญหาอุปสรรค คือ 
อาสาสมัครสาธารณสุขยังขาดความรู้ในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ข้อเสนอแนะควรจัดให้มีอบรม
ส าหรับหลักสูตรการพยาบาลเบื้องต้น  
ค าส าคัญ: ประสิทธิผล; การปฏิบัติงาน; อาสาสมัคร 
 
Abstract 
 This article was to compare Performance Effectiveness of Village Public 
Health Volunteers, to study the problems and solving guidelines of Performance 
Effectiveness of Village Public Health Volunteers, the mixed methods research.and 
Job effectiveness of village health volunteers Overall, it is at a medium level. 
Different personal factors have different opinions. Therefore accept the research 
hypothesis. The problem is that the public health volunteers still lack knowledge in 
first aid. Suggestions should be provided for basic nursing courses. 
Keywords: Effectiveness; Performance; Volunteers 
 
บทน า 

ประเทศไทยได้น าการสาธารณสุขมูลฐานมาเป็นกลวิธีในการจัดการบริการสาธารณสุขของรัฐ
ส่งเสริมให้ประชาชนพ่ึงตนเอง ได้ปรับเปลี่ยนบทบาทจากผู้ให้มาเป็นผู้กระตุ้นและสนับสนุนให้
ประชาชนดูแลตนเอง และการที่จะบรรลุเป้าหมายนี้ ต้องอาศั ยกลไกท่ีส าคัญในการด าเนินงาน
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สาธารณสุขมูลฐานคือระบบอาสาสมัครเป็นหลัก โดยการให้ความรู้และฝึกอบรมให้ประชาชนเข้าร่วม
ด าเนินการในรูปของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) โดยเน้นงานการป้องกันผสมผสาน
กับงานบ าบัดรักษา เพ่ือการพัฒนาสุขภาพและสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐาน เพ่ือให้ประชาชนไทย
มีสุขภาพที่ดีถ้วนหน้า (นางวิรินทร์ญา ทวีอนันต์ธนกุล, 2557) 
 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน คือ ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนที่อาสาเสียสละ
เวลาหยาดเหง่ือแรงกายและทุนทรัพย์ มาช่วยดูแลสุขภาพของประชาชน โดยได้รับการอบรมให้
ความรู้ด้านการสาธารณสุขจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นประจ าและต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา 25  ปี 
ที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านได้ด าเนินการในฐานะที่เป็นผู้ท าการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ
ในระดับชุมชน  

จากการที่ผู้วิจัยเป็นประชาชนของชุมชนเมืองเก่า ได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบงานในฝ่ายส่งเสริม
สุขภาพเทศบาล ซ่ึงการด าเนินงานมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน จึงต้องอาศัยความร่วมมือ
จากอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เพ่ือให้เข้าถึงประชาชนอย่างต่อเนื่อง จ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่ต้องมีกลวิธีทางสาธารณสุขมูลฐาน เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน
ในเขตเทศบาลชุมชนเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ (วนิดา วีระกุล , 2542 ) ได้รับการคัดเลือก
และขึ้นทะเบียนเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และด าเนินกิจกรรมในศูนย์สาธารณสุขมูล
ฐานชุมชน (ศสมช.) โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน นักวิชาการ ผู้น าชุมชน  เจ้าหน้า ท่ีสาธารณสุข
และกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ร่วมกันพัฒนาและหาแนวทางแก้ไขปัญหา เพ่ือท าให้
เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของชาวบ้านด้านสุขภาพให้ดีขึ้นและยั่งยืน อีกทั้งยังมีโครงการและ
กิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อ งและมีจ านวนอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านที่เข้าร่วมลดน้อยลงอีกด้วย ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ มี 12  
หมู่บ้าน 7,593 หลังคาเรือน มีอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน 334 คน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน 1 คน/25.31 หลังคาเรือน ซ่ึงมีจ านวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านไม่เพียงพอและ
ไม่ครอบคลุมหลังคาเรือนในการดูแลรับผิดชอบ เพ่ือความเข้าถึงประชาชนจ าเป็นอย่างยิ่งต่อกลวิธีทาง
สาธารณสุขมูลฐานให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้น  (การสนับสนุนบริการสุขภาพ , 2546) การ
จัดการความรู้เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
ในอ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ซ่ึงเป็นองค์ประกอบของกระบวนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 4 ด้าน 
คือ 1. การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 2. การป้องกันโรค 3. การส่งเสริมสุขภาพ 4. การฟ้ืนฟูสภาพ 
(ส านักงานคณะกรรมการ สาธารณสุขมูลฐาน, 2542)  
 จากปัญหาดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยมีความประสงค์ที่จะศึกษา ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในอ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  เพ่ือที่จะน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาการะบวนการการจัดการความรู้ของบุคลากร ให้มีศักยภาพและพัฒนาการ
เรียนรู้ ที่จะพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคต 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ใน
อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นที่ มีต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงา นของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในอ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในอ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัยเป็นแบบผสานวิธี ซ่ึงเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ก าหนดอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในอ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ จ านวน 334 คน สุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโร่ยา
มาเน่ (Yamane Taro, 1967) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 182 คน เก็บข้อมูลด้วยการแจกแบบสอบถาม 
(ชุติระ ระบอบ และคณะ, 2552) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เพ่ือหาค่าความถี่  ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแปรปรวนค่าที ( t-test) ค่าเอฟ (F-test) ส่วน
การวิจัยเชิงคุณภาพ ก าหนดผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 12 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เก็บข้อมูล
ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา ( พระครูสังฆรักษ์
เกียรติศักด์ิ กิตฺติปญฺโญ. 2557) 
 
ผลการวิจัย 
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ชัยภูมิ 

ผลการวิเคราะห์  
แปลผล    S.D. 

1. ด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 3.29 0.537 ปานกลาง 
2. ด้านการป้องกันโรค 3.29 0.515 ปานกลาง 
3. ด้านส่งเสริมสุขภาพ 3.27 0.729 ปานกลาง 
4. ด้านการฟ้ืนฟูสภาพ 3.35 0.405 ปานกลาง 
รวม 3.30 0.462 ปานกลาง 
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หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563344: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 

 

จากตารางที่ 1 พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานใน
อ า เ ภ อ เ มื อ ง  จั ง ห วั ด ชั ย ภู มิ  โ ด ย ภ า พ ร ว ม อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ป า น ก ล า ง  (  = 3 . 3 0 ,  
S.D. = 0.462) เม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน 

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของอาสาสมัครสาธารณสุขต่อประ สิทธิผลการ
ปฏิบัติงานในอ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ตารางท่ี 2  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของอาสาสมัครสาธารณสุขต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

ในอ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

ปัจจัยส่วนบุคคล t F Sig. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

1. เพศ 1.480  0.141   
2. อายุ  3.642 0.014   
3. การศึกษา  1.880 0.135   
4. อาชีพ  8.455 0.000   
5. รายได้  4.535 0.004   

จากตารางที ่2 พบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของอาสาสมัครสาธารณสุขต่อ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานในอ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า 
ประชาชนที่มีอายุ อาชีพ รายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานในอ าเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ ต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ส่วนอาสาสมัครสาธารณสุขที่ มีเพศ การศึกษา
ต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
 3. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ “อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)” ในอ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
ตารางท่ี 3 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ “อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)” ในอ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
ล าดับ ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ด้านการ
รักษาพยาบาล
เบ้ืองต้น 

การพยาบา ลเบื้ องต้นอาสา สมัคร
สาธารณสุขยังขาดความรู้ในเรื่องการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

ควรจั ด ให้ มีกา ร อบรมหลั กสู ตรกา ร
พยาบาลเบื้ องต้น ให้ ควา มรู้ เพ่ือเพ่ิม
ทักษะเ รื่ อ งก า รปฐม พยา บ า ล  แ ก่
อาสาสมัครสาธารณสุข 

ด้านการ
ป้องกันโรค 

บา งครั้ ง ก็ มีกา รป้ อง กันบ้ า ง  ไ ม่
ป้องกันบ้าง ตามความเหมาะสมของ
แต่ละพ้ืนที่ 

ควรยึดหลักการท างานเดียวกัน โดยใช้
หลัก 5 ส. และมีการติดต่อประสานงาน
กันอย่างต่อเนื่อง มีการปฏิบัติงานใน
รูปแบบเดียวกันอย่างถูกต้อง 
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ตารางท่ี 3 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ “อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)” ในอ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ (ต่อ) 

ล าดับ ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

ในบางครั้งการส่งเสริมสุขภาพยังไม่
ค่อยได้รับความร่วมมือจากประชาชน
ในเท่า ที่ควร เพราะยังเป็น เรื่องที่
แปลกใหม่ 

ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม สุ ข ภ า พ ค ว ร มี ก า ร
ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับสุขภาพ เพ่ือให้
ปร ะชาชน ไ ด้เข้ า ถึงข้ อ มูล  ไ ด้อย่ า ง
เหมาะสม 

ด้านการฟ้ืนฟู 
สภาพ 

ในบางครั้งการให้ค าแนะน าส าหรับ
ประชาชน เพ่ือให้ยอมรับสภาพของ
ผู้ป่ว ย เห็ นใจและช่ วย เหลือ ดูแล
ผู้ป่วยในชุมชน ยังมีน้อยมาก 

ควรจั ด ใ ห้ มีนั กจิ ตวิ ทย า ใ นกา ร ใ ห้
ค า แนะน าต่อประชา ชน เพ่ือยอมรั บ
สภาพของผู้ป่วย รวมถึงมีแนวทางในการ
ฟ้ืนฟูเพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถมีความสุข 

จากตารางที่ 3 พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขผู้ตอบแบบสอบถาม ต้องการให้การปฏิบัติงาน
ของ “อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)” ในอ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ตามข้อเสนอแนะ
ดังนี้ 

ด้านการรักษาพยาบาลเบ้ืองต้น คือ การจัดอบรมเก่ียวกับหลักสูตรการปฐมพยาบาล การ
เรียนรู้วิธีการปฏิบัติในการช่วยเหลือเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น โดยเฉพาะอาสาสมัครสาธารณสุขที่ยังขาด
ความรู้ความสามารถ 

ด้านการป้องกันโรค คือ ควรมีการปฏิบัติงานในแนวทางเดียวกัน โดยยึดตามหลักที่ก าหนด
ใช้ร่วมกันคือหลัก 5 ส. ประกอบด้วย สะสาง (ท าให้เป็นระเบียบ) สะดวก (วางของในที่ที่ควรอยู่ 
สะอาด (ท าความสะอาด) สุขลักษณะ (รักษาความสะอาด) สร้างนิสัย (ฝึกให้เป็นนิสัย)  

ด้านการส่งเสริมสุขภาพ คือ ในการส่งเสริมสุขภาพนั้นควรมีการให้ความรู้แก่ประชาชนเป็น
ประจ าอย่างสม่ าเสมอ โดยการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

ด้านการฟ้ืนฟูสภาพ คือ มีการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการพัฒนาด้านจิตใจควบคู่กันตาม
ความเหมาะ เช่น การจัดกิจกรรมในการฟังบรรยายธรรม เพ่ือส่งเสริมด้ านการเข้าถึงหลักธรรมให้
ประชาชนทั่วไปและผู้ป่วย เพ่ือให้เกิดความเมตตาซ่ึงกันและกัน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. สภาพทั่วไปประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ “อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)” 
ในอ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง โดยจะเห็นได้ว่า อาส าสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ที่ มีประสิทธิ ภาพ ประชาชนรู้สึ กว่าได้รับการรักษาพยาบาลเบื้องต้น  
การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ การฟ้ืนฟูส่วนใหญ่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนี พิพิธโกศลวงศ์ 
และนัธมน เฉียบแหลม, (2545) ได้วิจัยเรื่อง “สาธารณสุขมูลฐานชุมชนกับการพ่ึงพาตนเองทาง
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346: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

สุขภาพของประชาชน จังหวัดระยอง” ผลการวิจัยพบว่า การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การป้องกันโรค 
การส่งเสริมสุขภาพ การฟ้ืนฟูส่วนใหญ่ อยู่ในระดับปานกลาง 

2. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ “อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.)” ในอ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า บุคลากรที่มีเพศ
และการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ส่วนบุคลากรที่มี
อายุ อาชีพและรายได้ มีความคิดเห็น แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วาณีรัตน์ รุ่งเกียรติกุล, (2541) ได้วิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรบทบาท
อาสาสมัครสาธารณสุขตามการรับรู้ของตนเองและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขกับการปฏิบัติงาน
ตามบทบาท ในศูนย์สุขภาพชุมชน กรุงเทพฯ” ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรที่มีเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส เงินเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
ส่วนบุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีการรับรู้โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุคนธ์ ชุติปัญญะบุตร, (2546) ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่ของ (อสม.) ในเขตอ าเภอแกลง จังหวัดระยอง” ผลการวิจัยพบว่า เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส เงินเดือน แตกต่างกัน มีการรับรู้โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย 

3. ปัญหา อุปสรรคพบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขยังขาดความรู้ในเรื่องการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น การส่งเสริมสุขภาพยังไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพ้ืนที่ ดีเท่าที่ควร เพราะยัง
เป็นเรื่องที่แปลกใหม่ ส่วนการให้ค าแนะน าส าหรับประชาชนเพ่ือให้ยอมรับสภาพของผู้ป่วย เห็นใจ
และช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยในชุมชน ยังมีน้อยมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรัตน์ อยู่ยอด , (2551) ได้
วิจัยเรื่อง “ความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขในการ ด าเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน อ าเภอ
ทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร” พบว่า การได้รับการอบรมให้ความรู้ ต่อเนื่อง การศึกษาดูงาน
ด้าน สาธารณสุขการได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข การยอมรับจากสังคมและการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ยังไม่ดีเท่าที่ควร 
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องค์ความรู้  
1. องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 
ผู้วิจัยน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจาการวิจัย ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
จากองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

(อสม.) ในอ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ที่พึงประสงค์ ดังนี้ 

3. ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
- จัดท ากิจกรรมเป็นตัวอย่างแก่ 

ประชาชนในชุมชน 

- น าความรู้ด้านสาธารณสุข ออก
เผยแพร่ทางเสียงตามสายหรือหอ
กระจายข่าว 

- พูดคุยแนะน าให้ความรู้แก่
ประชาชนเป็น รายบุคคลและรายกลุ่ม 

- จัดกิจกรรมการออกก าลังกายแก่
ประชาชนในชุมชน 

1. ด้านการรักษาพยาบาลเบ้ืองต้น 
- จัดหายาสามัญประจ าบ้านเพ่ือให้

การรักษาเบ้ืองต้น แก่ประชาชน 
- ให้ค าแนะน าเก่ียวกับการรักษา

สุขภาพอนามัยในร่างกาย 
- การใช้ยาสมุนไพรและแพทย์แผน 

โบราณ 
 
 
 
 

4. ด้านการฟ้ืนฟูสภาพ 
- ช่วยเหลือและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

แก่ผู้ป่วยติดเตียง 
- ช่วยเหลือหรือแนะน าแก่ผู้ป่วยโรค

เร้ือรัง เช่น วัณ โรค โรคเร้ือน หอบหืด 
และลมชัก 

- ช่วยเหลือหรือแนะน าแก่ผู้สูงอายุ 
- ดูแลผู้ป่วยท่ีได้รับการส่งต่อจาก

สถานบริการด้าน สาธารณสุข 
 

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) ในอ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

2. ด้านการป้องกัน 
- ร่วมมือกับเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข

ประชุมแก้ไขปัญหาโรคติดต่อในชุมชน 
- ให้ความรู้เร่ืองโรคเอดส์แก่

ประชาชนในเร่ือง การ ติดต่อการ
ป้องกันโดยจัดกลุ่มคุยกัน 

- ชักชวนให้เพ่ือนบ้านท าลายแหล่ง
เพาะพันธ์ุยุงลาย 

- แจ้งข่าวการเกิดโรคให้เจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุขทราบโดยเร็ว 
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1.ด้านการรักษาพยาบาลเบ้ืองต้น 
จัดหายาสามัญประจ าบ้านเพ่ือให้การรักษาเบื้องต้น แก่ประชาชน รวมถึงการให้ค าแนะน า

เก่ียวกับการรักษาสุขภาพอนามัยในร่างกายแก่ประชาชน มีการแนะน าในการใช้ยาสมุนไพรตามแบบ
แพทย์แผนโบราณ 

2.ด้านการป้องกัน 
ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประชุมแก้ไขปัญหาโรคติดต่อในชุมชน โดยมีการให้ความรู้

เรื่องโรคติดต่อและวิธีการป้องกัน โดยมีการชักชวนให้ประชาชน ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อม
กับแจ้งข่าวการเกิดโรคให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทราบโดยเร็ว 

3. ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
จัดท ากิจกรรมเป็นตัวอย่างแก่ ประชาชนในชุมชนมีการน าความรู้ ด้านสาธารณสุข ออก

เผยแพร่ทางเสียงตามสายหรือหอกระจายข่าว รวมถึงมีการพูดคุยแนะน าให้ความรู้แก่ประชาชนเป็น 
รายบุคคลและรายกลุ่ม มีการจัดกิจกรรมการออกก าลังกายแก่ประชาชน 

4. ด้านการฟ้ืนฟูสภาพ 
ช่วยเหลือและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ แก่ผู้ป่วยติดเตียง รวมถึงช่วยเหลือหรือแนะน าแก่ผู้ป่วยโรค

เรื้อรัง เช่น วัณ โรค โรคเรื้อน หอบหืด และลมชัก โดยมีการให้ความช่วยเหลือหรือแนะน าแก่ผู้สูงอายุ 
มีการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อจากสถานบริการด้านสาธารณสุข 

 
2. องค์ความรู้ท่ีได้จากการสังเคราะห์งานวิจัย 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี 2 องค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัย 

จากองค์ความรู้ที่สังเคราะห์ สามารถอธิบายได้ว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  
ในอ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ต้องปฏิบัติงานอย่างไรจึงจะมีประสิทธิผลให้เกิดขึ้นได้ โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

1. ความรู้ 

2. สมรถนะ
การท างาน 

3. ผลการ
ปฏิบัติการ 

Active in work I 

Information 

The knowledge 

Performance 

T 

P A
A 
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The knowledge = Active in work =  Performance 
1. I   คือ  Information = ข้อมูล/ข่าวสาร 
2. T  คือ  The knowledge = ความรู้ในการปฎิบัติงาน 
3. A  คือ  Active in work = สมรถนะการท างานของ อสม.   
4. P  คือ  Performance = ผลการปฏิบัติการ 
บทบาทของอาสาสมัครสมัครสาธารรณสุขในงานสุขภาพการป้องกันโรคเป็นการท างาน

ร่วมกันระหว่างหน่วยงานสาธารณสุขกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งที่เป็นสาธารณสุขอ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน 
รวมถึงแพทย์ หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันโรคที่ ดี เพ่ือไม่ให้เกิดขึ้นภายใน
ชุมชนนั้น อย่างสร้างสรรค์ 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ควรมีนโยบายจัดท าแผนส าหรับการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

อาสาสมัครสาธารณสุขเพ่ือให้เกิดความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างถูกวิธีภายในชุมชน 
2. ควรมีนโยบายการสร้างเครือข่ายในการท างานโดยยึดรูปแบบเดียวกัน ส าหรับการ

ปฏิบัติงานในต าแหน่งอาสาสมัครสาธารณสุข 
3. ควรมีนโยบายแผนหรือโครงการในการรองรับค่าตอบแทนให้อาสาสมัครสาธารณสุข

ส าหรับในการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
1. ควรมีการจัดท าโครงการตรวจสุขภาพประจ าปี เพ่ือให้อาสาสมัครได้ลงมือปฏิบัติงานจริง 

โดยให้อาสาสมัครได้มีส่วนร่วมเป็นส่วนใหญ่ 
2. ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องเก่ียวกับสุขภาพ เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูล ใน

กิจกรรมนั้น ๆ อย่างเหมาะสม 
3. ควรมีการจัดนักจิตวิทยามาให้การแนะน าส าหรับประชาชนเพ่ือเป็นการฟ้ืนฟูเพ่ือให้ผู้ป่วย

ได้มีการดูแลสุขภาพ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อาสาสมัครสาธารณสุข เพ่ือให้

ทราบทั้งประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
2. ควรมีการศึกษาโดยเน้นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน

ของอาสาสมัครสาธารณสุข 
3. ควรศึกษาระบบการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าอ าเภอเพ่ือให้ทราบการ

ปฏิบัติงานในแต่ละต าบลว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร 
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บทคัดย่อ 
บทควา มวิจัย มีวัตถุป ระสง ค์ คือ  เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการปฏิ บัติงานของบุ คลากร  

เพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร และเพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอ
แนวทางสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ผลการวิจัยพบว่า 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก บุคลากรที่มีเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน รายได้ต่อเดือนต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
จึงยอมรับสมมติฐานที่ ต้ังไว้ ปัญหาและอุปสรรค คือ ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานขาดการ
ประสานงาน ขาดการแก้ไขปัญหาและขาดการกระจายงาน ได้รับงานเกินความสามารถ ข้อเสนอ
แนวทางการสร้างแรงจูงใจ ผู้บังคับบัญชาควรกระจายงานให้เหมาะสมกับความสามารถของบุคลากร
และช่วยกันแก้ไขปัญหา 
ค าส าคัญ : แรงจูงใจ; การปฏิบัติงาน; บุคลากร  

 
ABstract 

Objectives of research were studied working motivation personnel, to 
compare working motivation of personnel, to study problems, obstacles and 
recommendation, methodology was the mixed methods. Findings were working 
motivation was at the high level. Based on different gender, age, educational level, 
working experience and income per month had the different working incentives, 
accepting research hypothesis Problems and obstacles of supervisors and colleagues 
cooperate, suggestion way to motivation the leader should be extent work to other 
for problem solving. 
Keyword: Motivation, Working, Personnel 
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บทน า 
เทศบาลในอ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์มีบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ซ่ึงประกอบไปด้วย 

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป มีหน่วยงานที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบอีกหลายหน่วยงาน เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน การปฏิบัติงานของ
บุคลากรรับผิดชอบในภาระหน้าที่ตามสายงานที่แตกต่างกันออกไปด้วยหน้าที่ของงานและความถนัด
ของงานต่างกันออกไป พนักงานบางคนเอาใจใส่ต่อหน้าที่และมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน แต่ใน
ขณะเดียวกันพนักงานเทศบาลต าบลยะวึกและเทศบาลต าบลสระขุด บางส่วนก็มีความเหนื่อยล่า  
มีความเบื่อหน่ายขาดความกระตือรือร้น บางส่วนขาดความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ด้ังนั้น 
การจูงใจพนักงานให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ผู้บริหารสามารถประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจใน
การท างานมาใช้อย่างให้เหมาะสมกับบุคลากร ท าให้มีคุณภาพของานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น (เทศบาล
ต าบลสระขุด อ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์, 2562) 

ทฤษฎีที่น ามาวิจัยเป็นทฤษฎีที่ Frederick Herzberg พัฒนาขึ้นมาโดยการสอบถามคนเป็น
ร้อยๆ คน ด้วยค าถามเม่ือไรมีความพอใจในการท างานที่งานนั้นท าให้เกิดการจูงใจสูงกับเม่ือไรที่รู้สึก
ไม่พอใจในการท างานที่งานนั้นไม่จูงใจให้อยากท า ความพอใจในการท างานเกิด คือ องค์ประกอบด้าน
การจูงใจ (Motivation factors) เช่น ด้านความส าเร็จในการท างาน, ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ , 
ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ, ด้านความรับผิดชอบ, ความความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน 
(Herzberg F. Bamard, 1959) 

ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในอ าเภอชุมพลบุรี 
จังหวัดสุรินทร์ เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาที่แท้จริงให้เกิดขวัญก าลังใจหรือแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร เพ่ือน าไปสู้การแก้ไขปัญหาในระยะยาวให้องค์กรประสบความส าเร็จในเป้าหมาย เพ่ือจะได้
น าผลของการวิจัยครั้งนี้ไปเป็นข้อมูลที่จะเป็นแนวทางในการพัฒนาด าเนินงานขององค์กรเพ่ือการ
เสริมสร้างการปฏิบัติงานของบุคคลากรเทศบาลในอ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ตลอดจนเป็น
แนวทางในการปรับใช้แก่บุคคลากรส่วนอ่ืนๆ ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เ พ่ือ ศึกษา แร งจู งใ จในการปฏิ บัติ งา นของบุคลา กร เทศบาล ในอ า เภอชุ มพลบุ รี  
จังหวัดสุรินทร์  

2. เพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในอ าเภอชุมพลบุรี 
จังหวัดสุรินทร์ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  

3. เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนวทางสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ของ
บุคลากรเทศบาลในอ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
รูปแบบการวิจัยเป็นแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่ใช้

ในการวิจัย คือ บุคลากรเทศบาลในอ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ จ านวน 146 คน ก าหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรทาโร่ยามาเน่ (Yamane Taro, 1967) ได้กลุ่มตัวอย่าง 112 คน วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรนา เพ่ือหาความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบความแปรปรวนค่าที (t-test) ค่าเอฟ (f-test) และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีสัมภาษณ์เชิง
ลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 12 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา (ชุติระ 
ระบอบ และคณะ, 2552, หน้า 108) 

 
ผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในอ าเภอชุมพล
บุรี จังหวัดสุรินทร์ 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล

ในอ าเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์ โดยภาพรวม 
(n=112) 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
โดยภาพรวม 

ระดับแรงจูงใจ 
x̅ S.D. แปลผล 

  ด้านความส าเร็จในการท างาน 3.88 0.821 มาก 
  ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 3.90 0.779 มาก 
  ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 3.88 0.820 มาก 
  ด้านความรับผิดชอบ 3.77 0.820 มาก 
  ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน 3.74 0.384 มาก 
ภาพรวม 3.84 0.708 มาก 

จากตารางท่ี 1 พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในอ าเภอชุมพลบุรี 
จังหวัดสุรินทร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.84, S.D. = 0.708) จ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า 
อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านการได้รับการยอมรับนับ ด้านความส าเร็จในการท างาน ด้านลักษณะ
ของงานที่ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน  

2. ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในอ าเภอชุมพล
บุรี จังหวัดสุรินทร์ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
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ตารางท่ี 2 สรุปผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในอ าเภอชุมพลบุรี   
 จังหวัดสุรินทร์ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

 
T-test 

 
F-test 

 
Sig. 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

เพศ 2.382  0.019   
อายุ  4.904 0.003   
ระดับการศึกษา  3.685 0.028   
ประสบการณ์ในการท างาน  2.040 0.113   
รายได้ต่อเดือน  5.557 0.000   

จากตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบ  พบว่า บุคลากรท่ี มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ในการท างาน รายได้ต่อเดือนต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ส่วนประสบการณ์ในการท างานต่างกัน  
มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

3. ปัญหาอุปสรรค และแนวทางสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลใน
อ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์  
ตารางท่ี 3 ปัญหาอุปสรรค และแนวทางสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลใน

อ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 
ปัจจัยจูงใจ ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ด้านความส า เร็ จ ใ น
การท างาน 

บุคลากรไม่มีความช านาญในหน้าที่ 
เกิดความล่าช้า งานไม่ส าเร็จตา ม
เวลา 

ควรส่งเสริมเข้าอบรมให้มากขึ้น
และให้ความรู้  

ด้า นก าร ไ ด้ รั บ กา ร
ยอมรับนับถือ 

ขาดความเชื่อม่ันจากชาวบ้านยังไม่
เชื่อม่ันในความรู้ความสามารถ 

เพ่ือนร่วมงา นควรรับ ฟังควา ม
คิดเห็น ซ่ึงกันและกัน 

ด้านลักษณะของงาน
ท่ีปฏิบัติ 

ลักษณะของการปฏิบัติงานมีความ
ซับซ้อนกัน ไม่ตรงกับต าแหน่ง  

ควรมีการวางแผนงานที่ แบ่งแยก
หน้าที่ ให้ชัดเจน 

ด้านความรับผิดชอบ บุคลากรหนึ่งคนรับผิดชอบงานหลาย
ด้าน ขาดความรู้ความสามารถในการ
ท างาน 

ควรส่ ง เสริ มให้  ฝึ กอบรมเ พ่ือ
พัฒนาความรู้ความสามารถ 

ด้านความก้าวหน้าใน
ต าแหน่งหน้าท่ีฯ 

งานที่ปฏิบัติไม่ตรงกับต าแหน่งงาน  
น ามาประเมินไม่ได้  

ควรจัดสรรงานให้เหมาะสม ให้
ถูกกับต าแหน่งที่ปฏิบัติงาน 
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จากตารางท่ี 3 พบว่า บุคลากรต้องการให้ผู้บริหารงานเทศบาลในอ าเภอชุมพลบุรี จังหวัด
สุรินทร์ 

ด้านความส าเร็จในการท างาน คือ ควรส่งเสริมเข้าอบรมให้มากขึ้นและให้ความรู้  เพ่ือที่จะ
ได้พัฒนางานให้ตรงตามหน้าที่ความรับผิดชอบให้มากขึ้น 

ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ คือ ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานควรรับฟังความคิดเห็น 
ซ่ึงกันและกัน 

ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ คือ ควรมีการวางแผนงานที่จะปฏิบัติ แบ่งแยกหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ ให้ชัดเจน ในการปฏิบัติงาน 

ด้านความรับผิดชอบ คือ ผู้บังคับบัญชาควรส่งเสริมให้บุคลากร ได้ร่วมประชุม ฝึกอบรม  
ดูงาน เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถอยู่เสมอ 

ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงาน คือ ควรจัดสรรงานให้เหมาะสม กระจายงาน
ให้ถูกกับต าแหน่งที่ปฏิบัติงาน 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในอ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลมีอยู่ทุกระดับทุกกิจกรรมที่
เทศบาลได้จัดท าขึ้น ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมาจากว่าบุคลากรเทศบาลในอ าเภอชุมพลบุรี 
จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์นั้นมีความรู้ ความเข้าใจในหน้าที่ของตนเองสอดคล้องกับการศึกษาของ 
พระมหาทวีศักด์ิ คุณธมฺโม (สระทองล้อม) , (2555) ได้วิจัยเรื่อง “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรโรงเรียนการกุศลของวัดพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ” ผลการวิจัย แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนการกุศลของวัดพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก 

2. การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในอ าเภอ ชุมพลบุรี 
จังหวัดสุรินทร์ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลนั้น  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลใน
อ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ที่มี เพศ  อายุ แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐาน ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ดวงพร สว่างศรี, (2553) ได้วิจัยเรื่อง “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจ
ตรวจคนเข้าเมือง (ขาเข้า) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ” ผลการวิจัย ปัจจัยที่ มีผลต่อระดับแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานพบว่า เพศ อายุ แตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานต่างกัน  ส่วนบุคลากรที่มี 
ระดับการศึกษา แตกต่างกัน  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระพงษ์ศักด์ิ สนฺตมโนเกษวงศ์รอด , 
(2555) ได้วิจัยเรื่อง “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว” ,  
ผลการวิจัย แรงจูงใจในการปฏิบัติของพนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้วที่ มี เพศ ระดับ
การศึกษา และต าแหน่งงาน แตกต่างกัน ส่วนบุคลากรที่มี ประสบการณ์ในการท างาน ไม่ต่างกัน ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกพร แสงไกร, (2553) ได้วิจัยเรื่อง “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
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พนักงานส่วนต าบลในเขตอ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม” ผลการวิจัย ผลการเปรียบเทียบ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลในเขตพ้ืนที่อ าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 
จ าแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน ส่วน
บุคลากรที่มี รายได้ต่อเดือน ต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปฐมวงค์ สีหาเสนา , (2557) ได้วิจัย
เรื่อง “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบลค่ายเนินวงต าบลบางกะจะ อ าเภอเมือง
จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี” ผลการวิจัย บุคลากรของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่ อุบลราชธานี ที่ มี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวม
แตกต่างกัน 
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องค์ความรู้ 
1) องค์ความรู้จากการวิจัย 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในอ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในอ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

2. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 3. ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในอ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

1. ด้านความส าเร็จในการ
ท างาน 

-การท า งานด้วยความ
มุ่ง มั่นพากเ พีย รท าใ ห้
บรรลุเป้าหมายอย่าง มี
ประสิทธิภาพ 
- ก า ร น า ค ว า ม รู้
ค ว า ม ส า ม า ร ถ
ประสบการณ์มาใช้ในการ
ท า ง า น อ ย่ า ง เ ต็ ม ท่ี
ป ฏิ บั ติ ง า น ใ ห้บ ร ร ลุ
เ ป้ า ห ม า ย อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
-การมีปฏิภาณไหวพริบใน
การแก้ไขปัญหาสามารถ
ท า ใ ห้ ง า น ป ร ะ ส บ
ผลส าเร็จ 

 
-กา ร ไ ด้ รั บ คว า ม ไว้ ว า ง ใ จ ใ น ง า น ที่
มอบหมายให้มีอ านาจในการตัดสินใจได้
อย่า งเ ต็มที่ ใน การปฏิบัติง านบรรลุผล
ส าเร็จ 
-การได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ให้
รับผิดชอบงานที่ส า คัญ มีอ านาจในการ

-การได้รับความเช่ือถือและ
ค ว า ม ไ ว้ ว า ง ใ จ จ า ก
ผู้บั ง คับ บัญ ชาและ เพ่ือน
ร่วมงานปฏิบัติงานบรรลุผล
ส าเร็จ 
-บุคลากรมีความเหมาะสม
กับต าแหน่งหน้าท่ีในทัศนะ
ของบุคลากรท างานอย่า ง
เต็ม ท่ีปฏิบั ติงานให้บรร ลุ
เ ป้ า ห ม า ย อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
-การได้รับความไว้วางใจจาก
ผู้บังคับบัญชามอบหมายงาน
ส าคัญให้ปฏิบัติอยู่เสมอ 

-สามา รถป ฏิ บัติ ง าน ใ น
หน้ า ท่ีไ ด้ส า เ ร็จ อ ย่า ง มี
ประสิทธิภาพโดยไม่รู้สึกถึง
ความยากล าบาก  
-งาน ท่ีป ฏิบั ติอยู่ ตร ง กับ
ความรู้ความสามารถช่วย
ให้บุคลกรมีโอกาสก้าวหน้า 
-การได้รับโอกาสให้มีการ
พัฒนาศักยภาพในกา ร
ป ฏิ บั ติ ง า น จ า ก
ผู้บังคับบัญชาอย่างเต็มท่ีใน
การปฏิบั ติงา นบรรลุผล
ส าเร็จ 
 
 
 

ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่
การงาน 

-มี ก า ร ว า ง แ ผ น ก า ร
ปฏิบัติ งานในหน้า ที่ควา ม
รับผิดชอบที่ก าหนดไว้อย่าง
ชัดเจนท าให้บรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ 
-การได้รับความรู้ เ พ่ิมเติม
โดยการเข้ารับการฝึกอบรม
สัมมนา การศึกษาดูงานหรือ
การเข้าร่วมประชุมสามารถ
ท างานให้บรรลุเป้าหมา ย
อย่างมีประสิทธิภาพ 
-มีความรู้สึกว่าเป็นบุคคลที่
ท า ให้ หน่ วย งา น มีควา ม
เจริญก้าวหน้าสามารถท าให้
งานประสบผลส าเร็จ 
-การได้รับการสนับสนุนจาก
ผู้บังคับบัญชาในการปรั บ
หรื อ โ ยกย้ า ยต า แหน่ ง ท่ี
เหมาะสมท าให้มีก าลังใจใน

4. ด้านความรับผิดชอบ 5. ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน 

-มีกา รวา งแผนการปฏิ บัติ ง า นควา ม
รับผิดชอบที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจนท าให้
บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
-การ ได้ รับควา มรู้ โดยการเข้า รับกา ร
ฝึกอบรมสัมมนา การศึกษาดูงานสามารถ
ท า งา น ใ ห้ บร รลุ เ ป้ า หม า ยอ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ

Book.indd   357 29/4/2563   21:06:04



358 การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม ปี 2563
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563358: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 

 

1) ด้านความส าเร็จในการท างาน ผลส าเร็จจากการปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้  ความสามารถ
ประสบการณ์ ความมุ่งม่ันพากเพียรปฏิภาณไหวพริบแก้ไขปัญหาปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย 
ผลส าเร็จในการปฏิบัติงานท าให้เกิดก าลังที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

 2) ด้า นการ ได้รับการยอมรับนับถือ การได้รั บควา มเชื่อถื อแล ะความไว้วาง ใจจา ก
ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานในการปฏิบัติงาท าให้มีก าลังใจในปฏิบัติงานมีความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งหน้าที่ในทัศนะของบุคลากรในองค์กรสามารถการท างานอย่างเต็มที่  

3) ด้ านลักษณะของงา นที่ปฏิ บัติ ง านที่ไ ด้รับมอบหมายมีความเหมาะสมกับความรู้ 
ความสามารถ ที่ได้รับในต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความม่ันใจในหน้าที่ได้ส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ และการได้รับโอกาสให้มีการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาท าให้
บุคลากรเกิดการพัฒนาศักยภาพ สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่รู้สึก
ถึงความยากล าบาก  

4) ด้านความรับผิดชอบ มีการวางแผนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบก าหนดไว้อย่าง
ชัดเจนและเป็นระเบียบได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ให้รับผิดชอบงานที่ส าคัญ มีอ านาจในการ
ตัดสินใจในการปฏิบัติงานท าให้มีก าลังใจมากยิ่งขึ้น  

5) ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน มีการพัฒนาตนเองและผลการท างานดียิ่งขึ้น
ได้รับความรู้โดยการเข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงานและการเข้าร่วมประชุมและการวางแผนการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจนท าให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
 2) องค์ความรู้ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 

 
      ภาพท่ี 2 องค์ความรู้ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 
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จากภาพท่ี 2 องค์ความรู้จากการสังเคราะห์งานวิจัย สรุปได้ว่า Arwra Model ปัจจัยที่
ส าคัญ คือ ARWRA ประกอบไปด้วย 

A= Achievement ความส าเร็ จของ าน  ปั จ จั ยที่ ส า คัญ  ความรู้  ควา มสา มา รถ  
ประสบการณ์ 

R= Recognition การได้รับการยอมรับนับถือ ปัจจัยที่ส าคัญ ความจริงใจประสิทธิภาพใน
การท างาน การยกย่องชมเชย 

W= Work Itself ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ปัจจัยที่ส าคัญ งานตรงกับความถนัด มีความท้า
ทาย มีความเป็นอิสระ 

R= Responsibility ความรับผิดชอบ ปัจจัยที่ส า คัญ มีการวางแผน มีอ า นาจในกา ร
ตัดสินใจ มีความม่ันใจ 

A= Advancement ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
A= Advancement ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน พัฒนาอย่างต่อเนื่อง การ

เลื่อนขั้น เงินเดือนค่าตอบแทน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในอ าเภอชุมพลบุรี 
จังหวัดสุรินทร์” ผู้วิจัยเสนอประเด็นที่ควรน าไปปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) ควรมีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรเทศบาลได้รับความรู้ เพ่ิมเติมโดยการให้มีการฝึกอบรม 

สัมมนาเพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
2) ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาทัศนคติที่ดีต่อหน้าที่ความรับผิดชอบและเพ่ือนร่วมงานเพ่ือ

ประโยชน์ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  
3) ควรมีการวางแผนในการมอบหมายงานให้กับผู้ปฏิบัติงานอย่างชัดเจนตรงกับความสามาร

และควรสร้างจิตส านึกให้มีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน 
2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
1) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรเทศบาลได้รับความรู้ เพ่ิมเติมโดยการให้มีการฝึกอบรม 

สัมมนาเพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
2) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาทัศนคติที่ดีต่อหน้าที่ความรับผิดชอบและเพ่ือนร่วมงาน โดยการยิ้ม 

ไหว้ ทักทายกันทุกๆ วัน และน าหลักธรรมมาใช้ในเทศบาล เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ  

3) จัดการประชุมทุกๆ เดือนเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้  และรับฟังความเห็นของผู้ปฏิบัติงาน 
เพ่ือที่จะได้ค านึงถึงความยากลล าบากของแต่ละกองงาน เพ่ือสร้างจิตส านึกให้มีความภาคภูมิใจในการ
ปฏิบัติงาน 
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3. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้ง ต่อไป 
1) ควรศึกษาเก่ียวกับรูปแบบการให้บริการต่อประชาชนของเทศบาลในอ าเภอชุมพลบุรี 

จังหวัดสุรินทร์ 
2) ควรศึกษาเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในอ าเภอชุม

พลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 
3) ควรศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในอ าเภอชุมพลบุรี จังหวัด

สุรินทร์ 
4) ควรเพ่ิมหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในด้านที่เก่ียวข้องกับสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากร  
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วัฒนธรรมองค์การท่ีมีผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล 
ในอ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ* 

ORGANIZATIONAL CULTURE AFFECTING THE PERFORMANCE OF  PERSONNEL  
AT SUB-DISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION IN SEKA DISTRICT,  

BUENG KAN PROVINCE 
พระมหานวมินทร์ สิริเมธี (สาริบุตร) 

Phramaha Nawamin Sirimedhī (Sariboot) 
E-mail: nawamine36@hotmail.com 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาสภาพการปฏิบัติหน้าที่ เปรียบเทียบการปฏิบัติ

หน้าที่ ศึกษาวัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ และเพ่ือน าเสนอแนวทางการปฏิบัติหน้าที่
ของบุคลากร ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นต่อวัฒนธรรมองค์การ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีการปฏิบัติหน้าที่แตกต่างกัน วัฒนธรรมองค์การส่วนมากมี
อิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร คือ ผู้บริหารควรมีนโยบายให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการประสานงาน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน  
ค าส าคัญ : วัฒนธรรมองค์การ, การปฏิบัติหน้าที่, บุคลากร 
 
Abstract  

 The objectives of this research were 1) to study the performance of 
personnel, 2) to study the organizational culture that effects the performance, 3) to 
present guidelines for the performance of personnel, 4) To compare the duties of 
provincial classified by personal. Findings of the research were as follows: Personnel 
have opinions on organizational culture, the overall picture was in a high level. 
Personal factors were different. The duties were different. Organizational culture in 
all areas influenced the performance of duties. And the guidelines for the 
performance of personnel, namely, executives should have a policy for more 
personnel to participate in coordination in order to understand the common 
practices of duties. 
Keywords: Organizational Culture, Performance, personnel 
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362: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

บทน า 
 วัฒนธรรมองค์การมีอิทธิพลอย่างมากต่อพฤติกรรมการท างานของบุคลากรในองค์การ คือมี
ผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพและความสามารถในการปฏิบัติงานเพราะเม่ือบุคลากรเข้ามา
ท างานในองค์การแล้ว จะมีการรับรู้วัฒนธรรมองค์การตรงตามที่วางไว้และถ้าหากรูปแบบวัฒนธรรม
องค์การไม่ตรงตามที่เขาคาดหวังไว้เขาจะรู้สึกผิดหวัง และท าให้มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อองค์การ ไม่อยาก
ท างาน ไม่เกิดความผูกพันต่อองค์การ และพร้อมที่จะลาออกจากองค์การเพ่ือที่จะไปท างานยัง
องค์การอ่ืน หรือถ้าจ าเป็นต้องทนอยู่ในองค์การ ก็ท างานไปวันๆหนึ่ง ไม่มีความผูกพันต่อองค์การแต่
อย่างใด ดังนั้นผู้บริหารสามารถใช้วัฒนธรรมองค์การเป็นแนวทางในการบริหารจัดการภายในองค์การ 
โดยน ามาประกอบการตัดสินใจ เริ่มต้ังแต่การรับุคลากรเข้ามาให้เข้ากันกับองค์การ หรือใช้เป็น
แนวทางในการรักษาทรัพยากรบุคล และพัฒนาบุคลากรในทางที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การ (ฐิติรัตน์ สมรูป, 2555) 
 ดังที่ได้กล่าวมา  จะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมองค์การมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรในองค์การ  ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องวัฒธรรมองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ  เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงาน
และพัฒนาองค์การ  การวางแผน  การปรับปรุงแก้ไข  และการสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์การให้
เหมาะสมและดีขึ้นเป็นล าดับไป  เพ่ือการพัฒนาและน าไปสู่ความส าเร็จขององค์การต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเซกา 
จังหวัดบึงกาฬ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเซกา 
จังหวัดบึงกาฬ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
 3. เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
ต าบลในอ าเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬ 
 4. เพ่ือน าเสนอแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเซ
กา จังหวัดบึงกาฬ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธี โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ซ่ึงเป็นการวิจัย
เชิงส ารวจ และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ประชากร คือ บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ จ านวน 
258 คน ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 156 คน โดยหาขนาดกลุ่มตัวอย่างได้จากสูตรของ  Taro Yamane 
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(Yamane, 1973) และผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 10 คน คือ ฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 3 
คน ฝ่ายนิติบัญญัติ 4 คนและข้าราชการ 3 คน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามกับบุคลากร ซ่ึงผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่
แจกแบบสอบถามและเก็บกลับมาด้วยตัวเอง ส่วน การวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก 

การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยเชิงปริมาณใช้สถิติพรรณนา  หาค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและใช้สถิติอนุมาน  ทดสอบสมมติฐาน  ค่าที และค่าเอฟ ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบ
บริบทเชิงพรรณา 
 
ผลการวิจัย 

1. ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลใน
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ  
ตารางท่ี 1  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อวัฒนธรรม

องค์การองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ โดยภาพรวม 
(n=158) 

ระดับความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อวัฒนธรรมองค์การ
องค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 
โดยภาพรวม 

ผลการวิเคราะห์ 
x̅ S.D. แปลผล 

1. ด้านเน้นรายละเอียดงาน 4.23 0.44 มาก 
2. ด้านเน้นผลงาน 4.08 0.55 มาก 
3. วัฒนธรรมที่เน้นบุคลากร 4.05 0.48 มาก 
4. ด้านเน้นการปฏิบัติงานเป็นทีม 4.04 0.33 มาก 
5. ด้านเน้นการแข่งขันและเอาชนะคู่แข่งขันทางธุรกิจ 
6. ด้านเน้นความม่ันคง 
7. ด้านเน้นนวัตกรรรมและการยอมรับความเสี่ยง   

4.01 
4.20 
4.17 

0.32 
0.51 
0.46 

มาก 
มาก 
มาก 

ภาพรวม 4.11 0.29 มาก 
จากตารางที่ 1 พบว่าความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การ

บริหา รส่วนต า บลในอ า เภอ เซกา จั งหวั ดบึงกาฬ  โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับมาก ( x̅= 4.15)  
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามล าดับ ดังนี้ 1. ด้านความก้าวหน้า
ในการปฏิบัติหน้าที่ (x̅=4.25) 2. ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนภายในองค์การ ( x̅=4.18) 3. ด้านขวัญ
และก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ (x̅=4.15) 4. ด้านความม่ันคงและความปลอดภัย ( x̅=4.13) 5. ด้าน
การปฏิบัติหน้าที่ (x̅=4.13) 6. ด้านนโยบายและการบริหาร (x̅=4.13) 7. ด้านความพึงพอใจในการ
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ปฏิบัติหน้าที่ (x̅=4.13) 8.ด้านผู้บังคับบัญชา(x̅=4.12) 9. ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติหน้าที่ 
(x̅=4.10) 

2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในอ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคล 
ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหาร

ส่วนต าบลในอ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคล 
(n=158) 

ปัจจัยส่วนบุคคล t-test F-test Sig. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

เพศ 2.344  0.020   
อายุ  4.269 0.006   
สถานภาพสมรส  3.324 0.039   
ระดับการศึกษา  18.932 0.000   
รายได้ต่อเดือน  18.994 0.000   
ประสบการณ์การ
ท างาน 

 3.883 0.010   

จากตารงที่ 2 พบว่า บุคลากรที่มี เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ต่อเ ดือน 
และประสบการณ์การท างาน แตกต่างกัน มีการปฏิบัติหน้าที่แตกต่างกัน จึงยอมรับสมติฐาน  

3. เปรียบเทียบวัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
ต าบลในอ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ  
ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ โดยก าหนดให้วัฒนธรรมองค์การ (X) เป็นตัว

แปรต้น และก าหนดให้ การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร (Y) เป็นตัวแปรตาม Coefficientsa 
(n=158) 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta   
 ค่าคงท่ี -.404 .325  -1.244 .216 
ด้านเน้นรายละเอียดงาน (X1) .190 .054 .199 3.506** .001 
ด้านเน้นผลงาน (X2) .070 .045 .091 1.561 .121 
ด้านเน้นบุคลากร (X3) .303 .050 .346 6.039** .000 
ด้านเน้นการปฏิบัติงานเป็นทีม 
(X4) 

.018 .076 .014 .234 .815 
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ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ โดยก าหนดให้ วัฒนธรรมองค์การ (X) เป็นตัว
แปรต้น และก าหนดให้ การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร (Y) เป็นตัวแปรตาม Coefficientsa 

(n=158) 
Model Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta   
 ค่าคงท่ี -.404 .325  -1.244 .216 
ด้ า น เ น้ น ก า รแ ข่ ง ขั น แ ล ะ
เอาชนะคู่แข่งขันทางธุรกิจ (X5) 

.144 .073 .108 1.983* .049 

ด้านเน้นความม่ันคง (X6) .268 .048 .321 5.571** .000 
ด้า นเน้ นน วัตกรรมและกา ร
ยอมรับความเสี่ยง (X7) 

.110 .049 .121 2.250* .026 

จากตารางที่ 3 พบว่า องค์ประกอบทุกด้านของวัฒนธรมองค์การ  (X) ได้แก่ 1. ด้านเน้น
รายละเอียดงาน (X1) 2. ด้านเน้นผลงาน (X2) 3. ด้านเน้นบุคลากร (X3) 4. ด้านเน้นการปฏิบัติงาน
เป็นทีม (X4) 5. ด้านเน้นการแข่งขันและเอาชนะคู่แข่งขันทางธุรกิจ (X5 ) 6 . ด้านเน้นความม่ันคง 
(X6) และ 7. ด้านเน้นนวัตกรรมและการยอมรับความเสี่ยง (X7) มีอิทธิพลร่วมกันต่อการปฏิบัตหน้าที่
ของบุคลากร (Y) และทุกองค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์การ สามารถร่วมกันอธิบายความผันแปร
ของการปฏิบัตหน้าที่ของบุคลากร ได้ร้อยละ 67.9 
 และเม่ือพิจารณาเป็นเป็นรายด้าน ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของวัฒนธรมองค์การ ด้าน
รายละเอียดงาน (X1) (t = 3.506, Sig. = 0.001)  ด้านเน้นบุคลากร (X3) (t = 6.039, Sig. = 0.000)
ด้านเน้นความม่ันคง (X6) (t = 5.571, Sig. = 0.000) มีอิทพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร  
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ด้านเน้นการแข่งขันและเอาชนะผ็แข่งขันทางธุรกิจ (X5 ) (t = 
1.983, Sig. = 0.049)  ด้านเน้นนวัตกรรมและการยอมรับความเสี่ยง (X7 ) (t = 2.250, Sig. = 
0.026)  มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ขอบุคลากร  (Y) มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วน
องค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์การด้านเน้นผลงาน (X2) (t = 1.561, Sig. = 0.121)  และด้านเน้น
การปฏิบัติงานเป็นทีม (X4 ) (t = 0.234, Sig. = 00.815)  ไม่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัตหน้าที่ของ
บุคลากร (Y)  

4. แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเซกา จังหวัดบึง
กาฬ พบว่า การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรการก าหนดหน้าที่ในลักษณะการปฏิบัติหน้าที่เป็นทีมในบาง
เรื่องยังไม่ชัดเจน มีการสั่งงานซ้ าซ้อนการปฏิบัติหน้าที่จึงประสบปัญหาล่าช้า และหน่วยงานยังมีการ
ด าเนินการและการประสานงานยังไม่ตอบสนองต่องานที่ดีพอ  ดังนั้น ผู้บริหารต้องมีนโยบายให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการประสานงานมากขี้น เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติหน้าที่ ร่วมกัน 
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ลดปัญหาการแบ่งหน้าที่ไม่ชัดเจน และลดปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า เป็นการเรียนรู้และปฏิบัติงาน
ร่วมกัน เกิดการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรรวมไปถึงองค์กร 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยจะเห็นได้ว่าบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเซกาจังหวัดบึง
กาฬ มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์ที่ ดีกับเพ่ือนร่วมงาน ปฏิบัติงานภายใต้
ผู้บังคับบัญชาและนโยบายที่ดี มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่และรู้สึกม่ันคงปลอดภัยในง านที่ท า 
ซ่ึงสอดคล้ องกับงานวิจัยของ ศิริพร ม่า นกลาง, (2552) ได้วิจั ยเรื่อง “ วัฒนธรรมองค์กรที่ มี
ความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) ” ผลวิจัย
พบว่า ระดับความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกับงานปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก เรี ยงล าดับจากมากไป
หาน้อย ดังนี้ สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน นโยบายและการ
บริหารงาน ผู้บังคับบัญชา ลักษณะการปฏิบัติงาน ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน ความม่ันคงและความปลอดภัย และความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ตามล าดับ 

2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในอ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคล พบว่า แตกต่างกัน  ทุกด้าน จึง
ยอมรับสมมติฐาน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐธิดา ชูเจริญพัฒน์, ( 2555) ได้วิจัยเรื่อง 
“วัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ เขตนครสวรรค์ ” 
ผลการวิจัยพบว่า พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ เขตนครสวรรค์ ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 

3. เปรียบเทียบวัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
ต าบลในอ าเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬ พบว่า องค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์การส่วนมาก มีอิทธิพลต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ ของบุคลากรองค์การบริหารส่ วนต าบลในอ า เภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ โดย
องค์ประกอบของวัฒนธรมองค์การด้านรายละเอียดงาน  ด้านเน้นบุคลากร  ด้านเน้นการแข่งขันและ
เอาชนะคู่แข่งขันทางธุรกิจ  ด้านเน้นความม่ันคง และด้านเน้นนวัตกรรมและการยอมรับความเสี่ยง  
มีอิทธิพลต่อการปฏิบัตหน้าที่ขอบุคลากร ส่วนองค์ประกอบของวัฒนธรมองค์การด้านเน้นผลงาน 
และด้านเน้นการปฏิบัติงานเป็นทีม ไม่มีอิทธิพลต่อ การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ศิริพร ม่านกลาง, (2552) ได้วิจัยเรื่อง “วัฒนธรรมองค์กรที่มีความสัมพันธ์กับการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) ” ผลวิจัยพบว่า ระดับความ
คิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกับงานปฏิบัติงานอยู่ในร ะดับมาก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน นโยบายและการบริหารงาน 
ผู้บังคับบัญชา ลักษณะการปฏิบัติงาน ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
ความม่ันคงและความปลอดภัย และความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ตามล าดับ 
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องค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย 
ผู้วิจัยได้องค์ความรู้จากการสังเคราะห์งานวิจัยเรื่องวัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติ

หน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ  ดังภาพ 

 
 

ภาพท่ี 1 วัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล 
    ในอ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 
 จากแผนภาพสามารถอธิบายสรุปได้ว่า  

M = Manager  ผู้บริหารต้องออกแบบวัฒนธรรมองค์การ เพ่ือให้บุคลากรมีค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

O = Organization Culture  วัฒนธรรมองค์การเป็นค่านิยมร่วมกันในการปฏิบัติหน้าที่ 
ถือเป็นตัวก าหนดทิศทางการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การ 

P = Personnel  บุคลากร รับรู้ร่วมกันถึงวัฒนธรรมขององค์การ แล้วลงมือปฏิบัติงานใน
ทิศทางที่ก าหนดร่วมกัน 

W = Work  การปฏิบัติหน้าที่ตามทิศทางของรูปแบบวัฒนธรรมองค์การที่ผู้บริหารออกแบบ
เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ 

P = Performance  ประสิทธิภาพของงานที่บุคลากรได้ปฏิบัติตามทิศทางที่ก าหนด 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “วัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ” ผู้วิจัยเสนอประเด็นที่ควรน าไปปฏิบัติ 
ดังต่อไปนี้ 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเซกา ควรมีนโยบายส่งเสริมให้มีเวทีแสดง

ความคิดเห็นอย่างเสรีให้กับบุคลากรในหน่วยงานเพ่ิมมากขึ้น  
2. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเซกา ควรมีนโยบายสรรหาผู้ เชี่ ยวชาญที่มี

ความรู้ความสามารถพิเศษที่โดดเด่นด้านต่าง ๆ มาช่วยกันพัฒนาบุคลากรให้ดียิ่งขึ้นไปอย่างเหมาะสม 
3. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเซกา ควรมีนโยบายแสวงหาความรู้และ

เทคนิคการบริหารจัดการวัฒนธรรมองค์การในรูปแบบใหม่ ๆ จนสามารถน าความรู้มาบริหารงานใ น
องค์การให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
1. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเซกา ควรมีโครงการร่วมกันระหว่างองค์การ

บริหารส่วนต าบลอ่ืน ๆ ในอ าเภอเดียวกัน เพ่ือพัฒนาความรู้ด้านวิชาการและทักษะการบริหารชุมชน
ให้มีประสิทธิภาพ สร้างภาคีเครือข่ายระหว่างองค์การอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดวัฒนธรรมการปฏิบัติ
หน้าที่ร่วมกัน 

 2. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเซกา ควรมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพของประชาชนในพ้ืนที่ให้มีความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารคนและบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป เพ่ือความเจริญรุ่งเรืองภายในชุมชน  

3. ราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ควรมีการสร้างหลักสูตรเพ่ือพัฒนาทักษะให้ผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลมีคุณลักษณะที่ดีเพ่ิมขึ้น ทั้งทักษะการบริหารในด้านอ่ืน ๆ ควบคู่กันกับ
ศีลธรรมและจริยธรรม 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรท าการวิจัยต่อยอดการพัฒนาการสร้างหรือปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การของ

หน่วยงานอ่ืนๆ เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เป็นต้น  
2. ควรศึกษาวัฒนธรรมองค์การในองค์ประกอบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือค้นหาและลงมือปฏิบัติ

เชิงบูรณการที่ดีและท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่หลากหลาย  
 
เอกสารอ้างอิง 
นางสาวฐิติรัตน์  สมรูป. (2555) วัฒนธรรมองค์การกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร เทศบาล

ต าบลท่ายาง อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  (วิทยานิพนธ์ พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต). 
พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

นางสาวณัฐธิดา ซูเจริญพิพัฒน์. (2552) วัฒนธรรมองค์ในองค์กรที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ เขตนครสวรรค์. (วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 

Book.indd   368 29/4/2563   21:06:19



369Proceedings 2020
Graduate Program, Department of Political Sciences, Faculty of Social Sciences, MCU April 3, 2020

การประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings):369 

 ศิริพร  ม่านกลาง. (2552) วัฒนธรรมองค์การและความผูกพันของพนักงานตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยอิสเทิร์น
เอเชีย. 

สถาบันพระปกเกล้า. (2547). สารานุกรมการปกครองท้องถิ่น หมวดที่ 3 พัฒนาการและรูปแบบการ
ปกครองท้องถิ่นไทย ล าดับที่ 4  เรื่อง องค์การบริหารส่วนต าบล. นนทบุรี : สถาบัน
พระปกเกล้า.  

Baron, Angela and Walters Mike. (1994)  The Culture Facton Corporate And 
International Perspection. Great Britain: Short Run. 

Hofstede. G. (1997). Cultures  And  Organization: Software Of The Mind. London: 
McGraw - Hill. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Book.indd   369 29/4/2563   21:06:20



370: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

ทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี* 

ADMINISTRATIVE SKILLS OF THE ADMINISTRATORS ACCORDING TO PERSONNEL’S 
PERCEPTIONS  AT KHLONG-SAM SUB-DISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION, 

KHLONG LUANG DISTRICT, PATHUM THANI PROVINCE 
พระมหาภูรัช ทนฺตว โส (ศรีเลิศรส) 

Phramaha Purach Dantavaṁso (Srilertros) 
E-mail:zodazaxp@gmail.com 

บทคัดย่อ 
บทความนี้เพ่ือศึกษาทักษะการบริหาร เปรียบเทียบการรับรู้ของบุคลากร ศึกษาปัญหา

อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาทักษะการบริหารของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม 
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธี พบว่าทักษะการบริหารของ
ผู้บริหาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก บุคลากรที่มีข้อมูลส่วนบุคคลด้าน อายุ ระดับการศึกษา 
ต าแหน่งงานและรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีผลต่อการรับรู้โดยภาพรวมแตกต่างกัน ยอมรับสมมติฐาน
การวิจัย ส่วนบุคลากรที่มีเพศต่างกันมีการรับรู้ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ปัญหาและ
อุปสรรคพบว่าขาดการน าอุปกรณ์เก่ามาใช้ใหม่ เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นน้อย มีความ
สร้างสรรค์การปฏิบัติงานน้อย ดังนั้นควรจัดกิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์เก่า จัดเวทีแสดงความคิดเห็นและ
เปิดโอกาสให้สร้างสรรค์งาน 
ค าส าคัญ: ทักษะ; การบริหาร; การรับรู้ 
Abstract 

This article was to study administrative skills, compare the perception, study 
problems, obstacles and skills development guidelines, using mixed methods. 
Findings were that the administrative skills were at high level. Personnel with 
different age, educational level, job position and monthly income had different 
perceptions, accepting the research hypothesis but personnel with different gender 
did not have different perceptions, rejecting the research hypothesis. Problems and 
obstacles were the administrators lacked of repairing the old equipment, a little 
opportunity for opinion expression, operational creativity development was limited. 
Therefore there should organize activities for repairing the old equipment, opinions 
expression and job creativity.   
Keywords: Administrative skill; Administrators; Perception 
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บทน า 

การบริหารองค์การให้มีประสิทธิภาพต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ ประยุกต์ทั้งความรู้ 
หลักการและทฤษฎีไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม ทักษะการ
บริหารจึงเป็นสิ่งจ าเป็นของผู้บริหารองค์การทุกระดับ (ถวิล อรัญเวศ, 2560) ทั้งนี้ตามแนวคิด Three 
Types of Managerial Skills (Robert L. Katz, 2007) แบ่งทักษะการบริหารออกเป็น 3 ด้าน คือ 
1) ทักษะด้า นเทคนิค เป็นทักษะส า หรับผู้บริ หาร ระดับต้นที่อา ศัยความช าน าญด้านวิ ธีกา ร 
กระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ ในการด าเนินกิจกรรม 2) ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์เป็นทักษะที่
จ าเป็นส าหรับผู้บริหารระดับกลางในการประสานงานร่วมงานกับผู้อ่ืนและ 3) ทักษะด้านความคิดรวบ
ยอดคือทักษะที่จ าเป็นส าหรับผู้บริหารระดับสูง เป็นความสามารถในการมองเห็นภาพรวม การมี
วิสัยทัศน์ การก าหนดทิศทางขององค์การและการเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ทั้ง
ด้านกฎระเบียบ กติกา ทรัพยากร กรอบเวลาและงบประมาณ (Koontz Harold & Wehrich Heinz, 
1990) ซ่ึงทักษะการบริหารทั้ง 3 รูปแบบนี้ คือส่วนผสมที่ผู้บริหารแต่ละระดับมีความจ าเป็นต้องใช้ใน
ระดับที่แตกต่างกันเพ่ือการแก้ไขอุปสรรคและก าหนดกระบวนการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ (พัชรา 
อุดมผล, 2550)  

คณะผู้บริหารชุดปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองสามประสบความส าเร็จในการ
ดูแลทุกข์สุขและให้บริการประชาชนในแต่ละหมู่บ้านอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ท าให้ประชาชน
อยู่ดีมีสุข(จากรางวัลองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีในระดับจังหวัดและรางวัล
ชมเชยในระดับประเทศ) แต่เนื่องจากจะต้องพ้นจากการท าหน้าที่ 

ผู้วิจัยจึงต้องการที่จะศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
สาม ชุดปัจจุบัน (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2563) เพ่ือน าผลการวิจัยนี้ ไว้ส าหรับเป็นแนวทางการบริหารงาน
เพ่ือให้เข้าใจถึงที่มาของความส าเร็จในการบริหารงานชุมชนที่มีประสิทธิภาพและร วมถึงน าเสนอแนว
ทางการพัฒนาทักษะการบริหารของผู้บริหาร เพ่ือให้การบริหารงานชุมชนดียิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

2. เพ่ือเปรียบเทียบการรับรู้ ของบุคลากรต่อทักษะการบริหารงานของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการ
รับรู้ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
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372: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธี ซ่ึงการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามและ
การวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ประชากร คือ บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม จ านวน 290 คน ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 169 คนโดยหาขนาดกลุ่มตัวอย่างได้จากสูตรของ Taro Yamane (Yamane, 1973) 
และผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 12 ท่าน คือ พระสังฆาธิการ 1 รูป ฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
4 ท่าน ฝ่ายนิติบัญญัติ 3 ท่านและข้าราชการ 4 ท่าน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามกับบุคลากร ซ่ึ งผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่
แจกแบบสอบถามและเก็บกลับมาด้วยตัวเอง ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก 

การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยเชิงปริมาณใช้สถิติพรรณนาหาค่าความถี่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยและ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและใช้สถิติอนุมาน การทดสอบสมมติฐานค่าทีและค่าเอฟด้วย วิธีการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบทเชิง
พรรณนา 

 
ผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
ตารางท่ี 1  ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการรับรู้ของบุคลากรต่อทักษะ

การบริหารของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี โดยภาพรวม 

(n=169) 
ทักษะการบริหารของผู้บริหาร 
ตามการรับรู้ของบุคลากร ฯ 

ระดับการรับรู้ 

  S.D. การแปลผล 
ด้านเทคนิค 3.85 0.310 มาก 
ด้านมนุษยสัมพันธ์ 4.02 0.298 มาก 
ด้านความคิดรวบยอด 4.17 0.312 มาก 
รวม 4.02 0.251 มาก 

จากตารางที่ 1 พบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองสาม อ า เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
(= 4.02, S.D. = 0.251) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านความคิด
รวบยอด ด้านมนุษยสัมพันธ์และด้านเทคนิค ตามล าดับ 
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2. ผลการเปรียบเทียบการรับรู้ของบุคลากรต่อทักษะการบริหารของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

ตารางท่ี 2  สรุปผลเปรียบเทียบการรับรู้ของบุคลากรต่อทักษะการบริหารของผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 (n=169) 
 
ปัจจัยส่วนบุคคล 
 

 
t-test 

 
F-test 

 
 Sig. 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

เพศ 0.563  0.574   
อายุ  12.204 0.000   
ระดับการศึกษา  42.522 0.000   
ต าแหน่งงาน  32.996 0.000   
รายได้ต่อเดือน  22.143 0.000   

จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบ พบว่าบุคลากรที่มีอายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงานและ
รายได้ต่อเดือนต่างกัน มีการรับรู้ ต่อทักษะการบริหารของผู้บริหาร โดยภาพรวมแตกต่างกัน จึง
ยอมรับสมมติฐานการวิจัย ส่วนบุคลากรที่มีเพศต่างกันมีการรับรู้ ต่อทักษะการบริหารของผู้บริหาร 
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

3. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะของทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้          
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
ตารางท่ี 3 ปัญหา อุปสรรคของทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลา กรองค์การ

บริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
ทักษะของผู้บริหาร ฯ ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ด้านเทคนิค ขาดการประยุกต์ซ่อมแซมอุปกรณ์เก่า

ให้สามารถกลับมาใช้ได้ใหม่ 
ควรจัดกิจกรรมพัฒนาอุปกรณ์
เก่าให้กลับมาใช้ได้ 

ด้านมนุษสัมพันธ์ เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นอย่าง
เสรีน้อย 

ควรจัดเวทีให้แสดงความคิดเห็น
เพ่ิมขึ้น 

ด้านความคิดรวบยอด มีความสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน
น้อย 

ค ว ร เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้ มี ก า ร
สร้างสรรค์การปฏิบัติงาน 

จากตารางที่ 3 พบว่า บุคลากรต้องการให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม 
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 

ด้านเทคนิค คือ ผู้บริหารควรจัดกิจกรรมแนะน าความรู้ในการประยุกต์ซ่อมแซมและพัฒนา
อุปกรณ์เก่าให้สามารถกลับมาใช้ได้ใหม่ 
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ด้านมนุษสัมพันธ์ คือ ผู้บริหารควรรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรเพ่ิมมากขึ้นหรือจัดให้มี
เวทีเพ่ือเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นอย่างเสรี 

ด้านความคิดรวบยอด คือ ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้เสนอการสร้างสรรค์และพัฒนาการ
ปฏิบัติงานให้มากขึ้นและแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ เพ่ือปรับปรุงวิธีการท างานให้ดีขึ้น อย่างต่อเนื่อง 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. สภาพทั่วไปของทักษะการบริหารของผู้บริหารโดยภาพรวม พบว่าบุคลากรมีการรับรู้ ต่อ
ทักษะการบริหารของผู้บริหารอยู่ในระดับมาก โดยจะเห็นได้ว่า ผู้บริหารมีทักษะในการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพ บุคลากรได้รับค าแนะน าในเทคนิควิธีการที่ดีจากผู้บริหารและยังรับรู้ถึงมนุษยสัมพันธ์ที่
ดีที่ผู้บริหารมีให้และรับรู้ถึงวิสัยทัศน์ที่ดีของผู้บริหารอีกด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ อ านวย  
พลรักษา, (2556) ได้วิจัยเรื่อง “ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 2” ผลการวิจัยพบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษามีพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก 

2. ผลการเปรียบเทียบการรับรู้ทักษะการบริหารของผู้บริหาร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
พบว่าบุคลากรที่มีอายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงานและรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีการรับรู้ ต่อทักษะ
การบริหารของผู้บริหารโดยภาพรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ซ่ึงสอดคล้ องกับ
งานวิจัยของ พัชรียา สุตา, (2555) ได้วิจัยเรื่อง “การรับรู้และทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อการซ้ือสินค้า
ผ่าน QR Code ในเขตกรุงเทพฯ” ผลการวิจัยพบว่าผู้บริโภคที่มีอายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน 
รายได้แต่เดือนที่แตกต่างกันมีการรับรู้ต่อการซ้ือสินค้าผ่าน QR Code ในเขตกรุงเทพฯแตกต่างกัน  
จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ส่วนบุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีการรับรู้โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน  
จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิญาณี พญาพิชัย , (2553) ได้วิจัยเรื่อง 
“การรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อการได้รับรองมาตรฐานร้านยาคุณภาพของร้านบู๊ทส์” ผลการวิจัยพบว่า
ผู้บริโภคที่มีเพศที่แตกต่างกันมีการรับรู้โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
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ทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม 

อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

 

องค์ความรู้ 
1. องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 
ผู้วิจัยน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ดังนี้ 
 
 
 
 
 

  
 ด้านเทคนิค 
  - ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการใช้วิธีการต่าง ๆ ในการบริหารงานอย่างเป็นระบบ 
  - ผู้บริหารสามารถถ่ายทอดเทคนิคการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 
  - ผู้บริหารแนะน าวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้บุคลากรอย่างเหมาะสม 
  - ผู้บริหารจัดหาทรัพยากรที่ใช้ในด าเนินงานได้อย่างเพียงพอกับความต้องการ 
  - ผู้บริหารให้มีการตรวจสอบผลงานอย่างมีมาตรฐาน เพ่ือพัฒนาการท างานให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 
 
 ด้านมนุษยสัมพันธ์ 
  - ผู้บริหารมีความเข้าใจศักยภาพและความสามารถของบุคลากรในองค์การ 
  - ผู้บริหารมีความรู้และสนับสนุนการท างานร่วมกันเป็นทีมได้ 
  - ผู้บริหารใช้การบริหารงานแบบความร่วมมือ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การได้ 
  - ผู้บริหารเป็นผู้สามารถประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  - ผู้บริหารวางตัวเหมาะสม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 
  
 ด้านความคิดรวบยอด 
  - ผู้บริหารด าเนินเป้าหมายให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ตามพรบ.องค์การบริหารส่วนต าบล 
  - ผู้บริหารมองเห็นภาพรวมของการท างานทั้งหมดอย่างชัดเจน 
  - ผู้บริหารต้ังม่ันอยู่บนหลักการ ระเบียบและกติกาต่าง ๆ เป็นอย่างดี 
  - ผู้บริหารมีการใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์มาประยุกต์แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ดี 
  - ผู้บริหารบริหารทรัพยากรบุคคล เวลา งบประมาณได้อย่างลงตัว จัดล าดับความส าคัญก่อนหลัง 
 

ภาพท่ี 1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
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จากองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยเรื่องทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ดังนี้ 

ด้านเทคนิค เป็นความช านาญและคล่องแคล่วในเทคนิคการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ 
ในวิธีการที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจนสัมฤทธิ์ผล โดยใช้ทรัพยากรทั้งคน เงิน งบประมาณ
และเวลาอย่างรู้คุณค่า ด้วยความประหยัดสุดแต่เกิดอรรถประโยชน์สูง มีการตรวจสอบผลงานอย่างมี
มาตรฐานและแสวงหาวิธีการใหม่ ๆ เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงาน 

ด้านมนุษยสัมพันธ์ เป็นศิลปะในการครองใจคน การวางตัวที่เหมาะสมด้วยกิริยาอาการ 
ค าพูดและการสื่อสารสั่งการที่ชักจูงให้บุคลากรเกิดความเข้าใจตรงกันได้ จนสามารถดึงศักยภาพของ
แต่ละคนให้ประสานการท างานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างลงตัว ท าให้เกิดความสามัคคีกันในองค์การ ร่วม
ใจกันเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายของงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านความคิดรวบยอด เป็นการมองเห็นภาพรวมทั้งหมดตามวัตถุประสงค์ขององค์การ 
ก าหนดทิศทางแล้วบริหารตามหลักการ ระเบียบและกติกาต่าง ๆ ด้วยการใช้ความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ที่มีมาประยุกต์แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์การให้ได้ อีกทั้งยังต้องมีการสร้างสรรค์
และพัฒนาการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดผลดีต่อองค์การอย่างต่อเนื่องด้วย 

 
2. องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 
ผู้วิจัยได้องค์ความรู้จากการสังเคราะห์งานวิจัย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 
จากแผนภาพอธิบายให้เห็นจากภาพได้ว่า ผู้บริหารระดับใดควรมีทักษะด้านไหนที่ควรโดด

เด่นกว่าด้านอ่ืน ๆ จากขนาดของพ้ืนที่ท่ีถูกแบ่งโดยเส้นระดับของผู้บริหาร ซ่ึงสรุปได้ว่า 
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ผู้บริหารระดับสูงควรมีทักษะการบริหาร (พ้ืนที่ท่ี 1+2+3) โดยด้านความคิดรวบยอดมาก
ที่สุด (พ้ืนที่ท่ี 1) รองลงมาคือด้านมนุษยสัมพันธ์ (พ้ืนที่ท่ี 2) และด้านเทคนิค (พ้ืนที่ที่  3) เป็นล าดับ
สุดท้าย ตามล าดับ  

ผู้บริหารระดับกลางควรมีทักษะการบริหาร (พ้ืนที่ท่ี 4+5+6) โดยด้านมนุษยสัมพันธ์มากที่สุด 
(พ้ืนที่ท่ี 5) ส่วนด้านความคิดรวบยอด (พ้ืนที่ท่ี 4) และด้านเทคนิค (พ้ืนที่ท่ี 6) เป็นล าดับรองลงมา  

ผู้บริหารระดับล่างควรมีทักษะการบริหาร (พ้ืนที่ท่ี 7+8) โดยด้านเทคนิค (พ้ืนที่ที่  8) มาก
ทีสุ่ด รองลงมาคือด้านมนุษยสัมพันธ์ (พ้ืนที่ท่ี 7) 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี ” ผู้วิจัยเสนอประเด็นที่ควรน าไป
ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ผู้บริหารควรมีนโยบายสร้างภาคีเครือข่ายร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลและ

ชุมชน 
2. ผู้บริหารควรมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะของผู้บริหารองค์การบริหาร

ส่วนต าบลคลองสาม 
3. ผู้บริหารควรมีนโยบายติดตามและประเมินผลทักษะการบริหารของผู้บริหารองค์ การ

บริหารส่วนต าบลคลองสาม 
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
1. ผู้บริหารควรส่งเสริมให้มีเวทีแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล

กับประชาชนในพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้น 
2. ผู้บริหารควรสรรหาผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถพิเศษที่โดดเด่น

ด้านต่าง ๆ มาช่วยกันพัฒนาชุมชนให้ดียิ่งขึ้นไปอย่างเหมาะสม 
3. ผู้บริหารควรติดตามและประเมินผล ตลอดจนหาความรู้และเทคนิคการบริหารงานใน

รูปแบบใหม่ ๆ เพ่ือให้เกิดวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้นและวิธีการที่หลากหลายขึ้น จนสามารถน าความรู้ที่ได้มา
บริหารงานในองค์การให้เกิดประโยชน์สูงสุดยิ่งขึ้นไปได้ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรท าการศึกษาวิจัยต่อยอดบูรณาการกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
2. ควรท าการศึกษาวิจัยในองค์การส่วนราชการอ่ืนภายในจังหวัดปทุมธานี 
3. ควรท าการศึกษาวิจัยในองค์การส่วนราชการอ่ืนภายในประเทศ 
 
 

Book.indd   377 29/4/2563   21:06:28



378 การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม ปี 2563
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563

378: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

เอกสารอ้างอิง 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. กระทรวงมหาดไทย.สรุปข้อมูล อปท ทั่วประเทศ , 

[ออนไลน]์. แหล่งที่มา: https://1th.me/Am34 
ถวิ ล อรัญ เวศ . (2 5 60) .กา รบริ หา ร เป็ น ศา สตร์ และศิลป์ .[ ออน ไลน์ ] . แหล่ งที่มา : 

https://1th.me/m20J 
พัชรา อุดมผล. (2550).ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการ

ปฏิบัติงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลย เขต 1 (วิทยานิพนธ์
มหาบัณฑิต).ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา. 

พัชรียา สุตา. (2555). การรับรู้และทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อการซ้ือสินค้าผ่านQR Code 
ในเขตกรุงเทพฯ.(สารนิพนธ์มหาบัณฑิต). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 

อภิญาณี พญาพิชัย. (2553). การรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อการได้รับรองมาตรฐานร้านยา
คุณภาพของร้านบู๊ทส (สารนิพนธ์มหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

อ านวย พลรักษา. (2556). ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
ส า นัก งา นเขตพ้ืนที่ กา ร ศึกษา ประถมศึกษา  ขอนแ ก่น  เขต 2. (วิ ทยา นิพนธ์ มหา บัณฑิต ) . 
พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

Koontz Harold &Wehrich Heinz. (1990) . Essentials of Management. New York: 
McGraw-Hill. 

Robert L. Katz. (2007) .Skills of an Effective Administration. Harvard Business 
Review 33. (January-February, 2007): 33-42.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Book.indd   378 29/4/2563   21:06:30



การประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings):379 

การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการ 
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Phramaha Yuttapichai Sirjayo (Duangsopa) 
E-mail: yuttapichai0002@hotmail.com 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษา เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากร ปัญหา 

อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการ การ
วิจัยเป็นแบบผสานวิธี ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของบุคลากร พบว่า บุคลากรที่มีเพศและรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน จึง
ยอมรับสมมติฐานการวิจัย ส่วนบุคลากรที่มีอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างาน ต่างกัน มี
ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ปัญหาและอุปสรรค คือ ขาดความสามัคคี
ระหว่างชุมชนและเทศบาลท าให้วางแผนได้ยาก ส่วนข้อเสนอแนะ คือ ให้ความรู้ความเข้าใจต่อ
บุคลากรก่อนด าเนินงานทุกอย่าง  
ค าส าคัญ : การประยุกต์; การบริหารจัดการ; เศรษฐกิจพอเพียง 
 
Abstract 

The purpose of this research paper. To study the level of opinions, 
comparison of opinions of personnel, problems, obstacles and suggestions. 
Methodology was the mixed methods. Findings of the research were as follows. by 
overall was at high level Considering each aspect was found that all aspects were at 
high levels In the following order The comparisons of opinions of personnel classified 
by personal factors, were found that personnel with different gender and monthly 
incomes had different opinions accepting the set research hypothesis. As for 
personnel with different age, educational level, work experiences did not have 
different opinions, rejecting the set hypothesis. The problems, obstacles were: 
Harmony between the community and the municipality Makes planning difficult 
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Sufficiency economy planning is still too small. Recommendations were: give 
knowledge and understanding to personnel before operating everything. 
Keywords : Application; Management; Sufficient Economy 
 
บทน า 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการด าเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชด ารัส
ชี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทยมานานกว่า 30 ปี ดังจะเห็นได้ว่า ปรากฏความหมายในพระบรมราโชวาท
และพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ.2517 ที่พระองค์ได้ทรงเน้นย้ าแนว
ทางการพัฒนาบนหลักแนวคิดพ่ึงตนเอง เพ่ือให้เกิดความพอมี พอกิน พอใช้ของคนส่วนใหญ่ (ส านัก
นโยบายและแผน, 2560) อีกทั้ง การพัฒนาประเทศไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 12 ได้ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน”และ“คนเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนา”ที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนา ฉบับที่ 9-11 และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลด
ความเหลื่อมล้ า (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560 -2564) 

อนึ่ง การบริหารจัดการองค์การของเทศบาลในอ าเภอเซกา ของบุคลากรในเทศบาลในอ าเภอ
เซกา จังหวัดบึงกาฬให้มีประสิทธิภาพต้องอาศัยทั้งศาสตร์ และศิลป์ ประยุกต์ทั้งความรู้  หลักการและ
ทฤษฎีไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม ฉะนั้น การน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์การจึงเป็นทักษะอีกอย่างหนึ่งที่น่า
ศึกษา เพราะจะท าให้รู้ว่า บุคลากรในองค์กร เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมากน้อยเพียงใด 

ดังนั้น จากบริบทข้างต้น ผู้วิจัยจึงต้องการที่จะศึกษาการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา เศรษฐกิจ
พอเพียงในการบริหารจัดการของเทศบาลในอ าเภอเซกา ของบุคลากรในเทศบาลในอ าเภอเซกา 
จังหวัดบึงกาฬว่า มีความรู้  ความเข้าใจต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้อง สามารถ
วิเคราะห์ความพอเพียง/ไม่พอเพียง ของหน่วยงานของตนเองได้หรือไม่ เพ่ือน าผลวิจัยนี้  ไว้ส าหรับ
เป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการ  เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานของบุคลากรมีประสิทธิภาพดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรในการบริหารจัดการ
ของเทศบาลในอ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการบริหารจัดการของเทศบาลในอ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ  
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3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการบริหารจัดการของเทศบาลในอ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณก าหนดการวิจัย
เชิงส ารวจเก็บข้อมูลจากบุคลากรในเทศบาลในอ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ จ านวน 289 คน คือ 
บุคลากรในเทศบาลท่าสะอาด จ านาน 157 คน (เทศบาลต าบลท่าสะอาด, 2563) ในเทศบาลซาง 
จ านวน 70 คน (เทศบาลต าบลซาง, 2563) ในเทศบาลศรีพนา จ านวน 62 คน(เทศบาลต าบลศรีพนา , 
2563) ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ , 2551) ได้
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 168 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดย
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
จ านวน 12 คน เลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญแบบเจาะจง และวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 

การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามกับบุคลากร ซ่ึงผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่
แจกแบบสอบถามและเก็บกลับมาด้วยตัวเอง ส่วน การวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก 

การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยเชิงปริมาณใช้สถิติพรรณนา  หาค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและใช้สถิติอนุมาน  ทดสอบสมมติฐาน  ค่าที และค่าเอฟ ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบ
บริบทเชิงพรรณนา 
 
ผลการวิจัย 
 1. ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
บริหารจัดการของเทศบาลในอ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (  = 3 .90, 
S.D. = 0.682 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการของเทศบาลในอ าเภอเซกา อยู่ในระดับมาก คือ ด้าน
การจัดการองค์การ (  = 3.92, S.D. = 0.700) ด้านการบริหารคน (  = 3 .90, S.D. = 0.727) 
ด้านการประเมินผล (  = 3.89, S.D. = 0.741) และด้านการวางแผน (  = 3.89, S.D. = 0.697) 
ตามล าดับ 

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการบริหารจัดการของเทศบาลในอ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ  จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
พบว่า บุคลากรที่มีเพศและรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ส่วนบุคลากรที่มีอายุ ระดับการศึกษา  ประสบการณ์การท างาน 
ต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
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หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563382: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 

 

3. ปัญหาและอุปสรรค 1) ด้านการวางแผน ขาดความสามัคคีระหว่างชุมชนและเทศบาลท า
ให้วางแผนได้ยาก 2) ด้านการจัดการองค์การ ผู้บริหารไม่ค่อยให้ความส าคัญกับโครงการเรื่ อง
เศรษฐกิจพอเพียงมากนัก 3) ด้านการบริหารคน บุคลากรยังขาดความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างถ่องแท้ 4) ด้านการประเมินผล ผู้บริหารยังไม่ค่อยจริงจังในการน าเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ ส่วนข้อเสนอแนะ ได้แก่ 1) ด้านการวางแผน ให้ความรู้ความเข้าใจต่อบุคลากรก่อนด าเนินงา นทุก
อย่าง 2) ด้านการจัดการองค์การ เสริมความรู้ให้บุคลากร ชุมชน รู้ คุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอยู่เสมอ 3) ด้านการบริหารคน ให้บุคลากรทุกคนน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 4) ด้านการประเมินผล ควรมีการประเมินผลท่ีบริสุทธ์ิและเป็นธรรม 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการของเทศบาลในอ าเภอ
เซกา จังหวัดบึงกาฬ โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก ซ่ึงอภิปรายได้ว่า เพราะว่าโครงงานของ
เทศบาลโดยส่วนมากมีการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พระสถิต โพธิ าโณ (โพธิ์หล้า), (2556) ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่” ผลการวิจัยพบว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่บุคลากรมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการบริหารจัดการของเทศบาลในอ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล ได้แก่ เพศ และรายได้ต่อเดือน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เอ้ืองทิพย์ เกตุกราย , (2551) ได้วิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวันของประชาชนต าบลคลองพระอุดม อ าเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี” พบว่า ประชาชนที่มีอายุและรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในชีวิตประจ าวันแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ส่วนจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การท างาน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยศักด์ิ เสนานุช, (2552) ได้วิจัยเรื่อง “การน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตของคนในชุมชน: ศึกษากรณีหมู่บ้านต้น
กระโดน ต าบลวังมะนาว อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ” ที่พบว่า คนในชุมชนที่มีอายุ ระดับ
การศึกษา และประสบการณ์การท างาน แตกต่างกันมีการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
ในการด าเนินชีวิตไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
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ผลการวิจัย 
 1.ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการของเทศบาลในอ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ การประยุกต์ใช้หลัก 
  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการของเทศบาลในอ าเภอเซกา โดยภาพรวม 

 (n=168) 

การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 
1. ด้านการวางแผน 
2. ด้านการจัดการองค์การ 
3. ด้านการบริหารคน 
4. ด้านการประเมินผล 

3.89 
3.92 
3.90 
3.89 

0.697 
0.700 
0.727 
0.741 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ภาพรวม 3.90 0.682 มาก 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการบริหารจัดการของเทศบาลในอ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
(  = 3.90, S.D. = 0.682 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากุกด้าน คือ ด้านการ
จัดการองค์การ ด้านการบริหารคน ด้านการประเมินผล และด้านการวางแผน ตามล าดับ 
 2. ผลสรุปโดยรวมการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อการประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการของเทศบาลในอ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ โดย
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ตารางท่ี 2 สรุปผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา  
       เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการของเทศบาลในอ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ   
       โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 (n=168) 

ปัจจัยส่วนบุคคล t-test F-test Sig. 
ผลการศึกษา 

ยอมรับ ปฏิเสธ 
เพศ -2.172 - 0.031  - 
อายุ - 1.951 0.123 -  
ระดับการศึกษา - 0.401 0.671 -  
ประสบการณ์การท างาน - 1.270 0.847 -  
รายได้ต่อเดือน - 4.585 0.004*  - 
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   จากตารางที่ 2 การเปรียบเทียบพบว่า บุคลากรที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีการประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการ โดยภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ส่วนบุคลากรที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษาประสบการณ์
การท างานต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการ โดยภาพรวม 
ไม่แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย  
 3. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะของบุคลากรเก่ียวกับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการของเทศบาลในอ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 

 ตารางท่ี 3 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ในการบริหารจัดการของเทศบาลในอ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านการวางแผน ขาดความสามัคคีระหว่างชุมชน
และผู้เทศบาล 

เน้นสร้างความสามัคคีต่อหมู่
คณะ 

2. ด้านการจัดการองค์การ ผู้บริหารไม่ค่อยเห็นความส าคัญ
กับโครงการที่เน้นเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ควรน า ปรั ช ญา เศ รษฐ กิ จ
พ อ เ พี ย ง ม า ใ ช้ ใ น ก า ร
ด าเนินงานต่าง ๆ อย่างจริงจัง 

3. ด้านการบริหารคน บุคลากรยังข าดควา มเข้ า ใจ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
ถ่องแท้ 

ให้บุคลากรทุกคนน าปรัชญา
เศรษฐ กิจพอเ พีย ง ไปใช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน 

4. ด้านการประเมินผล มีการแบ่งงานที่ไม่เป็นธรรมใน
การด าเนินงาน 

ควรมีการประเมินผลท่ีบริสุทธิ์
และเป็นธรรม 

 จากตารางท่ี 3 พบว่า บุคลากรผู้ตอบแบบสอบถามปัญหา มีอุปสรรคและข้อเสนอแนะของ
บุคลากรเก่ียวกับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการของเทศบาลใน
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
 ด้านการวางแผน คือ 1) เน้นสร้างความสามัคคีต่อหมู่คณะ เพ่ือให้งานด าเนินไปได้โดยง่าย 
2) ให้ความรู้ ความเข้าใจต่อบุคลากรก่อนด าเนินงานทุกอย่าง 
 ด้านการจัดการองค์การ คือ 1) ควรน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินงานต่าง 
ๆ อย่างจริงจัง 2) เสริมความรู้ให้บุคลากร ชุมชน รู้คุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เสมอ 
 ด้านการบริ หารคน คือ 1 ) ให้ บุคลากรทุ กคนน าปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 2) ผู้บริหารควรเป็นตัวอย่างในการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ด้านการประเมินผล คือ 1) ควรมีรางวัลแก่บุคลากรที่น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน 2) ควรมีการประเมินผลท่ีบริสุทธ์ิและเป็นธรรม 
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แผนภาพท่ี 1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

องค์ความรู้ 
 1) องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 
 ผู้วิจัยน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย “การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
บริหารจัดการของเทศบาลในอ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ” อธิบายได้ว่า 
 ด้านการวางแผน 
 แผนงานที่วางไว้ต้องค านึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สสูงสุด ไม่ใช้
ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง ต้องวิเคราะห์สภาพแวดต่าง ๆ อย่างละเอียด เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลประกอบ

1. การจัดการองค์การ 
- เทศบาลต้องก าหนดกฎระเบียบใน
การปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง  
- กฎระเบียบต้องยึดหลักธรรมาภิบาล 
และความถูกต้อง 
- ต้องมีการบริหารจัดการงบประมาณ
อย่างเหมาะสม เปิดเผย  

2. การวางแผน 
- เทศบาลต้องมีการวางแผนโดย
ค านึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  
- แผนงานของเทศบาลต้องมีความ
ยืดหยุ่น ปรับเปล่ียนได้  
-แผนงานของเทศบาลต้องไม่เอ้ือ
ประโยชน์ให้กับฝ่ายด่ายหนึ่ง 
 

3. การบริหารคน 
- ต้องให้ค าแนะน าเร่ืองการปฏิบัติงาน
กับบุคลากรอยู่เสมอ  
- แผนงานท่ีวางไว้ ต้องค านึงถึง
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนต่อประชาชน 
และชุมชนอยู่เสมอ  
- ต้องมีการพัฒนาบุคลากรอยู่เสมอ 
 

4. การประเมินผล 
- มีการติดตาม ควบคุม ผลการ
ด าเนินงานอยู่เสมอ 
- มีการก าหนดกฏเกณฑ์ในการ
ประเมินผลท่ีชัดเจน 
- เปิดโอกาสให้ชุมชนในพ้ืนท่ีมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบความโปร่งใส  
 

การประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการ

บริหารจัดการของเทศบาลใน
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 
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ในการวางแผน และแผนงานที่วางนั้น ต้องมีความยึดหยุ่น สามารถแก้ไขได้ทันต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ 
เทศบาลต้องไม่เอ้ือผลประโยชน์ให้แก่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง อันจะส่อถึงการทุจริต 
 ด้านการจัดการองค์การ 
 องค์กรต้องมีกฎระเบียบที่ชัดเจนในการด าเนินงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง
และโปร่งใส มีการแบ่งงานให้แก่บุคลากรตามความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล ไม่ให้เกิดก ารเอา
เปรียบกันของบคลากรในองค์กร งบประมาณในโครงการต่าง ๆ ต้องมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน 
สามารถให้ชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบด้วย เพ่ือความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
 ด้านการบริหารคน 
 ผู้บริหารต้องให้ค าแนะน ากับบุคลากรในองค์กรอย่างเสมอ สนับสนุนให้บุคลากรหาความรู้
เพ่ิมเติมอยู่ตลอดเวลาที่มีโอกาส งานที่งานแผนไว้ต้องไม่กระทบกับชุมชนรอบข้าง คือต้องได้รับความ
เห็นชอบจากชุมชนก่อน และควรสร้างความสามัคคีระหว่างเทศบาลกับชุมชน เพ่ือร่วมมือกันแก้ไข
ปัญาที่จะเกิดขึ้นกับชุมชน และร่วมมือกันเพ่ือพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ด้านการประเมินผล 
 ต้องมีการติดตาม ควบคุม ผลการด าเนินงานอยู่ เสมอ เพ่ือให้เกิดความบริสุทธิ์ใจในการ
ท างาน มีการก าหนด มีการก าหนดกฏเกณฑ์ในการประเมินผลท่ีชัดเจน ทุกคนให้การยอมรับ และเป็น
ธรรมกับทุกฝ่าย เปิดโอกาสให้ชุมชนในพ้ืนที่ มีส่วนร่วมในการตรวจสอบความโปร่งใส เพ่ือจะได้เกิ ด
ความสะบายใจกันทั้งสองฝ่าย 
 
 2) องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 

 
 

 
  

P-CRARA MODEl Preparation 
 การเตรียมความพรอ้ม 

Assignment  
การมอบหมาย

งาน 

ภาพท่ี 2 องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 
 

Research 
การค้นคว้าหา

ความรู้ 

Application  
การประยุกต์ 

Consulting 
การให้ค าปรึกษา 

Responsible  
การมีความรับผิดชอบ 
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 จากองค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย อธิบายได้ว่า  
 1. P-Preparation หมายถึง การเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานแต่ละงาน ต้องมีการ
วางแผน และแผนที่วางไว้นั้น ต้องมีความรอบคอบ  
 2. C-Consulting หมายถึง การให้ค าปรึกษา ในงานที่ก าลังด าเนินการอยู่ เสมอ เพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงานมีความรอบรู้ มีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาต่างๆ  
 3. R-Responsible หมายถึง การมีความรับผิดชอบ คือ บุคลากรต้องมีจิตส านึกใน
เรื่องคุณธรรมในการปฏิบัติงานของตน 
 4. A-Assignment หมายถึง การมอบหมายงาน คือ การมอบหมายงานนี้ ผู้บริหารต้องมี
เหตุผล ต้องยึดตามความรู้ ความสามารถของบุคลากรเป็นหลัก  
 5. R-Research หมายถึง การค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม หลังจากการด าเนินงานจนส าเร็จ
แล้ว ต่อมาก็เป็นการเก็บเก่ียวความรู้ และประสบการณ์  
 6. A-Application หมายถึง การประยุกต์ใช้ประสบการณ์ที่ได้รับมาจากการด าเนินงาน 
เพ่ือน ามาประยุกต์ให้เข้ากับงานที่จะต้องท าในอนาคต  
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการ
ของเทศบาลในอ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ” ผู้วิจัยเสนอประเด็นที่ควรน าไปปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ผู้บริหารควรมีนโยบายอบรมเสริมความรู้ให้บุคลากร ชุมชน รู้คุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง อยู่เสมอ น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินงานต่าง ๆ อย่างจริงจัง  
2. ผู้บริหารควรมีนโยบายส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปด้าน การ

ประเมินผล (Evaluating) มากยิ่งขึ้น เพ่ือการประเมินและติดตามผลอย่างมีประสิทธิภาพ  
3. ผู้บริหารควรมีนโยบายในการคัดเลือกบุคลากรเข้าด ารงต าแหน่ง เพ่ือให้สามารถน าหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้อย่างได้ผลดี 
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
1. ผู้บริหารควรมีการอบรมด้านความรู้และการปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แก่ผู้บริหารและบุคลากรขององค์การ เพ่ือความเข้าใจในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างถูกต้อง 

2. ผู้บริหารควรส่งเสริมการเรียนรู้ ปลูกฝังในเรื่องการประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการบริหารจัดการแก่บุคลากรทุกคน 

3. ผู้บริหารควรให้บุคลากรทุกคนน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และ
ผู้บริหารควรเป็นตัวอย่างในการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานขององค์กรประเภทอ่ืน ๆ ที่ มีการ 

น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ เช่น องค์การบริหารส่วนต าบล 
เป็นต้น 

2. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรเพ่ิมตัวแปรอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากตัวแปรในการศึกษาครั้งนี้  เ ช่น 
ลักษณะบุคลิกภาพหรือจิตลักษณะของกลู่มตัวอย่างอ่ืน ๆ ด้วย 

3. ควรมีการศึกษาวิจัยรูปแบบอ่ืนๆ เช่น การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยเชิงคุณภาพแบบ 
เจาะลึก เพ่ือให้เข้าใจถึงวิธีการและกระบวนการต่าง ๆ 
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการโครงการ 
รถไฟรางเบาของเทศบาลนครขอนแก่น* 
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บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน เปรียบเทียบการมีส่วน
ร่วมของประชาชนโดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางพัฒนาการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการโครงการรถไฟรางเบาของเทศบาลนครขอนแก่น โดยใช้
รูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง ปัจจัยส่วนบุคคลมีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่างกัน มีส่วนร่วมแตกต่างกัน  
จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ส่วนเพศต่างกัน มีส่วนร่วมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
ปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ ปัญหาจะติดที่ระบบราชการส่วนกลาง
และ เวทีการมีส่วนร่วมของประชาชนยังมีน้อยอยู่ เม่ือเทียบกับจ านวนประชากร  
ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วม; รถไฟรางเบา; เทศบาลนคร 
 
Abstract 

The objectives of this research were: to study public participation, to 
compare the public participation and to study problems obstacles suggestions and 
development guidelines for public participation in the implementation of the light 
rail transit project of Khon Kaen Municipality. Methodology was the mixed methods: 
The level of public participation, by overall was at moderate level, people with 
different age, education level, occupation and income had different participation. 
Therefore the research hypothesis was accepted. People with different gender had 
not different participation. Therefore rejecting the research hypothesis. Problems and 
obstacles of public participation: problems will stick to the central bureaucracy, The 
participation of the people still little compared to the population.  
Keyword: Participation; Light Rail Transit; Municipality. 
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บทน า 
การมีส่วนร่วม (Participation) เป็นกระบวนการสื่อสารในระบบเปิด ซ่ึงเป็นการสื่อสารสอง

ทางระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน หรือองค์การ ในการด าเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือหลาย
กิจกรรม ซ่ึงการมีส่วนร่วมจะเก่ียวข้องกับกระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเก่ียวข้องในก าร
ด าเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมการด าเนินการ และร่วมรับผลประโยชน์ โดยมีเป้าหมาย
เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกันของกลุ่ม และเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี ความรู้สึกร่วม
รับผิดชอบกับกลุ่มด้วย (สมบัติ นามบุรี, 2562) ซ่ึงกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้ที่
เก่ียวข้องจะต้องจัดท าซ้ าจนประชาชนส่วนใหญ่เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจกรรม หรือมีความคิดเห็น
เป็นทิศทางเดียวกัน ในการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมนั้น จนกระทั่งสามารถแก้ไขปัญหา
โครงสร้างใหญ่ระดับประเทศชาติได้  

ในการแก้ปัญหาโครงสร้างเมืองหลักในภูมิภาคซ่ึงปัจจุบันมีการพัฒนา และเปลี่ยนแปลงการ
ใช้ประโยชน์ที่ ดินอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจร และขนส่งในเมืองหลักของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีจ านวนประชากรสูงสุดของภาค แนวโน้มการขยายตัวของเมืองมีความหนาแน่น
เพ่ิมขึ้น สภาพปัญหาการจราจรมีทั้งเกิดจากโครงข่ายสิ่งอ านวยความสะดวก พฤติกรรมการใช้ถนน 
การให้บริการรถโดยสารสาธารณะ เป็นต้น โดยทางกระทรวงคมนาคมโดยส านักงานนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาจราจรในเมืองใหญ่ในภูมิภาค โดยมี
นโยบายในการแก้ไขปัญหาการจราจรเมืองหลักในภูมิภาค 6 เมือง ได้แก่ เชี ยงใหม่ ขอนแก่น 
นครราชสีมา ภูเก็ต สงขลา และพิษณุโลก (ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร,  2562) 
ซ่ึงจังหวัดขอนแก่น ผู้บริหารจังหวัด องค์กรปกครองท้องถิ่น หน่วยราชการ เอกชน และฝ่าย
การศึกษาได้มีการสานเสวนาพูดคุยกันเรื่อยมา จนกระทั่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ ง 5 เทศบาล 
คือ เทศบาลนครขอนแก่น ต าบลเมืองเก่า ต าบลท่าพระ ต าบลเมืองศิลา และต าบลส าราญได้ลงทุนจด
ทะเบียนจัดต้ังบริษัท ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 โดยการอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทย 
ในนามบริษัทขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จ ากัด เพ่ือให้การด าเนินงานสามารถขับเคลื่อนอ ย่างเป็น
รูปธรรมด้วยหลักประชารัฐตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ท้องถิ่นได้รับประโยชน์สูงสุด ลดความเสี่ยง
ของการลงทุน เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้แก่ท้องถิ่น (กรุงเทพธุรกิจ, 2561) 

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในกา ร
ด าเนินการโครงการรถไฟรางเบาของเทศบาลนครขอนแก่นว่าท าไมจังหวัดขอนแก่น จึงสามารถสร้าง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วนได้ส าเร็จ ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน เปรียบเทียบ
การมีส่วนร่วมของประชาชน และศึกษาปัญหา อุปสรรค แนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการด าเนินการโครงการฯ เพ่ือจะได้ทราบถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า มีความรู้ความเข้าใจ 
ในการใช้สิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการโครงการรถไฟรางเบาของ

เทศบาลนครขอนแก่น 
2. เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการโครงการรถไฟรางเบาของ

เทศบาลนครขอนแก่น โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและแนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ด าเนินการโครงการรถไฟรางเบาของเทศบาลนครขอนแก่น 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

รูปแบบการวิจัยเป็นแบบผสานวิธี ซ่ึงเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ก าหนดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการด าเนินการโครงการรถไฟรางเบาของเทศบาลนครขอนแก่น(ข้อมูลจากส านักทะเบียน
ท้องถิ่นเทศบาลนครขอนแก่น, 2561)  จ านวน 172,759  คน สุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโร่ยามาเน่ 
(Yamane Taro, 1967) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 399 คน เก็บข้อมูลด้วยการแจกแบบสอบถาม (ชุติ
ระ ระบอบ และคณะ, 2552) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เพ่ือหาค่าความถี่  ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแปรปรวนค่าที ( t-test) ค่าเอฟ (F-test) ส่วน
การวิจัยเชิงคุณภาพ ก าหนดผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 12 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เก็บข้อมูล
ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา (พระครูสังฆรักษ์
เกียรติศักด์ิ กิตฺติปัญฺโญ, 2557) 

 
ผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการโครงการรถไฟราง
เบาของเทศบาลนครขอนแก่น 
ตารางท่ี 1. ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการ  
      โครงการรถไฟรางเบาของเทศบาลนครขอนแก่น โดยภาพรวม 

(n=399) 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการโครงการ
รถไฟรางเบาของเทศบาลนครขอนแก่น 

ระดับการมีส่วนร่วม 

 S.D. แปลผล 
1. ด้านการตัดสินใจ 3.52 0.633 มาก 
2. ด้านการปฏิบัติการ 3.18 0.513 ปานกลาง 
3. ด้านการรับผลประโยชน์ 3.08 0.562 ปานกลาง 
4. ด้านการติดตามและประเมินผล 2.87 0.616 ปานกลาง 
รวม 3.16 0.471 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 1 พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการโครงการรถไฟรางเบาของ
เทศบาลนครขอนแก่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (   = 3.16 , S.D. = 0.471 ) เม่ือจ าแนก
เป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วม ด้านการ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  ( = 3.52 , S.D. = 
0.633) อยู่ในระดับมาก ด้านการมีส่วนร่วมในการร่วมปฏิบัติการ  (   = 3.18 , S.D. = 0.513 ) ด้าน
การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์  ( = 3.08 , S.D. = 0.562 ) ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและ
ประเมินผล (  = 2.87, S.D. = 0.615) ทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ 

2. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการโครงการรถไฟราง
เบาของเทศบาลนครขอนแก่น จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ตารางท่ี 2  ผลสรุปโดยรวมการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการโครงการ  
              รถไฟรางเบาของเทศบาลนครขอนแก่น จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 (n=399) 

ปัจจัยส่วนบุคคล ค่า t ค่า F Sig. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

เพศ 1.172  0.242 -  
อายุ  5.681** 0.000  - 
ระดับการศึกษา  4.235** 0.001  - 
อาชีพ  3.738** 0.003  - 
รายได้  5.271** 0.000  - 

จากตารางท่ี 2 ผลสรุปโดยรวมการเปรียบเทียบ พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วม
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

ส่วนประชาชนที่มีอายุ ระดับการศึกษาชั้นสูงสุด อาชีพ รายได้ต่างกัน มีส่วนร่วมโดยภาพรวม
แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
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3. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการ
โครงการรถไฟรางเบาของเทศบาลนครขอนแก่น จ าแนกตามรายด้าน  
ตารางท่ี 3 ปัญหา อุปสรรคเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการโครงการรถไฟราง 
              เบาของเทศบาลนครขอนแก่น 

(n=399) 
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ด้านการตัดสินใจ   ปัญห า ส่ วน ให ญ่ จ ะ ติด ที่ ร ะบ บ
ราชการส่วนกลาง และการตัดสินใจ
ส่วนใหญ่อยู่ที่ผู้บ ริหารโครงการฯ 
ประชาชนจึงเป็นเพียงผู้รับฟังความ
คิดเห็นและเสนอปัญหา 

ควรจั ด เว ที รั บ ฟัง คิด เห็ น เ พ่ือ ที่
ประชาชนจะได้ มีส่วนร่วมในกา ร
ตั ด สิ น ใ จ ม า ก ก ว่ า นี้ แ ล ะ น า
ข้อเสนอแนะไปพัฒนาโครงการ. 

ด้านการปฏิบัติการ ด้านการร่วมปฏิบัติน้อยอยู่เม่ือเทียบ
กับจ านวนประชากรในเทศบาล 

ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนเพ่ิม
มากขึ้นในสิ่งที่ป ระชาชนจะมีส่วน
ร่วมในการร่วมปฏิบัติกับโครงการได้
อย่างไร 

ด้านการรับ
ผลประโยชน์    

ด้านการรับผลประโยชน์น้อยอยู่ เม่ือ
เที ย บ กั บจ า น วน ปร ะช า ก ร ใ น
เทศบาลและประชา ชนบา งส่ วน
กั ง ว ล ปั ญ ห า ผ ล ก ร ะ ท บ ด้ า น
สิ่งแวดล้อมจากโครงการฯ 

ควร เพ่ิมการ มีส่ วนร่ วมในกา รรั บ
ผลประโยชน์แก่ประชาชนมากขึ้น 

ด้านการติดตาม
และประเมินผล 

เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตาม
ข้อมูลข่าวสารมาตลอด แต่ติดปัญหา
อยู่ที่ ระบบรา ชกา ร  กา รติดตา ม
ประเมินผลน้อยอยู่ 

เม่ือจัดเวที ประชาคมแล้วควรแจ้ ง
ข้อมูลถึงผลของการด าเนินการให้
ประชาชนในชุมชนได้เข้าถึงข้อมูลให้
ทั่วถึงจะได้มีส่วนร่วมในการติดตาม
และประเมินผล 

จากตารางท่ี 3 พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการโครงการรถไฟรางเบา
ของเทศบาลนครขอนแก่น ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

ด้านการตัดสินใจ คือ ควรจัดเวทีรับฟังคิดเห็นเพ่ือที่ประชาชนจะได้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจมากกว่านี้และน าข้อเสนอแนะไปพัฒนาโครงการ. 

ด้านการปฏิบัติการ คือ ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนเพ่ิมมากขึ้นในสิ่งที่ประชาชนจะมีส่วน
ร่วมในการร่วมปฏิบัติกับโครงการได้อย่างไร 
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ด้านการรับผลประโยชน์ คือ ควรเพ่ิมการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์แก่ประชาชนมาก
ขึ้น 

ด้านการติดตามและประเมินผล คือ เม่ือจัดเวทีประชาคมแล้วควรแจ้งข้อมูลถึงผลของการ
ด าเนินการให้ประชาชนในชุมชนได้เข้าถึงข้อมูลให้ทั่วถึงจะได้มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการโครงการรถไฟรางเบาของเทศบาลนคร
ขอนแก่น โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระกิตติชัย ปญฺญาธโร, 
(2557) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
บริหารส่วนต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก” ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

2. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการโครงการรถไฟรางเบา
ของเทศบาลนครขอนแก่น จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ประชาชนที่มีอายุ การศึกษา อาชีพ
และรายได้ โดยภาพรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระ
มหาประกาศิต สิริเมโธ, (2556) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านคลองใหม่ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม” ผลการวิจัยพบว่า 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง อภิปรายได้ว่า  การมี
ส่วนร่วมในการร่วมปฏิบัติ แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พระครูวินัยธรสุธินันท์ กนฺตวีโร, (2556) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้ า
เสียของชุมชนคลอง 5 อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีเพศที่แตกต่าง
กัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้ า เสียของชุมชนคลอง 5  อ าเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี แตกต่างกัน 
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องค์ความรู้ 
1. องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 
ผู้วิจัยน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
จากองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการ

โครงการรถไฟรางเบาของเทศบาลนครขอนแก่น ดังนี้ 
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  ประชาชนทุกภาคส่วน ได้แก่ เทศบาล ผู้น าชุมชน 

ผู้โดยสาร ผู้ใช้เส้นทาง นักเรียนนักศึกษา ผู้ประกอบการขนส่ง ต ารวจจราจร สื่อมวลชน เป็นต้น ต้อง
มีบทบาทในการเข้าร่วมประชุมเวทีน าเสนอปัญหา และความต้องการของประชาชน ให้ประชาชนทุก
ภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการน าเสนอทางเลือกเก่ียวกับการด าเนินโครงการฯ และ
การช่วยวางแผนเพ่ือแก้ไขปัญหาระยะยาว 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการโครงการรถไฟ
รางเบาของเทศบาลนครขอนแก่น 

2. ด้านการมีส่วนร่วมในการร่วมปฏิบัติการ    
- การสร้างความร่วมมือให้ประชาชนหันมาใช้
ระบบขนส่งสาธารณะ 
- ตัวแทนชุมชนช่วยกันท าความเข้าใจกับผู้ที่
ยังไม่ทราบข้อมูลเก่ียวกับโครงการ 
- เข้าร่วมเวทีประชาคมที่ทางเทศบาลจัดขึ้น
และร่วมน าเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา  

3 .  ด้ านการมี ส่ วนร่ วม ในการรั บ
ผลประโยชน์ 
- ประชาชนมีส่วนร่วมในการใช้บริการระบบ
ขนส่งสาธารณะของทางเทศบาล 
- ประชาชนมีส่วนร่วมในการลงทุนกับทาง
โครงการ 
- การท า TOD จะท าให้มีการสร้างรายได้แก่
ประชาชน สร้างความน่าอยู่ให้กับเมือง 

4. ด้านการมี ส่วนร่วมในการติดตามและ
ประเมินผล 
- การท าแบบสอบถามประเมินผลเก็บข้อมูล
จากประชาชนเก่ียวกับโครงการฯ 
 - การติดตามประเมินผลจะมีทั้ งก่ อนมี
โครงการ ขณะก าลังก่อสร้าง และหลังสร้าง
สร้างไปแล้ว 
- การติดตามประเมินผลผ่านช่ องทางอ่ืน  ๆ
โดยเฉพาะทาง social network  

1. ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ   
- การเสนอปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน 
- ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ 
- การน าเสนอทางเลือกเก่ียวกับการด าเนิน
โครงการ 
- การช่วยวางแผนเพ่ือแก้ไขปัญหาระยะยาว 
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ด้านการมีส่วนร่วมในการร่วมปฏิบัติการ เทศบาลจะต้องประชาสัมพันธ์ผลประโยชน์ที่ก าลัง
จะเกิดขึ้นแก่ประชาชน เน้นสร้างการมีส่วนร่วม สร้างความร่วมมือให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่ง
สาธารณะให้มากขึ้น ให้ตัวแทนชุมชนช่วยกันท าความเข้าใจกับผู้ที่ยังไม่ทราบข้อมูลเก่ียวกับโครงการฯ 
และเข้าร่วมเวทีประชาคม น าเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหากับทางเทศบาล หรือผู้บริหารโครงการฯ 

ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ประชาชนมีส่วนร่วมในการได้ใช้บริการระบบ
ขนส่งสาธารณะของทางเทศบาลซ่ึงเป็นประโยชน์ในการเดินทางโดยตรง ยังได้มีส่วนร่วมในการลงทุน
กับทางโครงการฯ การท า TOD ซ่ึงจะท าให้มีการสร้างรายได้แก่ประชาชน เป็นผลประโยชน์ของ
ประชาชนที่ก าลังจะเกิดขึ้น อีกทั้งสร้างความน่าอยู่ให้กับเมืองในอนาคต 

ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล  ประชาชนได้มีส่ วนร่วมในการท า
แบบสอบถามประเมินผล เพ่ือเก็บเป็นข้อมูลในการประชุมเวทีประชาคมที่ทางเทศบาลและผู้บริหาร
โครงการฯได้จัดขึ้น ส่วนการติดตามประเมินผลจะมีทั้งก่อนด าเนินการ ขณะก า ลังด าเนินการ และ
หลังจากด าเนินการแล้ว จะมีการติดตามประเมินผลผ่านช่องทางอ่ืนๆโดยเฉพาะทาง social network 
อาทิทาง Facebook อย่างต่อเนื่อง 
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2. องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 
 
 
Kษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบขอนแก่นโมเดล ( The Public Participation of 

Khon Kaen Model) ทฤษฎีการมีส่วนร่วม 4 ด้าน (4P) ได้แก่ 
1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (P-Participation in decision making)   
2) การมีส่วนร่วมในการร่วมปฏิบัติการ (P-Participation in the engagement)   
3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (P-Participation in receiving benefits)   
4) กา รมีส่วน ร่วมในการติดตามและประเ มินผล  (P-Participation in the project 

evaluation)  
และกลไกซ่ึงเป็นส่วนส าคัญ 3 ประการ ที่จะขาดไม่ได้ ในการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของ

โครงการรถไฟรางเบาของเทศบาลนครขอนแก่น ทั้ง 4 ด้าน คือ  
1) ความรู้ (Knowledge) การให้ความรู้  ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนเป็นสิ่งส าคัญมาก 

หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการท าการศึกษาวิจัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เริ่มต้นท าการศึกษา

Knowledge 

2. ความรู้ 

People 

3. ผู้ปฏิบัติ 

   4P 

Participation in decision 
making  = ตัดสินใจ 

Participation in the 
engagement  = ร่วมท า 

 

Participation in receiving 
benefits = รับประโยชน์ 

 

Participation in the project 
evaluation  = ติดตาม 
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วิจัยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม ประโยชน์ที่จะได้รับของโครงการ และ
น าความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยมาถ่ายทอดให้กับประชาชนได้รับรู้ด้วย   

2) อ านาจ หรือ อ านาจรัฐ (State power) อ านาจรัฐในการสั่งการ ระบบราชการท้ัง
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นจะต้องร่วมมือให้การสนับสนุนทั้งในเรื่องของนโยบาย และ
งบประมาณ ออกกฎหมายในการจัดต้ังบริษัทท้ัง 5 เทศบาลให้เกิดการด าเนินโครงการ  

3) ผู้ปฏิบัติ หรือ ประชาชน (People) ประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นทุกๆ ภาคส่วน ได้แก่ 
ประชาชนผู้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะทั่วไป นักเรียนนักศึกษา ผู้ประกอบการขนส่ง ข้าราชการ 
สื่อมวลชน นักธุรกิจ ฯลฯ จะต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ เริ่มต้ังแต่การเข้าร่วมเวทีประชุม
สานเสวนา ซ่ึงประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา ข้อแนะน าในการตัดสินใจมาตลอด และ
ผู้เก่ียวข้องได้น าข้อมูลที่ได้มาเป็นฐานข้อมูลในการด าเนินโครงการ  

สรุปได้ว่า ประชาชนในจังหวัดขอนแก่นทุกภาคส่วน ได้มีการจัดประชุมสานเสวนาโครงการ
รถไฟรางเบาในหลายๆ ครั้ง เป็นเวลายาวนานหลายปี จนเกิดเป็นกระบวนการท าซ้ าๆ ในเรื่องการ
สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้ง 4 ด้าน (4P) จนสามารถสร้างความเข้าใจ สร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในจังหวัดขอนแก่นทุกภาคส่วนให้มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันได้ จนเกิดเป็นภาพ
ของ “ขอนแก่นโมเดล” (Khon Kaen Model) ขึ้นมา 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) มีนโยบายส่งเสริมให้มีการท าประชาพิจารณ์ในการจัดการ โดยอาจจะด าเนินโดยการ

ประชุมร่วมกับประชาชนในชุมชนทั้ง 95 ชุมชนของเทศบาล โดยส่งเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ส ารวจความ
คิดเห็นของประชาชน เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์จัดท าแผนด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมและ
ตรงเป้าหมาย 

2) มีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนเขตชุมชนของพ้ืนที่ในการด าเนินงานโครงการรถไฟฟ้าราง
เบาเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการในรูปแบบของกิจกรรมที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมโดยตรงใน
การเสนอแนะ แก้ไข้ปัญหาในรูปแบบของโครงการ 

3) มีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการแก้ไขผลด าเนินงานที่ไม่มีผล
ตรงเป้า หรือไม่ส าเร็จจากการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ เพ่ือวางแผนในการจัดการให้ตรงจุดอย่าง
จริงจัง และถูกต้องตรงกับวัตถุประสงค์ของการด าเนินการ 

2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
1) ผู้บริหารโครงการ และเจ้าหน้าที่ของทางเทศบาลควรที่จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใน

พ้ืนที่รับรู้ และรับทราบถึงวัตถุประสงค์ของการด าเนินโครงการรถไฟรางเบา แผน หรือขั้นตอนในการ
บริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยประชาชนสามารถเสนอโครงการให้กับผู้บริหารโครงการฯ 
เพ่ือพิจารณาก าหนดแผนในการด าเนินการของโครงการฯ 
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2) ผู้บริหารโครงการ หรือเจ้าหน้าที่ของทางเทศบาล ควรด าเนินงานอย่างจริงจังต่อเนื่อง 
และด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของโครงการตามที่ได้มีประชุมประชาคม และจัดกิจกรรมให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับการด าเนินโครงการฯ ควรเพ่ิมการจัดการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในการแก้ไขปัญหา และน าเสนอความคิดเห็นประชาชนให้กระจายไปทุกๆ ชุมชนอย่างทั่วถึง เพ่ือ
สร้างการมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการฯ ให้เกิดขึ้นในชุมชนของตนเอง 

3) ผู้บริหารโครงการควรให้ความส าคัญกับการบริหารโครงการด้วยความโปร่งใส สร้าง
ความรู้สึกในการมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของโครงการแก่ประชาชน ซ่ึงจะเป็นกลไกที่ส า คัญประการ
หนึ่งในการด าเนินโครงการฯร่วมกับประชาชน 

3. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้ง ต่อไป 
1) ควรท าการศึกษางานวิจัยที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการด าเนินการโครงการใน

โครงการอ่ืนๆ 
2) ควรศึกษางานวิจัยในแนวการส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหามลภาวะ

สิ่งแวดล้อมด้วย โดยไม่ปล่อยให้ผู้บริหารโครงการแก้ไขปัญหาอยู่ฝ่ายเดียวโดยประชาชนไม่ให้ความ
สนใจ 

3) ควรท าการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวกับการบริหารจัดการระบบขนส่งสาธารณะ เพ่ือเพ่ิมการ
สร้างการมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการฯ และให้ผลด าเนินงานเป็นที่ประจักษ์ 

4) ควรน าผลการวิจัยที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในโครงการ เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย
ของโครงการต่อไปในอนาคต 
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การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน 
อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ* 

ADMINISTRATION IN ACCORDANCE WITH DHAMMADHIPATEYYA OF 
THE DUN SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION, 

KANTHARAROM DISTRICT OF SRISAKET PROVINCE . 
พระมหาอัคพล ญาณธีโร (ทองอินทร์)  

PhramahaAkapon Yanatheero (Thongin)  
E-mail: kkk123_2555@hotmail.com 

บทคัดย่อ 
บทความนี้ เพ่ือศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย  เปรียบเทียบความคิดเห็น, 

ศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะโดยใช้รูปแบบการวิจัยเป็นแบบผสานวิธี พบว่าการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาธิปไตย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ปัจจัยส่วนบุคคลต่างมีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ปัญหาและอุปสรรค คือ การพัฒนาระบบคมนาคมและ
ระบบขนส่งไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ การปรับปรุงและซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคค่อนข้างช้า   
ข้อเสนอแนะ คือ ควรพัฒนาระบบโครงสร้าง พ้ืนฐานด้าน ถนน ระบบสาธา รณูปโภค ไฟฟ้า 
การเกษตร  
ค าส าคัญ : การบริหารงาน; หลักธรรมาธิปไตย; องค์การบริหารส่วนต าบล 
 
Abstract 

This article were study the administration in accordance with 
Dhammadhipateyya, compare the opinion and study problems, obstacles and 
suggestions. Using mixed methods. Findings were the administration according to the 
principles of Dhammadhipateyya were at the highest level.  Base on different gender, 
age, education level, status, occupation and monthly income did not have different 
opinions, rejecting the research hypothesis.  Problems and obstacles were that road 
construction and transportation system were not covered all areas therefore should 
be infrastructure development of roads, public utility systems, and electricity  

 Keywords: Administration, Dhammadhipateyya, Sub-district Administrative Organization 
 
 
 

                                                                 
* Received March 12, 2020; Revised April 8, 2020; Accepted April 10, 2020 

Book.indd   401 29/4/2563   21:06:57



402 การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม ปี 2563
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563

402: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

บทน า 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 78 บัญญัติไว้ว่า รัฐพ่ึง ส่งเสริมให้

ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ การ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโ ยบาย
การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมท้ังการ
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐทุกระดับ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองเพ่ือพิทักษ์รักษาไว้ซ่ึงชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ (ราชกิจจานุเบกษา, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, 2560) 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น 6 ด้าน คือการจัด
ระเบียบชุมชน ผังเมือง สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย พัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็ง 
ความม่ันคงทางอาชีพและรายได้การบริการโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
การบริหารจัดการ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาการศึกษาทั้งในและ
นอกระบบอย่างทั่วถึง การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน การสร้างระบบ
การบริหารจัดการที่ดี (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย, 2556) 

สังคมไทยมองว่าการบริหารงานที่เหมาะสมที่จะน ามาใช้ในสังคมไทยในฐานะที่สังคมไทยที่มี
ประชากรส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา จึงควรน าหลักธรรมาธิปไตย มาบริหารการสร้างบ้านเมือง
ให้มีลักษณะที่เป็นธรรม จึงมีความส าคัญยิ่งส าหรับการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในยุคนี้ 
อย่างไรก็ตามสถานการณ์ปัจจุบันมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้ามา
ปรับใช้กับการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  

ดังนั้น ผู้วิจัยมีความประสงค์ที่ศึกษาเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือที่จะได้น ามาใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุง แก้ไข และส่งเสริมการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบล ที่สามารถเอ้ือประโยชน์ต่อผู้
ที่สนใจต่อสังคม และประเทศชาติในอนาคตต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอ
กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ  

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  

3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
รูปแบบการวิจัยเป็นแบบผสานวิธี ซ่ึงเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ก าหนดประชาชนที่มีอายุ 18 ปี 

ขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในองค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ซ่ึงมีจ านวน 
3,526 คน (องค์การบริหารส่วนต าบลดูน, 2561) สุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโร่ยามาเน่ (Yamane 
Taro, 1967) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 360 คน เก็บข้อมูลด้วยการแจกแบบสอบถาม และวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เพ่ือหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบความแปรปรวนค่าที (t-test) ค่าเอฟ (F-test) ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ ก าหนดผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ จ านวน 12 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา (พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักด์ิ กิตติปัญโญ, 2557) 

 
ผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นในการการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงาน  
   ตามหลักธรรมาธิปไตย ขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะ 
   เกษ โดยภาพรวม 

(n=360) 
การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย ระดับความคิดเห็นของประชาชน 

x̅ S.D. แปลผล 
ด้านปัญญพละ 4.69 0.329 มากที่สุด 
ด้านวิริยพละ 4.55 0.336 มากที่สุด 
ด้านอนวัชชพละ 4.54 0.411 มากที่สุด 
ด้านสังคหพละ 4.61 0.424 มากที่สุด 
ภาพรวม 4.60 0.227 มากท่ีสุด 

จากตารางที่ 1 พบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.60 , S.D. = 
0.272) เม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน เม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า 
อยู่ในระดับมากสุดทุกด้าน คือ ด้านปัญญาพละ ด้านสังคหพละ ด้านวิริยพละ ด้านอนวัชชพละ  
ทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด 

2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
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  ตารางท่ี 2 ผลสรุปโดยรวมการเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหาร   
 ส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

 
t-test 

 
F-test 

 
 Sig. 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

เพศ 0.192  0.942   
อายุ  0.609 0.693   
ระดับการศึกษา  2.510 0.059   
สถานภาพ  0.707 0.494   
อาชีพ  0.627 0.679   
รายได้ต่อเดือน  0.328 0.859   

จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบ พบว่าบุคลากรที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ 
อาชีพ รายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การ
บริหารส่วนต าบลไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย  

3. ปัญหา อุปสรรค การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ  
ตารางท่ี 3  ปัญหา อุปสรรค การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย ขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน  
  อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 
การบริหารงาน ฯ ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ด้านเศรษฐกิจ ไ ม่ มี ส่ ง เ ส ริ ม  สิ น ค้ า ให้ เ ป็ น

ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นที่รู้จัก  
ควรส่ งเสริ มให้มีสิน ค้า ผลิ ตภัณฑ์ 
และสินค้าท้องถิ่นเป็นที่รู้จัก 

ด้านพัฒนาสังคม ไม่มีการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ทางระบายน้ า ถนนเสียหายบ่อย  

ต้องมีการพัฒนาระบบอุปโภคบริโภค 
ตลอดเวลา ให้ทั่วถึงทุก 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ไม่มีบุคลากรที่ฝึกอาชีพในพ้ืนที่
เพ่ือมาพัฒนาเป็นอาชีพเสริม 

ควรมีบุคลากรแนะน า การฝึกอาชีพ
เสริมหรือรายได้ 

ด้านบริ ห าร จัดกา ร
บ้านเมือง 

กา รปรั บปรุ ง ซ่ อมแซมระบบ
สาธารณูปโภคเป็นไปอย่างล่าช้า 

ควรมีการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
สาธารณูปโภคทันทีท่ีได้รับแจ้ง 

ด้านสุขอนามัย ไม่ มีมาตรการหรื อกฎหมา ย ท่ี
เด็ดขาดเก่ียวกับการเผาขยะ 

ควร มีมา ตรกา รหรื อกฎหมา ย ท่ี
เด็ดขาดเก่ียวกับการเผาขยะ 

ด้านภูมิปัญญาท้องถ่ิน อบต.ไม่มีบุคลากรที่ฝึกอาชีพให้
ประชาชนในพ้ืนที่ได้มีอาชีพเสริม  

อบต.ควรบุ คลา กรที่ ฝึ กอา ชีพให้
ประชาชนในพ้ืนที่ได้มีอาชีพเสริม 

ด้านส่ิงแวดล้อม ขาดการ การอนุรักษ์ การดูแล
รักษา ทรัพยากรธรรมชาติ 

ควรมีงบประมาณท่ีสนับสนุนกา ร
อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ 
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 จากตารางที่ 3 พบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 

ด้านเศรษฐกิจ คือ ควรส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดท าภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาสินค้า
ให้เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นที่รู้จักในตลาด และเป็นที่ยอมรับ พัตนาเศรษฐกิจของชุมชน 

ด้านพัฒนาสังคม คือ พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ถนน ระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า
ในเขตเมือง หรือเขตชุมชนก่อน 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน คือ ให้มีบุคลากรแนะน า การฝึกอาชีพเสริมหรือรายได้ให้แก่ชุมชน 
รวมทั้ง การส่งเสริมให้ประชาชนได้ไปศึกษาดูงาน 

ด้านบริหารจัดการบ้านเมือง คือ พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร ถนน คลอง
ส่งน้ า แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร ให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 

 ด้านสุขอนามัย คือ ส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่ร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ไม่
ท าลายป่าไม้ ไม่เผาป่า 

ด้านสุขอนามัย คือ ท าการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน ให้มีน้ า อุปโภคบริโภคที่สะอาดมีใช้
ตลอดเวลา ให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 

ด้านภูมิปัญญาท้องถ่ิน คือ อบต. ควรมีบุคลากรที่ฝึกอาชีพให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้มีอาชีพ
เสริม รวมถึงการส่งเสริมการสร้างสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือมาพัฒนาเป็นอาชีพเสริมในชุมชน 

ด้านส่ิงแวดล้อม คือ ต้องมีงบประมาณสนับสนุน ให้มีการส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่น การบูรณปฏิสังขรณ์ วัดวาอาราม แหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุของ แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ 
ของชุมชน 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ 
จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้มีการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยอยู่แ ล้ว 
จึงท าให้เกณฑ์การประเมินผลอยู่ในระดับมากที่สุด ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนพงษ์ คงศิลป์
ทรัพย์, (2555) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงเดือย อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย” ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเดือย อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิสมัย หมกทอง, (2555) ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของ ส านักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ” ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของ
บุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวม พบว่า ประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
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สถานภาพ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตย
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ นวรัตน์ เทพประดิษฐ์, (2553) ได้วิจัยเรื่อง “ความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริ หารส่วนต าบลมะมุ 
อ าเภอกระบุรี จังหวัดระนอง” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษาที่ ต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
 
องค์ความรู้ 

1) องค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย 
ผู้วิจัยน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 

1. เศรษฐกิจ  
- จัดให้มีตลาดถนนคนเดิน
เพ่ือให้ประชาชนน าสินค้า
มาจ าหน่ายไม่ว่าจะเป็น
ผลผลิตทางด้านเกษตร 

2. พัฒนาสังคม  
จัดให้มีการส่งเสริมอาชีพเรา
เน้นการพัฒนาตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงตาม
ศักยภาพชุมชนการสร้าง
อาชีพและเพ่ิมรายได้ ในการ
เพ่ิมรายได้เพ่ิมมูลค่าสินค้า 

4. โครงสร้างพื้นฐาน  
 จัดให้มีและปรับปรุงถนน
หนทางในเขตพ้ืนที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลให้สามารถใช้
ในการสัญจรไปมาได้
โดยสะดวกในทุกฤดูกาล 

4. การบริหารบ้านเมือง  
 ผู้บริหารต้องมีคุณธรรมต้องมี
หลักธรรมาธิปไตยคือหลัก
ความถูกต้องความเสมอภาคไม่
ยึดผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่ต้ัง 
ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ต้ัง
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหาร 

5. สุขอนามัย การร่วมกับภาคี
เครือข่าย งบประมาณด้านสุขภาพให้
เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชนความพร้อมของชุมชน คือ 
การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถ่ิน
ขององค์กรภาคประชาชนและ
ประชาชนทั่วไป 

6. ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
การอนุรักษ์ถ่ายทอดส่งเสริม
วัฒนธรรมมีการสนับสนุน
กลุ่มอาชีพและการจัด
โครงการกิจกรรมต่างๆ เปน็
ประจ าทุกปี 

7. ส่ิงแวดล้อม  
 ปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้มี
จิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและรณรงค์
การปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ 
พร้อมสร้างนิสัยให้คนในชุมชนให้
มีจิตส านึกร่วมกันในการรักษา
ความสะอาด 

การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 

พันธกิจ 7 ด้าน 
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จากความรู้จากการวิจัย “การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ” ที่พึงประสงค์ ดังนี้ 

ด้านเศรษฐกิจ จัดให้มีตลาดถนนคนเดินเพ่ือให้ประชาชนน าสินค้ามาจ าหน่ายไม่ว่าจะ
เป็นผลผลิตทางด้านเกษตร 

ด้านพัฒนาสังคม จัดให้มีการส่งเสริมอาชีพเราเน้นการพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ตามศักยภาพชุมชนการสร้างอาชีพและเพ่ิมรายได้ ในการเพ่ิมรายได้เพ่ิมมูลค่าสินค้า  

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จัดให้มีและปรับปรุงถนนหนทางในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้สามารถใช้ในการสัญจรไปมาได้โดยสะดวกในทุกฤดูกาล 

ด้านการบริหารบ้านเมืองผู้บริหารต้องมีคุณธรรมต้องมีหลักธรรมาธิปไตยคือหลักความ
ถูกต้องความเสมอภาคไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่ต้ัง ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ ต้ังให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการบริหาร 

ด้านสุขอนามัย ความพร้อมขององค์การ คือการร่วมกับภาคีเครือข่าย งบประมาณด้าน
สุขภาพให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ความพร้อมของชุมชน คือ การมีส่วนร่วมทางการ
เมืองท้องถิ่นขององค์กรภาคประชาชนและประชาชนทั่วไป 

ด้านภูมิปัญญาท้องถ่ิน ข้อมูลทางวัฒนธรรมท้องถิ่นยังไม่มีการจดบันทึกองค์ความรู้ มี
เพียงการบอกเล่าและการสาธิตโดยอาศัยการจดจ าท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการสูญหาย  

ด้านส่ิงแวดล้อม ปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และรณรงค์การปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ พร้อมสร้างนิสัยให้คนในชุมชนให้มีจิตส านึกร่วมกันใน
การรักษาความสะอาด 

2) องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากงานวิจัย  

 
ภาพ 2 องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 

Administration 
การบริหารงาน 

 
 

Righteousness              
ธรรมาธิปไตย 

 
 
 

People 
ประชาชน 

PE 4           
พละ 4 

Personnel 
บุคคลากร 
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องค์ความรู้จากการสังเคราะห์งานวิจัย “การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ” สรุปได้ว่า 

ARPPP. MODEL เป็นปัจจัยส าคัญคือ ARPPP. ประกอบไปด้วย ดังนี้ 
Administration คือ การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนต าบล

ดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 
Righteousness คือ หลักธรรมาธิปไตย พันธกิจ 7 ส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ, ด้าน

การวางแผน, ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม, ด้านการบริหารส่วนต าบล, ด้านสุขอนามัยคุณภาพ
ชีวิต, ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ความถูกต้อง, ความชอบธรรม, ความมีธรรมะ, ความตรงไปตรงมา  

People ประชาชน คือ ประชาชนพึงพอใจในการบริหารงานและประชาชนได้รับประโยชน์
จากการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 

PE คือ พละ 4 (ธรรมอันเป็นก าลัง, ธรรมอันเป็นพลังท าให้ด าเนินชีวิตด้วยความม่ันใจ ไม่
หวั่นต่อภัยทุกอย่าง ได้แก่ ก าลังปัญญา, (ความฉลาด), ก าลังความเพียร, (ความขยัน), ก าลัง สุจริต 
(การกระท าที่ไม่มีโทษ), ก าลังการสงเคราะห์ (การยึดเหนี่ยวน้ าใจคนและประสานหมู่ชนไว้ในสามัคคี) 

Personnel บุคคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะ
เกษ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริ หารส่วน
ต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ” ผู้วิจัยเสนอประเด็นที่ควรน าไปปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ควร มีการก า หนดนโยบายอย่ างเป็น รูปธรรมมีการฝึกอบรม สัมมนาเ พ่ือพัฒนา

ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของประชาชนทางสาขาวิชาชีพ  
2. ควรศึกษาการบริหารงานส่วนต าบลจัดการอบรมเก่ียวกับหลักธรรมมาธิปไตย เพ่ือ

เปรียบเทียบความแตกต่าง หรือความสอดคลองกันในระดับของการบริหาร 
3. ควรมีนโยบายและการวางแผนในการมอบหมายงานให้กับผู้ปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและ

ควรสร้างการท างานให้เป็นทีมไม่ใช่เพราะคนใดคนหนึ่ง 
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
1. ควรใช้มาตรฐานเดียวกับในการปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งนี้ เพ่ือไม่ให้เกิดความ

ล าเอียงและเกิดความยุติธรรมในการปฏิบัติงาน  
2. ควรส่งเสริมการพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน ให้ความรู้ และทักษะการปฏิบัติงา น 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อการน าไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
3. องค์การบริหารส่วนต าบลเข้ามามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเก่ียวกับศาสนาโดยการ

สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมอย่างเต็มที่เพ่ือเป็นการรักษาขบธรรมเนียมประเพณี 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาเก่ียวกับรูปแบบการให้บริการต่อประชาชนตามหลักธรรมาธิปไตย ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 
2. ควรศึกษาเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาธิปไตย ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 
3. ควรศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การบริหา รส่วนต าบลดูน อ าเภอ

กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 
4. ควรศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในด้านที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานของ

องค์การบริหารส่วนต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 
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ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง 
อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี* 

EFFIICIENCY OF SAFETY ADMINISTRATION OF DILANG SUBDISTRICT, 
PATTANANIKOM DISTRICT, LOBBURI PROVINCE 

พระศิวากร เตชปญฺโญ (วันทา) 
Phra Siwakorn Dechapanyo  (Wanta)  

E-mail: siwakorn0919970708@gmail.com 
บทคัดย่อ 
 บทความนี้ เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็น เปรียบ เทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อ
ประสิทธิภาพการบริ หารงา นด้านป้ องกันภัย ศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่มีต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี พบว่า ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าดีลัง  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐาน
การวิจัย ปัญหาและอุปสรรค คือ ภัยแล้ง อัคคีภัย ภัยจากอุบัติ ข้อเสนอแนะ คือ ควรมีกา ร
ประสานงานและจัดระบบหน่วยงานทางด้านการอบรมฝึกปฏิบัติ 
ค าส าคัญ: ประสิทธิภาพ; การบริหารงาน; งานด้านป้องกันภัย; 
 
Abstract 

This article was To compare people’s opinions on efficiency of safety 
administration To study problems, obstacles and recommendations for the efficiency 
of safety administration Dilang Sub-District, Pattananikom District of Lobburi Province. 
Using Mixed methods Found that The Efficiency of Safety Administration of Dilang 
municipality Sub-District by overall was at high level Classified by personal data, 
Different opinions differ. Therefore accept the research hypothesis Problems and 
obstacles are drought, fire, and suggession, There should be coordination and 
organization of the training and practice 
Keywords: Efficiency; Administration; Safety;  
 
บทน า  
 เทศบาลต าบลดีลัง เป็นหนึ่งจากจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 11 แห่งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่ นในเขตพ้ืนที่อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ต่อมา เม่ือสภาต า บลดีลั ง  
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มีประชากรเพ่ิมมากขึ้น และมีรายได้ที่จัดเก็บได้ตามเกณฑ์ที่ กระทรวงมหาดไทยก าหนดจึงได้ขอยก
ฐานะสภาต าบลเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลโดยใช้ชื่อว่าองค์การบริหารส่วนต าบลดีลัง ” เม่ือวันที่ 2 
มีนาคม พ.ศ. 2538  ทั้งนี้ ได้บริหารจัดการตามภารกิจที่รับผิดชอบทั้งภารกิจหลักและภารกิจที่ได้รับ
การถ่ายโอนตามระเบียบกฎหมาย เพ่ือวัตถุประสงค์หลักคือ การพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนชาวต าบลดีลัง ให้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นชุมชนเข้มแข็ง (เทศบาลต าบลดีลัง , 
2560) แต่เทศบาลต าบลดีลังนั้นก็ยังมีปัญหาการบริหารงานด้านป้องกันภัย คือ ปัญหาในพ้ืนที
เทศบาลต าบลดีลัง ได้แก่ ปัญหาซ่ึงเกิดจากความรุนแรงของภัยที่ เกิดขึ้น 3 อันดับแรกในชุมชน คือ 
ภัยแล้ง อัคคีภัย ภัยจากอุบัติเหตุทางถนน 
 จึงมีความประสงค์จะศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกัน ภัยของเทศบาล
ต าบลดีลัง หากต้องการให้ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการบริหารงานด้านป้องกันภัยนั้น
จะต้องพัฒนาปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบในการด ารงอยู่ของเมืองในทุกมิติไปพร้อมๆกัน (ศุภชัย ยาวะ
ประภาษ, 2554) อันได้แก่ มิติทางด้านสังคม มิติทางด้านเศรษฐกิจ มิติทางด้าน การเมืองและมิติ
ทางด้านกายภาพ ทั้งนี้เพราะการด าเนินชีวิตของประชาชนชาวเมืองมีความซับซ้อนกันอยู่หลายมิติใน
ชีวิตในเวลาเดียวกัน ในการบริหารประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยการบริหารจึงต้อง
กระท าให้ครบในทุกมิติและต้องกระท าพร้อมๆ กันไปไม่มุ่งเน้นการบริหารเฉพาะด้านโดยปล่อยปละ
ละเลยให้ขาดการบริหารในบางมิติ (ช่อลดา ห้วงน้ า, 2545) จึงเกิดผลส าเร็จในการบริหารงาน 
  ดังนั้น วัตถุประสงค์ในการบริหารงานนั้น จึงยกแนวคิดทฤษฎี ในหลักการบริหารเป็น 4 
ด้าน คือ 1) การบริหารงานด้านการบรรเทา 2) การบริหารงานด้านการเตรียมการ 3) การบริหารงาน
ด้านการสู้ภัย 4) การบริหารงานด้านการฟ้ืนฟู เพ่ือให้มีประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัย
ของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี หากการบริหารไม่ด าเนินไปด้วยกันในทุกมิติ
อย่างเหมาะสมก็อาจเกิดภาวะขาดความสมดุล หรือมีลักษณะเขย่งไม่เท่ากันระหว่าง มิติต่างๆ อันจะ
ก่อให้เกิดผลเสียหายตามมาได้ 
 สรุป ข้างต้นผู้วิจัยมีความประสงค์จะศึกษาเรื่องประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัย
ของเทศบาลต าบลดีลัง เพ่ือศึกษาการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาล ต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนา
นิคม จังหวัดลพบุรีในแต่ละด้านมีประสิทธิภาพอย่ างไร เพ่ือผลเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม 
จังหวัดลพบุรี เป็นอย่าไร เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะการบริหารงานด้านป้องกันภัย
ของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี มีหรือไม่อย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าดีลัง อ าเภอพัฒนา
นิคม จังหวัดลพบุรี  
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 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิภาพการบริหารชุงานด้านป้องกัน
ภัยของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  
 3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาล
ต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย  
 รูปแบบการวิจัยเป็นแบบผสานวิธี ซ่ึงเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ก าหนดประสิทธิภาพการ
บริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี จ านวน 7,687 คน 
สุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโร่ยามาเน่ (Yamane Taro, 1967) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 380 คน เก็บ
ข้อมูลด้วยการแจกแบบสอบถาม (ธนินทร์ ศิลป์จารุ, 2551) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
เพ่ือหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแปรปรวนค่าที 
(t-test) ค่าเอฟ (F-test) ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ ก าหนดผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 12 คน โดยการ
เลือกแบบเจาะจง เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิง
พรรณนา (พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักด์ิ กิตฺติปญฺโญ, 2557) 
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นในประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของ
เทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประสิ ทธิภาพ
 การบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง โดยภาพรวม 

(n=380) 

ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัย 
ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 
๑. การบริหารงานด้านการบรรเทา 3.93 0.727 มาก 

 2.   การบริหารงานด้านการเตรียมการ 3.89 0.834 มาก 
๒. การบริหารงานด้านการสู้ภัย 3.78 0.780 มาก 

 4.   การบริหารงานด้านการฟ้ืนฟู 3.66 0.807 มาก 
รวม 3.81 0.641 มาก 

จากตารางที่ 1 พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกัน
ภัยของเทศบา ลต า บลดีลัง อ าเภอพัฒนา นิคม จังหวัดลพบุ รี โ ดยภาพร วมอยู่ใน ระดับมา ก 
(x̅= 3.81, S.D. = 0.641) เม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ การบริหารงาน
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ด้านการบรรเทา การบริหารงานด้านการเตรียมการ การบริหางานด้านการสู้ภัยและ  การบริหารงาน
ด้านการฟ้ืนฟู ตามล าดับ 
 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิภาพการบริหารชุงานด้ าน
ป้องกันภัย จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ตารางท่ี 2  สรุปผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิภาพการบริหารงานด้าน

ป้องกันภัย จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยจ าแนกปัจจัยส่วนบุคคล  
 
ปัจจัยส่วนบุคคล t-test F-test Sig. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

ยอมรับ ปฏิเสธ 
เพศ 1.883  0.060   
อายุ  8.116 0.000   
การศึกษาชั้นสูงสุด  6.742 0.000   
อาชีพ  1.984 0.096   
รายได้  2.743 0.019   

จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบ พบว่า ประชาชนที่มีอายุ การศึกษาชั้นสูงสุดและรายได้ 
ต่างกัน มีประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัย โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ส่วนประชาชนที่มีเพศ และอาชีพ ต่างกัน มีประสิทธิภาพ
การบริหารงานด้านป้องกันภัย โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
 3. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ประสิทธิภาพการบริ หารงานด้านป้องกันภัยของ
เทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  
ตารางท่ี 3  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัย

ของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  
ประสิทธิภาพการบริหาร 
งานด้านป้องกันภัย ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1.การบริหารงานด้าน 
การบรรเทา 

ในการปฏิบัติงานจริงซ่ึงมีปัญหา
และอุปสรรคมากเพราะส่วนใหญ่
ชาวบ้านมีความเดือนร้อนพอกัน
บ้างก็มี 

ควรช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก
ภัย ธร รมชา ติและจา กบุ คคล 
โดยเบื้องต้น และ เชิงลึก 

2.การบริหารงานด้านการ
เตรียมการ 

บ้ า ง ที เ ท ศบ า ล ต า บ ล มี ก า ร
จัดเตรียมบุคลากรและเครื่องมือ 
หรืออุปกรณ์ ไม่เพียงพอ 

ด้านงานป้องกันภัยควรมีกา ร
ตรวจตราดูแลความเรียบร้อย
ของประชาชน ให้บ่อยๆ ขึ้น 
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ตารางท่ี 3  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัย
ของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี (ต่อ) 

ประสิทธิภาพการบริหาร 
งานด้านป้องกันภัย ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

3.การบริหารงานด้าน 
การสู้ภัย 

บ้างครั้งเทศบาลต า บลมีชุดให้
ความช่วยเหลือหรือชุดเคลื่อนที่
ไม่เพียงพอ จึงท าให้เกิดความช้า
ในจุดเกิดเหตุนั้นๆ 

ด้านงานป้องกันภัยควรมีกา ร
สร้ า ง คว า ม ร่ ว มมื อ ใ นก า ร
ประสา น งา น กับชุ มชน  ใ ห้
มากกว่าเดิม 

4.การบริหารงาน 
ด้านการฟ้ืนฟู 

ในบ้างครั้งเทศบาลต าบลมีการ
บูรณะซ่อมแซมสาธารณประโยชน์
ที่ได้รับความเสียหายนานเกิดไป
จนประชา ชน ใน พ้ืนที่ ต้ อ งมา
จัดการงานหรือเสียเงินซ่อมแซม
ก่อน 

ด้านงานป้องกันภัยควรมีกา ร
ดูแลเรื่องภัยธรรมชาติและภัยที่
เกิดจากมนุษย์หลังเกิดปัญหา
ผู้ประสบภัยและป้องกันภัย ให้
เร็วกว่าเก่า 

จากตารางที่ 3 พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม ประสิทธิภาพการบริหารงานด้าน
ป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอ พัฒนา นิคม จังหวั ดลพบุ รี ที่ มีประสิ ทธิภา พ ตา ม
ข้อเสนอแนะดังนี้ 
 การบริหารงานด้านการบรรเทา คือ 1. เทศบาลต าบลมีการจัดท าแผน/ประชาคมในการ
บริหารงานด้านป้องกันภัยในการบรรเทาปัญหาผู้ประสบภัย 2. เทศบาลต าบลมีการบูรณาการแผนกับ
หน่วยงานอ่ืนในการบริหารงานด้านป้องกันภัยในการบรรเทาปัญหาผู้ประสบภัย 
 การบริหารงานด้านการเตรียมการ คือ 1.เทศบาลต าบลมีการตรวจตราดูแลความเรียบร้อย
ของประชาชน 2. เทศบาลต าบลมีการส ารวจพ้ืนที่ ที่เสี่ยงในการเกิดเหตุ 
 การบริหารงานด้านการสู้ภัย คือ 1.เทศบาลต าบลมีการจัดต้ังศูนย์พักพิงชั่วคราวในพ้ืนที่แก่
ประชาชน 2. เทศบาลต าบลมีการให้ความรู้ด้านสุขอนามัยแก่ประชาชน 
 การบริหารงานด้านการฟ้ืนฟู คือ 1.เทศบาลต าบลมีการดูแลและช่วยเหลือในพ้ืนที่หลัง
ผู้ประสบภัย  2.เทศบาลต าบลมีการร่วมกับหน่วยแพทย์หรือสาธารณสุขมาให้บริการแก่ประชาชนใน
พ้ืนที่ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

โดยรวมทั้ง 4 ด้าน สามารถน ามาอภิปลายผลการวิจัยได้ดังนี้  พบว่า ประสิทธิภาพการ
บริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยภาพรวมทั้ง 4 
ด้าน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เนื่องมาจากว่าประสิทธิภาพการบริหารงานป้องกันภัยของเทศบาล
ต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรีนั้นมีความรู้  ความเข้าใจในการบริหารงานสอดคล้องกับ
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การศึกษาของ (วนิดา บุญจนะ, 2554) ได้วิจัยเรื่อง แนวทางพัฒนาการบริหารงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลอ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร  ผลการวิจัย
พบว่า แนวทางพัฒนาการบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบล
อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร ผลการวิจัยพบว่า อยู่ในระดับมาก 

พบว่า  ประสิทธิภ าพการบริ หารงานด้า นป้องกันภั ยของ เทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอ  
พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน ของประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัย 
ได้แก่ การบริหารงานด้านบรรเทา การบริหารงานด้านเตรียมการ การบริหารงานด้านสู้ ภัย การ
บริหารงานด้านฟ้ืนฟู ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมาจากประสิทธิภาพการบริหารงานด้าน
ป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง ยังมีการบริหารอยู่ในหลักเกณฑ์อยู่ในระดับมาก เพราะโดยส่วน
ใหญ่แล้วเทศบาลและผู้น าชุมชนเป็นผู้ขับเคลื่ อน ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ (เกรียงไกร กิจ
ประเสริฐ, 2550) ได้วิจัยเรื่อง สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนต่อการบริการด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลบ้านแก่ง อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลการวิจัยพบว่า 
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ (รสลิน เจียมเจริญ, 2550) ได้ท า การวิจัย
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของราชการส านักงบประมาณ” ผลการศึกษาพบว่า  
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ (เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ์ , 2561) ได้วิจัย
เรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัย
พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ (เอกราช ปลอดโปร่ง, 2558) ได้
วิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของพนักงานเทศกิจ ส านักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 
ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากทุกด้าน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย (สุคนธรัตน์ เถา
สุวรรณ์, 2550) ได้วิจัยเรื่อง ปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างประสิทธิภาพ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ผลการวิจัยพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
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องค์ความรู้ 
1) องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย  

 ผู้วิจัยน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ดังนี้ 
 
 
 

 
 สังคหวัตถุธรรม กับการบริหารงานป้องกันภัย 
1. ทาน คือ การจัดการให้เกิดการเหมาะสมในการบรรเทาปัญหา 
ผู้ประสบภัย เช่น การจัดการดูแลในเหตุการณ์ที่ผู้ประสบภัยต้องการ 
2. ปิยวาจา คือ การใช้วาจาด้วยถ้อยค าที่สุภาพ และถ้อยค าที่มี 
ประโยชน์ พูดด้วยถ้อยค าที่เป็นจริง  
 3. อัตถจริยา คือ การประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่ทั้งตนเอง  
และผู้อ่ืน รู้จักการเสียสละไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ความสุขสบายส่วนตัว 
 4. สมานัตตตา คือ ปฏิบัติกับเพ่ือนร่วมหรือผู้คนอ่ืนๆอย่างเท่าเทียมกัน  
รวมทั้งอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุข ร่วมแก้ไขปัญหากับประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ภาพท่ี 1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย  

ด้านการบรรเทา 
1. เม่ือประชาชนในเทศบาลต าบล
มีความเดือดร้อนในด้านภัยพิบั ติ 
เท ศบ าล ต า ล บควร ให้ ค ว า ม
ช่วยเหลือ หมายถึง  การให้ทาน
อันเป็นส่ิงของเคร่ืองใช้ต่างๆ ทุน
หรือทรัพย์สินส่ิงของ  
2. มีปฏิบั ติงานในการบรรเทา
ปัญหาผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว 
3. การบริหารงานให้เกิดการ
เหมาะสมในการบรรเทาปัญหา
ผู้ประสบภัย เช่น การจัดการดูแล
ในเหตุการณ์ที่ประสบภัยต้องการ 
4.การบริหารงานความพร้อมใน
การป้องกันภัยและบรรเทาปัญหา
ผู้ประสบภัย 

ด้านการเตรียมการ 
1.การบริหารงานจัดต้ัง ศูนย์
อ านวยการเฉพาะกิจเม่ื อ
ประสบปัญหาผู้ประสบภัย 
2.การจัดเตรียมบุคลากรและ
เ ค ร่ื อ ง มื อ  อุ ป ก ร ณ์ ที่
เหมาะสมและเพียงพอ 
3.การจัดเตรียมบุคลากรและ
เคร่ืองมืออุปกรณ์ให้เพียงพอ 
4 .เจ้าหน้าที่ มีการซักซ้อม
แผนปฏิบัติการ 

ด้านการสู้ภัย 
1.การประกาศข่าวสารและการ
แจ้งเตือนปัญหาผู้ประสบภัยใน
พ้ืนที่แก่ประชาชน 
2.มีชุดให้ความช่วยเหลือหรือ
ชุดเคล่ือนที่เร็วคอยช่วยเหลือ/
เคล่ือนย้ายผู้ประสบภัย 
3 .มีเหตุฉุกเฉินสามารถแจ้ ง
เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลแก้ไข
ได้อย่างทันท่วงที 
 4.การสร้างความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนงาน 
 

ด้านการฟื้นฟู 
1.การจ่ายเงิน ค่าชดเชยความ
เ สี ย ห า ย แ ก่ ป ร ะ ช า ช น
ผู้ประสบภัย 
2 .การดูแลและช่วยเหลือใ น
พ้ืนที่หลังผู้ประสบภัย 
 3.การเยียวยาและ ฟ้ืนฟูจิตใจ
ในพ้ืนที่แก่ประชาชน 
3.การเยียวยาและฟ้ืนฟูจิตใจใน
พ้ืนที่แก่ประชาชนที่ประสบภัย 
 4.การดูแลเร่ืองภัยธรรมชาติ
และภัยที่ เกิดจากมนุษย์หลัง
ปัญหา ผ ลก า รส่ ง เส ริ มก า ร
ประกอบอาชีพ 

ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าบลดีลัง  
อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
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จากองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย “ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของ
เทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี” ที่พึงประสงค์ดังนี้ 

1. การบริหารงานด้านการบรรเทา  
การบรรเทาสาธารณภัย คือ การลดความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดภัยพิบัติ เช่น การดูแล

ป้องกันภัยตามพ้ืนที่ ที่รับผิดต่างๆ และพ้ืนที่รอบข้าง การบูรณาการแผนกับหน่วยงานอ่ืน และการ
ประเมินความเสี่ยง  

2. การบริหารงานด้านการเตรียมการ   
การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับกับภัยพิบัติ คือ อันเป็นการสร้างแผนเพ่ือรับมือกับภัยพิบัติ

ล่วงหน้า มีการจัดต้ังศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ การจัดเตรียมบุคลากรและเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่
เหมาะสมให้เพียงพอ การมอบหมายงานให้แต่ละฝ่ายรับผิดชอบ การตรวจตราดูแลความเรียบร้อย 
รวมทั้งมีพ้ืนที่รองรับ และการประเมินสถานการณ์ 

3. การบริหารงานด้านการสู้ภัย 
การจัดการในภาวะฉุกเฉินหรือการสนองตอบต่อเหตุการณ์ คือ เม่ือเกิดภั ยพิบัติหรื อ

สถานการณ์ฉุกเฉินขึ้น จะมีการประกาศข่าวสารหรือการแจ้งเตือน ชุดให้ความช่วยเหลือในการรักษา
ความปลอดภัยในพ้ืนที่ การจัดต้ังศูนย์พักพิงชั่วคราว การสร้างความร่วมมือในการประสานงานกับ
ชุมชน การสนับสนุนในการประสานงานกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ หากมีเหตุฉุกเฉิน สามารถแจ้ง
เจ้าหน้าที่พร้อมทั้งมีการกระจายสิ่งของรับบริจาคและความช่วยเหลือแก่ประชาชน  

4. การบริหารงานด้านการฟ้ืนฟู  
การฟ้ืนฟูหรือเยียวยา คือ อันเป็นการน าสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด ซ่ึงในระยะ

สั้นจะมีการสนับสนุนและฟ้ืนฟูให้สภาพชีวิตจิตใจ การร่วมกับหน่วยแพทย์หรือสาธารณสุข การบูรณะ
ซ่อมแซมสาธารณประโยชน์ การดูแล รวมทั้งการจ่ายเงินค่าชดเชยความเสียหาย และการประชาคม
เพ่ือการวางแผน 

5. สังคหวัตถุธรรม 
การจัดการให้เกิดการเหมาะสมในการบรรเทาปัญหาผู้ประสบภัย เช่น การจัดการดูแลใน

เหตุการณ์ที่ผู้ประสบภัยต้องการและการใช้วาจาด้วยถ้อยค าที่สุภาพ และถ้อยค าที่มีประโยชน์ พูดด้วย
ถ้อยค าที่เป็นจริง จากนั้นการประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่ทั้งตนเอง และผู้อ่ืน รู้จักการเสียสละไม่
เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ความสุขสบายส่วนตัว ปฏิบัติกับเพ่ือนร่วมหรือผู้คนอ่ืนๆอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้ง
อยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุข ร่วมแก้ไขปัญหากับประชาชน 
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Sangkhatatha Dhamma 
Regenerationmanagemen
t 
Safety management 
Preparation management 
Relief management 

2) องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 
  
 EASD: MODEL 
 

                             
 ภาพท่ี 2 องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากการวิจัย 
 จากองค์ความรู้ที่สังเคราะห์ อธิบายได้ว่า “ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของ
เทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี” (ผู้วิจัยได้ท าการสร้างโมเดล โดยใช้ ซ่ือว่า EASD 
MODEL (อีเอสดี โมเดล) ภายใต้ ประสิทธิภาพการบริหารงานป้องกันภัยของเทศต าบลดีลังโดยแยก
ออกดังนี้  

E,A,S,D =  ที่อยู่ในวงกลมที่หนึ่งจึงได้วิเคราะห์ออกมาเป็นตัวอักษรแต่ละตัวมีดังนี้  1) E = 
Efficiency คือ ประสิทธิภาพ 2) A = Administration คือ การบริหาร 3) S = Safety คือ งาน
ป้องกันภัย 4) D = Dilang Sub District คือ ต าบลดีลัง  

R,P,S,R =  ที่อยู่ในวงกลมที่ 2, 3, 4, 5, จึงวิเคราะห์ออกมาเป็นตัวอักษรแต่ละตัวมีดังนี้ 1) R 
= Relief management คือ วงกลมที่สอง การบริหารงานด้านการบรรเทา 2) P = Preparation 
management คือ วงกลมที่สาม การบริหารงานด้านการเตรียมการ 3) S = Safety management 
คือ วงกลมที่สี่ การบริหารงานด้านการสู้ภัย 4) R = Regeneration management คือ วงกลมที่ห้า 
การบริหารงานด้านฟ้ืนฟู  

S = ที่อยู่ในวงกลมชั้นที่หกและรอบวงกลมทั้งหมดจึงวิเคราะห์ออกมาเป็นตัวอักษรได้ดังนี้  
1) S = Sangkhatatha Dhamma คือ วงกลมที่หก สังคหวัตถุธรรม เป็นหลักธรรมในการบริหารงาน
ต่างๆ  
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
1) กรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลต าบลดีลัง ควรมีนโยบายสนับสนุน

ด้านงบประมาณและสิ่งอ านวยความสะดวกที่จะส่งเสริมในการที่จะพัฒนาระบบควบคุม ระบบเตือน
ภัย อย่างมีประสิทธิภาพแก่ประชาชนเพ่ือเป็นการรับรู้ข่าวสารการป้องกันภัยในเบื้องต้น  

Efficiency 
Administration 

Safety 
Dilang Sub 

District 
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2) กรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลต าบลดีลัง ควรมีนโยบายการพัฒนา
โครงการขนาดใหญ่ในภัยที่เกิดจากธรรมชาติและภัยที่เกิดจากมนุษย์ เพ่ือให้มีการพัฒนาที่เป็นไปตาม
แผน และควรให้มีการแสดงความคิดเห็นกันในกลุ่มองค์กรต่างๆ ในสังคม  

3) กรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลต าบลดีลัง ควรมีนโยบายเตรียมความ
พร้อมในการรวมตัวของกลุ่มองค์กรต่างๆ เพ่ือให้เกิดการสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาอย่าง
เป็นรูปธรรมมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ  
1) เทศบาลควรปรับปรุงการด าเนินงานด้านความเสมอภาคและเป็นธรรมในเรื่องความ

โปร่งใสเป็นธรรมและไม่มีการเลือกปฏิบัติ ควรจัดให้มีช่องทางหรือระบบการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน และน ามาปรับปรุงการด าเนินงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และควรจัดสรร
สิ่งของที่ได้รับบริจาคแก่ผู้ประสบภัยด้วยความยุติธรรม ไม่มีการเลือกปฏิบัติ  

2) ควรมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลต าบลดี
ลังและทุกภาคส่วนในสังคม รวมถึงน าระบบบัญชาการเหตุการณ์มาใช้เป็นหลักการส าคัญในการ
บริหารงานป้องกันภัยและฝึกซ้อมแผนในทุกระดับ  

3) เทศบาลต าบลดีลังควรมีการจัดท าฐานข้อมูลในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้
ถูกต้อง และวางระบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบพ้ืนที่ประสบ
ภัยและเชื่อมโยงฐานข้อมูลสิ่งของส ารองจ่าย เพ่ือให้การสงเคราะห์ผู้ประสบภัยได้สอดคล้องกับสภาพ
ความเดือนร้อนและความจ าเป็นในการด าเนินชีวิตขั้นพ้ืนฐานของผู้ประสบภัย  รวมถึงการจ่ายเงิน
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและเป็นธรรม 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป  
1) ควรมีการศึกษาเทศบาลในจังหวัดอ่ืน ๆ เพ่ือเปรียบเทียบกลยุทธ์การบริหารจัดการด้าน

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านการป้องกันภัย
และบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยงาน ในเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  

2) ควรมีการศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการป้องกันภัยและบรรเทาสา
ธารณภัยของเทศบาลต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เพ่ือน าผลที่ได้มาเป็นแนวทางใน
การพัฒนางานด้านการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

3) ควรศึกษาบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลต าดีลัง 
อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
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บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้ศึกษาการจัดการความรู้ เปรียบเทียบการจัดการความรู้ ปัญหา อุปสรรคและ

ข้อเสนอแนะที่มีต่อการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาองค์การบริหารส่ วนต าบลในอ าเภอจัตุรัส จังหวัด
ชัยภูมิ เป็นการวิจัยเป็นแบบผสานวิธี พบว่า การจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ภาพรวมอยู่ระดับมาก ปัจจัยส่วนบุคคล คือเพศ มีความคิดเห็นแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการ
วิจัย ส่วนอายุ การศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน  มีความ คิดเห็นไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย ปัญหาและอุปสรรค คือ บุคลากรไม่มีการจดบันทึกปัญหาที่พบในการด าเนินงาน 
ดังนั้นควรจดบันทึกปัญหาที่พบในการด าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือน าไปศึกษาหาทางแก้ไขในครั้งต่อไป  
ค าส าคัญ : การจัดการความรู้, การพัฒนาองค์การ, องค์การบริหารส่วนต าบล  
 
Abstract 

This article was to study level the knowledge management to compare the 
knowledge management opinion and the problems, obstacles, and 
recommendations for the knowledge management for development of Sub-District 
Administrative Organizations in Chatturat District of Chaiyaphum Province, using 
Mixed methods. Findings were knowledge management for development of Sub-
District Administrative Organizations by overall were at highest level. Personal factors 
the difference of gender affects the difference of opinion towards, which supports 
the hypothesis of the research to be true. The, age, education, and working 
experience do not affect different opinion, which denies the research hypothesis . 
Problems and obstacles were: The personnel do not record problems during the 
operations. The personnel should record problems for further study and solution .  
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Keywords:  Knowledge Management, Organizations Development, Sub-district Administrative 
Organization 
 
บทน า 

โลกในยุคปัจจุบันเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัฒน์ (Globalization) ซ่ึงมี
บทบาทต่อเศรษฐกิจและสังคมโลกเพ่ิมขึ้น จนท าให้เกิดสังคมแบบใหม่ที่เรียกกันว่า สังคมสารสนเทศ 
( Information Society) สังคมแห่งการเรี ยนรู้  (Knowledge Society)  อีกทั้ งยังถื อว่าเป็นยุ ค
เศรษฐกิจฐานความรู้  (Knowledge - Based Economy) ซ่ึงเป็นเศรษฐกิจที่อาศัยการกระจาย  
การสร้างและการใช้ความรู้เป็นตัวขับเคลื่อนหลักที่ท าให้เกิดการเติบโต สร้างความม่ังค่ังและสร้างงาน
ในอุตสาหกรรมทุกรูปแบบ การที่องค์การจะอยู่รอดในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ได้นั้นจะต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการด าเนินธุ รกิจการแข่งขันในเชิงขนาด (Scale - Based Competition)  
เป็นการแข่งขันที่ต้องใช้ความเร็ว (Speed - Based Competition) จะเห็นได้ว่าความรู้ เป็นสินทรัพย์
ที่มีค่าที่สุดขององค์การ ความรู้เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีขีดจ ากัด ยิ่งใช้ยิ่งเพ่ิม ยิ่งใช้มากเท่าไรก็ยิ่งมีคุณค่า
มากขึ้นเท่านั้น หรืออีกนัยหนึ่งยิ่งมีความรู้มากเท่าไร ก็ยิ่งสามารถเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ ได้มากขึ้นเท่านั้น 
และเม่ือเรียนรู้ได้มากขึ้นก็สร้างความรู้ใหม่ได้มากขึ้น เม่ือน าความรู้ เก่ามาบูรณาการกับความรู้ใหม่  
ก็ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ ขึ้นอีก และสามารถน าความรู้มาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น จึงกลายเป็นวงจรที่
เพ่ิมพูนได้ในตัวเองอย่างไม่สิ้นสุด ที่เรียกว่า“วงจรการเรียนรู้”นั้นเอง (พรธิดา วิเชียรปัญญา, 2547)  

จากข้อมูลดังกล่าว มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้องมีการน าความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคลมาเป็น
ความรู้ขององค์การเพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล น าไปปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ โดยปรับใช้กระบวนการจัดการองค์ความรู้พร้อมด าเนิน กิจกรรมให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน ทุกคนในองค์การสามารถเข้าถึงความรู้สามารถพัฒนาตนเองให้เป็น ผู้รู้และถ่ายทอด
ความรู้และน าความรู้นั้นไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซ่ึงการน าการจัดการ ความรู้มา
ประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบล จึงเป็นเรื่องที่
จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การและประชาชนอย่างแท้จริง เพ่ือให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ใน
อนาคตและน าไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (มณฑา สมมาตย์, 2554) 

การจัดการความรู้เพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ซ่ึงเป็นองค์ประกอบของ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 7 ด้าน คือ 1. ด้านการบ่งชี้ความรู้ 2. ด้านการสร้างและการ
แสวงหาความรู้ 3. ด้านการจัดความรู้ให้เป็นระบบ 4. ด้านการประมวลและกลั่นกรองความรู้  5 . ด้าน
การเข้าถึงความรู้ 6. ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 7. ด้านการเรียนรู้ เพ่ือที่จะสามารถน าความรู้
ไปปฏิบัติได้ จริงโดยบรรลุถึงเป้าหมายและสิ่งที่ มุ่งหวังไว้ (ส านักงานคณะกรรมการพั ฒนาระบบ
ราชการ, 2550) 

องค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ในปัจจุบันมีการแบ่งส่วนงานต่าง ๆ 
อย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังมีความพร้อมในเรื่องบุคลาการที่มีความรู้ความสามารถหลายด้านแต่ไม่มีการ 
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จัดเก็บอย่างเป็นระบบไม่สามารถรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในทุกส่วนขององค์การซ่ึงกระจัดกระจาย
อยู่ ไม่ว่าจะในตัวบุคลากรหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นความรู้ขององค์การได้ความรู้นั้น จึงไม่ถูก
น ามาใช้ให้ เกิดประโยชน์ต่อองค์การได้อย่างที่ควรจะเป็น 

ดังนั้นผู้วิจัยมีความประสงค์ที่ศึกษาเรื่อง การจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนาองค์การบริ หารส่วน
ต าบลในอ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เพ่ือที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในการน าข้อมูลเพ่ือพัฒนากระบวนการ
การจัดการความรู้ ของบุคลากร ให้มีศักยภาพ และพัฒนาการเรียนรู้ ที่จะพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอจัตุรัส จังหวัด
ชัยภูมิ 

2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระดับการจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลใน
อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  

3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนา องค์การ
บริหารส่วนต าบลในอ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

รูปแบบการวิจัยเป็นแบบผสานวิธี ซ่ึงเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ก าหนดบุคลากรในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลใน อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ จ านวน 365 คน สุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโร่ยามาเน่ 
(Yamane, 1967) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 188 คน เก็บข้อมูลด้วยการแจกแบบสอบถามค่าความ
เชื่อม่ันเท่ากับ 0.976 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เพ่ือหาค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที ( t-test) ค่าเอฟ (F-test) ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ก าหนดผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 12 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิง
ลึก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา (พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักด์ิ, 2557)  
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ผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาการจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอจัตุรัส 

จังหวัดชัยภูมิ ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตอบวัตถุประสงค์ 3 ข้อ ดังน้ี 
ตารางท่ี 1 ผลการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  
  ในอ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวม 
การจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลในอ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

ระดับความคิดเห็น 
x̅ S.D. แปลผล 

1. ด้านการบ่งชี้ความรู้ 3.76 0.634 มาก 
2. ด้านการสร้างและการแสวงหาความรู้ 3.56 0.575 มาก 
3. ด้านการจัดความรู้ให้เป็นระบบ 3.64 0.615 มาก 
4. ด้านการประมวลและกลั่นกรองความรู้ 3.47 0.660 มาก 
5. ด้านการเข้าถึงความรู้ 3.68 0.648 มาก 
6. ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 3.41 0.639 มาก 
7. ด้านการเรียนรู้ 3.70 0.620 มาก 
ภาพรวม 3.60 0.537 มาก 

จากตารางท่ี 1 พบว่า การจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอจัตุรัส 
จังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.60, S.D 0.537 ) เม่ือจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า 
อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านการบ่งชี้ความรู้ ด้านการสร้างและการแสวงหาความรู้  ด้านการจัด
ความรู้ให้เป็นระบบ ด้านการประมวลและกลั่นกรองความรู้ ด้านการเข้าถึงความรู้  ด้านการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู้ ด้านการเรียนรู้ 

2. ผลการเปรียบเทียบระดับการจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลใน
อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ตารางท่ี 2  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาองค์การ 
     บริหารส่วนต าบลในอ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  

ปัจจัยส่วนบุคคล ค่า t ค่า F Sig ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

1. เพศ -3.415 - 0.001  - 
2. อายุ  2.801 0.063 -  
3. การศึกษา  0.780 0.565 -  
4. ประสบการณ์ในการท างาน  1.800 0.149 -  
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จากตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการจัดการความรู้ เพ่ือ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า 
บุคลากรที่เพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลใน
อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงยอมรับสมมติฐาน
การวิจัย ส่วนประชาชนที่มีอายุ การศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

3. ปัญหา อุปสรรค การจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอ
จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
ตารางท่ี 3 ปัญหา อุปสรรค การจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอจัตุรัส  
     จังหวัดชัยภูมิ 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
1.มีการประชุมแลกเปลี่ยนความเข้าใจ วิสัยทัศน์ 
พันธ์กิจร่วมกันน้อย 

ควรมีการประชุมแลกเปลี่ยนความเข้าใจ วิสัยทัศน์ 
พันธ์กิจร่วมกันให้บ่อยขี้น 

2.มีการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมมนาน้อย ควรส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาให้บ่อยขึ้น เพ่ือเป็น
การพัฒนาความรู้ความสามารถ 

3.มีการจัดเก็บความรู้ไม่เป็นระเบียบ ควรมีการจัดเก็บความรู้ที่ เป็นระเบียบ สามารถ
ค้นหาได้ง่ายและส่งมอบได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 

4.ไม่แต่งต่ังทีมงานในการปรับปรุงความรู้ให้มี
เนื้อหาที่ทันสมัย และครบถ้วน 

ควรแต่งต่ังทีมงานในการปรับปรุงความรู้ให้ มี
เนื้อหาที่ทันสมัยถูกต้อง และครบถ้วน 

5.ไ ม่ท าหนั งสื อเวียน รา ชการ ใหม่ๆ ให้ กับ
บุคลากร 

ควรจัดท าหนังสือเวียนรา ชการใหม่ๆ ให้กับ
บุคลากรได้รับทราบอย่างทั่วถึง  

6.ไม่ส่งเสริมให้บุคลากรท างานร่วมกันเป็นทีม ควรส่งเสริมให้บุคลากรท างานร่วมกันเป็นทีมเพ่ือ
เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานซ่ึงกันและกัน 

7.ไม่ส่งเสริมให้บุคลากรน าความรู้ที่ได้จากการ
อบรม สัมมนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง  

ควรส่งเสริมให้บุคลากรน าความรู้จากการอบรม 
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง  

จากตารางท่ี 3 ปัญหา อุปสรรค การจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลใน
อ าเภอจัตุรัสจังหวัดชัยภูมิ คือ องค์การบริหารส่วนต าบลต้อง มีการประชุมแลกเปลี่ยนความเข้าใจ 
วิสัยทัศน์ พันธ์กิจร่วมกัน จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมมนาและน าความรู้ที่ได้จากการอบรม 
สัมมนามาประยุกต์ใช้ ปรับปรุงความรู้ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัยและจัดเก็บความรู้ให้เป็นระเบียบ ส่งเสริม
การท างานเป็นทีม องค์การบริหารส่วนต าบลควร มีการแลกเปลี่ยนความเข้าใจ วิสัยทัศน์ พันธ์กิจ
ร่วมกันให้บ่อยขี้น ส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาให้บ่อยขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถใน
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การปรับปรุงความรู้ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัยถูกต้อง ส่งเสริมให้บุคลากรท างานร่วมกันเป็นทีมเพ่ือเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานและน าความรู้จากการอบรม มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. การจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องมาจากมีการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลใน
อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิอยู่แล้วจึงท าให้อยู่ในเกณฑ์การประเมินผลอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ จงลักษ เวชธรรมา, (2556) ได้วิจัยเรื่อง “การจัดการความรู้ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี” ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

2. ผลการเปรียบเทียบระดับการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอ
จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ประชาชนที่เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระดับการจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลในอ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย อาจเป็นเพราะว่าองค์การบริหารส่วนต าบลได้มีการส่งเสริมให้บุคลากร
แต่ละสายงานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานของกันและกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัททญาณี 
โอรัตนปัญญา, (2559) ได้วิจัยเรื่อง “การจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้ของส านัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผลกรุงเทพฯ” ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรที่มี ได้แก่ เพศแตกต่างกัน  
จึงยอมรับตามสมมติฐานการวิจัย ส่วนประชาชนที่มีอายุ การศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน  
มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย อาจเป็นเพราะองค์การบริหารส่วนต าบลมี
การให้ความรู้บุคลากร เช่นการสอนงาน และระบบพ่ีเลี้ยง  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ เศกสรรค์  
สวนสีดา, (2560) ได้วิจัยเรื่อง “การจัดการความรู้ของข้าราชการกองบิน 2” ผลการวิจัยพบว่า 
ข้าราชการที่มี อายุ ต่างกัน มีการจัดการความรู้ทั้งในภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบุคลากรมีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนิษา ศักด์ิแพทย์, (2555) ได้วิจัยเรื่อง “การจัดการความรู้ของบุคลากร
เทศบาลต าบลแสนตุ้ง อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด” ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรที่มีการศึกษาต่างกัน 
มีการจัดการความรู้ของบุคลากรเทศบาลต าบลแสนตุ้ง อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ไม่แตกต่างกัน  
จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

3. ปัญหา อุปสรรคพบว่า มีการประชุมแลกเปลี่ยนความเข้าใจ วิสัยทัศน์ พันธ์กิจร่วมกันน้อย 
มีการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมมนาน้อย มีการจัดเก็บความรู้ไม่เป็นระเบียบ ไม่แต่งต่ังทีมงานใน
การปรับปรุงความรู้ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย และครบถ้วน ไม่ส่งเสริมให้บุคลากรท างานร่วมกันเป็นทีม 
ไม่ส่งเสริมให้บุคลากรน าความรู้ที่ได้จากการอบรม สัมมนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง ส่วน
ข้อเสนอแนะคือ ควรมีการประชุมแลกเปลี่ยนความเข้าใจ วิสัยทัศน์ พันธ์กิจร่วมกันบ่อยขึ้น ควรมีการ
จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมมนา ควรมีการจัดเก็บความรู้ให้เป็นระเบียบ ควรแต่งต่ังทีมงานในการ

Book.indd   426 29/4/2563   21:07:29



427Proceedings 2020
Graduate Program, Department of Political Sciences, Faculty of Social Sciences, MCU April 3, 2020การประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings):427 

ด้านการบ่งชี้ความรู้ 
-มีการระบุความรู้ที่จ าเป็นเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 
-มีการระบุความรู้ที่ส าคัญจากการท างานตามคู่มือปฏิบัติงาน 
-หน่วยงานมีการระบุความรู้จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ด้านการจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
-จัดท าแฟ้มเอกสารเพ่ือคัดแยก
ความรู้ในงาน 
-จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่
ส าคัญ 
-ท าระเบียบปฏิบัติเพ่ือจัดเก็บ
ความรู้ 

ด้านการประมวลและกล่ันกรอง
ความรู้ 
-ตรวจสอบวิเคราะห์ความรู้จาก
ตัวช้ีวัดเพ่ือให้ได้ความรู้ที่ เป็น
ประโยชน์ 
-มีทีมงานในการปรับปรุงความรู้ให้
มีเนื้อหาทันสมัยครบถ้วน-
เช่ียวชาญ/นักวิชาการตรวจสอบ
และกล่ันกรองความรู้ที่ส าคัญ 

ด้านการเข้าถึงความรู้ 
-ท าระบบเครือข่าย 
internet,intranet ให้บุคลากรเข้าถึง
ได้สะดวก รวดเร็ว 
-จัดท าความรู้เป็นหนังสือเวียนให้
บุคลากรได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
-มี e-mail address เพ่ือเข้าถึง
ฐานข้อมูลความรู้ 

ด้านการแบ่งปันแลกเปล่ียน
ความรู้ 
-จัดอบรม/สัมมนาแลกเปล่ียน
ความรู้ในการท างาน 
-จัดให้บุคลากรใช้ internet 
เพ่ือเป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
-ท าเว็บบอร์ดเผยแพร่ความรู้
ให้แก่บุคลากร 

ด้านการเรียนรู้ 
-เรียนรู้จากการท างานเป็น
คณะหรือทมีงานในโครงการ
ต่าง ๆ 
-เรียนรู้จากการท างานร่วมกัน
เป็นเครือข่าย 
-เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ
เกิดประสบการณ์ตรง 

การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
 

ปรับปรุงความรู้ให้มีเนื้อหาที่ ควรส่งเสริมให้บุคลากรท างานร่วมกันเป็นทีม ควรส่งเสริมให้บุคลากรน า
ความรู้ที่ได้จากการอบรม สัมมนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 
องค์ความรู้ 
 1. องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 

ผู้วิจัยน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 

ด้านการสร้างและการแสวงหา
ความรู้ 
-ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมการ
อบรมสัมมนาเพ่ือค้นหาความรู้ 
-มีการสร้างสรรค์องค์ความรู้
ใหม่  ๆจากงานที่ปฏิบัติ 
-จัดการศึกษาดูงานจากองค์กรที่
มีแบบปฏิบัติที่ดีที่มี 
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 จากองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย การจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลใน
อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ มีดังนี้ 
 ด้านการบ่งชี้ความรู้ องค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีการประชุมแลกเปลี่ยนความเข้าใจ 
วิสัยทัศน์ พันธ์กิจร่วมกันบ่อยขี้น เป็นการร่วมกันก าหนดเป้าหมายและนโยบายการท างานให้
สอดคล้องกัน 
 ด้านการสร้างและการแสวงหาความรู้ องค์การบริหารส่วนต าบลต้องจัดส่งบุคลากรเข้าร่วม 
สัมมนาเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองและองค์กร ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น  
 ด้านการจัดความรู้ให้เป็นระบบ องค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีการจัดเก็บความรู้  ที่ เป็น
ระเบียบ สามารถค้นหาได้ง่ายและส่งมอบได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและมีการปรับปรุงข้อมูล แนว
ทางการปฏิบัติงานให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพ่ือให้ง่ายต่อการน ามาใช้และทันต่อเวลา 
 ด้านการประมวลและกล่ันกรองความรู้ องค์การบริหารส่วนต าบลต้องแต่งต่ังทีมงาน/ 
ผู้เชี่ยวชาญในการปรับปรุงความรู้ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัยถูกต้อง ครบถ้วน 
 ด้านการเข้าถึงความรู้ องค์การบริหารส่วนต าบลต้องจัดท าหนังสือเวียนราชการใหม่ ๆ 
ให้กับบุคลากรได้รับทราบอย่างทั่วถึงและลงเผยแพร่ความรู้ในเว็บ ไซด์ขององค์การ เพ่ือให้บุคลากร 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและสามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างทั่วถึง 
 ด้านการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ องค์การบริหารส่วนต าบลต้องส่งเสริมให้บุคลากรท างาน
ร่วมกันเป็นทีมเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซ่ึงกันและกันเละจัดให้ บุคลากรมีโอกาสได้
สับเปลี่ยนงานกัน เพ่ือให้บุคลากรแต่ละคนสามารถเรียนรู้งานได้ 
 ด้านการเรียนรู้ องค์การบริหารส่วนต าบลต้องส่งเสริมให้บุคลากรน าความรู้ที่ได้รับจากการ
อบรม สัมมนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง เพ่ือให้เกิดประสบการณ์ตรง 
 
 2. องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากงานวิจัย  

องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย “การจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลในอ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ” ผู้วิจัยได้สังเคราะห์งานวิจัยดังแสดงในแผนภาพดังนี้ 
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ภาพ 2 องค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัย 

  
 จากองค์ความรู้จากการสังเคราะห์งานวิจัย “การจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในอ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยถูมิ” สรุปได้ว่า 
 N – Network หมายถึง เครือข่าย การจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนาองค์กร จะต้องอาศัย
เครือข่าย เพราะการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาองค์กรนั้นไม่สามารถที่จ ะท าคนเดียวได้ ต้องอาศัยทั้ง
เครือข่ายในการท างานเป็นทีม 
 B – Best หมา ยถึง ดีที่สุด การจัดการความรู้ เ พ่ือพัฒนาองค์กร อง ค์กรต้องอาศัย
องค์ประกอบหลายอย่าง เช่น เครือข่าย ทีมเวิร์ค รวมไปถึงการพัฒนา ในองค์ประกอบที่กล่าวมานี้ทุก
องค์ประกอบจะต้องดีที่สุดการจัดการความรู้ขององค์กรจึงจะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น 
เครือข่ายก็ต้องดีที่สุด ทีมเวิร์คก็ต้องดีที่สุด และการพัฒนาก็ต้องดีที่สุด 
 T – Teamwork หมายถึง ทีมเวิร์ค คือ การท างานร่วมกันหลายคนด้วยความสามัคคีและ
เป็นน้ าหนึ่งเดียวกันต่างคนต่างรู้หน้าที่ของตนเอง การท างา นแบบนี้ มักจะประสบความส าเร็จเป็น
อย่างดี ท าให้องค์กรเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว สิ่งนี้เป็นส่วนส าคัญในการผลักดันบุคลากรให้พัฒนาตัวเอง
ตลอดเวลา เพราะหากในทีมช่วยเหลือเก้ือกูลกัน ท างานเข้าขากัน ส่งผลให้องค์กรและบุคลากร
เจริญก้าวหน้า  
 D – Development หมายถึง การพัฒนา การพัฒนาองค์กร ถือเป็นกระบวนการในการเพ่ิม
สมรรถนะภายในองค์กรโดยที่มีการวางแผนล่วงหน้าอย่างเป็นระบบเพ่ือให้เกิดเปลี่ยนแปลงอย่างมี
ระเบี ยบแบบแผน  ไปสู่ เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ซ่ึงเอ้ื อประโยชน์ ต่อกา รด าเนินงา นได้อย่าง มี
ประสิทธิภาพ 
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 KMD - Knowledge Management Development หมายถึง การจัดการความรู้ เพ่ือการ
พัฒนาองค์กร คือความพยายามที่จะรวบรวมจัดให้เป็นระบบและจัดโครงสร้างสิ่งต่าง ๆ เพ่ือช่วยให้
การจัดการความรู้สะดวกขึ้น ส่งผลให้การปฏิบัติงานขององค์กรหรือคนในองค์กรมีคุณภาพ และมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพ่ือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาองค์การให้มีความเจริญก้าวหน้า 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. องค์การบริหารส่วนต าบลควรมีนโยบายการบริหารหลักสูตรการจัดการความรู้ที่ เหมาะสม

ในแต่ละสถานการณ์ และพ้ืนที่เพ่ือที่บุคลากรจะได้แก้ปัญหาได้ตรงหรือเพ่ือแก้ไขปัญหาไม่เกิดขึ้น 
2. องค์การบริหารส่วนต าบลควรมีนโยบายการศึกษาการจัดการความรู้และองค์กรแห่งการ

เรียนรู้เก่ียวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขในอนาคตต่อไป  
3. องค์การบริหารส่วนต าบลควรมีนโยบายในการก าหนดแผนในการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ 
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
1. องค์การบริหารส่วนต าบลควรจัดอบรมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการ

ความรู้เพ่ือพัฒนาองค์การอย่างสม่ าเสมอ 
2. องค์การบริห ารส่วนต าบลควรหาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามา รถเฉพาะด้านมา

รับผิดชอบโดยเฉพาะ การมอบหมายงานควรมอบหมายงานให้บุคลากรให้ตรงตามความสามรถเพ่ือ
ไม่ให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติจริง 

3. องค์การบริหารส่วนต าบลควรมีการติดตามประเมินผล ว่าการจัดการความรู้นั้นส าเร็จไป
แล้วเท่าใด ไม่ส าเร็จเท่าใด เพราะเหตุใด อันจะน าไปสู่แนวทางการแก้ไขและป้องกันให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อการจัดการความรู้ขององค์การบริหารส่วนต าบล

ในอ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
2. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการความรู้ขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอ

จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
3. ควรมีการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการความรู้ขององ ค์การบริหารส่วนต าบลใน

อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ทุก 1 ปี เพ่ือให้ทราบความคิดเห็นในการจัดการความรู้ในแต่ละด้าน ว่ามี
การเปลี่ยนแปลงอย่างไร 
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คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล 
ในอ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี* 

LIFE QUALITY ON PARFORMANCE PERSONNEL AT SUB DISTRICT 
ADMINISTRATIVE ORGANIZATION MUANG  DISTRICT, SING BURI PROVINCE.  

พระสุมิตร สุจิตฺโต (ชมเชย) 
Phra Sumit Sucitto (chomchouy) 

E-mail: sumit08092521@gmail.com 
บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์  เปรียบเทียบความคิดเห็นของคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี พบว่า คุณภาพชีวิต
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยส่วน
บุคคลต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ปัญหาและอุปสรรค คือ ปัญหา
โอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคลากร ข้อเสนอแนะ คือ ควรให้โอกาสในการพัฒนา
ความสามารถของบุคลากร  
ค าส าคัญ : คุณภาพชีวิต, การปฏิบัติงาน, การบริหาร 
 
Abstract 
 The objectives To stady the opinions on life quality of personnel 
parformance Personnel at Sub district Administrative organization, To find out the 
obstacles and recommendations for the improvement of life quality of personnel 
parformance Personnel at Sub district Administrative organization. Suggestions Should 
give the opportunity to develop the ability of personnel. 
Keywords: Lite guality, Pertormanceadministration improvement, Administration 
improvement. Development. 
 
บทน า 
 องค์การบริหารส่วนต าบล หรือ อบต. เป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง  เป็นหน่วย
การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็กที่สุดภายในจังหวัด รองจากเทศบาล และองค์การบริหารส่วน
จังหวัด มีวัตถุประสงค์เพ่ือกระจายอ านาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นระดับต าบลซ่ึงเป็นเขต
ชนบทอันเป็นพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของประเทศได้มีโอกาสเรียนรู้การแก้ปัญหา  สามารถตอบสนองความ
                                                                 

* Received March 12, 2020; Revised April 8, 2020; Accepted April 10, 2020 

Book.indd   432 29/4/2563   21:07:36



433Proceedings 2020
Graduate Program, Department of Political Sciences, Faculty of Social Sciences, MCU April 3, 2020การประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings):433 

ต้องการของตนเอง มีอิสระในการบริหารงาน ทั้งด้านบุคลากร  และงบประมาณด้วยตนเอง  มีหน้าที่
หลัก คือจัดท าบริการสาธารณะตามที่กฎหมายก าหนด เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
พ้ืนที่ ประกอบด้วย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (เขมชญานิษฐ์ ประดับพงษ์ และ
ประจักษ์ บัวผัน, 2558) แต่องค์การบริหารต าบลนั้นก็ยัง มีปัญหา คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร คือ ปัญหาโอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคลากร ปัญหางบประมาณไม่สามารถส่ง
บุคลากรเข้ารับการศึกษาอบรมความรู้ใหม่ๆ (ธีราภัทร ขัติยะหล้า, 2555) 
 คุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานและแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดปัจจัยที่ มีคุณภาพต่อชีวิต
ของบุคลากร โดยใช้หลัก 4 ด้าน คือ 1. ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 2.สภาพแวดล้อมในการ
ท างานที่ปลอดภัย และส่งเสริมสุขภาพ 3. โอกาสในการพัฒนาความสามารถของลุคลากร 4 . ความม่ัง
คงและความก้าวหน้าในงาน เพ่ือที่จะเสนอแนะเป็นแนวทางให้ผู้บริหารสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการ
แก้ไขปัญหา หรือปรับปรุงการบริหาร เพ่ือให้เกิดคุณภาพชีวิตของบุคลากร (สุเนตร นามโคตรศรี, 
2554) 
 ด้ังนั้น ข้างต้นผู้วิจัยมีความประสงค์จะศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของ
บุคคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเมืองสิงห์บุรี เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเมืองสิงห์บุรี   เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพในชีวิตการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเมืองสิงห์บุรี  เพ่ือศึกษาปัญหาและ
ข้อเสนอแนะทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลใน
อ าเภอเมืองสิงห์บุรี 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอ
เมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพในชีวิตการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลใน
อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
 3. เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

รูปแบบการวิจัยเป็นแบบผสานวิธี ซ่ึงเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ก าหนดบุคลากรในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลในอ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จ านวน 193 คน สุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโร่
ยามาเน่ (Yamane Taro, 1967) ไ ด้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 131 คน เก็บข้อมูลด้วยการแจก
แบบสอบถาม (ชุติระ ระบอบ และคณะ, 2552) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เพ่ือหา
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแปรปรวนค่าที ( t-test) 
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ค่าเอฟ (F-test) ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ ก าหนดผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 12 คน โดยการเลือกแบบ
เจาะจง เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา  
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นในคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
องค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  
ตาราง ท่ี 1 ค่า เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตร ฐาน ร ะดับความคิด เห็นของบุคลา กรที่มีต่อควา ม  
 คิดเห็นใน คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยภาพรวม 
คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 

ระดับความคิดเห็น 
  S.D. แปลผล 

1. ด้านค่าตอบแทนที่พอเพียงและยุติธรรม 3.92 0.483 มาก 
2. ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยและส่งเสริม
สุขภาพ 

 
4.00 

 
0.588 

 
มาก 

3. ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถ 4.20 0.681 มาก 
4. ด้านความม่ังคงและความก้าวหน้าในงาน 4.21 0.545 มาก 
รวม 4.09  0.444       มาก 

จากตารางที่ 1 พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นในคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( x̅ = 4.09, S.D. = 0.444) 

เม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านการได้รับค่าตอบแทนที่
พอเพียงและยุติธรรม ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ด้านโอกาส
ในการพัฒนาความสามารถ ด้านความม่ังคงและความก้าวหน้าในงาน ตามล าดับ 
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 2. ผลการเปรียบเทียบคุณภาพในชีวิตการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
ต าบลในอ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
ตารางท่ี 2 ผลสรุปโดยรวมการเปรียบเทียบความคิดเห็ นของบุคลากรต่อคุณภาพชีวิตในกา ร  
   ปฏิบัติงานของบุคลากร โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลตามสมมติฐานที่  
สม ม ติ
ฐาน 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ค่า t ค่า F Sig. ผลการศึกษา 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

1. เพศ คุณภา พชี วิ ต ในกา ร
ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
บุคลากร 

 
 
0.797 

 
 
 

 
 
0.427 

 
 

 
 
 

2. อายุ คุณภา พชี วิ ต ในกา ร
ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
บุคลากร 

  
 
2.147 

 
 
0.098 

  
 
 

3. ร ะ ดั บ
การศึกษา 

คุณภา พชี วิ ต ในกา ร
ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
บุคลากร 

  
 
1.307 

 
 
0.275 

  
 
 

4. สถานภาพ
สมรส 

คุณภา พชี วิ ต ในกา ร
ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
บุคลากร 

  
 
0.292 

 
 
0.747 

  
 
 

5. เงินเดือน คุณภา พชี วิ ต ในกา ร
ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
บุคลากร 

  
 
1.655  

 
 
0.195 

  
 
 

6.      ต า แ ห น่ ง
ใ น ก า ร
ปฏิบัติงาน 

คุณภา พชี วิ ต ในกา ร
ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
บุคลากร 

  
 
4.727 

 
 
0.001 

 
 
 

 

7.   ระยะเวลา
ใ น ก า ร
ปฏิบัติงาน 

คุณภา พชี วิ ต ในกา ร
ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
บุคลากร 

  
 
0.726 

 
 
0.486 

  
 
 

จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบ พบว่า บุคลากรที่ต าแหน่ง ต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตระดับ 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัย ส่วนบุคลากร ที่ มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส เงิ นเดือนและ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยรวมไม่แตกต่าง
กัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
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 3. ปัญหา อุปสรรค คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล
ในอ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  
ตารางท่ี 3 ปัญหา อุปสรรค คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลใน 
     อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานของบุคลากร ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1 . ด้ า น ค่ า ต อ บ แ ท น ที่
พอเพียงและยุติธรรม 

คนปฏิ บัติงา นได้เ งินน้อยคนไ ม่
ปฏิบัติงานเงินเดือนเท่ากันกับคน
ที่ท างานมาก อุปสรรค เจ้านาย
ชอบคนเอาใจ 

ผู้บริห ารและผู้ มีส่ วนเก่ี ยวข้อ ง 
พิจารณาค่าตอบแทนด้วยความ
รอบคอบ ยุติธรรม 

2. ด้ านสภา พแวดล้อมใน
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ที่      
ปล อ ดภั ย แ ละ ส่ ง เ ส ริ ม
สุขภาพ 

มีคว า มแ อ อัด  แน่ นมา กโ ต๊ ะ
ติดๆกันมีผู้ มาติดต่อร าชการมา
ติดต่อไม่มีที่นั่งให้บริการ 

ปรับปรุงเรื่องแสงสว่างและห้อง
ปฏิบัติงาน ให้เหมาะสมกันกา ร
ปฏิ บัติ งา นของแต่ละประเภท 
และสะดวกสบาย 

3. ด้านโอกาสในการพัฒนา
ความสามารถ 

ปัญ หา ด้า น ง บป ระ มา ณ ไ ม่
สา มา รถ ส่ ง บุคคลา กร เข้ า รั บ
การศึกษาได้ 

ควรมีการให้โอกาสในการพัฒนา
ความสามารถที่หลากหลาย 

4 . ด้ า นค วา ม ม่ังค งแล ะ
ความก้าวหน้าในงาน 

ความม่ันคงและความก้าวหน้าใน
การปฏิบัติงาน ขึ้นอยู่ กับปัจจัยที่
ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น พ้ืนที่ 
บุคลากร รายได้ ซ่ึงมีผลต่อการ
ปรับปรุงกรอบอันตราให้มีจ านวน
มากขึ้น และมีระดับที่สูงขึ้น 

ควรปรับปรุงกรอบอัตราที่มีความ
จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานจริงๆ 

 จากตารางที่ 3 พบว่า บุคลากรผู้ตอบแบบสอบถาม คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ที่ มีคุณภาพในการปฏิบัติ 
ตามข้อเสนอแนะดังนี้  
 ด้านค่าตอบแทนท่ีพอเพียงและยุติธรรม คือ การพิจารณาให้ค่าตอบแทนที่ชัดเจนเป็นธรรม
ไม่เอ้ือพวกพ้อง ยึดหลักของประสิทธิภาพและคุณภาพปริมาณของงานที่แท้จริงรวมถึงความทุ่มเท
เสียสละความรับผิดชอบ เลื่อนต่ าเหน่ง เพ่ิมเงินเดือนหรือให้โบนัส เป็นการกระตุ้นให้บุคลากรมี
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานท่ีปลอดภั ยและส่ง เสริมสุขภาพ คือ  สถานที่
ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยแล้ว เพราะบุคลากรภายนอกไม่สามารถเข้าพบได้โดยภาระการ เวลาใคร
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จะเข้ามาพอต้องแจ้งล่วงหน้าหรือนัดหมายก่อน และหากมาพบโดยไม่ได้แจ้งก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยรับ
เป็นด่านหน้า จึงถือว่ามีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน 
 ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถ คือ โอกาสในการพัฒนาตนเองมีมากพอสมควร 
เพราะได้มีโอกาสมีประสบการณ์ในการบริหาร อบต. บริหารภายในวัดแก้ปัญหาต่างๆพร้อมทั้งมี
โอกาสในการเป็นตัวแทนของ อบต. 
 ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน  คือ ในการปฏิบัติงานมีความม่ันคงและมี
ความก้าวหน้าค่อนข้างมาก เนื่องจากระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน ก็ได้รับมอบหมายให้ด ารงต าแหน่ง
บริหารในระดับที่สูงขึ้นมาโดยตลอด จึงกล่าวได้ว่าการปฏิบัติงานอยู่ ณ ปัจจุบันนี้ มีความม่ันคง และ
ความก้าวหน้ามาก 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 สภาพทั่วไปคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอ
เมืองสิงห์บุรี พบ อยู่ในระดับมาก โดยจะเห็นได้ว่า ผู้บริหารทักษะในการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ 
บุคลากรรู้สึกว่าได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งอย่างยุติธรรม จัดสวัสดิการต่างๆ เหมาะสมกับ
ต าแหน่งหน้าที่ และความรับผิดชอบของพนักงาน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวพิชญ์  เขจรบุตร, 
(2556) ได้วิจัยเรื่อง “ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” ผลการวิจัยพบว่าค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม อยู่ในระดับมาก 
 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลใน
อ าเภอเมืองสิงห์บุ รี จ าแนกตามปัจจั ยส่วนบุคคลพบว่า บุคากรที่มี เพศ อา ยุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพสมรส เงินเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ต าแหน่งในการปฏิบัติงานต่าง มีคุณภาพชีวิต
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลโดยภาพรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐาน
การวิจัย  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตนาภรณ์ บุญมี, (2558) ได้วิจัยเรื่อง “ศึกษาคุณภาพชีวิตใน
การท างานของพนักงานเทศบาลต าบลนาดี ผลการวิจัยพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรส เงินเดือน แตกต่างกัน มีความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
อภิปรายได้ว่า พนักงานมีความรู้สึกม่ันคงในงานที่ท าอยู่  ได้รับการสนับสนุนให้ศึกษาดูงานเพ่ือ
พัฒนาการปฏิบัติงานอยู่เสมอ พนักงานพอใจในความก้าวหน้าที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน  แตกต่างกัน 
จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย  ส่วนบุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีการรับรู้โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน จึง
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ อนันต์ แม่กอง, (2558) ได้วิจัยเรื่อง “ศึกษา
คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนที่อ าเภอมายอ  จังหวัด
ปัตตานี” ผลการวิจัยพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส เงินเดือน  แตกต่างกัน  มีการ
รับรู้โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย  
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องค์ความรู้ 
 1) องค์ความรู้จากการวิจัย 
 ผู้วิจัยน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ดังนี้ 

         
 

 
 
 2. ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานท่ีปลอดภัย  
 และส่งเสริมสุขภาพ 
 - มีการตรวจสุขภาพของบุคลากรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 - สถานที่ท างาน มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบ 
 ร้อย มีอากาศถ่ายเทสะดวก มีแสงสว่างเพียงพอ ไม่มีกลิ่น ไม่มีเสียงรบกวน ในขณะปฏิบัติงาน  
 
 
3. ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถ 
- ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้แสดงศักยภาพในการท างานอย่างเต็มที่ 
- สามารถขอค าแนะน าและปรึกษาเม่ือพบปัญหาและอุปสรรคในการท างานได้จากเพ่ือนร่วมงานหรือ
ผู้บังคับบัญชา 
 
 
4. ด้านความมั่นคงและก้าวหน้าในงาน 
- ได้รับมอบหมายงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถและทักษะในการท างานเพ่ิมมากขึ้น 
- ได้ปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่การงานที่เหมาะสมกับ ความรู้ความสามารถ 
 

ภาพท่ี 1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
 จากองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย “คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์การ
บริหารส่วนต าบลในอ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี” ที่พ่ึงประสงค์ดังนี้ 
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1. ด้านค่าตอบแทนท่ีพอเพียงและยุติธรรม 
 ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม  ผลการวิจัยพบว่าบุคลากรได้รับค่าจ้าง เงินเดือน
ค่าตอบแทน และผลประโยชน์อ่ืนๆ อย่างเพียงพอกับการมีชีวิตอยู่ได้ตามมาตรฐานที่ยอมรับกัน
โดยทั่วไป และต้องเป็นธรรม เม่ือเปรียบเทียบกับงานหรือองค์การอ่ืนๆ ด้วย 

2. ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานท่ีปลอดภัย และส่งเสริมสุขภาพ 
 ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย และส่งเสริมสุขภาพ คือ สิ่งแวดล้อมทั้งทาง
กายภาพและทางด้านจิตใจ นั่นคือ สภาพการปฏิบัติงานต้องไม่มีลักษณะที่ต้องเสี่ยงภัยจนเกินไป และ
จะต้องช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกสะดวกสบายและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย 

3.ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถ 
 ด้านโอกาส ในการพัฒนาความสามารถ คือ งานท่ีปฏิบัติอยู่นั้น จะต้องเปิ ดโอกาสใ ห้
ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้และพัฒนาทักษะความรู้อย่างแท้จริงและรวมถึงการมีโอกาสได้ปฏิบัติงานที่ ตน
ยอมรับว่าส าคัญและมีความหมาย 

4.ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน 
 ด้านความม่ังคงและความก้าวหน้าในงาน คือ ลักษณะงานที่ส่งเสริมความเจริญเติบโตและ
ความม่ันคงให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน นอกจากงานจะช่วยเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถแล้ว ยังช่ วยให้
ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสก้าวหน้า และมีความม่ันคงในอาชีพ ตลอดจนเป็นที่ยอมรับทั้งของเพ่ือน
ร่วมงานและสมาชิก ในครอบครัวของตน  
 

2) องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 
     QPO : MODEL 

 
ภาพท่ี 2 องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากการวิจัย 

 จากองค์ความรู้ที่สังเคราะห์งาน อธิบายได้ว่า “คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี” ผู้วิจัยได้ท าการสร้างโมเดล โดยใช้ชื่อ 
QPO : MODEL (คิวพีโอ โมเดล) ภายใต้ คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์การบริหาร
ส่วนต าบลในอ าเภอเมืองสิงห์บุรี โดยแยกออกดังนี้ 
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Q,P,O = ที่อยู่ในวงกลมที่หนึ่งจึงได้วิเคราะห์ออกมาเป็นตัวอักษรแต่ละตัวมีดังนี้ 
 1. Q = Quality of Life operation คือ คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน 
 2. P = Personnel คือ บุคลากร 
 3. O = Organization in Muang Sing Buri District คือ องค์การบริหารส่วนต าบลใน
อ าเภอเมืองสิงห์บุรี 
C,E,O,R = ที่อยู่ในวงกลมที่สองจึงได้วิเคราะห์ออกมาเป็นตัวอักษรแต่ละตัวมีดังนี้ 
  1. Compensation is Sufficient and fair คือ ด้านค่าตอบแทนที่พอเพียงและยุติธรรม 
  2. Environment for safe operation and health promotion คือ ด้านสภาพแวดล้อม
ในการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย และส่งเสริมสุขภาพ 
   3. Opportunities for personnel development คือ ด้า นโอกาส ในการพัฒนา
ความสามารถ 
   4. Regarding the Stability and progress in the ioj คือ ด้านความม่ันคงและ
ความก้าวหน้าในงาน 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ควรมีนโยบายการก าหนดแนวทางคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การ

บริหารส่วนต าบลในด้านต่างๆ ที่เหมาะสม  
2. ควรมีนโยบายการศึกษาการจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้เก่ียวกับปัจจัยต่าง ๆ  

ที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขในอนาคตต่อไป 
3 ควรมีนโยบายการส่งเสริมมากขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานของบุคคลากรองค์การ

บริหารส่วนต าบลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซ่ึงจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคคลากร
องค์การบริหารส่วนต าบลดีมากยิ่งขึ้นเช่นกัน 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
1. ควรจัดอบรมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับมีคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานที่ ดีมาก

ยิ่งขึ้น 
2. ควรหาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วน

ต าบล 
 3. ควรมีการติดตามประเมินผล ว่าการจัดการความรู้นั้นส าเร็จไปแล้วเท่าใด ไม่ส าเร็จเท่ าใด 

เพราะเหตุใด อันจะน าไปสู่แนวทางการแก้ไขและป้องกันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
1.  ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วน

ต าบลในระดับจังหวัด ระดับภาค หรือระดับประเทศ เพ่ือให้ได้ผลการวิจัยที่หลากหลาย สามารถน า
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ผลท่ีได้มาเปรียบเทียบและน ามาปรับปรุงแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอ่ืน ๆ กับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรว่าตัวแปรแต่ละตัวมีความแตกต่างกันหรือไม่ และอย่างไร 

3. ควรมีการศึกษาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลใน
พ้ืนที่อ่ืนๆ ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันในลักษณะของการเปรียบเทียบผลวิจัยที่ได้ว่าเป็นอย่างไร เพ่ือที่จะ
ได้ทราบข้อมูลที่แท้จริงและเป็นแนวทางก าหนดนโยบายเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล 
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา* 

PUBLIC PARTICIPATION IN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT OF SANUBTAUP  
SUB-DISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION IN WANG NOI DISTRICT OF 

AYUTTHAYA PROVINCE 
พระสุริโย สุขิโต (รุ่งเรือง) 

Phrasuriyo Sukhito (Rungruang) 
E-mail: psuriyo2529@gmail.com 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน  เปรียบเทียบการมีส่วนร่วม 

ศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นการวิจัยแบบผสาน
วิธี พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ระดับปานกลาง ปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า ประชาชนที่ มี อายุ 
วุฒิการศึกษา อาชีพ แตกต่างกันจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ส่วนประชาชนที่มีเพศและรายได้ไม่
แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย  ปัญหาและอุปสรรค คือ ผู้รับผิดชอบและเครื่องมือไม่
เพียงพอ ดังนั้น ควรก าหนดผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ  และจัดหาเครื่องมือการ
ปฏิบัติงานให้เพียงพอเสมอ 
ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วม; การจัดการสิ่งแวดล้อม; องค์การบริหารส่วนต าบล 
Abstract 

This Research article was study the level participation of people, compare the 
participation and study the problems, obstacles and recommendations for public 
participation in environmental management of sanubtaup sub-district administrative 
organization in Wang Noi district Ayutthaya province. Using mixed methods. Findings 
participation of people were at medium level. Base on difference age, education and 
occupation had different participations, accepting the research hypothesis but 
different gender and incomes did not have different participations, denies the 
research hypothesis. Problems and obstacles were as responsibility and instrument 
were not enough, therefore should increase responsibility people the systematically. 
and always provide sufficient work tools 
Keywords: Participation; Environmental management; Sub-district Administrative    

  Organization 
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บทน า 
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ การด ารงชีวิตของคนในชุมชน การสร้างกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างรู้คุณค่าโดยการมีส่วนร่วมของผู้ได้รับผลประโยชน์และผลกระทบจากการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการตัดสิน ใจในการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมนั้น ในปัจจุบันนี้อยู่ที่วิธีการมีส่วนร่วมอยู่ที่การคิดเครื่องมือและเทคนิคของการก่อให้เกิด
การมีส่วนร่วมที่เหมาะสม องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดต้ังขึ้นตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มีฐานะเป็นนิติบุคคล ปัจจุบัน
สิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มเสื่อมลงทั้งปริมาณและคุณภาพมีการปนเปื้อนของมลพิษในอัตราที่เพ่ิมขึ้นทั้งใน
ดินอากาศน้ าจืดน้ าทะเลอาหารรวมทั้งการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติอย่างรวดเร็ว เช่นน้ า เน่าเสีย
และขยะในล าคลองที่เป็นปัญหาต่อชุมชนสาเหตุส่วนใหญ่มนุษย์เป็นปัจจัยส าคัญที่ ก่อให้เกิดปัญหา
เนื่องมาจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่ถูกวิธีไม่เหมาะสมทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการด ารงชีวิต
มากขึ้นส่งผลให้ เกิดการบุกรุกท าลายสิ่งแวดล้อมจนน าไปสู่การเสียสมดุลทางธรรมชาติ (ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา, 2560)  

จากปัญหาดังกล่าว การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบล จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการปัญหาได้ด้วยตนเอง
เพ่ือประโยชน์ของตนเองครอบครัว และชุมชนตลอดจนสามารถสนองตอบการบริ หารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท าให้ประชาชนได้พัฒนาการรับรู้และภูมิปัญญาซ่ึงแสดงออกในรูปของการ
ตัดสินใจในการก าหนดชีวิตของตนโดยภาครัฐจะต้องคืนอ านาจในการก าหนดการพัฒนาให้แก่
ประชาชนเพ่ือให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ ด้อยโอกาสในสังคมได้มีโอกาสในการแสดงความต้องการ
แสวงหาทางเลือก หรือเสนอข้อเรียกร้องเพ่ือปกป้องผลประโยชน์ร่วมของชุมชน (ทวีทอง หงส์วิวัฒน์ , 
2553) ให้บรรลุผลส าเร็จในการปฏิบัติงานตามภารกิจและหน้าที่ของตนเองจนสามารถสนองตอบ
ความต้องการของชุมชนระดับต าบลและการที่องค์การบริหารส่วนต าบลจะสามารถบรรลุถึงเป้าหมาย
ดังกล่าวได้ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวแห่งรัฐส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดนโยบายการตัดสินใจทางการเมืองการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
รวมทั้ งกา ร ติดตามตรวจสอบและประเ มินผลกา รท า งา นขององ ค์กา รบริ หา ร ส่วนต า บล  
(พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์, 2553) 

ดังนั้น ผู้วิจัยมีความประสงค์ที่ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมในการการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือเป็น
แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบของประชาชนเพ่ือให้สามารถรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน
ในอนาคตต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
2. เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคล  
3. เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

จัดการสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

รูปแบบการวิจัยเป็นแบบผสานวิธี ซ่ึงเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ก าหนดประชากรในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 4 ,427 คน 
(องค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ , 2561) สุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโร่ยามาเน่ (Yamane Taro, 
1967) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 367 คน เก็บข้อมูลด้วยการแจกแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา เพ่ือหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ
ความแปรปรวน ค่าที (t-test) ค่าเอฟ (F-test) ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ ก าหนดผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
จ านวน 12 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการ
วิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา (พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักด์ิ กิตฺติปัญโญ, 2557)  
 
ผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของประชาชนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัย
ตอบวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ข้อ ดังนี้ 

1. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามความคิดเห็นของประชาชนในการ
จัดการส่ิงแวดล้อม ตามความคิดเห็นของประชาชน 
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ตารางท่ี 1 ความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหาร 
      ส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ตามความคิดเห็นของ 
      ประชาชน  

                     (n=367) 
การมี ส่วนร่ วมของประช าชนในการ จัดการ
ส่ิงแวดล้อมโดยภาพรวม 

ผลการวิเคราะห์ 
x̅ S.D. แปลผล 

 ด้านการก าหนดองค์กรรับผิดชอบ 
 ด้านการก าหนดนโยบาย 
 ด้านการวางแผนด าเนินงาน 
 ด้านการบริหารโครงการ 
 ด้านการประเมินผลโครงการ 

3.32 
3.34 
3.28 
3.28 
3.30 

0.913 
0.895 
0.839 
0.791 
0.871 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

ภาพรวม 3.30 0.777 ปานกลาง 
จากตารางที่ 1 พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม

ขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธ ยา โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง (x̅ = 3.30, S.D. = 0.777) เม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุก
ด้าน 

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการ  
         สิ่งแวดล้อมขององ ค์กา รบริ ห าร ส่ วนต าบลสนั บทึบ  อ า เภอวั งน้ อย จั งหวั ด 
         พระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

(n=367) 
ปัจจัยส่วนบุคคล ค่า t ค่า F Sig. ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ยอมรับ ปฏิเสธ 
เพศ 1.650 - 0.100 -      
อายุ  2.154 0.093  - 
การศึกษา  6.150 0.000  - 
อาชีพ  3.991 0.004      - 
รายได้  1.264 0.284 -  
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จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุ
คลพบว่า ประชาชนที่มี อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ แตกต่างกันจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ส่วน
ประชาชนที่มีเพศและรายได้ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย   

3. ปัญหา  อุปสรรคและข้อ เสนอแนะการมีส่วนร่ วมของประช าชนในการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ตารางท่ี 3 ปัญหา อุปสรรค การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์การ  
  บริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ด้านการก าหนด
องค์กร  รับผิดชอบ  

ผู้รับผิดชอบยังมีเครื่องมือที่ไม่เพียงพอ
ท าให้มีอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า 

ควรเพ่ิมผู้ รับผิดชอบส าหรับกา ร
ปฏิบัติหน้าที่  

 ด้านการก าหนด
นโยบาย 

การก าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมยัง
ขาดการประชาสัมพันธ์เปิดโอกาสให้
ปร ะชา ชน เข้ า มา มีส่ วนร่ วมในกา ร
ก าหนดนโยบาย 

ควรท าปร ะชา พิจาร ณ์จา กพ้ืนที่
ชุมชนเพ่ือน ามาก าหนดนโยบาย  

ด้านการวางแผน
ด าเนินงาน 

ประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือน้อย
มากในการจัดท าแผนด าเนินงาน  

ประชาชนต้องให้ความร่วมมือใน
การลงพ้ืนที่ส ารวจ  

ด้านการบริหาร
โครงการ 

วัส ดุอุปกร ณ์ไ ม่ เพียงพอส าหรั บกา ร
บริหารโครงการผลท าให้ปฏิบัติงานล่าช้า 

ควรจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ
ส าหรับการบริหารโครงการ 

ด้านการ
ประเมินผล
โครงการ 

ไม่มีการแจ้งผลประเมินให้ประชาชนได้
ทราบอย่างทั่วถึง 

 ควร มี กา ร แจ้ ง ผลป ระเ มิน ใ ห้
ประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึงเช่น
ทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์เป็นต้น 

จากตารางท่ี 3 พบว่า ประชาชนต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
 ด้านการก าหนดองค์กรรับผิดชอบ ควรเพ่ิมผู้รับผิดชอบส าหรับการปฏิบัติหน้าที่  

ด้านการก าหนดนโยบาย ควรท าประชาพิจารณ์จากพ้ืนที่ชุมชนเพ่ือน ามาก าหนดนโยบาย  
ด้านการวางแผนด าเนินงาน ควรแนะน าประชาชนต้องให้ความร่วมมือในการลงพ้ืนที่ส ารวจ 
ด้านการบริหารโครงการ ควรจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอส าหรับการบริหารโครงการ 
ด้านการประเมินผลโครงการ ควรมีการแจ้งผลประเมินให้ประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึงเช่น  

ทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์เป็นต้น 
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อภิปรายผลการวิจัย 
1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ 

อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เพราะว่ามีการให้ความ
ร่วมมือพอประมาณและยังมีการขาดความร่วมมือเป็นบางส่วน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมคิด เปี่ยม
คล้า, (2550) ได้วิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชนของประชาชนอ าเภอก าแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม” ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

2. ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า 
ประชาชนที่มี อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กานดา จินดามงคล, (2558) ได้วิจัยเรื่อง “การจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลเหมืองง่า อ าเภอ
เมืองล าพูน จังหวัดล าพูน” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มี อายุ การศึกษา อาชีพ มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน แตกต่าง
กัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ส่วนประชาชนที่มี เพศและรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่แตกต่าง
กัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ญดาศจี ระเบียบกุล, (2553) ได้วิจัยเรื่อง 
“ความเข้ มแข็งของประชา ชนในกา รอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกรณีศึกษาตลาดน้ า อัมพวา จังหวั ด
สมุทรสงคราม” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มี เพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความเข้มแข็งของ
ประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกรณีศึกษาตลาดน้ าอัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม ไม่แตกต่างกัน จึง
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริพัฒม์ ลาภจิตร , (2550) ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล
อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานีผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านบุคคลปัจจัยด้านชุมชน และปัจจัย
ด้านองค์การ ซ่ึงหากระดับการมีส่วนร่วมกิจกรรม การมีส่วนร่วมส่วนใหญ่เป็นเพียงการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารในขณะที่การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเชิงนโยบายและการตรวจสอบการด าเนินงานของ อบต.
อยู่ในระดับปานกลางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 

3.ปัญหา อุปสรรค การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือ 1 .ประชาชนในพ้ืนที่บางส่วนและนักท่องเที่ยว
ยังขาดความร่วมมือในนโยบายการปลูกจิตส านึกของการรักษาสิ่งแวดล้อมท าให้ผู้รับผิดชอบต้องปฏิบัติ
หน้าที่ล าบากมากขึ้น 2.การแจ้งผลประเมินยังไม่เปิดเผยให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึงผลท าให้ประชาชน
บางส่วนไม่เข้าใจในกระบวนการท างานขององค์การ ข้อเสนอแนะต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือ  
1.ควรมีการวางแผนงานที่จะปฏิบัติงานเวลาที่เหมาะสมลดขั้นตอนถูกกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน 2.ควร
ก าหนดเพ่ิมผู้รับผิดชอบเพ่ือเป็นการกระจายหน้าที่จะท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วมากขึ้น  
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องค์ความรู้ 
จากการวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์การ

บริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยได้องค์ความรู้ดังนี้ 
1. องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 
ผู้วิจัยได้รับองค์ความรู้จากการวิจัย ดังแสดงในแผนภาพที่ 1 ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 

1. ด้านการก าหนดองค์กร
รับผิดชอบ 
- ก าหนดผู้รับผิดชอบอย่างเหมาะสม 
- ผู้รับผิดชอบและประชาชนได้เข้า
มามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ 
- ผู้รับผิดชอบมีเคร่ืองมือที่ทันสมัย
และเพียงพออย่างยิ่งส าหรับการ
ปฏิบัติงาน 
- ผู้รับผิดชอบสามารถท างานร่วมกับ
ประชาชนได้ 
เคร่ืองมือที่ทันสมัยและเพียงพอ

3. ด้านการวางแผนด าเนินงาน 
- จัดท าแผนพัฒนาส่ิงแวดล้อมได้อย่าง
เหมาะสม 
- วางแผนก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานให้
มีความชัดเจน 
- วางแผนโดยการก าหนดระยะเวลาทั้งส้ัน
และยาวได้อย่างเหมาะสม 
- การวางแผนด าเนินงานร่วมกับประชาชน 
- การประเมินผลและปรับปรุงแผน
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
- การวางแผนด าเนินงานร่วมกับประชาชน 

5. ด้านการประเมินผลโครงการ 
- การจัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
- คณะกร  รมการมีความรู้
ความสามารถในการประเมินผล 
- การประเมินผลตามกิจกรรมที่
ก าหนดไว้ 
- ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลกิจกรรม 
- การแจ้งผลการประเมินให้ทราบ
อย่างเปิดเผย 
- การน าผลประเมินไปปรับปรุงแก้ไข 
- ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลกิจกรรม 

2.ด้านการก าหนดนโยบาย 
- ก าหนดเป็นแนวทางในการสร้าง
จิตส านึกที่ดีของประชาชนในท้องที่แล้ว
นักท่องเที่ยว 
- นโยบายส าหรับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้
น่าร่ืนรมย์สมกับเป็นเมืองแห่งการ
ท่องเที่ยว 
- รณรงค์ให้ความรู้ส าหรับการคัดแยก
ขยะก่อนทิ้ง  
- นโยบายในการพัฒนาแหล่งน้ าที่ส าคัญ  
- นโยบายในการปลูกต้นไม้เพ่ือท าให้
ส่ิงแวดล้อมมีความสมดุลมากข้ึน  
   

4. ด้านการบริหารโครงการ 
- การบริหารโครงการโดยการก าหนดผู้รับผิดชอบโครงการอย่างชัดเจน 
- การจัดสรรงบประมาณในแต่ละโครงการอย่างเหมาะสม 
- ทรัพยากรและวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงานโครงการอย่างเพียงพอ 
- กระบวนการในการด าเนนิงานที่ชัดเจน 
- การก าหนดกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการได้อย่างมี
ประสิทธิผล 
เพียงพอ 
- กระบวนการในการด าเนนิงานที่ชัดเจน 
- การก าหนดกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการได้อย่างมี
ประสิทธิผล 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อม
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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จากแผนภาพท่ี 1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

จัดการสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ”
สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมประกอบไปด้วย 5 ด้าน ซ่ึงแต่ละด้าน
มีข้อค้นพบที่ส าคัญ คือ 

1. ด้านการก าหนดองค์กรรับผิดชอบ 
ก าหนดผู้รับผิดชอบในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมผู้รับผิดชอบสามารถปฏิบัติ

หน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถและมีส่วนร่วมของประชาชนจะต้องมีเครื่องมือที่ทันสมัย  
2. ด้านการก าหนดนโยบาย 
ก าหนดนโยบายโดยการลงพ้ืนที่รับฟังปัญหาแล้วน ามาก าหนดนโยบายต้องค านึงถึงความ

คุ้มค่าก าหนดเป็นแนวทางในการสร้างจิตส านึกที่ดีของประชาชนในท้องที่และนักท่องเที่ยว  
3. ด้านการวางแผนด าเนินงาน 
 จัดท าแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานให้มีความ

ชัดเจนวางแผนโดยการก าหนดระยะเวลาทั้งสั้นและยาวได้อย่างเหมาะสมมีการวางแผนด าเนินงาน
ร่วมกับประชาชน      4. ด้านการบริหารโครงการ 

มีการบริหารโครงการโดยการก าหนดผู้รับผิดชอบโครงการอย่างชัดเจนการจัดสรร
งบประมาณในแต่ละโครงการอย่างเหมาะสมมีทรัพยากรและวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงานโครงการ
อย่างเพียงพอมีกระบวนการในการด าเนินงานที่ชัดเจน  

5. ด้านการประเมินผลโครงการ 
การจัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบผู้รับผิดชอบโครงการจัดการสิ่งแวดล้อม  ประชาชนได้

เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลกิจกรรมและมีการแจ้งผลการประเมิน ให้ทราบอย่างเปิดเผยมีการ
น าผลประเมินไปปรับปรุงแก้ไขเพ่ือประโยชน์วัดผลส าเร็จในการประเมินโครงการ 
 
2. องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากการวิจัย 

องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดกา ร
สิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยได้
สังเคราะห์งานวิจัยดังแสดงในแผนภาพดังนี้ 
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ภาพท่ี 2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, (พระสุริโย สุขิโต (รุ่งเรือง), 2562) 
จากภาพท่ี 2 องค์ความรู้จากการสังเคราะห์งานวิจัย “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

จัดการสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ” 
สรุปได้ว่า 

P = participation หมายถึง การมีส่วนร่วม  
U = unit หมายถึง ท างานอย่างสร้างสรรค์ เป็นหนึ่งเดียว  
L = Learn and development หมายถึง เรียนรู้และพัฒนา 
เป็นกิจกรรมพ้ืนฐานในการพัฒนาการมีส่วนร่วมและเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพของการ

ด าเนินงานประกอบด้วยการวางแผน–ปฏิบัติ–ตรวจสอบ–ปรับปรุงการด าเนินงาน การด าเนินกิจกรรม 
P-D-C-A อย่างเป็นระบบให้ครบวงจรอย่างต่อเนื่ องหมุนเวียนเรื่อยๆส่งผลให้การด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ควรท าประชาพิจารณ์ในการจัดการโดยอาจจะด าเนินโดยการประชุมร่วมกับประชาชนใน

ท้องที่ส่งเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือน าข้อมูลมาวิเคร าะห์จัดท าแผน
ด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมและตรงเป้าหมาย 
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2. ควรส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่ของการด าเนินงานขององค์การตลอดถึงประชาชนใน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการขององค์การในรูปแบบของกิจกรรมที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วม
โดยตรงในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการร่วมกันในการแก้ไข้ปัญหาในรูปแบบของโครงการและกิจกรรม 

3. ควรส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการแก้ไขผลด าเนินงานที่ไม่มีผลตรงเป้า
หรือไม่ส าเร็จจากการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่เพ่ือวางแผนในการจัดการให้ตรงจุดอย่างจริงจังและ
ถูกต้องตรงกับวัตถุประสงค์ของการด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
1. ควรที่จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่รับรู้และรับทราบถึงแผนหรือขั้นตอนในการ

บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
2. ควรด าเนินงานอย่างจริงจังต่อเนื่องและด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของโครงการตามที่มี

การจัดจ้างและจัดกิจกรรมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม 
3. ควรให้ความส าคัญกับการบริหารงานด้วยความโปร่งใสและให้บริการประชาชนด้วยความ

เป็นธรรมเพ่ือสร้างความรู้สึกว่าองค์การและเจ้าหน้าที่รับใช้ประชาชนอย่างเติมที่ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาวิจัยที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
2. ควรศึกษาวิจัยในแนวการส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อม

ด้วยโดยไม่ปล่อยให้องค์การแก้ไขปัญหาอยู่ฝ่ายเดียว 
3. ควรศึกษาวิจัยที่เก่ียวกับการบริหารจัดการขยะให้ควบคู่กันไปด้วยเพ่ือเพ่ิมการมีส่วนร่วม

ในการจัดการสิ่งแวดล้อมและให้ผลด าเนินงานเป็นที่ประจักษ์ 
4. ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์การเพ่ือเป็นการบูร

ณาการระหว่างรัฐประศาสนศาสตร์กับพระพุทธศาสนา 
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยาน
แห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ* 

PEOPLE’S PARTICIPATON WITH THE FOREST RESOURCE MANAGEMENT IN 
TADTON NATIONAL PARK, TAMBOL THAHIN-NGOME, AMPHURE MUANG,  

CHAIYAPHOOM PROVINCE 
พระอธิการสมคิด กตปุญฺโญ (เปล่งศรี) 

PhraahrtikanSomkhit Katapuñño (Plengsri) 
E-mail: to40742@gmail.com 

บทคัดย่อ 
บทความนี้เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนความคิดเห็นของประชาชน ศึกษา

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ใน
เขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี  พบว่า การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน
มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ปัญหาและอุปสรรค คือ ประชาชนยังขาด
ความรู้ในการบริหารทรัพยากรป่าไม้ในเชิงอนุรักษ์ ไม่ทราบถึงแนวทางการวางแผน ดังนั้นควรส่งเสริม
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการ
บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างต่อเนื่อง 
ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วม; การบริหารจัดการ; ทรัพยากรป่าไม้ 
Abstract 

This article was to study the level of people's participation, to compare  
the Participation of People’s opinion and the problems, obstacles and 
recommendations for People Participation with the forest resource management in 
Tadton National Park Chaiyapoom Province, using Mixed Methods. Findings were the 
level of Participation with the forest resource management by overall were at 
moderate level. Based on difference was not found to be different rejecting the 
research hypothesis. Problems and obstacles were the people still lacked knowledge 
in forest resource management in the way of conservation, didn’t know how to 
planning guidelines, so should encourage people to participate in the assessment, 
Follow-up, Procedures for carrying out various activities, In the management of forest 
resources continuously.  
Keyword: Participation; Management; Forest resource 
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บทน า 
ประเทศไทย เคยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย

อาคเนย์ โดยในปี พ.ศ. 2504 มีพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งหมดถึง 171.02 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 53.33 ของ
พ้ืนที่ท้ังประเทศ แต่จากการส ารวจพ้ืนที่ป่าของกรมป่าไม้ พบว่า พ้ืนที่ป่าไม้เหลือเพียง 107 ล้านไร่ 
หรือคิดเป็นร้อยละ 33.40 ของพ้ืนที่ประเทศ แสดงว่าในช่วงระยะเวลา ต้ังแต่ปี 2504 ถึง 2543 รวม 
39 ปี มีพ้ืนที่ป่าลดลง 64 ล้านไร่ หรือลดลงเฉลี่ยปีละ 1.64 ล้านไร่ โดยในภาคตระวันออกเฉียงเหนือ
มีพ้ืนที่ป่ามากที่สุดสภาพภูมิศาสตร์ภาคตระวันออกเฉียงเหนือเป็นแหล่งก าเนิดต้นน้ าล าธาร ส่งผลให้
เกิดระบบการผลิต ด้านเกษตรกรรม พาณิชยกรรม การคมนาคมและปัจจัยอ่ืน ๆ อีกหลายอย่าง แต่
การท าลายป่าในภาคตระวันออกเฉียงเหนือก็ไม่ลดน้อยลง เพราะการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากร ท า
ให้เกิดความต้องการใช้ประโยชน์ที่ดิน ต้องการพ้ืนที่ในการผลิตอาหารให้เพียงพอกับความต้องการ 
จนท าให้ทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนที่อยู่ใกล้เคียงถูกท าลายลงไป (สมชัย ต้ังอนุรัตน์, 2547). 

การพัฒนาประเทศไทยต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมากมาย 
ซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติมีบทบาทส าคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมวลมนุษย์และประเทศชาติเนื่องจาก
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่คอยค้ าจุนความเจริญในทุก ๆ ด้านของมนุษย์ชาติ จะเห็นได้ว่าประเทศ
ใดที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และประชาชนรู้จักหลักวิธีการอนุรั กษ์อย่างชาญฉลาดแล้ว
ประเทศนั้นมักจะประกอบไปด้วยประชาชนที่ม่ังค่ังสมบูรณ์มีความเป็นอยู่สุขสบาย แต่ตรงข้ามกับ
ประเทศที่ข า ดแคลนทรัพยา กรธร รมชา ติหรื อปร ะชา ชน ไ ม่รู้จั ก วิ ธีก า รอนุ รั กษ์ปล่อย ให้
ทรัพยากรธรรมชาติต้องสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ ประเทศนั้นก็จะพบตัวเองต้องเผชิญกับความ
ตกต่ าทางเศรษฐกิจ มาตรฐานการครองชีพจะถูกกระทบกระเทือนความวุ่นวายต่าง ๆ ก็จะตามมา 
ประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ เป็นอู่ข้าว อู่น้ า  แต่ถ้าประชาชนยังใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างไม่ประหยัดขาดหลักการบริหารจัดการทรัพยากรแล้วอนาคตของประเทศก็จะตกอยู่ในฐาน ะที่น่า
เป็นห่วงอย่างยิ่ง สิ่งใดก็ตามที่มีประโยชน์สามารถสนองตอบความต้องการของมนุษย์แล้วสิ่งนั้น ๆ 
เกิดขึ้นโดยธรรมชาติก็เรียกได้ว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติทั้งสิ้น ซ่ึงสามารถจ า แนกออกตามลักษณะ
กว้าง ๆ ได้เป็น 3 ประเภท คือ (1) ทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่หมดสิ้น (2) ทรัพยากรใช้แล้วจะทดแทนได้
หรือรักษาไว้ได้ (3) ทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปหรือทดแทนไม่ได้ ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ ซ่ึงเป็น
สิ่งจ าเป็นในการด ารงชีวิตของมนุษย์ ดังนั้น มนุษย์ย่อมมีความสัมพันธ์กับทรัพยากรธรรมชาติโดยตรง
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกคนควรให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง  
จะถือเป็นหน้าที่ของประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะไม่ได้ ทุกคนต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ทั้งหมด ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน รวมทั้งเยาวชน เพ่ือผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็น
ส า คัญ  จึ งจะยัง เกิดผล ต่อกา รบริ หา รจั ดกา รทรัพย ากรธรรมชา ติอย่า งแท้ จริ ง  ( เจิ มศัก ด์ิ  
ปิ่นทอง, 2556). 

การบริหารจัดการจึงมีความจ าเป็นในชุมชนปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่เต็มความสามารถ
จ าเป็นต้องแบ่งหน้าที่การท างานและมอบหมายให้รับผิดชอบตามความสามารถและความถนัดเพ่ือ
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ความส าเร็จ ของชุมชนและลดปัญหาข้อขัดแย้ งที่อาจ เกิดจ ากควา มไ ม่เข้าใจกันของกลุ่มคน 
ที่อยู่ร่วมกันในชุมชน ซ่ึงมีความหลากหลายทั้งทางบุคลิกลักษณะ ความคิด ความต้องการ พฤติกรรม
ที่มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับภูมิหลังของการเจริญเติบโต ครอบครัว สภาพแวดล้อม การศึกษาและ
ประสบการณ์ เป็นต้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงพบสิ่งที่เป็นต้นเหตุแห่งความไม่เข้าใจกันต้นเหตุ
แห่งความกระทบกระทั่งกันจนก่อให้เกิดเป็นปัญหาในการอยู่ร่วมกัน แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลมา
จากการพูดจากการสื่อสาร การประสานงานที่ไม่เหมาะสม ความไม่เข้าใจความต้องการพ้ืนฐานนั้น
ไม่ใช่เป็นต้นเหตุแต่เป็นผล (ปรีชา ช้างขวัญยืน, 2548). 

ในเขตพ้ืนที่ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เป็นชุมชนที่มีการใช้วัฒนธรรมแบบ
พ้ืนเมืองท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้มาตลอด นอกจากนี้ชุมชนในเขตพ้ืนที่ยังได้
ร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชน และหน่วยงานภาครัฐในลักษณะไตรภาคีในการด าเนินงานด้านการ
บริ หา ร จัดกา รทรั พย า กรป่า ไ ม้ใน เขตอุทยา นแห่ งชาติตาดโตน มีพ้ืนที่ ซ่ึงตระหนั กชัดว่ า
ทรัพยากรธรรมชาติ คือ ป่าไม้ ดิน น้ า เป็นของส่วนรวมที่ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้มี
ใช้ อย่า งยั่ งยื น ตลอดไป  ผู้ วิจั ย จึ งสน ใจที่ จ ะศึกษาเ ก่ี ยว กับกา ร มีส่วน ร่วมของประชา ชน  
ในการบริห า ร จัดการทรั พย า กรป่ า ไม้ ในเขต อุทยานแห่ งชา ติตา ดโตน  ต า บลท่ า หิน โ งม  
อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ นอกจากนี้ยังสามารถจะได้น าผลการศึกษาวิจัยที่ได้รับจากการศึกษาวิจัย
ในครั้งนี้ ไปใช้ในการวางแผนการจัดการพ้ืนที่ป่าเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้
ในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขต
อุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  

3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย  

รูปแบบการวิจัยเป็นแบบผสานวิธี ซ่ึงเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ก าหนดประชากรที่มีต่อการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัด
ชัยภูมิ จ านวน 5,083 คน สุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโร่ยามาเน่ (Yamane Taro, 1967) ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 371 คน เก็บข้อมูลด้วยการแจกแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง
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พรรณนา เพ่ือหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความ
แปรปรวนค่าที (t-test) ค่าเอฟ (F-test) ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ ก าหนดผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 
11 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการ
วิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา (พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักด์ิ กิตฺติปัญฺโญ, 2557) 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย  �̅�𝑥 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ 
              บริหาร จัดกา รทรัพยากร ป่าไม้ ในเข ตอุทยา นแห่งชาติตาดโตน ต า บลท่า หินโงม  
             อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ทั้ง 4 ด้าน โดยภาพรวม 

(n = 371) 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ใ นเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตย 
ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 

1. ด้านการมีส่วนร่วมคิดวางแผน 
2. ด้านการมีส่วนร่วมด าเนินการ 
3. ด้านการมีส่วนร่วมประเมินผล 
4. ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ 

3.18 
3.18 
3.10 
3.34 

0.867 
0.808 
0.844 
0.763 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

ภาพรวม 3.20 0.759 ปานกลาง 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่า
ไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (�̅�𝑥 =3.20)  
เม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วมคิดวางแผน ด้าน
การมีส่วนร่วมด าเนินการ  ด้านการมีส่วนร่วมประเมินผล ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ 
ตามล าดับ 
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2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ โดยจ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล 
ตารางท่ี 2. สรุปผลโดยรวมการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมของ             
        ประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่า 
        หินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  

(n=371) 
 
ปัจจัยส่วรบุคคล   

 
t-test 

 
F-test 

 
  Sig. 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
       ยอมรับ ปฏิเสธ 

เพศ 1.037     -   0.301    -    √ 
อายุ     -   0.740   0.529    -    √ 
ระดับการศึกษา     -   1.972   0.082    -    √ 
อาชีพ     -   7.649   0.000    √    - 
รายได้     -   11.000   0.000    √    - 

           จากตารางท่ี 2 ผลสรุปโดยรวมการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม 
อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ดังนี้ 
  ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ การ มีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมสติฐานการวิจัย 
  ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมสติฐานการวิจัย 
  ประชาชนที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงยอมรับสมสติฐานการวิจัย 
  ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงยอมรับสมสติฐานการวิจัย 
  ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงยอมรับสมสติฐานการวิจัย 
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3. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ 
ตารางท่ี 3 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร

จัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ 
ทักษะของผู้บริหาร ฯ ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ด้านการมีส่วนร่วม
คิดวางแผน 

ประชาชนบางส่วนยังไม่ค่อยให้ความ
สน ใจเ ก่ี ย วกับกา ร มีส่วน ร่วมคิด
วา งแผ น ในกา รบริ ห า ร จั ดกา ร
ทรัพยากรป่าไม้และยังขาดความรู้
ความเข้าใจด้านทักษะและวิธีกา ร
ของการเข้าไปมีส่วนร่วม 

ควรมีการประชาสัมพันธ์และการ
รณรงค์สร้างจิตส านึกให้ประชาชน
เข้า ไปมีส่วน ร่วมในการบริหา ร
จัดการทรัพยากรป่าไม้ให้บ่อยครั้ง
ยิ่งขึ้น 

ด้านการมีส่วนร่วม
ด าเนินการ 

หน่วยงา นภาครั ฐขาดกา รประชา 
สัมพันธ์ในการสร้างจิตส านึกให้กับ
ประชาชน 

ควรจั ด ให้ มีกา ร อบรมจั ด เว ที
สัมมนาเป็นการแลกเปลี่ยบ เรียนรู้
ทักษะและวิธีการเพ่ือสร้างความ
เข้าใจให้กับประชาชน 

ด้านการมี ส่วนร่ วม
ประเมินผล 

การก าหนดนโยบายของรัฐไม่ค่อยมี
ความชัดเจน การจัดสรรงบประมาณ
มีน้อยไม่เพียงพอ 

ควรมีการก าหนดนโยบายของรัฐใน
พ้ืนที่ป่าไม้ให้มีความชัดเจน รวมทั้ง
การจัดสรรงบประมาณให้มีความ
เพียงพอและเหมาะสม 

ด้านการมีส่วนร่วม
รับผลประโยชน์ 

ขาดการส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐ
ไม่มีความต่อเนื่อง มีการฝ่ าฝืนไ ม่
ปฏิบัติตาม ข้อก าหนด กฏ ระเบียบ 
และข้องบังคับที่ได้ก าหนดไว้ 

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐควร
จะให้ความสนใจและเอาใจใส่ดูแล 
ส ร้ า ง ค ว า ม ไ ว้ ว า ง ใ จ ใ ห้ กั บ
ประชาชน และยึดถือปฏิบัติตาม 
กฏ ระเบียบ และข้องบังคับ 

จากตารางท่ี 3 พบว่า บุคลากรต้องการให้ผู้บริหารองค์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

วัตถุประสงค์ 1 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ใน
เขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากกระบวนการ
บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่มีเพียงพอกับผู้ที่มีส่วนร่วมของประชาชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วินัย ปราสาทศรี, (2553) ได้วิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการป้องกันทรัพยากรป่าไม้ของราษฎรบ้าน
ยาง ต าบลห้วยทราย อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 
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วัตถุ ปร ะสงค์  2  เปรี ยบ เที ยบความคิด เห็ น ของประชา ชน ต่อกา ร มีส่วน ร่ วมของ  
ประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน จั งหวัดชัยภูมิ  
โดยจ าแนกตา มปั จจั ย ส่วนบุ คคล พบว่า  ปร ะชาชนที่ มี เพศ อา ยุ  วุ ฒิการ ศึกษา  ต่าง กัน  
มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมศักด์ิ น้อยนคร, (2551 ) ได้วิจัยเรื่อง  
กา รมีส่วนร่ วมของประชาชนในกา รพัฒนาท้ องถิ่น ของ เทศบาลต า บล ในจั งหวัด อุตรดิตถ์  
พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย  
ที่ต้ังไว้ส่วนประชาชนที่มีอาชีพ รายได้ ต่างกัน มีความคิดเห็น แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อติกานต์ อัครจาคะ (2554) ได้วิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนหมู่บ้านกอข่อย จั งหวัดล าพูน 
ในการด าเนินงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว้ 

วัตถุประสงค์ 3 ศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ  คือ ประชาชน
บางส่วนยังขาดเครื่องไม้เครื่องมือในการบริหารจัดการป่าไม้และความรู้ความเข้าใจด้านทักษะ วิธีการ 
ของการมีส่วนร่วมและการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ ซ่ึง ระบบการสร้างความเข้าใจในการ
วิเคราะห์ปัญหาและผลท่ีคาดว่าจะได้รับให้ประชาชนได้ทราบ 
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460: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

องค์ความรู้ 
1. องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 
องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิ ธีวิจัย
แบบผสานวิธีอย่างเท่าเทียมกัน (Mixed Methods) สามารถน าไปเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการ
วิจัย ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
2. องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากงานวิจัย “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร

จัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ” 
โดยการสังเคราะห์งานวิจัยที่ได้รูปแบบโมเดลใหม่ P.M 4.4 Model ดังแผนภาพดังนี้ 

1.การมีส่วนร่วมคิดวางแผน 
- ได้รับข่าวสารเก่ียวกับการอนุรักทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมข่าวน้อยจากหน่วยงานราชการ 
- มีความรู้เก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ
ส่ิงแวดล้อม  
- การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  
 - มีส่วนร่วมก าหนดและจัดท าแผนโครงการต่างๆด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
 
 

2.การมีส่วนร่วมด าเนินงานการ 
-การจัดการทรัพยากรป่าไม้ยังขาดระบบการ
บริหารจัดการ  
-โอกาสที่จะได้แสดงความคิดเห็นถึงปัญหา 
อุปสรรคของประชาชนมีน้อย 
-การขาดความรู้ทางด้านทักษะวิชาการในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการป้องกันรักษาป่า  
-การก าหนดพ้ืนที่ป่าของแต่ละหมู่บ้านไม่มีความ
ชัดเจนจึงเกิดความขัดแย้ง 
 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาด
โตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

3. การมีส่วนร่วมประเมินผล 
- ควรบริหารจัดการให้เป็นระบบและสร้างความเข้าใจ
ในการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ให้แก่ประชาชนอย่าง
ทั่วถึง 
- ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น
และให้การยอมรับใน ข้อเสนอแนะของประชาชน 
- ควรจัดให้มีการอบรมด้านวิชาการและจัดกลุ่ม
เสวนาเพ่ือแลกเปล่ียน เรียนรู้ด้านข้อมูลข่าวสาร 

4.การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ 
- ขยายบุกรุกพ้ืนที่เพ่ือต้องการที่ท ากินเข้าไปในเขต
ป่าไม้ 
- การใช้ทรัพยากรป่าไม้อย่างเต็มที่และขาดความรู้
ความเข้าใจในการ อนุรักษ์  
- การลักลอบตัดไม้เพ่ือน าไปเป็นสินค้าเพ่ือประชาชน
ส่วนร่วม 
- ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้แบบฟุ่มเฟือยโดย
ไม่ค านึงถึงคุณค่าและผลกระทบจากการท าลาย 
ทรัพยากรป่าไม้ 
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ภาพท่ี 2 องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 

จากภาพท่ี 2 องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย  สรุปได้ว่า 
P= Participate หมายถึง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิดร่วมวางแผนในการ

บริหารจัดการมีความจ าเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ภาคส่วน โดเฉพาะประชาชนที่
อยู่ท้องที่ เพ่ือให้มีความกระตือรือร้นในการช่วยกันแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้น    

1. M= Man หมายถึง คน การบริหารก าลังคน จะใช้คนอย่างไรให้เกิดประสิทธิ และ 
ประสิทธิผลกับงานให้มากที่สุด ฉะนั้น เป็นเรื่องของบริหารคน 

2. M= Money หมายถึง เงิน การบริหารเงิน จะจัดสรรเงินอย่างไรให้ใช้จ่ายต้นทุนน้อยที่สุด
และให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่วนนี้เรื่องการจัดสรรเงินทอง 

3. M= Materials หมายถึง วัตถุดิบ การบริหารวัสดุในการด าเนินงาน ว่าจะท าอย่างไรให้
สิ้นเปลืองน้อยที่สุด หรือเกิดประโยชน์สูงสุด ส่วนนี้เรื่องวัตถุดิบส่วนประในการ าเนินงาน 

4. M= Management หมายถึง การจัดการ คือกระบวนการจัดการบริหารควบคุมเพ่ือให้
งา นทั้ งหมดเป็ น อย่ า งมีปร ะสิทธิ ภา พและเกิดประสิ ทธิผลอย่ า งเ ต็มที่ และนี้ร วมทุ กอย่ า ง  
เข้าด้วยกันเป็นเรื่องของ การจัดการ คน เงิน วัสดุ จัดการให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งหมด  
คือการบริหารหลัก ๆ 4 อย่าง 

P= Participate หมายถึง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิดร่วมวางแผนในการ
บริหารจัดการมีความจ าเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ภาคส่วน โดเฉพาะประชาชนที่
อยู่ท้องที่ เพ่ือให้มีความกระตือรือร้นในการช่วยกันแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้น    

D= Design หมายถึง การออกแบบหรือก าหนดโครงสร้างการปฏิบัติ งาน เป็นการวางแผน
ส า หรั บการปฏิบั ติง าน  กา รจั ดบุ คลากร  เครื่ อง มืออุปกรณ์ในการ เตรียมรั บ มือ กับปัญหา  
ที่จะเกิดขึ้น เพ่ือให้มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา   
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หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563462: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 

 

E=valuation หมายถึง การประเมินผล ติดตามผลเพ่ือน าไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การบริหารจัดการ แน่นอนว่าเม่ือมีการต้ังเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ไว้ จะทราบได้ว่าเป็นไปตามที่
ก าหนดหรือไม่นั้น จึงต้องมีการประเมินผล ติดตามผล เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขให้ดี 

G= Google Sites หมายถึง ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่า
ผลประโยชน์ของตนเอง ความเสียสละ เป็นคุณธรรมขั้นพ้ืนฐานที่ค าจุนสังคมไทยให้อยู่รอดปลอดภัย
มาได้จนถึงปัจจุบัน บรรพบุรุษของเราเสียสละเลือดเนื้อเพ่ือรักษาผืนแผนดินไว้ให้ลูกหลาน ทหาร 
ต ารวจ เสียสละความสุขส่วนตนเพ่ือป้องกันรักษาประเทศให้ม่ันคงและสงบสุข เกษตรเสียสละ
แรงกายเพ่ือผลิตข้าวปลาอาหารให้เราได้บริโภค เป็นต้น  

T=Thai Phonetic หมายถึง ทรัพยากรป่าไม้ ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ มีความส าคัญ
อย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์อ่ืน ๆ เพราะป่าไม้มีประโยชน์ทั้งเป็นแหล่งวัตถุดิบ
ของปัจจัยสี่ คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคส าหรับมนุษย์ และยังมีประโยชน์ใน
การรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม ถ้าป่าไม้ถูกท าลายลงไปมาก ๆ ย่อมส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมที่
เก่ียวข้องอ่ืน ๆ เช่น สัตว์ ดิน น้ า อากาศ ฯลฯ เป็นต้น 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) นโยบายการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านการวางแผนเพ่ือการป้องกันรักษาป่า 
2) นโยบายด้านการบริหารจัดการป้องกันรักษาป่าให้มีความสอดคล้องกับภูมิปัญญาชาวบ้าน

ในแต่ละท้องถิ่น 
3) นโยบายการกระจายอ านาจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้กับองค์กรชุมชนใน

ท้องถิ่น  
2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
1) ควรส่งเสริมให้ตัวแทนขององค์กรชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายด้านการ

บริหารจัดการป้องกันรักษาป่า 
2) ควร ศึกษา ถึงแผนนโยบายทัศนคติของหน่วยงาน ในพ้ืนที่ และองค์กรร่วมต่าง ๆ  

เพ่ือน ามาบูรณาการและก าหนดแนวทางในการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการป้องกันรักษาป่า โดย
ชุมชนมีส่วนร่วมให้ไปในทิศทางเดียวกัน 

3) รัฐบาลควรแบ่งหน้าที่รับผิดชอบภายหลังจากที่มีการวางแผนกลยุทธ์หรือปฏิบัติงานใน
พ้ืนที่ใ ห้ ปร ะชา ชนไ ด้ มีส่ วน ร่ วมในกา รด า เนิ นงา น เ พ่ือ ให้กา รปฏิบั ติ งา น มีปร ะสิ ทธิภ า พ  
และประสิทธิผลมากขึ้น 

3. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้ง ต่อไป 
1) ควรศึกวิจัยถึงการส่งเสริมการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
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2) ควรศึกษาถึงการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการต่อ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่ งชาติตาดโตน 
ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

3) ควรศึกษาวิจัยถึงผลกระทบและแนวทางแก้ไขปัญหาการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ใน
เขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วน
ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา* 

PEOPLE’S PARTICIPATION IN LOCAL DEVELOPMENT PLANNING OF LAM SAI SUB-
DISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION, WANG NOI DISTRICT, PHRANAKHONSI 

AYUTTHAYA PROVINCE 
ธีรวัฒน์ โรจนมงคล 

Thirawat Rotjanamongkol 
E-mail: mvkping@gmail.com 

บทคัดย่อ 
บทความนี้เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน เปรียบเทียบการมีส่วนร่วม และศึกษา

ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนใ นการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นการวิจัย
แบบผสานวิธี พบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในอยู่ในระดับมาก ประชาชนที่มี เพศ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีส่วนร่วมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
ปัญหาและอุปสรรค พบว่าประชาชนได้รับข่าวสารน้อย มีการประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง ข้อเสนอแนะ
ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนให้เพ่ิมขึ้น 
ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วม; แผนพัฒนา; องค์การบริหารส่วนต าบล 
 
Abstract  

This article was study the people’s participation, compare the levels of 
participation, study problems, obstacles and recommendations for people’s 
participation in local development planning of Lam Sai sub-district administrative 
organization, using mixed methods. Findings were the levels of people’s participation 
were at high level. Base on different gender, educational level, occupation and 
income per month had different levels of participation, accepting the set hypothesis 
but different age did not have the different participation, denying the set hypothesis. 
Problems and obstacles were people received little information and public relations 
did not over the whole areas, therefore should public relations to increase people 
education. 
Keywords: Participation; Development plan; Sub-district administrative organization 
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บทน า 
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ

องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนต าบลและคณะ
กรรมการบริหาร ในส่วนสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประกอบด้วย สมาชิกสภาสองประเภท
ประเภทแรกเป็นสมาชิกสภาโดยต าแหน่ง ประกอบด้วย ก านัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และแพทย์
ประจ าต าบล ประเภทที่สองเป็นสมาชิกที่มาจากการเลือกต้ังโดยประชาชนหมู่บ้านละ 2 คน ส่วน
คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย ก านันเป็นประธานโดยต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านอีกไม่เกิน 2 คน และ
สมาชิกสภาที่มาจากเลือกต้ังอีกไม่เกิน 4 คน รวมแล้วมีคณะกรรมการบริหารได้ไม่เกิน 7 คนต่อมาใน
ปี พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ได้มีการแก้ไข
เพ่ิมเติมเพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 โดยได้มีการแก้ไขในหมวด 9 
ว่าด้วยเรื่องการปกครองท้องถิ่น มาตรา 285 ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสภา
ท้องถิ่นและคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ต้องมาจากการเลือกต้ัง 
คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน หรือมาจ าก
ความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น (พระอธิการปณิธิ อธิปุญฺญฺ (แก้ว บุดดี, 2556) 

จากข้อมูลดังกล่าว มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการน าความรู้ไปถ่ายทอดให้ประชาชนใน
เรื่องของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ในเรื่องของการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น าไปช่วยเป็น
ก าลังในการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยปรับใช้กับกระบวนการจัดการองค์
ความรู้พร้อมด าเนิน กิจกรรมให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นประชาชนทุก
คนในชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ และสามารถพัฒนาให้เป็นผู้รู้  และถ่ายทอดความรู้  และน า
ความรู้นั้นไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซ่ึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล จึงเป็นเรื่องที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การ
บริหารส่วนต าบล และประชาชนอย่างแท้จริง การจัดการความรู้ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล ซ่ึงเป็นองค์ประกอบของกระบวนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1. ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2. ด้านการมีส่วน
ร่วมในการด าเนินการ 3. ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 4. ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล เพ่ือที่จะสามารถน าความรู้ไปปฏิบัติได้จริงโดยบรรลุถึงเป้าหมายและสิ่งที่ มุ่งหวังไว้ (กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2548) 

จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจอย่างยิ่งในการที่จะศึกษาให้ทราบถึง การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงผลการศึกษาจะท าให้ทราบถึงระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าไปสู่แนวทางในการพัฒนา และปรับปรุงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร เพราะว่ามีแต่ประชาชนในชุมชน
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เท่านั้นที่รูปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในชุมชน เม่ือประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไข้ปัญหาอุปสรรคจะท าให้
การพัฒนาชุมชนเป็นไปอย่างเข้มแข็ง 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2. เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่มีต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดท า แผน พัฒนา ท้ องถิ่ น ขององค์กา รบริ ห า รส่ วนต า บลล า ไทร อ า เภอวั งน้ อย  จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา   
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

รูปแบบการวิจัยเป็นแบบผสานวิธี ซ่ึงเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ก าหนดประชากรในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 5,996  คน 
(องค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร, 2562) สุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโร่ยามาเน่ (Yamane taro, 1967)  
ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 375 คน เก็บข้อมูลด้วยการแจกแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา เพ่ือหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความ
แปรปรวนค่าที (t-test) ค่าเอฟ (F-test) ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ ก าหนดผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน  9 
รูปหรือคน โดยการเลือกแบบเจาะจง เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการ
วิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา  
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ผลการวิจัย 
1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล

ล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม              

       (n=375) 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ระดับการมีส่วนร่วม 
 
  

 
S.D. 

 
แปลผล 

1. ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ     3.59 0.703 มาก 
2. ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 3.50 0.700 มาก 
3. ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 3.71 0.633 มาก 
4. ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล   3.42 0.798 ปานกลาง 
รวม 3.56 0.600 มาก 

จากตารางที่ 1 พบว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̅ = 3.56, 
S.D. = 0.600) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วม
ในการด าเนินการ ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการมีส่วนร่วม
ในการประเมินผล อยู่ในระดับปานกลาง 
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468: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

2. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล 
ตารางท่ี 2  สรุปผลเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ

องค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยจ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล                                                       

                  (n=375) 
 

ตัวแปรต้น 
 

ตัวแปรตาม 
 

ค่า t 
 

ค่า F 
 

Sig. 
ผลการศึกษา 

ยอมรับ ปฏิเสธ 
เพศ การมีส่วนร่วมของประชาชน  

2.661 
  

0.008 
 
 

 

อายุ การมีส่วนร่วมของประชาชน   
0.313 

 
0.869 

  
 

ระดับการศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชน   
20.394 

 
0.000 

 
 

 
 

อาชีพ การมีส่วนร่วมของประชาชน   
14.062 

 
0.000 

 
 

 

รายได้ต่อเดือน การมีส่วนร่วมของประชาชน  24.791  0.000   
จากตารางที่ 2 พบว่า ประชาชนที่มี เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน มีส่วน

ร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยภาพรวมแตกต่างกัน ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ส่วน
ประชาชนที่มี อายุ มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ดังนั้นจึง
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย  
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3. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ตารางท่ี 3 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า  
        แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่ วนต าบลล าไท ร อ าเภอวังน้อย จังหวั ด 
        พระนครศรีอยุธยา 

การมีส่วนร่วม ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ด้านการตัดสินใจ     ประชา ชนขา ดการประสา ร งา น  มี

ความเห็นต่าง จึงท าให้มีความขัดแย่ง 
และไม่ให้ความร่วมมือ 

องค์การบริหารส่วนต าบล ต้องมี
ส่วนช่วยในการให้ข้อมูลข่าวสาร
มากกว่านี้ 

ด้านการด าเนินการ อง ค์ก า รบ ริ ห า ร ส่ ว นต า บ ล มีก า ร
ประชาสัมพันธ์น้อย จึงท าให้บางคนก็ให้
ความร่วมมือ บางคนก็ไม่ให้ความร่วมมือ 

องค์การบริหารส่วนต าบลต้องเพ่ิม
กา รเรียนรู้ เก่ี ยว กับแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจมากขึ้น 

ด้านการรับ
ผลประโยชน์ 

ประชาชนในหมู่บ้านได้รับประโยชน์ไม่
ทั่วถึง เช่น ถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ หรือ
บ้างครั้งประชาชนได้รับความเสียหาย
นานเกินไปจนประชาชนในพ้ืนที่ ต้องมา
จัดการงานซ่อมแซมก่อน 

องค์การบริหารส่วนต าบลต้องแบ่ง
ผลประโยชน์ให้กับทุกหมู่บ้านโดย
เ ท่ า เ ที ย ม กั น  เ พ่ื อ ใ ห้ ไ ด้ รั บ
ผลประโยชน์ร่วมกัน 

ด้านการประเมินผล   องค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าเอกสาร
เก่ียวกับแผนพัฒนาท้องถิ่นน้อยมาก จึง
ท าให้ประชาชนขาดความรู้ในด้านนี้ เลย
ไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

สร้างจิตส านึกให้กับประชาชน ให้
เห็ นควา มส าคัญของกา รจั ดท า
แผนพัฒนา และมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลมากขึ้น 

จากตารางที่ 3 พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ องค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีส่วนช่วยในการให้ข้อมูล
ข่าวสารมากกว่านี้ 

การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ  องค์การบริหารส่วนต าบลต้องเพ่ิมการเรียนรู้ เก่ียวกับ
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น 

การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ องค์การบริหารส่วนต าบลต้องแบ่งผลประโยชน์ให้กับ
ทุกหมู่บ้านโดยเท่าเทียมกัน เพ่ือให้ได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน 

การมีส่วนร่วมในการประเมินผล สร้างจิตส านึกให้กับประชาชน ให้เห็นความส าคัญ 
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470: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล

ล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่องจาก
ประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ให้ความส าคัญมากในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นมาก  
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ (พระสมภพ กิตติสมฺปนฺโน (ชูศรี), 2554) ได้วิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารงานการปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ผลวิ จัย
พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานการปกครองส่วน
ท้องถิ่น: ศึกษาประชาชนในอ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

2. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน สามารถ
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน มีระดับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวัง
น้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมแตกต่างกัน  ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ส่วน 
อายุ มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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องค์ความรู้ 
1. องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 
ผู้วิจัยได้สรุปองค์ความรู้ดัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
 จากองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

-จัดประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อออนไลน์ และ รถกระจายเสียงตามสาย 
-สร้างจิตส านึกให้ประชาชนเห็นความส าคัญในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
-อบต. ต้องมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสารมากขึ้น 

การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
-อบต. ต้องควบคุมประชาชนในการด าเนินการจัดท าแผน 
-อบต. ต้องเพ่ิมการเรียนรู้เก่ียวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 
-อบต. ต้องสร้างความสามัคคีในชุมชนเพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
-มีส่วนร่วมในการได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน 
-ได้รับความสะดวกต่อการใช้น้ าประปา ไฟฟ้า และถนน 
-ชุมชนได้รับงบประมาณอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
- 
 

การมีส่วนร่วมใน
การประเมินผล 

การมีส่วนร่วมใน
การประเมินผล 

 

 การมีส่วนร่วมใน
การประเมินผล 

 การมีส่วนร่วมใน
การประเมินผล 

การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

-เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็นคณะ กรรมการและประเมินผล 
-เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบงานจัดชื้อจัดจ้างของ อบต. 
-เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงาน  
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1. ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ องค์การบริหารส่วนต าบลได้มีการจัดเวทีประชาคม
เพ่ือให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น และให้ประชาชนเป็นคนเลือกตัวแทนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือแสดงข้อคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพ่ือให้
องค์การบริหารส่วนต าบลได้น าไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น    

2. ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบล ได้จัดให้มีเวทีประชาคม
เพ่ือให้ประชาชนได้เลือก ผู้แทนเข้ามาร่วมประชุมกับองค์การบริหารส่วนต าบล ซ่ึงผู้แทนจะท าหน้าที่
เป็นตัวแทนของประชาชนในการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา ร่วมถึงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์  

3. ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  องค์การบริหารส่วนต าบล  ได้แจ้งผลการ
พัฒนาท้องถิ่นให้กับประชาชนได้รับทราบ เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้เก่ียวกับข้อมูลข่าวสารอยู่ เสมอ ซ่ึง
ประชาชนจะได้ใช้ประโยชน์จากการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ของทางองค์การบริหารส่วนต าบล ในการใช้ 
ไฟฟ้า น้ าประปา และถนนที่ได้รับการพัฒนาแล้ว ในส่วนนี้ประชาชนยังสามารถแสดงความคิดเห็น
ให้กับ องค์การบริหารส่วนต าบลทราบได้อีกด้วย เพ่ือลดปัญหาในการเห็นประโยชน์ส่วนตัวมากกว่า
ส่วนร่วม 

4. ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล  องค์การบริหารส่วนต าบล ได้เปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลในการด าเนินงาน  ขององค์การบริหารส่วนต าบล
และให้ตัวแทนของประชาชนมาตรวจสอบการจัดท าแผนพัฒนา หรือโครงการต่างๆ เพ่ือให้ประชาชน
ได้ม่ันใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ที่เป็นไปด้วยความโปร่งใส และเกิดประโยชน์
สูงสุดกับประชาชน 

2. องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 
องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย ผู้วิจัยได้ท าการสังเคราะห์ข้อมูล ดังภาพที่ 1 

PLL: MODEL 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร  
      ส่วนต าบลล าไทร (นายธีรวัฒน์ โรจนมงคล, 2562) 

P,L,L = ที่อยู่ในวงกลมที่หนึ่งจึงได้วิเคราะห์ออกมาเป็นตัวอักษรแต่ละตัวมีดังนี้  
 1. P = PEOPLE PARTICIPATION คือ การมีส่วนรวมของประชาชน 

D = Participation in decision Making 

R = Participation in receiving 
benefits 

A = Participation in action E = Participation in evaluation PLL 
L 
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 2. L = LOCAL DEVELOPMENT PLANNING คือ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 3 . L = LAMSAI SUB-DISTRICT ADMIISTRATIVE ORGANIZATION คือ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลล าไทร  

D,A,R,E = ที่อยู่ในวงกลมเล็กที่หนึ่ง, สอง, สาม, สี่, จึงวิเคราะห์ออกมาเป็นตัวอักษรแต่ละ
ตัวมีดังนี้  

1. D = Participation in decision Makin คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
2. A = Participation in action คือ การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
3. R = Participation in receiving benefits คือ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
4. E = Participation in evaluation คือ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ควรมีนโยบายสร้างองค์ความรู้ให้กับประชาชน โดยการจัดการอบรม และท า คู่มือให้กับ

ประชาชน  
2. ควรมีนโยบายส่งเสริม และสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ เสียงตามสายวิทยุกระจายเสียง 

และ รถประชาสัมพันธ์ที่ เป็นเนื้อหาส าคัญ และประโยชน์ที่จะได้รับจากการพัฒนาท้องถิ่น ให้
ประชาชนได้รับทราบ และเห็นความส าคัญ  

3. ควรมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตส านึกในการมีส่วนร่วมในการจั ดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
1. ควรจัดกิจกรรมและโครงการอบรมให้กับประชาชนทุกเดือน เพ่ือให้ประชาชนได้เห็น

ความส าคัญของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และจัดท าแบบสอบถามเพ่ือให้ประชาชนได้แสดงอออก
ทางความคิด  

2. ควรจัดท าเอกสารเก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มากกว่าเดิม 
และเพ่ิมช่องทางผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆในการให้ความรู้  เพ่ือเพ่ิมความรู้ให้กับประชาชน และสร้าง
จิตส านึกให้ประชาชนรักท้องถิ่น 

3. ควรก าหนดกฎเกณฑ์มาตรฐานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพ่ือให้ง่ายต่อการด าเนินงานต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน และมีความชัดเจนมากขึ้น  

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาวิจัยปัญหาและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพ่ือที่จะได้ทราบถึงปัญหาของการมีส่วนร่วมและประโยชน์ที่จะน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา  
2. ควรศึกษาเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ

องค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
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ภาวะผู้น าเชิงพุทธของผู้บริหารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย* 
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บทความวิจัยนี้เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็น เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคคลากร ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อภาวะผู้น าเชิงพุทธของผู้บริหารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย  การวิจัยแบบผสานวิธี พบว่า บุคคลากรมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าเชิงพุทธของ
ผู้บริหาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ปัญหาและอุปสรรค คือ ผู้บริหารและ
บุคคลากรบางส่วนมีการได้รับข้อมูลและคุณประโยชน์จากการน าหลักธรรมมาใช้ยังน้อย ข้อที่ควร
แนะน าคือจัดโครงการให้ความรู้คุณประโยชน์จากหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพ่ือที่บุคคลากร
ทราบถึงคุณประโยชน์และน ามาประยุกต์ใช้กับการท างาน  
ค าส าคัญ : ภาวะผู้น า, ภาวะผู้น าเชิงพุทธ, ผู้บริหาร 
 
Abstract 

This research article is to study opinion levels. Compare opinions of 
personnel. Problems, Obstacles and Recommendations to the Buddhist Leadership 
of The Executives of Thailand Institute of Scientific and Technological Research 
Combined research shows that personnel have opinions on Buddhist leadership of 
administrators. Overall is at a high level. Therefore accept the research hypothesis 
Problems and obstacles are that some executives and personnel have received little 
information and benefits from the application of the principles. One thing that 
should be recommended is to organize a project to educate the benefit from the 
Buddhist principles so that the people know the benefits and apply to work. 
Keywords: Leadership, Buddhist Leadership, Executives. 
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บทน า 
ปัจจุบันมีองค์กรและบริษัทเกิดขึ้นมากมาย แต่ละองค์กรมีวิธีการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน

ออกไป ภาวะผู้น าของผู้บริหารนั้นเป็นส่วนส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อบุคลากรในองค์กร ที่จะท าให้
อง ค์กร ขั บเคลื่ อน ไปอย่ า งมีประสิ ทธิ ภ า พและประสิทธิ ผล  ทั้งนี้ เพร า ะผู้ น า ที่ ดี จ ะพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้นได้ดีและทั้งสองฝ่าย ก็จะช่วยกันสร้างผลผลิต 
สินค้า หรือบริการที่ต้องการได้ หลักธรรมเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบส าคัญส าหรับการบริหารองค์ กร
เพ่ือน าพาองค์กรสู่ความส าเร็จและเป็นเครื่องมือที่สามารถบ่งบอกได้ว่าองค์กรนั้นๆและตัวผู้น าองค์กร
มีคุณธรรมและจริยธรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยเป็นรัฐวิสาหกิจใน
สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลุ่มองค์การที่ ต้องเข้ารับการประเมินคุณ ภาพการ
ด าเนินงานเพ่ือก้าวขึ้นสู่องค์กรประสิทธิภาพสูง อาศัยปัจจัยการน าองค์กรโดยผู้บริหาร หรือผู้น าที่ มี
ภาวะผู้น าที่เหมาะสมทั้งความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และภาวะทางจิตใจ (Attribute) ที่จะ
น าการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้วยภาวะผู้น าตามแ นวทฤษฎีและตาม
หลักธรรม เพ่ือเป็นส่วนสนับสนุนให้พนักงานยอมรับการเปลี่ยนแปลง การค้นคว้าวิจัยและทฤษฎี
เก่ียวกับผู้น าจ านวนมาก ต่างมีข้อสมมติฐานที่ตรงกันอยู่อย่างหนึ่งคือ พฤติกรรมของผู้น าจะเป็นปัจจัย
สาเหตุที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมในการท างานและต่อความพอใจของลูกน้องด้วย 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงใคร่จะศึกษาภาวะผู้น าเชิงพุทธของผู้บริหารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ว่ามีสภาพการบริหารเชิงพุทธอย่างไรและมีความคิดเห็นเรื่องภาวะผู้น า
ของผู้บริหารอย่างไร จะมีวิธีการบริหารที่แตกต่างกันอย่างไรและมีปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะของ
ภาวะผู้น าเชิงพุทธหรือไม่อย่างไร เพ่ือน ามาพัฒนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทยและองค์กรอ่ืน ๆ ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าเชิงพุทธของผู้บริหารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทค โนโลยีแห่ง
ประเทศไทย 

2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคคลากรที่มีต่อภาวะผู้น าเชิงพุทธของผู้บริหาร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

3. เพ่ือศึกษา ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะภาวะผู้น าเชิงพุทธของผู้บริหารสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

รูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี ซ่ึงเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ก าหนดประชากรใน สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  จ านวน 930 คน (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2562) สุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโร่ยามาเน่ (Yamane Taro, 1967) ได้
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กลุ่มตัวอย่างจ านวน 285 คน เก็บข้อมูลด้วยการจากแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้สถิติเชิง
พรรณนา เพ่ือหาค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ ค่าที  
(t-test) ค่าเอฟ (F-test) ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ ก าหนดผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 9รูป/คน คน โดย
การเลือกแบบเจาะจง เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิง
พรรณนา 

 
ผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาภาวะผู้น าเชิงพุทธของผู้บริหารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของบุคลากรต่อ 
     ภาวะผู้น าเชิงพุทธของผู้บริหารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

 (n=285) 
ภาวะผู้น าเชิงพุทธของผู้บริหารฯ ผลการวิเคราะห์ 

  S.D. แปลผล 
1. ด้านการท างานของผู้บริหาร 4.30 0.603 มาก 
2. ด้านการดูแลทรัพยากรมนุษย์ 4.24 0.622 มาก 
3. ด้านความพึงพอใจของบุคลคากร 4.15 0.589 มาก 
4. ด้านการยกระดับองค์กร 4.40 0.544 มาก 
5. ด้านการน าหลักธรรมพรหมวิหาร 4 มาประยุกต์ใช้   4.23 0.590 มาก 
รวม 4.27 0.519 มาก 

จากตารางที่ 1 พบว่า ภาวะผู้น าเชิงพุทธของผู้บริหารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.27, S.D. = 0.519) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านการยกระดับองค์กร ด้านการท างานของผู้บริหาร ด้านการดูแล
ทรัพยากรมนุษย์ ด้านการน าหลักธรรมพรหมวิหาร 4 มาประยุกต์ใช้  ด้านความพึงพอใจของบุคลคา
กร ตามล าดับ 
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หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563478: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 

 

2. ผลการ เปรียบเทียบความคิดเ ห็นภาวะผู้น า เชิ งพุทธของ ผู้บริหารสถา บันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  
ตารางท่ี 2 สรุปผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นภาวะผู้น าเชิงพุทธของผู้บริหารสถาบันวิจัย  
       วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยตามปัจจัยส่วนบุคคล 

      (n=285) 
ปัจจัยส่วนบุคคล t-test F-test Sig. ผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย 

ยอมรับ ปฏิเสธ 
  เพศ 0.832 - 0.406 - √ 
  อายุ - 0.837 0.474 - √ 
ระดับการศึกษา - 0.413 0.744 - √ 

  ต าแหน่งงาน - 2.505 0.031 √ - 
ประสบการณ์ท างาน - 1.349 0.259 - √ 

จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบพบว่า บุคลากรที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์ท างาน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าเชิงพุทธของผู้บริหาร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึง
ปฏิเสธสมมุติฐานการวิจัย ส่วนบุคลากรที่มีต าแหน่งงานต่างกัน โดยภาพรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับ
สมมุติฐานการวิจัย 

3. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะของของภาวะผู้น าเชิงพุทธของผู้บริหารสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
ตารางท่ี 3 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะของของภาวะผู้น าเชิงพุทธของผู้บริหารสถาบันวิจัย  
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
ภาวะผู้น าเชิงพุทธ ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ด้านการท างาน
ของผู้บริหาร 

ผู้บริหารบางท่านยังไม่ทราบว่า
ตนมีวิธีการบริหารจัดการที่ตรง
ตามหลักพรหมวิหาร 4 

ผู้บริหารควรท างานโดยใช้หลักการ
วิ ธี ก า ร เ ชื่ อ ม โ ย ง อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ที่
หลากหลาย 

ด้านการดูแล
ทรัพยากรมนุษย์ 

พนักงานบางส่วนยังขาดข้อมูล
คว า ม รู้ แ ล ะ ปร ะ โ ยช น์ ด้ า น
หลักธรรม 

ควร เปิ ด กา รอบ รมเ พ่ิม หลั กสู ต ร
การศึกษาทางด้านการน าเครื่องมือ
บริหารรูปแบบต่างๆมาประยุกต์ใช้ 

ด้านความพึงพอใจ
ของบุคคลากร 

บุ ค ค ล า ก ร บ า ง ส่ ว น ข า ด
แรงผลักดันในการท างาน 

การให้รางวัลเพ่ือให้ได้รับประโยชน์
จากงานที่พนักงานท ามากขึ้น 

ด้านการยกระดับ
องค์กร 

ก า ร ก ร ะ จ่ า ย ค ว า ม รู้ เ รื่ อ ง
หลักธรรมยังมีไม่มากพอ 

อยากให้องค์กรแลกเปลี่ยนบุคลากรทั้ง
ภายในภายนอกเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้
ใหม่ๆในการน ามาปรับใช้กับการท างาน 
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ตารางท่ี 3 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะของของภาวะผู้น าเชิงพุทธของผู้บริหารสถาบันวิจัย  
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (ต่อ) 
ภาวะผู้น าเชิงพุทธ ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ด้านการน า
หลักธรรมพรหม
วิหาร 4 มา
ประยุกต์ใช้ 

การน าหลักธรรมเข้ามาใช้ยังไม่
ครบทุกคนผู้บริหารบางท่านยังไม่
มีการน าหลักธรรมพรหมวิหาร 4 
เข้ามาประยุกต์ใช้ในการท างาน 

อยากให้มีการปฏิบัติงานร่วมกันภายใต้
หลักธรรมดังกล่าวและมีการประเมิน
ทุกๆปี 

จากตารางที่ 3 พบว่า บุคคลากรต้องการให้ผู้บริหารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 

ด้านการท างานของผู้บริหาร คือ ผู้บริหารควรเพ่ิมองค์ความรู้ใหม่ๆที่หลากหลายและน ามา
ปรับใช้ภายในองค์กร 

ด้านการดูแลทรัพยากรมนุษย์ คือ ควรสร้างโครงการ การอบรมเพ่ิมหลักสูตรการศึกษา
ทางด้านการน าเครื่องมือบริหารรูปแบบต่างๆมาประยุกต์ใช้ 

ด้านความพึงพอใจของบุคลากร คือ การให้รางวัลแบบเป็นรูปธรรม เพ่ือเพ่ิมแจงจูงใจและ
กระตุ้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของบุคคลากร 

ด้านการยกระดับองค์กร คือ ควรแลกเปลี่ยนระบบการท างานกับองค์กรต่างๆท่ีประสบ
ผลส าเร็จสูง เพ่ือน ามาปรับใช้กับองค์กร 

ด้านการน าหลักธรรมพรหมวิหาร 4 มาประยุกต์ใช้ คือ ควรมีค่านิยมองค์กรด้านหลักพุทธ
ธรรม เพ่ือน ามาปรับใช้กับองค์กรและเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้สูงขึ้น 
 
อภิปรายผล 

ภาวะผู้น าเชิงพุทธของผู้บริหารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยจาก
การวิจัยพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก  คือ ด้าน
การยกระดับองค์กร ด้านการท างานของผู้บริหาร ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านความพึงพอใจ และด้าน
การน าหลักธรรมพรหมวิหาร 4 เข้ามาประยุกต์ใช้ ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ กัญญาณัฐ หนูรัก , 
(2556) ได้วิจัยเรื่อง “พฤติกรรมภาวะผู้น าและการใช้อ านาจ ในการบริหารงานของหัวหน้าสถานี
ต ารวจภูธร ในจังหวัดสงขลา” ผลวิจัยพบว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาในสถานีต ารวจภูธร ในจังหวัดสงขลา  
มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมภาวะผู้น าทุกด้านของหัวหน้าสถานีต ารวจภูธรจังหวัดสงขลาไม่แตกต่าง
กัน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงพุทธของผู้บริหารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย พบว่าบุคลากรที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ท างาน มีระดับความ
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คิดเห็นต่อภาวะผู้น าเชิงพุทธของผู้บริหาร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานการ
วิจัย ส่วน บุคลากรที่มีต าแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าเชิงพุทธของผู้บริหารโดยภาพรวม
แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมุติฐานการวิจัย ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ กัญญาณัฐ หนูรัก , (2556) 
ได้วิจัยเรื่อง “พฤติกรรมภาวะผู้น าและการใช้อ านาจ ในการบริหารงานของหัวหน้าสถานีต ารวจภูธร 
ในจังหวัดสงขลา" ผลการวิจัยพบว่าเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าความคิดเห็นต่อพฤติกรรมภาวะ
ผู้น าทุกด้านของหัวหน้าสถานีต ารวจภูธรจังหวัดสงขลาไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมุติฐานการวิจัย 
ส่วนบุคลากรที่มีต าแหน่งงานต่างกัน โดยภาพรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมุติฐานการวิจัย ซ่ึง
สอดคล้องกับ งานวิจัยของ ซอฟี ราเซะ, (2560) ได้วิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนใน
อ าเภอทุ่งยางแดง ส านักสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 3 ” ผลการวิจัย
พบว่าเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนในอ าเภอทุ่งยางแดง  ภาพรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมุติฐานการวิจัย ส่วนบุคลากรที่มีต าแหน่งงานต่างกัน โดย
ภาพรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมุติฐานการวิจัย 
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องค์ความรู้ 
1.องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 
ผู้วิจัยน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ดังนี้ 

 
ภาพท่ี 1 องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 

จากองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยเรื่องภาวะผู้น าเชิงพุทธของผู้บริหารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยดังนี้  

ด้านการท างานของผู้บริหาร คือ การก าหนดหน้าที่ให้กับบุคลากรในการรับผิดชอบในการ
กระท าการนั้น ๆ และขึ้นตรงกับบุคคลใด และรายงานผลการปฏิบัติงานกับบุคคลใด วางแบบ
โครงสร้างในอนาคตเพ่ือจะได้กระท างานให้บรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้ การตัดสินใจ การสั่งการบุคลากร 
การสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากร   

ด้านการดูแลทรัพยากรมนุษย์ คือ การจัดหรือเพ่ิมจ านวนบุคลากรท่ีมีความสามารถมารับ
ต าแหน่งในการท างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  

ด้านความพึงพอใจของบุคลากร  คือ ความรู้สึกของบุคลากรที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ เก่ียวข้อง
กับวิถีชีวิตการท างานตลอดจนองค์กรที่สังกัด ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นไ ด้ก็ต่อเม่ือสิ่งนั้นสามารถ
ตอบสนองความต้องการได้อย่างดีและสมบูรณ์ที่สุด  
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ด้านการยกระดับองค์กร คือ การสร้างความผูกพันภายในองค์กร ซ่ึงมีความส าคัญต่อการ
เพ่ิมผลิตภาพภายในองค์กรอย่างยิ่ง เพ่ือมุ่งสู่การเสริมสร้างประสิทธิภาพในองค์กร และคุณภาพของ
บุคลากรไปพร้อม ๆ กัน  

ด้านการน าหลักธรรมพรหมวิหาร 4 เข้ามาประยุกต์ใช้ คือ การน าหลักธรรมหรือหลักค า
สอนของพระพุทธเจ้า มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการงาน และเป็นเครื่องด าเนินชีวิต 
เพราะหลักธรรมดังกล่าว เป็นความจริงที่ สามารถพิสูจน์ได้ที่เรียกว่า “สัจธรรม” ปฏิบัติได้เห็นผลได้
อย่างแท้จริง 

2. องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 
ผู้วิจัยได้องค์ความรู้สังเคราะห์จากงานวิจัย ดังนี้ 

 
ภาพท่ี 2 องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย ภาวะผู้น าเชิงพุทธของผู้บริหารสถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (นายคณาพงษ์ พ่ึงมี 2562) 
L,H,S,O ในกรอบสี่เหลี่ยมที่หนึ่งแปลออกมาดังนี้ 

L = Leadership คือ ภาวะผู้น า 
H = Human Resource Management คือ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
S = Satisfaction คือ ความพึงพอใจ 
O = Organization คือ ด้านองค์การ/องค์กร 

ม,ก,มุ,อ ในกรอบสี่เหลี่ยมที่สองแปลออกมาดังนี้ 
ม คือ เมตตา 
ก คือ กรุณา 
มุ คือ มุทิตา 
อ คือ อุเบกขา 
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P ในรูปวงกลมที่สามแปลออกมาดังนี้ 
P = Peripeteia คือ ปัญหา ความยากล าบากในการท างาน 

S ในกรอบสี่เหลี่ยมที่สี่แปลออกมาดังนี้ 
S = Success คือ ความส าเร็จ 

จากภาพที่ 2 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการสังเคราะห์งานวิ จัยเรื่อง “ภาวะผู้น าเชิงพุทธของ
ผู้บริหารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย” โดยสามารถอธิบายให้เห็นจาก
ภาพได้ว่า การใช้ภาวะผู้น าในการจัดการองค์กร โดยใช้ทฤษฎีตะวันตกนั้นสามารถบริหาร จัดการ 
แก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ และในส่วนหลักธรรมเม่ือประยุกต์ใช้ควบคู่ในการจัดการองค์กร ท าให้
บริหาร จัดการ แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นเพราะหลักพรหมวิหาร 4 
เป็นหลักธรรมส าหรับปกครองอย่างเข้าใจถึงธรรมชาติ ท าให้องค์กรเกิดคุณธรรมจริยธรรม 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น าเชิงพุทธของผู้บริหารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย” ผู้วิจัยเสนอประเด็นที่ควรน าไปปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
1. ส่งเสริมการน าหลักธรรมเข้ามาใช้ในองค์กรให้มากขึ้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร

ในด้านคุณธรรมจริยธรรมยิ่งขึ้นไปอีก  
2. ส่งเสริมให้มีการอบรมเก่ียวกับหลักธรรมทางพุทธศาสนาในการน ามาปรับใช้ให้เกิด

ประโยชน์  
3. ส่งเสริมการประกวดเก่ียวกับหลักธรรมในการน ามาประยุกต์ใช้กับการท างานให้เกิด

ประโยชน์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลผล 
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
1. ผู้บริหารหรือผู้ที่ เก่ียวข้องด้านการจัดโครงกา รควรเพ่ิมกิจกรรมและการอบรมด้าน

หลักธรรมทางพุทธศาสนากับการท างานในองค์กร 
2. ผู้บริหารหรือผู้ที่ เก่ียวข้องควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ข่าวสารแฝงหลักธรรมเข้ามา

ประกอบ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
ควรท าการศึกษาวิจัยเก่ียวกับ เชาว์อารมณ์กับภาวะผู้น าเชิงพุทธเพ่ือเป็นนักบริหารที่สมบูรณ์

แบบ ผู้วิจัยเสนอดังนี้ ควรน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้กับองค์กรอ่ืนๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการองค์กร 
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ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วน 
ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา* 

THE EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTATION IN THE LOCAL DEVELOPMENT PLAN OF 
ADMINISTRATIVE ORGANIZATION BAN MAI SUBDISTRICT NONG BUN MAK 
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บทคัดย่อ 
บทความนี้เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็น เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน ศึกษาปัญหาอุปสรรค

และข้อเสนอแนะที่มีต่อประสิทธิผลในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององ ค์การบริหารส่วน ต าบลบ้าน
ใหม่ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยส่วนบุคคลต่า ง กันมีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ปัญหาและอุปสรรคพบว่า ภายในหน่วยงานมีพ้ืนที่ คับแคบ
และขาดสิ่งอ านวยความสะดวก เจ้าหน้าที่ขาดมนุษย์สัมพันธ์ในการให้บริการ ดังนั้นหน่วยงานจึงควรจัดพ้ืนที่
ภายในให้สะดวกต่อการให้บริการ เจ้าหน้าที่ควรมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ ดีให้ กับผู้ ใ ช้บริการ  และสร้างความน่าเชื่อถือ
ให้กับหน่วยงาน 
ค าส าคัญ : ประสิทธิผล; การด าเนินงาน; แผนพัฒนาท้องถิ่น; มนุษย์สัมพันธ์ 
Abstract 

This article was to study the level of people’s opinions, to compare the people’s 
opinion and the problems, obstacles and recommendations for the effectiveness of 
implementation in the local development plan of administrative organization, Ban Mai Sub -
District, Nong Bun Mak District, Nakhon Ratchasima Province, using Mixed Methods. Findings 
were the level of people’s opinion on the effectiveness of the implementation of the local 
development plan by overall were at medium level. Based on different is not found to be 
different rejecting the research hypothesis. Problems and obstacles were that confined  
spaces and lack of facilities, lack of human relations in service and lack of understanding of the 
work plan. The department should organize to make it easier to provide services. The staff 
should have good human relations with the people to solve problems, and build credibility for 
the department. 
Keyword : Effectiveness; Operational; Local development plan; Human relations 
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บทน า 

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นเป็นเรื่องเก่ียวข้องกับการก าหนดนโยบายการปกครอง  
การบริ หา รงา นบุ คคล การ เงินและการคลั ง การปฏิ บัติตามอ า นาจหน้ าที่ ตามที่กฎหมา ย  
การจัดท าแผน พัฒนาต าบลจัด เป็น กา รสร้ างควา มสมดุล  ความเป็นอยู่ ที่ ดี อย่า งเป็นร ะบบ  
สามารถที่จะแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ บทบาทหน้าที่ของ
องค์กา รบริห ารส่ วนต า บลนั้น สามารถใ ช้อ านา จหน้า ท่ีในการพัฒนา เช่ น การสร้ างถนน  
และสิ่งสาธารณูปโภคภายในท้องถิ่น การร่วมลงทุนกับภาคเอกชนในกิจการที่เก่ียวข้องกับสาธาร ณะ
หรือการจัดต้ังกลุ่มออมทรัพย์หรือธนาคารท้องถิ่น นอกเหนือจากการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เข้าไปมีส่วนอย่างส าคัญต่อกิจกรรมต่าง ๆ ในเชิงสวัสดิการสังคมแล้วยังมีโครงการต่าง ๆ ในการขจัด
ความยากจน และการไม่ได้เรียนหนังสือของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังเป็ นพลัง
ขับเคลื่อนส่วนหนึ่งที่ส าคัญไม่ต่างจากองค์กรอ่ืน ๆ (โกวิทย์ พวงงาม, 2559)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงแผนงานหรือโครงการ และ
การให้บริการแก่ประชาชนเพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ในการท างานก็ยังมีปัญหา เช่น การระบายน้ าไม่ทันในช่วง
หน้าฝน เกิดอุบัติเหตุในท้องถนนหมู่บ้านเวลากลางคืน เนื่องจากบางเส้นทางไม่มีไฟฟ้า ถนนเป็นหลุม
บ่อการสัญจรไปมาล าบาก หน่วยงานยังไม่สามารถด าเนินงานตามแผนได้ดีเท่าที่ควรเพราะบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ ซ่ึงมีทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเมืองและฝ่ายแผนพัฒนา ขาดความ
เข้าใจในภาพรวมของการด าเนินงาน ท าให้แผนการด าเนินงานหรือโครงการผิดพลาด เกิดผลกระทบ
ต่อประชาชนหรือกลุ่มคนที่อาศัยอยู่บริเวณพ้ืนที่ส่วนนั้นท าให้ได้รับความเดือดร้อน รวมทั้งขาดความรู้
เรื่องของระเบียบกฎหมาย อีกทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีในการท างานมีไม่เพียงพอและไม่
ทันสมัย ท าให้เกิดอุปสรรคในการด าเนินงาน และยังขาดไมตรีจิตที่ ดีต่อคนในหน่วยงาน เช่น การ
กระทบกันด้วย กาย วาจา ใจ สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงส่งผลให้การท างานของคนในหน่วยงาน
ผิดปกติ รวมถึงยังขาดสัมพันธไมตรีกับประชาชนอีกด้วย (องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่, 2559) 

ประสิทธิผลขององค์การ หมายถึง ความสามารถขององ ค์การในการด าเนินงานตา ม
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดการบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเกิดการด าเนินงานที่สอดคล้อง  
กับ เจ ตนารมณ์ของประชา ชนและคนทั่ วไปในด้ าน ต่า ง ๆ เช่ น ด้า นควา มม่ันคงปลอดภั ย  
ด้านปัจจัยพ้ืนฐาน ด้าน ศีลธรรม และด้านงาน ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ซ่ึ งประกอบด้วย มุมมอง  
4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการให้บริการ คือ การให้บริการอย่างเท่าเทียมกันไม่แบ่งชนชั้น รวดเร็วทันเวลา 
เพียงพอ ต่อเนื่อง และอย่างก้าวหน้า 2) ด้านพึงพอใจของผู้รับบริการ คือ ความสามารถของเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานให้การต้อนรับกับประชาชน โดยมีการวางแผนการบริการเป็นรูปธรรม คือ ความไว้วางใจ 
ความสม่ าเสมอ และความถูกต้อง รวมถึงประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ในการตอบสนองต่อผู้รับบริการ 
3) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ ถนน สะพานทางเดินเท้า ชลประทาน ระบบไฟฟ้า ระบบน้ าประปา 
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โทรคมนาคมที่องค์การบริหารส่วนต าบลให้บริการแก่ประชาชน 4) ด้านการเรียนรู้และพัฒนา คือ 
ความสามารถของบุคลากรในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชน เพ่ือการสร้างสัมพันธไมตรีเพ่ือ
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์
ในการวางแผน การด าเนินงาน การติดตาม และการตรวจสอบแผนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
ประโยชน์ในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด  (Robert, S. Kaplan, & 
David, P. Norton, 1996) 

ดังนั้น ผู้ท าวิจัยได้ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาดังกล่าวที่ เก่ียวข้องกับการให้บริการ
สาธารณะจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเพ่ือให้ทราบว่า การด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ได้ท าการพัฒนาท้องถิ่น
ตรงตามความต้องการ และตอบสนองต่อนโยบายสาธารณะของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ต า บ ลบ้ า น ให ม่ อ า เภ อหน องบุ ญมา ก  จั งห วั ดน คร ร า ชสี มา  ไ ด้อ ย่ า ง มีปร ะสิ ท ธิ ผ ล  
หรือไม่อย่างไร 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประสิทธิผลกา รด าเนินงานตา ม
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา  

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประสิทธิผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณก าหนดการ
วิจัยเชิงส ารวจเก็บข้อมูลจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ อ าเภอหนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 3,135 คน (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลใหม่อุดม , 2562) ค านวณ
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ , 2551) ได้กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 355 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2541) พรรณนาปัจจัยส่วนบุคคล สถิติที่ใช้ 
คือ ความถี่, ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติอนุมาน ใช้ส าหรับทดสอบสมมติฐาน 
สถิติที่ใช้คือ การทดสอบค่าที ในกรณีตัวแปรต้นสองกลุ่ม และการทดสอบค่าเอฟ ด้วยวิธีการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว เม่ือพบว่ามีความแตกต่างจึงทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีการหา
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ผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 12 
คน เลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญแบบเจาะจง และวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 

 
ผลการวิจัย 

1. เพ่ื อศึกษาระดับความ คิดเห็นของประช าชน ท่ีมี ต่อประ สิทธิผลการด า เนินงาน  
ตามแผนพัฒนาท้อง ถ่ินขององค์การบริ หาร ส่วนต าบลบ้านใหม่  อ า เภอหนอง บุญมาก  
จังหวัดนครราชสีมา 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผล

การด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ อ าเภอ
หนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวม 

 
ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ินของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ อ าเภอหนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา 

ระดับความคิดเห็น 

  S.D. การแปลผล 

ด้านการให้บริการ 3.38 0.565 ปานกลาง 
ด้านพึงพอใจของผู้รับบริการ 3.44 0.613 มาก 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 3.50 0.606 มาก 
ด้านการเรียนรู้และพัฒนา 3.25 0.526 ปานกลาง 
รวม 3.39 0.494 ปานกลาง 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประสิทธิผลการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวั ด
นครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.39, S.D. 0.494 )  

เม่ือจ าแนก เป็น ร า ย ด้า น  พบว่ า  อยู่ใ น ร ะดับปา นกลา ง  คือ  ด้ า นกา ร ใ ห้บริ กา ร   
( = 3.38, S.D. = 0.565) และด้านการเรี ยนรู้และพัฒนา  (  = 3.25, S.D. = 0.526)  
ส่วนด้านโครงสร้ างพ้ืน ฐาน (  = 3.50,S.D. = 0.606) และด้านพึงพอใจของผู้รับบริกา ร  
(= 3.44, S.D. = 0.613) อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
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2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อประสิทธิผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวั ด
นครราชสีมา โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ตารางท่ี 2 สรุปผลเปรียบเทียบการความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประสิทธิผลการด าเนินงานตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล 
 

 
t-test 

 
F-test 

 
 Sig. 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

เพศ 0.152 - 0.879 -  
อายุ - 1.559 0.199 -  
วุฒิการศึกษา - 2.026 0.090 -  
อาชีพ - 1.488 0.218 -  

จากตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบ พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประสิทธิผลการ
ด า เ นิ น งา นตา มแ ผน พัฒน า ท้ อง ถิ่ น  จ า แน กต า มปั จ จั ย ส่ วนบุ คล พบ ว่ า  ปร ะช า ช น  
ที่มีเพศ อายุ วุฒิการศึกษา  อาชีพ มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

3. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินงานตามแผน พัฒนาท้องถ่ินของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
ตารางท่ี 3 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 
กา รด า เ นิ นง า น
ตาม แผนพั ฒน า
ท้องถ่ิน 

ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ด้านการให้บริการ สถานที่ภายในหน่วยงานมีพ้ืนที่ คับ
แคบ ขาดสิ่งอ านวยความสะดวก 

ควร พัฒนาอาคา รสถาน ท่ีภา ยใน 
และมีสิ่งอ านวยความสะดวก 

ด้านพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

เจ้าหน้าที่ขาดมนุษย์สัมพันธ์ในการ
ให้บริการ 

เจ้าหน้าที่ควรมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ ดีใน
การให้บริการ 

ด้า น โ ค รง ส ร้ า ง
พ้ืนฐาน 

ขา ดกา รตรวจสอบ พ้ืนที่ ใ นส่ วนที่
เกิดผลกระทบต่อประชาชน 

ควรออกส ารวจ พ้ืนที่ในส่ วนที่เกิ ด
ความเสียหาย และท าการแก้ไข 

ด้า น กา ร เรี ย น รู้ 
และพัฒนา 

เจ้า หน้ าที่ ขา ดควา มเข้า ใจ ในส่วน
แผนการด าเนินงาน และกฎหมาย 

จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจใน
แผนการด าเนินงาน 

 

(n= 355) 

Book.indd   489 29/4/2563   21:09:00



490 การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม ปี 2563
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563490: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 

 

จากตารางท่ี 3 พบว่า ประชาชนต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ อ าเภอหนอง
บุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ท าตามข้อเสนอแนะดังนี้ 

ด้านการให้บริการ คือ หน่วยงานควรพัฒนาอาคารสถานที่ภายในหน่วยงานให้ง่ายต่อการ
ให้บริการ และจัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกไว้รองรับผู้มาใช้บริการ  

ด้านพึงพอใจของผู้รับบริการ คือ เจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงานควรมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ ดี ใน
การให้บริการกับประชาชนหรือผู้มาใช้บริการ 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน คือ ควรจัดทีมงานร่วมมือกับประชาชนออกส ารวจพ้ืนที่ในส่วน  
ที่เกิดปัญหาเพ่ือประเมินความเสียหาย และท าการแก้ไขโดยเร็ว 

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา คือ จัดกิจกรรมให้เจ้าหน้าที่ กับประชาชนได้เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในแผนการด าเนินงาน ระเบียบกฎหมาย และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับหน่วยงาน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่โดย
ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญและน่าสนใจ และน ามาอภิปรายดังนี้ 

1. ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประสิทธิผล
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ อ าเภอหนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา คือ ด้านการให้บริการ และด้านการเรียนรู้และพัฒนา อยู่ในระดับปานกลาง ส่วน
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านพึงพอใจของผู้รับบริการ อยู่ในระดับมาก เห็นได้ว่าสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พระจอม จารุวณฺโณ หงส์ทอง, (2557) ได้วิจัยเรื่อง ประสิทธิผลในการบริหารงานของ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ผลการวิจัยพบว่า 
ประสิทธิผลของผู้บริหารในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง ประชาชนมีความ
คิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  

2. ผลเปรียบเที ยบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประสิทธิผลการด าเนินงานตา ม
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราช สีมา 
โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ อ าเภอ
หนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ไม่แตกต่า งกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พระกิตติคุณ วรธมฺโม (สว่างเพียร), (2558) ได้วิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการบริหารจัดการ
ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเทศบาลเมืองพิจิตรของจังหวัดพิจิตร 
ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นที่ มีต่อประสิทธิผลการบริหา รจัดการตาม
แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเทศบาลเมืองพิจิตรของจังหวัดพิจิตร 
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จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ แตกต่างกัน มี
ระดับคิดเห็นไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว้  
 
องค์ความรู้ 

1. องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 
ผู้วิจัยน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
จากองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ 
ด้านการให้บริการ คือ การเข้าใจถึงหลักการให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนได้ โดยการให้บริการที่ตรงต่อความต้องการของประชาชน มีเจ้าหน้าที่ เพียงพอต่อการ
ให้บริการ สามารถบริการได้อย่างต่อเนื่อง มีช่องทางให้บริการที่หลากหลาย และประชาชนสามารถที่
จะเข้าถึงแหล่งบริการได้ง่ายสะดวกรวดเร็ว 

ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ินของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่  

1. ด้านการให้บริการ 
- กา ร ให้ บริ กา ร ท่ีตรง กับความต้องการ ต่อ

ประชาชน 
- การให้บริ การอย่างเพียง พอและเหมาะสม 
  ต่อผู้รับบริการ 
- การให้บริการเป็นไปอย่างต่อเนือ่งและสม่ าเสมอ 
- การให้บริการท่ีหลากหลายช่องทาง 
- การเข้าถึงแหล่งบริการได้ง่ายและรวดเร็ว 
 

2. ด้านพึงพอใจของผู้รับบริการ 
- ประชาชนมีความสะดวกสบายในการใช้บริการ 
- ประชาชนได้รับบริการอย่างครบครันจากส่ิง

อ านวยความสะดวกของผู้ให้บริการ 
- ประชาชนมีความเข้าใจในการติดต่องาน 
- ประชาชนนั้นมีความเช่ือถือต่อเจ้าหน้าท่ีของ 
  หน่วยงาน 
- การบริการท่ีประทับใจเป็นท่ียอมรับแก่ผู้มาใ ช้  
  บริการ 
 

4. ด้านการเรียนรู้และพัฒนา 
- การเข้าใจในแต่ละกระบวนการของแผนงาน 
- การได้ประสบการณ์ในการวางแผนและการ

ปฏิบัติงาน 
- การมองเห็นถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดจากการ

ปฏิบัติงาน 
- การได้สร้างปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อเพ่ือร่วมงาน 
- การเข้าใจถึงความรู้สึกของการท างานเป็นทีม 
 
 

3. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีมาตรฐาน 
- การพัฒนาเส้นทางระบายน้ าเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ า

ท่วมขัง 
- การขยายเขตไฟฟ้าให้ท่ัวถึงทุกหมู่บ้าน 
- การพัฒนาระบบประปาให้มีคุณภาพและเพียงพอ 
- ส่งเสริมการวางผังชุมชนเพ่ือรอง รับการเติบโต

อย่างมีระเบียบแบบแผน 
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ด้านพึงพอใจของผู้รับบริการ คือ ผลประโยชน์ของประชาชนที่ได้รับจากหน่วยงานซ่ึง
หน่วยงานได้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวกสบาย มีสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างครบครัน 
สามารถบริการให้ประชาชนได้เกิดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนของการติดต่องาน และสร้างความ
น่าเชื่อถือให้กับประชาชนหรือผู้มาใช้บริการ ท าให้เกิดการยอมรับต่อประชาชนผู้ใช้บริการ  

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน คือ การที่หน่วยงานเข้าใจถึงปัญหาโดยภาพรวมของประชาชนในเขต
พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล และหาแนวทางพัฒนาแก้ไขให้ตรงตามล าดับความส าคัญของ
ปัญหานั้น ๆ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้วย เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นไป 

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา คือ การที่หน่วยงานเข้าใจถึงจุดบกพร่องของการวางแผนกา ร
ด าเนินงาน โดยบุคลากรในหน่วยงานเข้าใจในแต่ละกระบวนการของแผนงานสร้างประสบการณ์ใน
การวางแผนและปฏิบัติงาน และการได้สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ ดีต่อเพ่ือนร่วมงานสามารถเข้าใจถึง
ความรู้สึกของการท างานเป็นทีม ท าให้งานนั้นบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

2. องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 
ผู้วิจัยได้องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 

 
OTOP 
MODEL 

 

การ
ประสานงาน 

การล าดับ
ชั้นบังคับ
บัญชา 

 

การแบ่ง
งานตาม
หน้าท่ี 

4. Potential development 

3. Out - 
smile 
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1. O = Operation = การด าเนินงาน 
2. T = Team work = การท างานเป็นทีม 
3. O = Out-smile = บริการออกจากรอยยิ้ม 
4. P = Potential development = การพัฒนาศักยภาพ 
OTOP MODEL เป็นรูปแบบช่วยในการพัฒนาแผนการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ  

ด้วยหลักการบริหาร 3 ประการ (วัชรินทร์ จงกลสถิต, 2562) 1) การท างานตามหลักการประสานงาน 
2) การท างานตามหลักล าดับชั้นสายบังคับบัญชา 3) การท างานตามหลักการแบ่งงานตามหน้าที่  
เม่ือหน่วยงานท าตามหลักการนี้  สามารถส่งผลให้การด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นเกิด
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นไป  

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. นโยบายส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานและประชาชนมีส่วนร่วมในการเข้าอบรม  

เพ่ือเพ่ิมทักษะการท างานให้เกิดความรู้ความสามารถที่หลากหลายด้าน 
2. นโยบายส่งเสริ มให้บุคลาการในหน่วยงานและประชาชนได้ท ากิ จกรรมเพ่ิมควา ม

สัมพัน ธไมตรีต่อกัน  เพ่ือ เรียนรู้นิ สัยใจคอ ซ่ึงกันและกันท าให้ กล้า ที่จะเสนอประเด็นปัญหา  
และกล้าตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 

3. นโยบายส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมอบรมเรื่องมนุษย์สัมพันธ์ในการให้บริการ
กับประชาชนหรือผู้มาใช้บริการเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับหน่วยงาน 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
1. ประชาชนควรให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะการท างานให้เกิดความรู้

ความสามารถที่หลากหลายด้าน 
2. ประชาชนควรได้ท ากิจกรรมความสัมพันธไมตรีกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพ่ือเรียนรู้นิสัยใจ

คอซ่ึงกันและกัน ท าให้กล้าที่จะเสนอประเด็นปัญหาที่ส าคัญในการท างาน และกล้าตัดสินใจในการ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ 

3. บุคลากรในหน่วยงานควรเข้าร่วมอบรมเรื่องมนุษย์สัมพันธ์ในการให้บริการกับประชาชน
หรือผู้มาใช้บริการเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับหน่วยงาน 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษางานวิจัยเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้เกิด

ประสิทธิผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้มากขึ้น 
2. ควรศึกษาในด้านของความสัมพันธไมตรีในการให้บริการระหว่างเจ้าหน้าที่ กับประชาชน  

ผู้ที่มาใช้บริการ เพ่ือให้ทราบความคิดเห็นที่แตกต่างเก่ียวกับจุดบกพร่องของหน่วยงาน  
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3. ควรศึกษาประสิทธิผลการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแห่งอ่ืน ที่ มีปัจจัย  
ในด้านต่าง ๆ ที่ใกล้เคียงกัน เพ่ือเปรียบเทียบผลการวิจัยครั้งนี้  เป็นการมองการให้บริการรอบด้าน  
มากยิ่งขึ้น 
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การมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่า 
ดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่* 

CIVIL POLITICAL PARTICIPATION IN SUTEP FOREST RETURNING DEMAND  
OF CHIANG MAI PROVINCE 

พระกฤษฎายุทธ ธมฺมวโร (เต๋จ๊ะดี) 
Phra Krisadayooth Dhammavaro (Tejadee) 

E-mail: krisadagooth76@gmail.com 
บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็น เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน 
เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่า
ดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองโดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน 
มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ปัญหา อุปสรรค คือ ช่องทางการเข้าร่วม
กิจกรรมมีน้อยและการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ดังนั้น ควรเพ่ิมช่องทางในการเข้าร่วมกิจกรรมให้มาก
ขึ้นและควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง  
ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วมทางการเมือง; การเมืองภาคพลเมือง; การทวงผืนป่า  
 
Abstract 

This research article was To study the level of people’s opinion, to 
Compare the people’s opinions to study and the problems, obstacles in the Civil 
Political Participation in Doi Suthep Forest (Pa Waeng) Returning Demand of Chiang 
Mai Province Using mixed methods, finding the level of people’s opinion to Civil 
Political Participation All aspects were at middle level classified by personal factors 
and Based on different is not found to be different rejecting the research hypothesis. 
Recommendation for this problem was that there should add more channels for 
public relations to give knowledge to people. More channels for opinion expression 
that were not obstacle to daily activities such as social media should be added 
Keywords: Political Participation; Civil Political; Forest Returning 
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496: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

บทน า  

การมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชนเป็น
แนวคิดและหลักการส าคัญของการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองและการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน
แบบมีส่วนร่วมเป้าหมายของประชาธิปไตยชุมชน คือ การปลุกความต่ืนตัวปลุกความตระหนักถึงสิทธิ
ความเป็นประชาชนของคนในชุมชนท้องถิ่นตามสิทธิชุมชนในรัฐธรรมนูญให้คนในชุมชนลุกขึ้นมา
ปกป้องลุกขึ้นมาจัดการปัญหาและแก้ไขปัญหาด้วยตนเองมีความเสมอภาคมีส่วนในการตัดสินใจใน
เรื่องของส่วนรวมและเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องของประชาธิปไตยโดยตรง (โกวิทย์ พวงงาม , 2553) 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้นส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาได้เน้นให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนโดยการฝึกอบรมให้
ความรู้เพ่ือสร้างความตระหนักและจิตส านึกของประชาชนต่อปัญหาที่เกิดขึ้น ซ่ึงพอจะกล่าวได้ว่าจาก
การด าเนินงานตามแนวนโยบายด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ต่อเนื่องส่งผลให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ในระดับหนึ่งปัจจุบันประเทศต่าง ๆ  (พระ
ครูพัชรกิตติโสภณ, 2561) 

ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัดเชียงใหม่ 
ขาดแคลนและส่ิงแวดล้อมถูกท าลายลงอย่างมากและรวดเร็ว จนขาดความสมดุล เกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ และการแก้ไขปัญหาได้เน้นให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาคน โดยการให้ความรู้เพ่ือสร้างความตระหนักและจิตส านึกของประชาชนต่อปัญหาที่เกิดขึ้น ซ่ึง
พอจะกล่าวได้ว่าจากการด าเนินงานตามแนวนโยบายด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ในระดับหนึ่ง 
(ปรัชญ์ รุจิวนารมย์, 2562) 

จากสภาพปัญหาดังกล่าวผู้เขียนวิจัยเห็นว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการ
ทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือให้ทราบว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาค
พลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ ให้กลับมาเป็นป่าดังเดิมเหมือนที่ใน
อดีตที่ผ่านมารวมถึงเพ่ือให้ทราบถึงข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ล้วนแต่มี
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและอนาคตของประชาชนและประเทศชาติ โดยหวังว่าผลของการศึกษาจะ
เป็นข้อเสนอแนะแนวทางให้กับการฟ้ืนฟูป่าในพ้ืนที่เขตดอยสุเทพปุยได้ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการมีส่ วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในกา รทวงผืนป่าดอยสุเทพ  
(ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่  

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาค
พลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
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3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาค
พลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณก าหนด
กลุ่ มตัวอย่ าง  จ า น วน  3 9 1 คน  จา กกา รค า นวณขนาดของกลุ่ ม ตัวอย่ า งโดยใช้สู ตรของ  
ทาโร่ ยามาเน่ (สุจินต์ ธรรมชาติ, 2549) ซ่ึงเป็นการวิจัยเชิงส ารวจเก็บข้อมูลจากประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลสุเทพ อ าเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จ านวน 17,145 
(เทศบาลต าบลสุเทพ, 2562, ออนไลน์) เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามโดยมีค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.896 และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ได้แก่ ค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐา น การทดสอบค่า ที  
ค่าเอฟ และการเปรียบเทียบรายคู่โดยมีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่ คุณ ผสานกับการวิจัยเชิงคุณภาพ  
มีผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน 12 รูปหรือคน เก็บข้อมูลด้วยสัมภาษณ์เชิงลึก และวิเคราะห์ด้วยเนื้อหาเชิง
พรรณนา  
 
ผลการวิจัย 

 1. ผลการวิเคราะ ห์ระดับความคิดเห็น เก่ียวกับการมีส่วนร่ วมทางการเมืองภาค
พลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมือง  

ในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ โดย รวม                (n=391) 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการ
ทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ 

การมีส่วนร่วม 

 S.D. แปลผล 
ด้านการตัดสินใจ 2.66 1.30 ปานกลาง 
ด้านการปฏิบัติ 2.68 1.32 ปานกลาง 
ด้านการรับผลประโยชน์ 2.95 1.13 ปานกลาง 
ด้านการประเมินผล 2.78 1.33 ปานกลาง 
รวม 2.77 1.25 ปานกลาง 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุ
เทพ ( ป่ า แห ว่ ง )  จั งหวั ด เชี ย ง ให ม่  โ ดยภา พร วมอ ยู่ ใ น ร ะดับป า นกลา ง  ( = 2 .7 7 )  
เม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน โดยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้านดังนี้   
ด้า น รั บผลประโยชน์  ด้ า นประเ มินผล  ด้า นกา ร ตัดสิ น ใจ  ด้ า นกา รปฏิ บั ติ  ตา มล า ดับ  
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2. ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่า
ดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ โดยจ าแนกตามปัจจัยสส่วนบุคคล 
ตารางท่ี 2 สรุปผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวง  

ผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

ปัจจัยส่วนบุคคล t-test F-test Sig  
ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ
สมมติฐาน 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

เพศ -.674  0.501  / 
อายุ   19.303 0.00* /  
ระดับการศึกษา   1.59 0.21  / 
รายได้ต่อเดือน   3.176 0.24  / 
สถานภาพในชุมชน   43.33 0.00* /  

จากตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประชนที่มี อายุ และสถานภาพในชุมชนต่างกัน มี
ควา มคิด เห็ น ต่อกา ร มีส่ วน ร่ วมทา งกา ร เ มืองภา คพล เ มือง ในการทวงผื นป่ า ดอยสุ เทพ  
(ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ ต้ังไว้ ส่วน
ประชาชนที่มี เพศ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน มีส่วนร่วมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ ต้ัง
ไว ้

3. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวง
ผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่  
ตารางท่ี 3 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ เก่ียวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการ
ทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ 
การมีส่วนร่วมทางการ

เมืองภาคพลเมือง 
ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ด้านการตัดสินใจ ทรัพยากรป่าไม้ของป่าดอย
สุดเทพลดลง 

ควรช่วยกันอนุรักษ์ผืนป่าดอยสุเทพ
ไม่ให้มีการตัดไม้ท าลายป่า 

ด้านการปฏิบัติ การใช้พ้ืนที่ป่าไม้โดยไม่นึก
ถึงผลเสียที่จะได้รับ 

การใช้พ้ืนที่ ต้องค านึงให้เกิดผลเสีย
น้อยที่สุด 

ด้านการรับผลประโยชน์ การไม่รักษาและปกป้องผืน
ป่าไม้ดอนสุเทพ 

ควรอนุรักษ์ให้เป็นแหล่งต้นก าเนิ ด
ของพืชพันธุ์สัตว์ป่าและต้นน้ า 

ด้านการประเมินผล ท า ใ ห้ เ กิ ด ปั ญ ห า ภั ย
ธรรมชาติๆที่ตามมา 

ควรปลุ กป่า ให้มา กที่ สุ ดท า ให้ ภั ย
ธรรมชาติจะไม่รุนแรง 

จากตารางท่ี 3 พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม การมีส่วนร่วมทางการเมืองภาค
พลเมือง (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ ในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
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ด้านการตัดสินใจ คือ 1) ไม่ให้มีการตัดไม้ท าลายป่า 2) รักษาป่าไม้ให้เป็นสมบัติของชาติ 3) 
ใช้สิทธิของความเป็นพลเมือง 

ด้านการปฏิบัติ คือ 1) ช่วยกันปกป้องไม่ให้มีการตัดไม้ท าลายป่า 2) รักษาไว้ให้อยู่ คู่
บ้านเมือง 3) สร้างจิตสมนึกให้มีการรักษาป่าไม้ 

ด้านการรับผลประโยชน์ คือ 1) มีผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ 2) เป็นที่อยู่ของสัตย์ป่าและต้นแม่น้ า 
3) เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติ 

ด้านการประเมินผล คือ 1) มีผืนป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ของชาติ 2) ช่วยลดปัญหาภัยธรรมชาติ 
3) ช่วยเพ่ิมออกซิเจนให้บริสุทธ์ิมากขึ้น 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษา ความคาดหลังของประชาชนต่อประชาชนการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาค
พลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ โดยอยู่ในระดับปานกลาง 

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถอภิปรายเป็นรายด้านได้ดังนี้ 
1. ด้านการตัดสินใจ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง อภิปรายได้ว่า ประชาชนการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ ต้องไม่มีการตัดไม้ท าลายหรือ
บุกรุกป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่เป็นที่ต้ังของพระบรมธาตุดอยสุเทพที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อัมฤตา สารธิวงค์, (2558) ได้วิจัยเรื่ อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หลังการรัฐประหาร วันที่ 19 กันยายน 2549 ถึง พ.ศ. 2551 ” พบว่า โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

2. ด้านการปฏิบัติ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง อภิปรายได้ว่า ประชาชนการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ ต้องช่วยกันรักษาและปกป้อง
ไม่ให้มีการตัดไม้ท าลายป่าที่ เป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อยู่ คู่ผืนป่าบริเวรป่าดอยสุเทพ ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภวัธ มีบุญธรรม, (2557) ได้วิจัยเรื่อง “การรับรู้ข่าวสารทางการเมืองกับ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิตนักศึกษา: ศึกษาเฉพาะกรณีนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ” 
พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

3. ด้านการรบัผลประโยชน์ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง อภิปรายได้ว่า ประชาชนการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ  อยากให้มีผืนป่าที่
อุดมสมบูรณ์เป็นที่อยู่ของสัตย์ป่าเป็นต้นแม่น้ าและเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติ  ซ่ึงสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ จุฑามาศ ประยูรทอง, (2557) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
นักศึกษา: กรณีศึกษาเปรียบเทียบนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหงกั บมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
(ABAC)” พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

4. ด้านการประเมินผล พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง อภิปรายได้ว่า ประชาชนการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ  ท าให้ช่วยลดปัญหาภัย
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ธรรมชาติเพ่ิมออกซิเจนให้บริสุทธ์ิมากขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยพร พาณิชอัตรา, (2553) 
ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในชนบทต่อการปฏิบัติงานต ารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ 
กรณีศึกษา หมู่บ้านหลุก ต าบลเมืองสง่า อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน” พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง 

ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ 
(ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ สามารถอภิปรายได้ ดังนี้ 

1. ประชาชนที่มีเพศต่างกัน การมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุ
เทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย อภิปรายได้ว่า
ประชาชนทุกเพศทุกวัยต้องมีส่วนร่วมในการอนุรักษาและรักษาป่า ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย จวน
อรุณ อักษรเสือ, (2549) ได้ศึกษา “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม” 
พบว่า นิสิตมีส่วนร่วมทางการเมืองที่มีเพศต่างกัน มีการมีส่วนร่วมทางการเมืองไม่แตกต่างกัน  

2. ประชาชนที่มีอายุต่างกัน การมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุ
เทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย อภิปรายได้ว่า
ประชาชนที่มีอายุต่ ากว่า 30 ปี มีส่วนร่วมในการอนุรักษาและรักษาป่ามากที่สุด ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เอกภพ ลิมป์วิบูล, (2548) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” พบวา นิสิตมีส่วนร่วมทางการเมืองที่อายุ
ต่างกัน มีส่วนร่วมไม่แตกต่าง  

3. ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน การมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวง
ผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
อภิปรายได้ว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษาทุกระดับมีส่วนร่วมในการอนุรักษาและรักษาป่า ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมนึก ปัญญาสิงห์, (2558) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
กับกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน :กรณีศึกษา  ต าบลนาชุมแสง อ าเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น” พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองไม่แตกต่าง
กัน 

4. ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน การมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวง
ผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
อภิปรายได้ว่าประชาชนที่มีรายได้ไม่เหมือนกันมีส่วนร่วมในการอนุรักษาและรักษาป่า ซ่ึงสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อนุรักษ์ เก่งเรียน, (2558) ได้วิจัยเรื่อง “การก่อตัวของธรรมาธิปไตยกับการเมืองภาค
พลเมืองในสังคมไทย ช่วงปี พ.ศ. 2547-2557” พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีการก่อ
ตัวของธรรมาธิปไตยกับการเมืองภาคพลเมืองในสังคมไทยไม่แตกต่างกัน 

5. ประชาชนที่มีสถานภาพในชุมชนต่างกัน การมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการ
ทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
อภิปรายได้ว่าประชาชนทุกสถานภาพในชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการอนุรักษาและรักษาป่า ซ่ึง
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สอดคล้องกับงานวิจัย กฤษณ์ ศรีอินทร์สุทธิ, (2555) ได้ศึกษา “การเมืองภาคพลเมืองกับคุณภาพการ
จัดท าแผนพัฒนา 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลขุนศรี อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ” พบว่า 
ประชาชนสถานภาพต่างกัน มีการคุณภาพการจัดท าแผนพัฒนา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 
0.05 

 
องค์ความรู้ 

1) องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 
ผู้วิจัยน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 
จากองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย การมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่า

ดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้ 
1. ด้านการตัดสินใจ คือ ประชาชนมีความส านึกถึงดินแดนบ้านเกิดด้วยพลังรักและศรัทธาใน

ผืนป่าดอยสุเทพซ่ึงมีสิ่งศักด์ิสิทธ์ิที่คอยคลุมครองชาวเชียงใหม่อยู่และตระหนักถึงสะภาพปัญหาทาง
ธรรมชาติที่เกิดภาวะโลกร้อนภัยแล้งน้ าท้วมและป่าไม้ลดลงไปมาก 

2. ด้านการปฏิบัติ คือ การที่เราไม่ไปเบียดเบียนทรัพยากรป่าไม้ที่ มีอยู่นอยลงเพ่ือมาท า
ประโยชน์ที่น้อยซ่ึงไม่ค านึ่งถึงผลท่ีได้กลับมาเช่น ป่าลดลง สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติไม่สมดุลท าให้
เกิดมหาวิบัติภัตต่าง ๆ 

3. ด้านการรับผลประโยชน์ คือท าให้มนุษย์เรียนรู้ที่จะอนุรักษ์และอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้
อย่างม่ันคงอนุรักษ์ความเป็นบ้านเกิด ประเพณี วัฒนธรรมความเชื่อความศรัทธาให้คงอยู่สู่รุ่นต่อๆ ไป 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองภาค
พลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ 

(ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ 
ด้านการรับผลประโยชน์ 

- เป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าและต้นแม่น้ า 
- เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติ 

ด้านการประเมินผล 
- ช่วยลดปัญหาภัยธรรมชาติ 
- ช่วยเพ่ิมออกซิเจนให้ธรรมชาติมากขึ้น 

ด้านการตัดสินใจ  
- ไม่ตัดต้นไม้ท าลายป่าธรรมชาติ 
- รักษาป่าไม้ให้เป็นสมบัติของชาติ 

ด้านการปฏิบัติ 
- ช่วยกันปกป้องไม่ให้ตัดต้นไม้ถูกท าลาย 
- สร้างจิตส านึกในการรักษาป่าไม้ 

Book.indd   501 29/4/2563   21:09:21



502 การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม ปี 2563
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563502: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 

 

4. ด้านการประเมินผล คือการที่เราออกมาใช้สิทธิในการไม่ให้ใครมาละเมิดสิทธิของ
ประชาชนในพ้ืนที่ในการใช้พ้ืนที่ป่าไม้ที่ เป็นที่ เคารพและศรัทธาท าให้ทราบถึงการตระหนักถึง
ธรรมชาติที่มนุษย์ต้องการอาศัยอยู่ร่วมกับกับธรรมชาติไม่ให้คิดที่จะใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวไม่ก่ีคน 
และเพ่ือจะช่วยให้ผืนป่ามีพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเพ่ือเป็นการสร้างความสมดุลของธรรมชาติสืบ
ต่อไป 

2) องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 
 

 
ภาพท่ี 2 องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 

จากองค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย การมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการ
ทวงผืนป่าดอยสุเทพ (ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้ 

- ควา มสามัคคีของพล เมืองที่ร่วมใจกันจัดกิจกรรมอนุรั กทรัพยากรธรรมชาติป่าไ ม้  
ในการรวมตัวกันรักษาพลเมืองพร้อมใจกันมาแสดงออกซ่ึงสิทธิของพลเมืองตามเป้าหมายที่วางไว้ 

- จิ ตส า นึ กของพล เ มืองที่ มีพลังความสามัค คีต่อทรัพย ากรป่า ไ ม้และสิ่งแ วดล้ อม  
ที่เป็นเขตป่าอุทยานแห่งชาติที่มีพระราชบัญญัติคุ้มครองอยู่ไม่ควรลดหรือท าลายลงไป 

- พลเมืองรวมใจกันเพ่ือรักษาลมหายใจของประชาชนชาวเชียงใหม่ในการอนุรักษ์พ้ืนป่าและ
ธรรมชาติที่เป็นทั้งลมหายใจและที่เคารพศรัทธาของประชาชน 

- เป็นพลังของพลเมืองช่วยกันป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติไม่ให้ลุอ านาจเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตัวหรือองค์กรเพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีของธรรมชาติ 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
ด้านการตัดสินใจ มีนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาค

พลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ 
ด้านการปฏิบัติ มีนโยบายให้มีการตรวจสอบการด าเนินการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาค

พลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ 
ด้านการรับผลประโยชน์ มีนโยบายให้ความรู้ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ด้านการประเมินผล มีนโยบายในการรักษาดูแลผืนป่าท้องถิ่นในการอนุรักษ์ธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติการ  
ด้านการตัดสินใจ จัดท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาค

พลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ 
ด้านการปฏิบัติ ต้ังคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาค

พลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ 
ด้านการรับผลประโยชน์ ต้ังศูนย์อบรมให้ความรู้ เก่ียวกับการอนุรักษ์ธ รรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
ด้านการประเมินผล ต้ังหน่วยงานหรือองค์กรของภาครัฐในการรักษาดูแลผืนป่าระดับ

ท้องถิ่นในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปวิจัยครั้ง ต่อไป    
1) ควรศึกษาการส่งเสริม หรือเพ่ิมเติมความรู้ความเข้าใจโดยมุ่งให้ปร ะชาชนแสดง

บทบาท ต่อการมีส่วนร่วมทางเมืองเพ่ือที่จะช่วยพัฒนาการเมืองไทย 
2) ควรศึกษานโยบายที่ส่งผลต่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองการเมืองภาค

พลเมือง 
3) ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ทราบแนวคิดในการอนุรักษ์อย่างมีส่วน ร่วม

ทางการเมืองของภาคพลเมือง 
4) ควร มีกา รน าหลั กธร รมมาประยุ กต์ ใช้เ พ่ือให้กา รมีส่วน ร่วมทา งกา รเมือง มี 

ประสิทธิภาพมากขึ้น 
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ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อจริยธรรมของผู้ ท่ีด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์* 

PEOPLE’S OPINIONS ON POLITICAL OFFICE HOLDERS’ ETHICS 
AT VICHIENBURI DISTRICT, PHETCHABUN PROVINCE 

พระจักรพงษ์ อนุตฺตโร (วงษ์โพธิ์) 
Phra Jakkapong AnutTaro (Wongpho) 

E-mail: poonvisetsri@gmail.com 
บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็น  เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน ศึกษาปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะที่มีต่อจริยธรรมของผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางการเมือง อ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์  
เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อจริยธรรมของผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  อ าเภอ
วิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยส่วนบุคคลต่าง กันมีความคิดเห็นแตกต่าง กัน จึง
ยอมรับสมมติฐานการวิจัย ปัญหาและอุปสรรค คือ สังคมปัจจุบันมักแบ่งชนชั้นระหว่างคนจน คนรวย ท าให้มีการ
เลื่อมล้ าในสังคมมาก ไม่มีความเสมอภาคความเลื่อมล้ าทางฐานะ คนรวยชอบเอาเปรียบคนจน คนมีความรู้ เอา
เปรียบคนด้อยการศึกษามีการใช้อ านาจและปิดบังเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือการปิดหูปิดตาประชาชนกฎหมาย
เก่ียวกับข้าราชการทุจริตบางมาตรายังมีช่อง โห ว่ท าให้เ กิดการทะเลาะ แบ่งพรรค แบ่งพวกท าให้ประชาชน
เอือมระอา ประชาชนเกิดการเบื่อหน่าย 
ค าส าคัญ : ; ประชาชน; จริยธรรม; ผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
Abstract 
  This research article was to study the level of people's opinions, to compare the 
people's opinion and the problems, obstacles and recommendations for political office 
holders’ ethics at Vichienburi District, Phetchabun Province , using Mixed Methods. Findings 
were the level of people's opinion on the People’s opinions on political office holders’ ethics 
at Vichienburi District, Phetchabun Province by overall was at high level . Based on different is 
found to be different accepting the set hypothesis. Problems and obstacles were that the 
present social problems were division of social status between the poor and the rich causing 
social inequality. The rich takes advantage of the poor. The learned takes advantage of the 
less-learned. Political; office holders used authority to conceal or change the data, blindfolding 
people. The laws of office holders’ corruption still have loopholes, causing conflict, 
desegregation, making People bored. 
Keywords: People; ethics; political office holders 
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บทน า 

ประเทศไทยป กครองโดยร ะบอบประชา ธิปไตยแบบรั ฐสภามายาวนานกว่า 86  ปี แต่ระบอบ
ประชาธิปไตยของไทยยังไม่มีเสถียรภาพ สภาพการเมืองยัง อ่อนแอและเผชิญกับวิกฤติหลายครั้ง  ซ่ึง เป็นการ
สะท้อนให้เห็นว่า ประเทศไทยยัง ไ ม่ประสบความส าเร็จในการสร้างระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์และมี
เสถียรภาพ  ่ระบอบประชาธิปไตยของไทยยังล้มลุกคลุกคลานมาโดยตลอด การเมืองและระบบราชการของไทยยัง
ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการตอบสนองการพัฒนาประเทศและความต้องการของประชาชน มีการทุจริต
คอร์รัปชั่นในระบบการบริหารราชการแผ่นดินอย่างกว้างขวาง นักการเมืองและข้าราชการยังนิยมการใช้อ านาจ
และระบบอุปถัมภ์มากกว่าการใช้กฎหมายซ่ึงท าให้ระบบการเมืองขาดความชอบธรรม ระบบราชการไ ม่มีธรรมาภิ
บาล เศรษฐกิจของประเทศพัฒนาได้ไม่เต็มศักยภาพ และสังคมมีความอ่อนแอ สาเหตุพ้ืนฐานของปัญหาเหล่านี้
เกิดจากสังคมไทยมีค่านิยมทางวัตถุสูง การพัฒนาที่ผ่านมาไ ม่มีดุลยภาพระหว่าง มิติทาง วัตถุ กับจิตใจ ไ ม่มีการ
รณรงค์ปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามอย่างจริงจัง ระบบการศึกษายังไม่มีประสิทธิภาพในการสร้างพฤติกรรมที่ เหมาะสม
ให้แก่เด็กและเยาวชนประกอบกับระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมก็ไ ม่อาจควบคุมแก้ไขพฤติกรรมของ
บุคคลได้ และที่ส าคัญผู้บริหารประเทศก็ไม่ได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชน สิ่ง เหล่านี้ทับถมอยู่ ในสังคมไทย
มานานจนส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบการบริหารประเทศ 
 วิกฤติทางการเมืองและความแตกแยกในสังคมไทยในช่วง เวลาที่ผ่านมาไ ด้สะท้อนปัญหาส าคัญหลาย
ประการของประเทศ ทั้งการใช้อ านาจอย่างไม่ชอบธรรมของนักการเมือง การทุจริตในวงราชการการลิดรอนสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน ความเหลือมส าในการกระจายรายไ ด้ และความไ ม่เท่าเที ยมของโอกาสในการเข้าถึง
สวัสดิการของรัฐ รวมทังปัญหาความเสื่อมโทรมด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติปัญหาเหล่านี้ ไ ม่ไ ด้เป็น
เพียงผลอันเกิดจากโครงสร้างทางอ านาจที่ถูกผูกขาดโดยชนชั้นน า การบริหารเท่านั้น แต่เ กิดจากการย่อหย่อน
ราชการที่ไม่มีประสิทธิภาพ และการมีกฎหมายที่ขาดสภาพบัง คับเท่านั้น แต่เ กิดจากการย่อหย่อนในศีลธรรม 
จริยธรรม และระเบียบวินัยของคนในสังคม และรวมถึงการขาดจิตส านึกด้านจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อ
ประชาชนของผู้บริหารประเทศทั้งนักการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ (อรทัย ทวีระวงษ์ , 2545) 

สาเหตุการศึกษาเก่ียวกับจริยธรรมของผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ก็เพ่ือสะท้อนให้เห็นว่า การปลูก
จิตส านึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม และการสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย เป็นวิธีการสร้าง
จริยธรรมให้แก่คนในชาติอย่างยั่งยืน โดยจะต้องด าเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  ในบริ บทของสังคมไทย 
สามารถน าหลักค าสอนทางศาสนามาใช้ประกอบ ดังนั้นผู้วิจัยจึงศึกษาประเด็นการเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรม
และจริยธรรมของผู้บริหารประเทศและประชาชน โดยมีวัตถุประสง ค์เ พ่ือสร้างความตระหนักเ ก่ียวกับปัญหา
ความย่อหย่อนด้านคุณธรรมและจริยธรรมของคนในสังคมไทย กระตุ้นให้มีการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของ
ผู้บริหารประเทศ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือป้องกันการทุจริตและปรับปรุงการบริหารราชการแผ่นดิน
ให้มีธรรมาภิบาล สร้างมาตรการกลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือยกระดับคุณธรรมและจริยธรรมของสังคมไทย รวมทั้ง
ร่วมกันแก้ไขปัญหาการขาดคุณธรรม จริยธรรมและความไร้ระเบียบวินัยที่สะสมมานานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ 
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508 การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม ปี 2563
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563

508: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อจริยธรรมของผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบ ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อจริยธรรมของผู้ที่ด ารงต าแหน่ง

ทางการเมือง อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ จ าแนกตามความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล 
3. เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อจริยธรรมของผู้ที่ด ารง

ต าแหน่งทางการเมือง อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณก าหนดการวิจัย

เชิงส ารวจเก็บข้อมูลจากประชาชนในอ าเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 69,900 คน 
(แหล่งข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์, 2561) ค านวณขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2551) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน  298 คน 
เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการ
วิจัยทางสังคมศาสตร์ ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 8 คน เลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
แบบเจาะจง และวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อจริยธรรมของผู้ท่ีด ารงต าแหน่งทางการเมือง อ าเภอ
วิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์  
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อจริยธรรม

ของผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางการเมือง อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยภาพรวม และ
รายด้าน                                                                              (n=398) 

 
จริยธรรมของผู้ท่ีด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

ระดับความคิดเห็น  
แปลค่า X  S.D. 

 ด้านคุณลักษณะ 3.47 0.80 มาก 
 ด้านพฤติกรรม 3.68 0.83 มาก 
 ด้านการตัดสินใจ 4.00 0.83 มาก 
รวม 3.71 0.82 มาก 

จากตารางที่ 1 พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อจริยธรรมของผู้ที่ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X =3.71) เม่ือพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ดังนี้ ด้านการตัดสินใจ ( X =4.00) ด้านพฤติกรรม ( X =
3.68) ด้านคุณลักษณะ ( X =3.47) ตามล าดับ 
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2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประชาชนท่ีมีต่อจริยธรรมของผู้ท่ี ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
ตารางท่ี 2  สรุปผลการเปรียบเทียบระดับความคาดหวามคิดเห็นของประชาชน ต่อจริยธรรมของผู้ที่

ด ารงต าแหน่งทางการเมือง อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์  โดยจ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล  

ปัจจัยส่วนบุคคล F-test Sig. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

เพศ - 0.320   
อายุ 0.298 0.879   
การศึกษา 4.242 0.001*   
อาชีพ 2.444 0.053   
รายได้ 5.832 0.001*   

จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประชาชนที่มีการศึกษา และรายได้ต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อจริยธรรมของผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางการเมือง อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ แตกต่าง
กัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ส่วนประชาชนที่มีเพศ อายุ และอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

3. ปัญหาอุปสรรคเก่ียวความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อจริยธรรมของผู้ท่ีด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์  
ตารางท่ี 3  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับจริยธรรมของผู้ที่ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์  
จริยธรรมของผู้ท่ีด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

 ด้านคุณลักษณะ ลักษณะที่พบเห็น ไม่สามารถบอก
จิตส านึกต่อส่วนรวมได้ 

ประชาชนต้องศึกษาประวัติก่อน
เลือกต้ังครั้งต่อไป 

 ด้านพฤติกรรม พฤติกรรมเฉพาะหน้าไม่สามารถสื่อ
ตัวตนได้ 

ประชาชนต้องช่วยกันตรวจสอบ
ทั้งก่อนเลือกต้ังและหลังเลือกต้ัง 

 ด้านการตัดสินใจ ไม่ฟังความเห็นจากประชาชนและ
ประชาชนไม่สนใจเข้ามามีส่วนร่วม 

ส่งเสริมการท าประชาพิจารณ์และ
ต้องรายงานต่อสาธารณชนก่อน
ตัดสินใจ 

จากตารางที่ 3 พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามต่อจริยธรรมของผู้ที่ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 

ด้านคุณลักษณะ คือ ประชาชนต้องศึกษาประวัติก่อนเลือกต้ังครั้งต่อไป 
ด้านพฤติกรรม คือ ประชาชนต้องช่วยกันตรวจสอบทั้งก่อนเลือกต้ังและหลังเลือกต้ัง 
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2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประชาชนท่ีมีต่อจริยธรรมของผู้ท่ี ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
ตารางท่ี 2  สรุปผลการเปรียบเทียบระดับความคาดหวามคิดเห็นของประชาชน ต่อจริยธรรมของผู้ที่

ด ารงต าแหน่งทางการเมือง อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์  โดยจ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล  

ปัจจัยส่วนบุคคล F-test Sig. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

เพศ - 0.320   
อายุ 0.298 0.879   
การศึกษา 4.242 0.001*   
อาชีพ 2.444 0.053   
รายได้ 5.832 0.001*   

จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประชาชนที่มีการศึกษา และรายได้ต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อจริยธรรมของผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางการเมือง อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ แตกต่าง
กัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ส่วนประชาชนที่มีเพศ อายุ และอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

3. ปัญหาอุปสรรคเก่ียวความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อจริยธรรมของผู้ท่ีด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์  
ตารางท่ี 3  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับจริยธรรมของผู้ที่ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์  
จริยธรรมของผู้ท่ีด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

 ด้านคุณลักษณะ ลักษณะที่พบเห็น ไม่สามารถบอก
จิตส านึกต่อส่วนรวมได้ 

ประชาชนต้องศึกษาประวัติก่อน
เลือกต้ังครั้งต่อไป 

 ด้านพฤติกรรม พฤติกรรมเฉพาะหน้าไม่สามารถสื่อ
ตัวตนได้ 

ประชาชนต้องช่วยกันตรวจสอบ
ทั้งก่อนเลือกต้ังและหลังเลือกต้ัง 

 ด้านการตัดสินใจ ไม่ฟังความเห็นจากประชาชนและ
ประชาชนไม่สนใจเข้ามามีส่วนร่วม 

ส่งเสริมการท าประชาพิจารณ์และ
ต้องรายงานต่อสาธารณชนก่อน
ตัดสินใจ 

จากตารางที่ 3 พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามต่อจริยธรรมของผู้ที่ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 

ด้านคุณลักษณะ คือ ประชาชนต้องศึกษาประวัติก่อนเลือกต้ังครั้งต่อไป 
ด้านพฤติกรรม คือ ประชาชนต้องช่วยกันตรวจสอบทั้งก่อนเลือกต้ังและหลังเลือกต้ัง 
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ด้านการตัดสินใจ คือ ส่งเสริมการท าประชาพิจารณ์และต้องรายงานต่อสาธารณชนก่อน
ตัดสินใจ 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

ประชาชนที่มีต่อจริยธรรมของผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางการเมือง อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัด
เพชรบูรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก สามารถอภิปรายรายด้านดังนี้ 

1. ด้านคุณลักษณะ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า ผู้น าทางการเมืองมีความ
เต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากในการปฏิบัติงานร่วมกันท ากิจกรรมกับประชาชนเพ่ือ
ประโยชน์ขององค์การ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ กัญช์ อินทนู (2550) ได้วิจัยเรื่อง “การ
บริหารงานตามหลักธร รมาภิบาลขององค์การ  บริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอทุ่งสง จังหวั ด
นครศรีธรรมราช” ผลการวิจัยพบว่า องค์การบริหาร ส่วนต าบลในเขตอ าเภอทุ่งสง จังหวั ด
นครศรีธรรมราช ส่วนใหญ่บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในระดับมาก 

2. ด้านพฤติกรรม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า ผู้น าทางการเมืองเป็นผู้ มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในทางที่ ดี จิตใจอ่อนโยน ท าให้ประชาชน
เคารพกติกาข้อบังคับ เพ่ือใช้กับสังคม ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชัย โสวจัสสตากุล (2557) ได้
วิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนายกเทศมนตรีกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน 
เทศบาลต าบลนาป่า อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี” ผลการวิจัยพบว่าระดับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของ
นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลนาป่า อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

3. ด้านการตัดสินใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า ผู้น าทางการเมืองท างาน
โปร่งใส ยอมรับมติเสียงข้างมาก และรับฟังเสียงข้างน้อยเป็นหลักการที่ส า คัญอย่างยิ่งในระบอบ
ประชาธิปไตย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑามาส นาคปฐม (2559) ได้วิจัยเรื่อง “การบริหาร
การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม เทศบาล
เมืองชลบุรี” ผลการวิจัย พบว่า การบริหารการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน
เทศบาลอินทปัญญาวัดใหญ่อินทาราม เทศบาลเมืองชลบุรี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อจริยธรรมของผู้ท่ีด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองอ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 

1. ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อจริยธรรมของผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า ประชาชนทั้งเพศชาย
และเพศหญิงต้องการผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ที่มีความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามในการ
ปฏิบัติงาน และท ากิจกรรมกับประชาชนเพ่ือประโยชนของประชาชน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็น
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง มีจิตใจอ่อนโยน และมีความโปร่งใส ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิศสมัย หมก
ทอง (2554) ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานเขตบางกอกน้อย 
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กรุงเทพฯ” ผลการเปรียบเทียบพบว่า บุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

2. ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อจริยธรรมของผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า ประชาชนทุกช่วงอายุ
ต้องการผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ที่ที่ ทุ่มเทความพยายามและเพ่ิมความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน และท ากิจกรรมกับประชาชน และมีความโปร่งใส ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  สุรเมธ 
ทองด้วง (2556) ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล
โพธิ์ทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด” ผลการเปรียบเทียบพบว่า บุคลากรที่มีอายุ และระดับ
การศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น โดยรวมไม่แตกต่างกัน 

3. ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อจริยธรรมของผู้ที่ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยภาพรวมแตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า ประชาชนที่
การศึกษาต่างกัน ให้ความส าคัญกับจริยธรรมนักการเมืองต่างกัน  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิศ
สมัย หมกทอง (2554) ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานเขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพฯ” ผลการเปรียบเทียบพบว่า บุคลากรที่การศึกษา ต าแหน่ง ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 
รายได้ โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

4. ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อจริยธรรมของผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า ประชาชนทุกอาชีพ
ต้องการผู้น าทางการเมืองที่มีคุณธรรม จริยธรรม น่าเชื่อถือ โปร่งใสในความรับผิดชอบ  ซ่ึงสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ จตุพร ผ่องสุข (2550) ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่าง อ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด” ผลการเปรียบเทียบพบว่า 
ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลไม่
แตกต่างกัน 

5. ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อจริยธรรมของผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยภาพรวมแตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า ประชาชนแต่ละช่วงรายได้
มีความต้องการแตกต่างกัน คนที่มีรายได้มากแสวงหาอ านาจจากนักการเมือง แต่ประชาชนที่รายได้
น้อยจะมุ่งหาเลี้ยงชีพมากกว่า ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิศสมัย หมกทอง (2554) ได้วิจัยเรื่อง 
“การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ” ผลการเปรียบเทียบ
พบว่า บุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
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องค์ความรู้ 
1) องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 
ผู้วิจัยน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
 

1. ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ตามความคิดเห็นต่อจริยธรรมของผู้ที่ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยประชาชนคิดว่าผู้น าทางการเมืองเป็นผู้มีความรู้ความสามารถมี
ประสบการณ์เก่ียวกับการท างาน รู้หลักปฏิบัติในการท างาน คือ ผู้น าทางการเมืองมีลักษณะบุคลิกที่ ดี 
และมีความยุติธรรม 

2. ด้านพฤติกรรม ตามความคิดเห็นต่อจริยธรรมของผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางการเมือง โดยรวม
อยู่ในระดับมาก โดยประชาชนคิดว่าผู้น าทางการเมืองเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นผู้น า
การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี จิตใจอ่อนโยน ท าให้ประชาชนเคารพกติกาข้อบังคับ เพ่ือใช้กับสังคม 

3. ด้านการตัดสินใจ ตามความคิดเห็นต่อจริยธรรมของผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยประชาชนคิดว่าผู้น าทางการเมืองเป็นผู้ที่ท างานของส่วนราชการทุก
หน่วยงานต้องให้มีความโปร่งใสเป็นอันดับแรก 

 
 
 
 

จริยธรรมของผู้ท่ีด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ ์

ด้านคุณลักษณะ 

 มีบุคลิกที่ดี  

 มีความยุติธรรม 
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องค์ความรู้ 
1) องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 
ผู้วิจัยน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
 

1. ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ตามความคิดเห็นต่อจริยธรรมของผู้ ท่ีด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยประชาชนคิดว่าผู้น าทางการเมืองเป็นผู้มีความรู้ความสามารถมี
ประสบการณ์เก่ียวกับการท างาน รู้หลักปฏิบัติในการท างาน คือ ผู้น าทางการเมืองมีลักษณะบุคลิกที่ ดี 
และมีความยุติธรรม 

2. ด้านพฤติกรรม ตามความคิดเห็นต่อจริยธรรมของผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางการเมือง โดยรวม
อยู่ในระดับมาก โดยประชาชนคิดว่าผู้น าทางการเมืองเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นผู้น า
การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี จิตใจอ่อนโยน ท าให้ประชาชนเคารพกติกาข้อบังคับ เพ่ือใช้กับสังคม 

3. ด้านการตัดสินใจ ตามความคิดเห็นต่อจริยธรรมของผู้ ท่ีด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยประชาชนคิดว่าผู้น าทางการเมืองเป็นผู้ที่ท างานของส่วนราชการทุก
หน่วยงานต้องให้มีความโปร่งใสเป็นอันดับแรก 

 
 
 
 

จริยธรรมของผู้ท่ีด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ ์
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2) องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 
 

 
 

 
 

ภาพท่ี 2 องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 
 

 จากงานวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นต่อจริยธรรมของผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางการเมือง อ าเภอ
วิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์”  

บุคลิกดี มีความยุติธรรม คือ คุณลักษณะที่ดีของนักการเมือง ผู้น าทางการเมืองมีความเต็มใจ
ที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากในการปฏิบัติงานร่วมกันท ากิจกรรมกับประชาชนเพ่ือประโยช น
ขององค์การ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์เก่ียวกับการท างาน รู้หลักปฏิบัติในการ
ท างาน วิสัยทัศน์ทีกว้างไกลและจะได้น าคามรู้ความสามารถมาพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ความโปร่งใส นักการเมืองจะต้องมีความโปร่งใสในการตัดสินใจ ในโครงการกิจกรรมต่างๆ 
เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เชื่อถือได้ พูดค าในค านั้น มีมนุษย์สัมพันธ์ในการท างานที่ดีมีการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย 

มีจิตใจอ่อนโยน เพราะมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แสดงออกด้วยพฤติกรรมนักการเมือง ผู้น า
ทางการเมืองเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในทางที่ ดี จิตใจอ่อนโยน 

จริยธรรม
ของ

นักการเมือง 

บุคลิกดี 

จิตใจ
อ่อนโยน 

มีความ
โปร่งใส 
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ท าให้ประชาชนเคารพกติกาข้อบังคับ เพ่ือใช้กับสังคม ผู้น าทางการเมืองมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
ของตัวเอง และช่วยเหลือประชาชนที่มีความทุกข์ยาก เพ่ือให้ประชาชนได้กินดีอยู่ดี 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรเปิดให้มีการประชาสัมพันธ์ ประชุม เสนอแนะ และ แก้ไขปัญหา โดยให้ทุกกลุ่มเข้ามา
มีส่วนร่วมรวมทั้งประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือให้เข้าใจเป็นมาตรฐานเดียวกัน ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจ 
ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา และบอกข้อดีข้อเสียในการเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือให้ประชาชน
ส่วนใหญ่มีการต่ืนตัวในการให้ความส าคัญกับการเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
 2. น าชุมชนหรือหมู่บ้าน ควรให้ความรู้อย่างใกล้ชิดถึงสิทธิเสรีภาพของตนเองที่พึงมี ไม่
ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน ควรให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิมาก ๆ และให้รับรู้ ถึงคุณค่าของ
สิทธิ หรือความส าคัญ เพราะในการใช้สิทธิแต่ละครั้งจะท าให้เราได้ประโยชน์หรือเสียผลประโยชน์
อย่างไร จะท าให้ประชาชนได้รับถึงคุณค่าสิทธิที่ตนเองมี 
 3. ประชาชนควรติดตามตรวจสอบ หน่วยงานของรัฐต่าง ๆ เพ่ือท าให้ประชาชนไว้วางใจและ
เชื่อใจในการท างานของเจ้าหน้าที่  
 4. การน าเอาความคิดของประชาชนส่วนมากมาร่วมมือแก้ไขปัญหาให้ประโยชน์มากกว่า
ปัจจุบัน น าเอาความผิดพลาดในอดีตมาเป็นบทเรียน สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นและน าไปแก้ไขอย่างจริงจัง 
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ภาวะผู้น าแบบธรรมาธิปไตยของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ในต าบลหนองสิม อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี* 

THE DHAMMADHIPATEYYA LEADERSHIP OF LOCAL ADMINISTRATIVE 
ORGANIZATION AMINISTRATORS IN NONG SIM SUB-DISTRICT, KHEMMARAT 

DISTRICT, UBON RATCHATHANI PROVINCE 
พระชัยยา ตเมโธ (ตุ่นมี) 

Phra Chaiya Thitameto (Tunmee) 
E-mail: chaiyatunmee@gmail.com 

บทคัดย่อ 
บทความ วิจัยนี้ เ พ่ือศึกษ าระดับ  และเ ปรียบเ ทียบควา มคิดเห็ นของป ระชาช นตลอดถึงปัญห า

อุปสรรคและข้อเสนอแนะ เก่ียวกับภาวะผู้น าแบบธรรมาธิปไตยของผู้บริหารอง ค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ต าบลหนอง สิม อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี พบว่าประชาชนมีความ
คิดเห็นต่อภาวะผู้น าแบบธรรมาธิปไตยของผู้บริหารอง ค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาพรวมอยู่ ในระดับมากทุก
ด้าน ปัจจัยส่วนบุคคลมีความคิดเห็นภาพรวมแตกต่าง กันจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ปัญหาและอุปสรรค 
ประชาชนส่วนใหญ่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ชุมชน สถาบันทางสังคมสังคมตกอยู่ ในกระแส
บริโภคนิยม ประสบปัญหาการขาดแคลนผู้น าในอุดมคติที่ มีวิสัยทัศน์ คุณธรรม ความเสียสละ และเป็ น
ประชาธิปไตย ผู้น าควรมีการจัดประชุมชี้แจงอธิบายให้กับประชาชน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ไ ด้มากที่สุด  
ค าส าคัญ : ภาวะผู้น า; ผู้บริหาร; องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
Abstract 
 This research article was to study the level of people's opinions, to compare the 
people's opinion and the problems, obstacles and recommendations for the 
Dhammatipateyya style Leadership of local administrators at Nongsim Sub-District, 
Khemarat District, Ubonratani Province, using Mixed Methods. by overall was at the high 
level all aspect, Findings were the level of people's opinion on Dahhmatipateyya style 
leadership of local administrators, People with different gender, age, educational level, 
occupation, incomes to be different rejecting the research hypothesis. Problems and 
obstacles were that local administrators did not participation from people. Community 
and social institutes were in consumerism situation, looking for self interest more than 
interests for all. At present, many organizations lack Dhammatipateyya style leaders with 
ideology vision, ethics, sacrifice and democratic minds. 
Keywords: Leadership; Local Administrative; Administrative Organization. 
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บทน า 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยในสังคมไทยนั้น เกิดขึ้นต้ังแต่ปี 2475 เป็นต้นมา ซ่ึงเป็น

การเปลี่ยนมาจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย ในการปกครองทั้ง 2 
รูปแบบนี้ มีความเหมือนกันโดยการใช้อ านาจปกครอง ซ่ึงเป็นรูปแบบที่น ามาใช้ในการแก้ปัญหาของ
สังคมในแต่ละยุคสมัย ที่ เป็นไปตามภูมิปัญญาของตน หลักกา รในทางพระพุทธศาสนาพบว่ า 
ธรรมาธิปไตยสามารถน ามาสนับสนุนส่งเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพของหลักการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยได้ เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน พระพุทธองค์กล่าวไว้ว่า ถ้ามีธรรมาธิปไตย ย่อมเจริญรุ่งเรือง 
เพราะอุปมาประชาธิปไตยเหมือนร่างกายหรือหุ่นยนต์ ส่วนธรรมาธิปไตยเหมือนจิตใจหรือผู้บังคับ
หุ่นยนต์ กล่าวคือ หุ่นยนต์ดี จะต้องมีคนที่มีปัญญาบังคับ จึงจะสามารถด าเนินไปสู่ เป้าหมายโดย
ปราศจากภัยพิบัติ (ฉัณทิพย์ จ าเดิมเผด็จศึก , 2561) ผู้น าที่ประชาชนทุกกลุ่มในสังคม (ที่แม้จะมี
ผลประโยชน์ต่างกัน) ต้องการเหมือนกันคือ การยึดถือความถูกต้องและประโยชน์สุขของป ระชาชน
เป็นที่ต้ัง การคุ้มครองสวัสดิภาพของประชาชน การปราบปรามการทุจริต การกระจายความเท่าเทียม
ทางเศรษฐกิจ และการเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลาย สังคมที่เข้มแข็งต้องจริงจัง
ในการตรวจสอบจริยธรรมขั้นพ้ืนฐานของผู้น า การปล่อยปละละเลยจะท าให้เกิดวิกฤตจริ ยธรรมผู้น า 
และน าไปสู่วิกฤตประเทศอย่างที่ เป็นอยู่  เพ่ือความสงบสุขร่มเย็นของประเทศ จ าเป็นต้องมีการ
ก าหนดมาตรฐานและกระบวนการตรวจสอบจริยธรรมขั้นพ้ืนฐานของผู้น าให้ชัดเจน มิฉะนั้นแล้ว
ประเทศจะต้องเผชิญกับวิกฤตและเกิดความบอบช้ าเพราะความไร้คุณธรรมจริยธรรมของผู้น าใน หลาย
ระดับ จริยธรรมดังกล่าวพระพุทธศาสนาเรียกว่าธรรมาธิปไตย ผู้น า ต้องถือธรรมเป็นใหญ่ คือยึดถือ
หลักการ ความจริง ความถูกต้อง (วิษณุ เครืองาม, 2551)  
  ดังนั้นปัญหาข้างต้นผู้วิจัย จึงมีความสนใจศึกษาปัญหาของประชาชนที่อาศัยอยู่ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในต าบลหนองสิม อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานีว่าประชาชนมีความ
คาดหวังต่อลักษณะภาวะผู้น าทางปัจจัยที่ส าคัญต่อความส าเร็จขององค์กรทั้งนี้ว่าผู้น า มีภาระหน้าที่ 
และความรับผิดชอบโดยตรงที่จะต้องวางแผนสั่งการดูแลอย่างไร และควบคุมให้บุคลากรขององค์การ
ปฏิบัติงานต่างๆ ให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายอย่างไร และวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ ผู้น าท าอย่างไร
หรือมีวิธีการน าอย่างไรจึงท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้ตามเกิดความผูกพันกับงานแล้วทุ่มเท
ความสามารถ และพยายามที่จะท าให้งานส าเร็จด้วยความเต็มใจ ด้านประชาสัมพันธ์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ซ่ึงจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส าหรับบุคลากรที่จะน าไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในต าบลหนองสิม อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานีมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นและเป็นที่ต้องการของประชาชนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าแบบธรรมาธิปไตยของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในต าบล
หนองสิม อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 
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 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบภาวะผู้น าแบบธรรมาธิปไตยของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในต าบลหนองสิม อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
 3. เพ่ือศึกษาปัญหาและ ข้อเสนอแนะ ส าหรับภาวะผู้น าแบบธรรมาธิปไตยของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในต าบลหนองสิม อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 
  
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณใช้วิธีด าเนินการ
วิจัยเชิงส ารวจโดยเก็บข้อมูลจากประชาชนในเขตต าบลหนองสิม อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 
มีจ านวน 3,900 คน (ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังอ าเภอเขมราฐ, 2562) ค านวณขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, T., 1973) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 355 คน 
เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการ
วิจัยทางสังคมศาสตร์ ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีด าเนินการวิจัยแบบสัมภาษณ์ มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
จ านวน 8 คน เลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญแบบเจาะจง และวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น าแบบธรรมาธิปไตยของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในต าบลหนองสิม อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี” ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตอบ
วัตถุประสงค์ทั้ง 3 ข้อ ดังนี้ 
  1. ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าแบบธรรมาธิปไตยของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในต าบลหนองสิม อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี  
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผู้น าแบบธรรมาธิปไตยของผู้บริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในต าบลหนองสิม อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี  โดยภาพรวม 
และรายด้าน                        (n=363) 

 
ท่ี ภาวะผู้น าแบบธรรมาธิปไตย ระดับความคิดเห็น  

ระดับ Χ  S.D. 
1 ด้านผู้น าการแลกเปลี่ยน 3.90 0.54 มาก 
2 ด้านผู้น าการเปลี่ยนแปลง 3.99 0.52 มาก 
3 ด้านผู้น าจริยธรรม 3.93 0.52 มาก 
 รวม 3.94 0.53 มาก 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ภาวะผู้น าแบบธรรมาธิปไตยของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในต าบลหนองสิม อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (Χ =3.94 , 
S.D.=0.53) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน กล่าวคือ ด้านผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง ด้านผู้น าจริยธรรม และด้านผู้น าการแลกเปลี่ยน ตามล าดับ 
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  2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าแบบธรรมาธิปไตยของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในต าบลหนองสิม อ าเภอเขมราฐจังหวัดอุบลราชธานี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผู้น าแบบธรรมาธิปไตยของผู้บริหารองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในต าบลหนองสิมอ าเภอเขมราฐจังหวัดอุบลราชธานี โดยจ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล 

สมมติฐาน ตัวแปร
ต้น ตัวแปรตาม ค่า t ค่า F Sig. ผลการศึกษา 

ยอมรับ ปฏิเสธ 
1. เพศ ภาวะผู้น าฯ 6.459 - 0.002   - 
2. อายุ ภาวะผู้น าฯ - 7.695 0.002   - 
3. การศึกษา ภาวะผู้น าฯ - 14.091 0.001   - 
4. อาชีพ ภาวะผู้น าฯ - 12.992 0.000   - 
5 รายได้ ภาวะผู้น า - 15.707 0.001   - 

 
 จากตารางท่ี 2 พบว่า ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผู้น าแบบธรรมาธิปไตยของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในต าบลหนองสิม อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยจ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อภาวะผู้น าแบบธรรมาธิปไตยของผู้ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยภาพรวมแตกต่างกัน ดังนั้น จึง
ยอมรับสมมติฐานการวิจัย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  3. ผลการศึกษาปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เก่ียวกับภาวะผู้น าแบบธรรมาธิปไตยของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในต าบลหนองสิม อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 
ตารางท่ี 3  ผลการศึกษาปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เก่ียวกับภาวะผู้น าแบบธรรมาธิปไตยของ

ผู้บริห ารอง ค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในต า บลหนองสิ ม อ า เภอเขมร าฐ จั งหวั ด
อุบลราชธานี 

ปัญหา/อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ 
ด้านผู้น าการแลกเปล่ียน 
1) ผู้น าที่จะด ารงอยู่ในสังคมต้องเป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้ใฝ่ดี   

1) ผู้ น ามีส่ วนส า คัญในการก าหนดปัญหา
ตัดสินใจวางแผนและรับผิดชอบต่อความอยู่
รอดหรือการพัฒนาของกลุ่ม 

2) สถานที่ราชการของรัฐ ขาดอิสระและความ
คล่องตัวในการบริหารจัดการขาดการมีส่วนร่วม  2) ควรมีการอธิบายให้กับประชาชนเข้าใจโดย

ผู้น าของหมู่บ้านแต่ละบ้านที่ 
ด้านผู้น าการเปล่ียนแปลง 
1) ปัจจุบันนี้องค์กรต่างๆมักจะประสบปัญหา  1) บังคับใช้ กฎหมา ย ฝ่ ายบริหา ร ควร มี
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ปัญหา/อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ 
การขา ดแคลนผู้น าในอุดมคติที่ มีวิ สัยทัศน์
คุณธรรมความเสียสละและเป็นประชาธิปไตย 

จริยธรรม คุณธรรม และมีความยุติธรรม 

2 ) ผู้ น า ไ ม่ แ ส ด ง ภ า ว ะ ผู้ น า ไ ม่ มี ค ว า ม
ขยันหม่ันเพียร  

2) ควรฝึกฝนความสามารถในการใช้อ านาจ
และชั กจูง ให้ ผู้ อ่ืน ปฏิบั ติตา มหรือการ ใช้
ความส าเร็จเป็นเป้าหมาย 

3) ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจถึงเสรีภาพ
ของอ านาจของตนเองที่พึงมีในเรื่องต่าง ๆ  

3) ผู้น าชุมชนหรือหมู่บ้าน ควรมีการประชุม
ให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้
ทราบถึงเสรีภาพของตนเองที่พึงมี 

ด้านผู้น าจริยธรรม 
1) ผู้น าชุมชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่มีมนุษย์
สัมพันธ์ ที่ ดี ไม่สอดคล้องต่อคุณภาพในกา ร
ปฏิบัติงาน 

 
1) ผู้น าที่ ดี ต้องจัดระบบการท างาน และ
มอบหมายอ านาจความรับผิดชอบให้แก่บุคคล
ที่เหมาะสม 

2) ผู้น าไม่มีคุณธรรมจริยธรรมเห็นแก่ 
ประโยชน์สุขส่วนตัวเป็นหลัก  2) ผู้น าควรเน้นการน าเอาหลักธรรมมาใช้ใน

การบริหารตนตามหลักพรหมวิหาร 4 
3) ผู้น าชุมชนติดตามตรวจสอบการปฏิบัติและ
ปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอ  3) ผู้น าควรเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการการ

ประชุมสัมมนาอย่างสม่ าเสมอ 
  จากตารางที่ 3 พบว่า ปัญหาเก่ียวกับภาวะผู้น าแบบธรรมาธิปไตยของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนส่วนใหญ่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน สถาบันทางสังคมตก
อยู่ในกระแสบริโภคนิยม เห็นแก่ประโยชน์ตนมากกว่าส่วนรวมปัจจุบันองค์กรต่าง ๆประสบปัญหา
การขา ดแคลนผู้น าในอุดมคติที่ มีวิ สัยทัศน์ คุณธรรม ความเสียสละ และเป็นประชา ธิปไตย 
ข้อเสนอแนะ ผู้น ามีส่วนส าคัญในการก าหนดปัญหา ตัดสินใจ วางแผน และรับผิดชอบต่อความเป็นอยู่
ของประชาชนผู้น าควรมีการจัดประชุมชี้แจงอธิบายให้กับประชาชนโดยผู้น าของหมู่บ้านที่มีความ
ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดบังคับใช้กฎหมาย ให้ฝ่ายบริหาร มีจริยธรรม คุณธรรม และมีความยุติธรรม
ฝึกฝนความสามารถในการใช้อ านาจและชักจูงให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม จนประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย
และผู้น าเน้นการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานตามหลักพรหม
วิหาร 4 ผู้น าควรเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ การประชุมสัมมนาอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้ได้มากที่สุด 
 
 
 
 
 

Book.indd   520 29/4/2563   21:09:54



521Proceedings 2020
Graduate Program, Department of Political Sciences, Faculty of Social Sciences, MCU April 3, 2020การประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings):521 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิเคราะห์ภาวะผู้น าแบบธรรมาธิปไตยของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินในต าบลหนองสิม อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 
1. ระดับภาวะผู้น าแบบธรรมาธิปไตยของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าแบบธรรมาธิปไตยของผู้บริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในต าบลหนองสิม อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก อภิปรายได้ว่า ประชาชนในต าบลหนองสิม มีความรู้และเข้าใจหลักการที่ส า คัญต่อภาวะ
ผู้น าแบบธรรมาธิปไตยของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือ ผู้น า ต้องรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่นยอมรับความ
ต้องการของผู้ตามด้วยการให้วัตถุสิ่งของมีค่าตามที่ต้องการ แต่มีเง่ือนไขแลกเปลี่ยนให้ผู้ตามต้อง
ท างานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดหรือปฏิบัติหน้าที่ได้ส าเร็จตามข้อตกลงอยู่ในระดับมากทุกด้าน ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กอบศักด์ิ มูลมัย (2554) ได้วิจัยเรื่อง“ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรง เรียนกับประสิทธิภาพการสอนของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืน ท่ี
การศึกษา”ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาจ าแนกตามรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
 2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าแบบธรรมาธิปไตยของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

ผลการวิจัย พบว่าประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าแบบธรรมาธิปไตย
ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแตกต่างกัน กัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกศสุดา โภคา
นิตย์ และกีฬา หนูยศ (2560) ได้วิจัยเรื่องบทบาทผู้น าในการพัฒนาท้องถิ่นกรณีศึกษานายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาเสียวอ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของประชาชนที่มีต่อบทบาทของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาเสียวในการพัฒนาท้องถิ่น จ าแนก
ตามเพศมีความคิดเห็นแตกต่างกัน 

ผลการวิจัย พบว่าประชาชนที่อายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าแบบธรรมาธิปไตยของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแตกต่างกัน  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาณุวัฒน์ เส้งสกูล 
และคณะ(2559) ได้วิจัยเรื่อง "คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้น าท้องถิ่นเทศบาลต าบลทุ่งลาน อ าเภอ
คลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา"ผลการเปรียบเทียบความต้องการของประชาชนต่อคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้น าท้องถิ่นตามตัวแปรเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพของประชาชน พบว่า อายุ 
ระดับการศึกษาของประชาชนที่มีแตกต่างกัน 

ผลการวิ จัย พบว่าประชาชนที่ มีการศึกษาต่า งกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าแบบ
ธรรมาธิปไตยของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแตกต่างกัน  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัย
วุฒิ วรพินธุ์ และคณะ (2557) ได้วิจัยเรื่อง "คุณลักษณะภาวะผู้น ายุคใหม่กับสมรรถนะการบริหารงาน
แบบมืออาชีพของปลัดเทศบาล ในภาคกลาง"ผลการวิ จัยพบว่ า ระดับความสัมพันธ์ ระหว่า ง
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หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563522: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 

 

คุณลักษณะภาวะผู้น ายุคใหม่กับสมรรถนะการบริหารงานแบบมืออาชีพของปลัดเทศบาลโดย รวมอยู่
ในระดับมากโดยคุณลักษณะภาวะผู้น าด้านความรับผิดชอบความฉลาดทางอารมณ์การสร้างเครือข่าย
การจัดการความสัมพันธ์และทักษะการสื่อสารมีความสัมพันธ์กับสมรรถนะการบริหารงานแบบมือ
อาชีพของปลัดเทศบาลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จึงมีความแตกต่างกันทั้งโดยรวมและรายด้าน  

ผลการวิจัย พบว่าประชาชนที่อาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าแบบธรรมาธิปไตย
ของผู้ปกครองส่วนท้องถิ่นแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหามานะ พุทฺธวิริโย (นาม
นนท์) (2555) ได้วิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น าของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอหนองก่ี จังหวัด
บุรีรัมย์” ผลการวิจัยพบว่า ระดับภาวะผู้น าของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอ หนองก่ี 
จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อยทุกด้านตามล าดับ คือ ด้านวิสัยทัศน์ ด้านการ
บริหาร และด้านมนุษยสัมพันธ์ ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนแตกต่าง
กันตามอายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ประชาชนที่มีเพศ
ต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน 

ผลการวิจัย พบว่าประชาชนที่รายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าแบบธรรมาธิปไตย
ของผู้ปกครองส่วนท้องถิ่นแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สาวิทตรี ค าควร (2555) ได้วิจัย
เรื่อง “ภาวะผู้น าของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอฆ้องชัยจังหวัดกาฬสินธุ์” ผลการ
พบว่า ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังโดยรวมและจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้และอาชีพ 
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผู้น าของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอฆ้องชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์รายรูปแบบอยู่ในระดับมาก และอยู่ในระดับปานกลาง และประชาชนผู้ มีสิทธิเลือกต้ัง
ที่มีเพศ ระดับการศึกษา รายได้ และอาชีพแตกต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผู้น าของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 
องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 

  1) องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
 ผู้วิจัยน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยดังน ี้ 
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 ภาพท่ี1 สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 

จากภาพที่ 1 ประชาชน มีความรู้เก่ียวกับภาวะผู้น าแบบธรรมาธิปไตยของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 3 ด้าน ดังนี้ 

1) ด้านผู้น าการแลกเปล่ียน ประชาชนคิดว่าผู้น าต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่นผู้น ายอมรับความต้องการของผู้
ตามด้วยการให้วัตถุสิ่งของมีค่าตามที่ต้องการแต่มีเง่ือนไขแลกเปลี่ยนให้ผู้ตามต้องท างานบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดหรือปฏิบัติหน้าที่ได้ส าเร็จตามข้อตกลงผู้น าต้องมีวิสัยทัศน์สร้างสัมพันธภาพแก่
ประชาชนและมีมิตรไมตรีต่อผู้อ่ืน 

2) ผู้น าการเปล่ียนแปลง ประชาชนคิดว่า ผู้น ามีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจและ
ประกอบอาชีพที่สุจริตรองลงมาคือผู้น ามีการส่งเสริมให้ประชาชนพัฒนาไปพร้อมกันกับหลักคุณธรรม
และระดับความคิดเห็นน้อยที่สุดคือผู้น าต้องใช้หลักการมีส่วนร่วมในการบริหารงานอย่างเที่ยงธรรมคู่
คุณธรรม 

3) ด้านผู้น าจริยธรรม ประชาชนคิดว่าผู้น าเป็นผู้ที่สามารถสร้างความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน
ของคนในชุมชนในกระบวนการยุติธรรมต้องกระท าอย่างเท่าเทียมกันรองลงมาคือข้อที่ว่าผู้น าเป็นผู้ที่
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สามารถสร้างความไว้วางใจซ่ึงกันและกันของคนในชุมชนและระดับความคิดเห็นน้อยที่สุดคือผู้น าเป็น
ผู้ที่ท างานของส่วนราชการทุกหน่วยงานต้องให้โปร่งใส 
 2) องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 

 
ภาพท่ี 2 องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 

  
จากองค์ความรู้ที่สังเคราะห์ อธิบายได้ว่า ความสัมพันธ์ของผู้น าทั้งสี่แบบดังกล่าวขึ้นอยู่ กับ

สมมุติฐานความเชื่อว่า ผู้น าที่ประสบความส าเร็จนั้น ต้องวัดจากความมีประสิทธิภาพ ( efficiency) 
และความมีประสิทธิผล (effective) แล้ว ผู้น า ก็จ าเป็นต้องแสดงพฤติกรรมทั้งการบริหารจัดการ 
(managing) ควบคู่ไปกับการน า (leading) นั่นก็หมายความว่า จ าเป็นต้องมีทั้งความเป็นผู้น าแบบ
แลกเปลี่ยนพร้อมกับภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพ แต่ทั้งนี้จะต้องค านึงถึงสถานการณ์นั้น ๆ เป็นส าคัญ  

 
 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1.1) ภาครัฐควรมีนโยบายส่งเสริมความสามารถในการสื่อสาร ซ่ึงทักษะการสื่อสารที่ ดีของ
ผู้น า 1.2) ภาครัฐควรให้บุคลากรยึดหลักคุณธรรม ความสุจริต ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ได้ 
 1.3) ภาครัฐควรมีนโยบายส่งเสริมการจัดสถานที่ให้บริการแก่ประชาชนอย่างเพียงพอ  
  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

2.1) ภาครัฐควรส่งเสริมผู้น าที่มีบุคลิกภาพที่ดี คือ มีร่างกายที่ดูสะอาด มีสุขภาพแข็งแรง  
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 2.2) ภาครัฐควรส่งเสริมผู้น าที่มีคุณธรรมจริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม 
 2.3) ภาครัฐควรส่งเสริมผู้น าที่รู้จัก ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
 3.1) ควรศึกษาภาวะผู้น าแบบธรรมาธิปไตยของหน่วยงานภาครัฐ 
 3.2) ควรมีศึกษาการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 3.3) ควรเปรียบเทียบภาวะผู้น าแบบธรรมาธิปไตยของภาครัฐและภาคเอกชน 
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ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธ์ุ* 

POLITICAL UNDERSTANDING IN THE DEMOCRACY OF PEOPLE IN THE AREA  
OF THA KHANTHO MUNICIPALITY SUB-DISTRICT, KALASIN PROVINCE 

พระครูญาณวิจักขณ์ (ชัยวัฒน์ อริญฺชย าโณ) 
Phrakhruyanawichak (Chaiwat Ariñjayañāṇo) 

E-mail: fa-chaiwat@hotmail.com 
บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้เพ่ือศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจ และเพ่ือเปรียบเทียบระดับความรู้ความ
เข้าใจ รวมทั้งศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาความรู้ความเข้าใจทางการเมืองในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นการวิจัยแบบ
ผสานวิธี ผลการวิจัยพบว่า  ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจทางการเมืองในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน จึง
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ข้อเสนอแนะ คือ รัฐควรมีนโยบายปลูกฝังอุดมการณ์ประชาธิปไตย และ
สร้างความเข้มแข็งในชุมชนให้ประชาชนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน 
ค าส าคัญ : ความรู้ความเข้าใจทางการเมือง; การมีส่วนร่วม; ประชาธิปไตย  
 
Abstract 

This research article was to study the level of people's opinions, Political 
Understanding the compare of their is opinion and to study the problems, obstacles 
and Political Understanding in Democracy in the Municipal Area of Tha Khantho Sub-
District, Kalasin Province. This research was mixed methods research. Findings were: 
the people's Political understanding in Democracy of the Municipal Area is a high 
level. Based on the factors different is not found to be different rejecting the 
research hypothesis. Recommendations were. That the government should issue a 
policy to instill democratic ideology into public, strengthen the community, and 
encourage the people to exchange knowledge with each other  
Keywords: Political Understanding; Democracy; People 
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บทน า 
ปัจจุบันประชาชนยังสับสนว่าการเมืองในระบอบประชาธิปไตย คืออะไร มีวิธีการด าเนินชีวิต

แบบอิสระเสรีอย่างไร ดังนั้นความเข้าใจของประชาชนในการปกครองระบบประชาธิปไตยจะต้องมี
ความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองของระบอบประชาธิปไตย และลักษณะ
สังคมในประเทศที่ได้สะสมมาอย่างยาวนาน โดยสังคมด้ังเดิมของคนไทยคุ้นชินกับระบบการปกครอง
เดิม ๆ เช่น ระบบเผด็จการ ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ระบบเจ้าผู้ครองนคร เป็นต้น ระบบนี้ เราใช้
การแก้ปัญหาโดยอาศัยผู้น า เดินตามผู้น าอย่างเดียว แต่เม่ือเข้าสู่กระบวนการประชาธิปไตยผู้คนที่ยัง
ยึดติดกับอ านาจเดิม ระบบเดิมยากที่จะผลักออกไปได้การแก้ไขปัญหามักน ากลับไปสู่ระบบเดิม ๆ 
(ปรีชา เรืองจันทร์, 2560) ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับหลักการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย จึงควรให้ความรู้ที่ถูกต้องโดยใช้สื่อประเภทต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ 
โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น (พระขรรค์ชัย สุวุฑฺโฒ (เจริญศิลป์) , 2559) และประชาชนยังขาด
ความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกร 
ชาวไร่ ชาวนา ซ่ึงถือว่าเป็นกลุ่มพลังการเมืองที่ส าคัญแต่ร้อยละ 80 ยังไม่เข้าใจเรื่องการเมืองการ
ปกครองเหตุผลส าคัญส าหรับปัญหาเรื่องการขยายความรู้ความเข้าใจทางการเมืองดังกล่าวมาจาก
ปัญหาในเรื่องของระดับการศึกษาซ่ึงเป็นที่มาของการขาดโอกาสในการได้รับความรู้และการปฏิบัติที่
ถูกต้องตามแบบอย่างประชาธิปไตย (ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2556) ปัญหาที่กระทบ
ต่อภาพรวมของประเทศ สมควรที่จะต้องมีการศึกษาถึงต้นเหตุของปัญหา เพ่ือจะน าไปสู่กระบวนการ
แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบหากปล่อยไว้นานวันเข้าจะท าให้ประเทศชาติไม่ก้าวไปข้างหน้า แต่จะเป็น
การถอยหลังลงคลอง  ปัญหาหลัก ในกา รพัฒนาการปกครองใน ระบอบประชา ธิป ไตยนั้ น  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552)  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการศึ กษา
ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนไว้เป็นส าคัญว่า
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท่าคันโท มีความรู้ความเข้าใจทางการเมืองการปกครองตามรูปแบบ
ประชาธิปไตยอยู่ในระดับใด และการพัฒนารูปแบบระบบการเมืองการปกครองของไทย เพ่ือให้
สอดคล้องกับหลักการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย และเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวางแผนพัฒนา
ระบบการเมืองการปกครองของไทยให้มีความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจทางการเมืองในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 

2. เพ่ือ เปรียบ เทียบร ะดับควา มรู้ ควา มเข้าใจทา งการเ มือง ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยจ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล 
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3. เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาความรู้ความเข้าใจทางการเมืองในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณก าหนดการวิจัย
เชิงส ารวจเก็บข้อมูลจากประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ มีสิทธิเลือกต้ัง 
จ านวน 7,265 คน (งานทะเบียนราษฎร์เทศบาลต าบลท่าคันโท, 2562) ค านวณขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2554) 
ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 397 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
จ านวน 8 คน เลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญแบบเจาะจง และวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
 
ผลการวิจัย 

1.  ผลการ ศึกษาระดับความรู้ความ เข้ าใ จทางการ เมื อง ใ นการ ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความรู้ความเข้าใจทางการเมืองในการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท่าคันโท จังหวัด
กาฬสินธุ์ โดยรวม                                                                (n=379) 

ความรู้ความเข้า ใจทางการเมืองในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 

ระดับความรู้ความเข้าใจ 
x̅ S.D. การแปลผล 

ด้านอ านาจอธิปไตย 3.88 0.831 มาก 
ด้านสิทธิและเสรีภาพ 3.85 0.828 มาก 
ด้านความเสมอภาค 3.89 0.817 มาก 
ด้านภราดรภาพ 3.88 0.847 มาก 
โดยรวม 3.88 0.831 มาก 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์  มีความรู้
ความเข้าใจทางการเมืองในการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( x̅= 
3.88, S.D.= 0.831) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านความเสมอภาค 
ล าดับต่อมา คือ ด้านอ านาจอธิปไตย ด้านภราดรภาพ และด้านสิทธิและเสรีภาพ ตามล าดับ 
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2. ผลการเปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจทางการเมืองในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธ์ุ  โดยจ าแนกปัจจัย
ส่วนบุคคล 
ตารางท่ี 2 สรุปผลการเปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจทางการเมืองในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยจ าแนกปัจจัยส่วน
บุคคล 

ปัจจัยส่วนบุคคล t-test F-test Sig. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

เพศ 0.768 - 0.443 -  
อายุ - 3.570* 0.014  - 
การศึกษา - 6.624 0.000  - 
อาชีพ - 26.870 0.000  - 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบพบว่า พบว่า ประชาชนที่มีเพศ ต่างกันมีความรู้ความ
เข้าใจแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงได้ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย  ส่วน
ประชาชนที่มีอายุ การศึกษา และอาชีพ ต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจโดยภาพรวมแตกต่างกัน  จึง
ยอมรับสมมติฐานการวิจัย  

3. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาความรู้ความเข้าใจทาง
การเมอืงในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท่าคันโท 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
ตารางท่ี 3 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาความรู้ควา มเข้าใจทาง
การเมืองในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบล  ท่าคันโท จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

แนวทางการพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจฯ ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ด้านอ านาจอธิปไตย ประชา ธิป ไตยขาดกา รพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและขาดการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

รั ฐบา ลคว ร มีน โยบ า ยปลู กฝั ง
อุดมการณ์ประชาธิปไตย และให้
ประชาชนส่วนร่วมทางการเมือง 

ด้านสิทธิและเสรีภาพ ประชาชนยึดติดกับบุคคลในการ
ตัดสินใจ และยังมีความขัดแย้ง
ทางการเมืองของคนบางกลุ่ม 

ควรท าให้ประชาชนได้เข้าถึงภาครัฐ 
และออกกฎหมา ยต้องให้ตรงต่อ
ความต้องการของประชาชน 

ด้านความเสมอภาค นั กก า ร เ มือง มีผล ประ โยช น์
ซับซ้อน และขาดการเปิดโอกาส

จัดให้ประชาชนทุกคนมีความเสมอ
ภา คอย่า งเ ท่า เที ยมกัน ไม่ มีกา ร
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แนวทางการพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจฯ ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น แบ่งแยก 
ด้านภราดรภาพ การกล่าวโทษของนักการเมือง

ขาดแหล่งการเรียนรู้ที่ เข้าถึงได้
ง่าย และใกล้ชิดกับประชาชน 

ควรส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย
และเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซ่ึงกันและกัน 

จากตารางที่ 3 พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามและให้ข้อมูลส าคัญในการพัฒนาความรู้
ความเข้าใจทางการเมืองในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ด้านอ านาจอธิปไตย  รัฐบาลควรมีนโยบายปลูกฝังอุดมการณ์ประชาธิปไตย ให้แก่
ประชาชนได้ยึดม่ันในอุดมการณ์ที่แท้จริงของระบอบประชาธิปไตย มีการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน การมีส่วนร่วมทางการเมืองต่างๆ ทั้งโดยตรง และทางอ้อม  

2. ด้านสิทธิและเสรีภาพ รัฐควรจัดให้ประชาชนได้เข้าถึงการท างานของภาครัฐ และการ
ออกกฎหมายต้องให้ตรงต่อเจตนารมณ์ หรือความต้องการของประชาชน มีสถานที่ในการแสดงออก
ทางการเมืองซ่ึงเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย  

3. ด้านความเสมอภาค รัฐควรจัดการให้ประชาชนทุกคนมีความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกัน
ไม่มีการแบ่งแยก 
 4. ด้านภราดรภาพ รัฐควรมีมาตรการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง ในชุมชน 
ด้วยการต้ังศูนย์การเรียนรู้ให้ท างานภายในชุมชน และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซ่ึงกันและกัน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. ระดับความรู้ความเข้าใจทางการเมืองในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ของประชาน
ชนในเขตเทศบาลต าบลท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน อับดับแรก คือ ด้านความเสมอภาค ล าดับต่อมา คือ ด้านอ านาจ
อธิปไตย ด้านภราดรภาพ และด้านสิทธิและเสรีภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิสิษฐ์ วงศารัตน์
ศิลป์ (2560) ที่ได้วิจัยเรื่อง“ความคิดเห็นของประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตยในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี” ผลการวิจัยพบว่าประชาชนมีระดับความคิดเห็นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาในแต่ละ
ด้านอยู่ในระดับมากด้าน 

2. ผลการเปรียบเทียบการความรู้ความเข้าใจ พบว่า ประชาชนที่มีเพศ ต่างกันมีความรู้ความ
เข้าใจแตกต่างกัน จึงได้ปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว้ ส่วนประชาชนที่มีอายุ การศึกษา และอาชีพ ต่างกัน 
มีความรู้ความเข้าใจโดยภาพรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
สามารถอภิปรายได้ดังนี้ 
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 1. ด้านอ านาจอธิปไตย โดยรวมอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลท่าคัน โท จั งหวัดกาฬสิ นธุ์ มีความรู้ควา มเข้า ใจทา งการ เมืองการปกครองในร ะบอบ
ประชาธิปไตยในด้านอ านาจอธิปไตย ซ่ึงเป็นหัวใจที่ส าคัญของการปกครองประเทศ โดยรวมอยู่  ใน
ระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาพร วัฒนาธนเกียรติ (2558) ได้วิจัยเรื่อง “ทัศนคติการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยประชาชนต าบลท่าข้าม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม”ผลการวิจัย 
พบว่า ประชาชนมีทัศนคติเก่ียวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณา
เป็นรายด้านมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากทุกด้าน  
 2. ด้านสิทธิและเสรีภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า เม่ือจ าแนกเป็นรายด้านใน
ระบอบประชาธิปไตยตามความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจทางการเมืองในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย ด้านสิทธิและเสรีภาพ โดยในระบอบประชาธิปไตยได้ก าหนดสิทธิ
เสรีภาพให้กับประชาชนทุกคนมีความเท่าเทียมกัน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พระมหาณรงค์ศักด์ิ วิชิรัมย์ (2558) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรม
ทางการเมืองการปกครองของไทยในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน จังหวัดชลบุรี” ผลการวิจัย
พบว่า ประชาชนมีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
 3. ด้านความเสมอภาค โดยรวมอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า เม่ือจ าแนกเป็นรายด้านใน
ระบอบประชาธิปไตย ตามความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจทางการเมืองในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย ด้านความเสมอภาค โดยประชาชนทุกคนมีความเท่าเทียมกัน  มีการ
ยอมรับมติเสียงข้างมาก ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระกิตติ ทีปว โส (เล่า
ผิวพันธ์) (2555) ได้วิจัยเรื่อง “ความเข้าใจที่ มีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในเขตอ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ” ผลการวิจัยพบว่า 
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในเขตอ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีความเข้าใจต่อ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาในแต่ละด้าน คือ
ความเสมอภาค ด้านสิทธิและเสรีภาพ และด้านรูปแบบการปกครองรัฐประชาธิปไตย อยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน 
 4. ด้านภราดรภาค ภาพรวมอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า เม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน  ใน
ระบอบประชาธิปไตย ตามความคิดเห็นของประชาชนด้านภราดรภาค เพราะปร ะชาชนทุกคนใน
ประเทศมีศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ในตัวเอง ย่อมได้รับความคุ้มครอง เท่าเทียมกัน และการปฏิบัติตาม
กฎหมายอย่างยุติธรรมเป็นหน้าที่ของผลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาพร วัฒนาธนเกียรติ (2558) ได้วิจัยเรื่ อง “ทัศนคติการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยประชาชนต าบลท่าข้าม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม” ผลการวิจัยพบว่า 
ประชาชนมีทัศนคติเก่ียวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
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2. การเปรียบเทียบการความรู้ความเข้าใจ พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความรู้ความ
เข้าใจแตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระขรรค์ชัย สุวุฑฺโฒ 
(เจริญศิลป์) (2559) ที่ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
ร่องค า อ าเภอร่องค า จังหวัดกาฬสินธุ์” พบว่า ประชาชนในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ท่ีมีเพศ มี
ทัศนคติต่อการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้ง 4 ด้าน ไม่
แตกต่างกัน ส่วนประชาชนที่มีอายุ การศึกษา และอาชีพ ต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจแตกต่างกัน จึง
ยอมรับสมมติฐานการวิจัย  

 
องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 
 1) องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 
 ผู้วิจัยน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 

2. ด้านสิทธิและเสรีภาพ  
- ระบอบประชาธิปไตยก าหนดสิทธิเสรีภาพ

ให้กับประชาชนทุกคนมีความเท่าเทียมกัน  
- เปิดให้ส่ือมวลชนต่าง  ๆ มีเสรีภาพในการ

น าเสนอข่าวสาร โดยไม่ถูกปิดก้ัน  
- ประชาชนมีสิทธิ และเสรีภาพร่วมกันแก้ไข

ปัญหาและตัดสินใจทางการเมืองร่วมกัน  

4. ด้านภราดรภาพ  
- ศักด์ิศรีของ ประชาชน ย่ อมได้รับความ

คุ้มครอง เท่าเทียมกัน  
- ประชาชนทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
- รัฐควรมีสิทธิข้ันพ้ืนฐานท่ีส าคัญท่ีประชาชน

พึงได้รับจากรัฐโดยท่ัวถึง คือ การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

 

3. ด้านความเสมอภาค  
- ระบอบประชาธิปไตยคะแนนเสียงของ

ประชาชนทุกคนมีความเท่าเทียมกัน  
- การรับมติเสียงข้างมาก รับฟังเสียงข้างน้อย

เป็นหลักการท่ีส าคัญตามแบประชาธิปไตย  
- การให้ความส าคัญกับแนวคิดท่ีแตกต่าง  

ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย ของประชาชน

ในเขตเทศบาลต าบลท่าคันโท 

1. ด้านอ านาจอธิปไตย  
- รัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายสูงสุด 
- หัวใจที่ส าคัญของการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย 

คือ การมีส่วนร่วมของประชาชน 
- การร่วมกลุ่มต่าง ๆ ของประชาชน มีความส าคัญในการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย  
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 จากองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ความเข้าใจทางการเมืองในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ของประชานชนในเขตเทศบาลต าบลท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ดังนี้ 
 1. ด้านอ านาจอธิปไตย รัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ โดยมีหัวใจ
ที่ส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้น คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนทุกคน  
 2. ด้านสิทธิและเสรีภาพ ในระบอบประชาธิปไตยก าหนดสิทธิเสรีภาพให้กับประชาชนทุก
คนเท่าเทียมกัน โดยให้สื่อมวลชนต่าง ๆ มีเสรีภาพในการน าเสนอข่าวสาร โดยไม่ถูกปิดก้ัน  
 3. ด้านความเสมอภาค ในระบอบประชาธิปไตยคะแนนเสียงของประชาชนทุกคนมีความ
เท่าเทียมกัน และยอมรับมติเสียงข้างมาก รับฟังเสียงข้างน้อยเป็นหลักการที่ส า คัญอย่างยิ่งในระบอบ
ประชาธิปไตย  
 4. ด้านภราดรภาพ ศักด์ิศรีของประชาชน ย่อมได้รับความคุ้มครอง เท่าเทียมกัน ประชาชน
ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายอันเป็นหน้าที่ของผลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย  
 
2) องค์ความรู้ท่ีได้จากการสังเคราะห์งานวิจัย 
 ผู้วิจัยน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 องค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัย 

ด้านสิทธิและเสรีภาพ 
  
 ประช าชนไม่ว่าจะเป็นการคิด  หรือ การที่
ประชาชนแสดงออกในทางการเมือง  อาทิเช่น 
การออกไปพิทักษ์สิทธิของตนเองในการเลือกตัง้
ในรูปแบบต่างๆ  
 

ด้านภราดรภาพ 
 
 เป็ นราก ฐ านที่ส าคัญขอ งป ระช าช นที่ จะ
สามารถใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วย
ความรู้ความสามารถ  ก าหนดวิถีชีวิต  ความ
เป็นอยู่ และหลักการด าเนินชีวิตของตนเอง  
 

ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท่า

คันโท 

ด้านความเสมอภาค 
  
 การมีสิทธิที่จะเข้ารับการบริการจากภาครัฐได้
อย่างเท่าเทียมกัน ได้ รับความคุ้มครองด้วย
ความยุติธรรมโดยหลักนิติรัฐ 
 
 

ด้านอ านาจอธิปไตย 
 
อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน โดยอ านาจใน
รัฐตามการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะ
ไม่เป็นของคนใดคนหน่ึง แต่เป็นของทุกคน 
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องค์ความรู้ที่ค้นพบจากการสังเคราะห์ คือ ความรู้ความเข้าใจในทางการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ใน 4 ด้าน คือ 1) ด้านอ านาจอธิปไตย ที่เป็นอ านาจของปวงชน อ านาจในรัฐ
ตามการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะไม่เป็นของคนใดคนหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่เป็น
อ านาจของทุกคนในประเทศ 2) ด้านสิทธิและเสรีภาพ ประชาชนไม่ว่าจะเป็นการคิด หรือการที่
ประชาชนแสดงออกในทางการเมือง อาทิเช่น การออกไปพิทักษ์สิทธิของตน เองในการเลือกต้ังใน
รูปแบบต่าง ๆ 3) ด้านความเสมอภาค การมีสิทธิที่จะเข้ารับการบริการจากภาครัฐได้อย่างเท่าเทียม
กัน ได้รับความคุ้มครองด้วยความยุติธรรมโดยหลักนิติรัฐ 4) ด้านภราดรภาพ เป็นรากฐานที่ส า คัญของ
ประชาชนที่จะสามารถใช้วิจารณญาณด้วยความรู้ความสามารถ ก าหนดวิ ถีชีวิต ความเป็นอยู่  และ
หลักการด าเนินชีวิตของตนเอง โดยปราศจากการชักจูงจากผู้อ่ืน 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
 1) รัฐบาลควรมีนโยบายปลูกฝังอุดมการณ์ประชาธิปไตย ให้ประชาชนได้ยึดม่ันใน

อุดมการณ์ที่แท้จริงของระบอบประชาธิปไตย  
 2) รัฐควรมีนโยบายสามารถที่เข้าถึงประชาชนเพ่ือเป็นการแสดงความต้องการของ

ประชาชน มีสถานที่ในการแสดงออกทางการเมืองซ่ึง เป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนตามระบอบ
การปกครองแบบประชาธิปไตย  

 3) รัฐควรมีแนวทางในการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยให้เข้มแข็งในชุมชน 
2. ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติการ 
 1) โดยจัดกิจกรรมในชุมชนเพ่ือปลูกฝังอุดมการณ์ประชาธิปไตย ด้วยการจัดกิจกรรมให้

ประชาชนได้มีการเรียนรู้และยึดม่ันในอุดมการณ์ที่แท้จริงของระบอบประชาธิปไตย 
 2) โดยจัดสร้างศูนย์ประสานงานให้ประชาชนได้แสดงออกทางการเมืองซ่ึง เป็นสิทธิขั้น

พ้ืนฐานของประชาชนตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 
 3) มีต้ังศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน 
3. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปวิจัยครั้งต่อไป    
 1. ควรศึกษาเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจทางการเมืองในการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย ในสังคมไทย 
 2. ควรศึกษาปัจจัยการใช้อ านาจอธิปไตยของประชาชนในการแสดงออกและถอดถอน

ผู้น าทางการเมือง 
 3. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามระบอบการปกครอง

แบบประชาธิปไตย กรณีการร่วมชุมนุมทางการเมืองในสังคมไทย 
 4. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนจากภาครัฐ 
 5. ควรศึกษาบทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมการบริหารราชการของรัฐ 
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครอง 
ตามแนวธรรมาธิปไตยในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง* 

PEOPLE PARTICIPATION IN DHAMMÃDHIPATEYYA POLITICAL DEVELOPMENT  
IN RAYONG MUNICIPALITY,RAYONG PROVINCE 

 พระนิคม จนฺทธมฺโม (สุขเจริญ)  
 Phra Nikom Chanthadhammo (Sukcharoen)  

 E-mail: nikom2497suk@gmail.com  
บทคัดย่อ  
 บทความวิจัยนี้เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของ 
ประชาชน ศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเนอแนะเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
การเมืองการปกครองตามแนวธรรมาธิปไตย เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมี
ความ คิดเห็นต่อการมีส่วนร่วม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ประชาชนที่มี เพศ อายุ การศึกษา
สถานภาพ สมรสต่างกัน มีส่วนร่วมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ส่วนประชาชนที่มี
อาชีพ และรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีส่วนร่วมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ข้อเสนอแนะ 
คือ ประชาชนควรสร้างความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วมของการพัฒนาการเมือง
การปกครอง โดยเข้าไปมีส่วนตามวิถีทางแห่งประชาธิปไตยในการตัดสินใจ  
ความส าคัญ: การมีส่วนร่วม; การพัฒนาการเมือง; ธรรมาธิปไตย  
 
Abstract  
 This research article was to study the level of people participation, to 
compare the people participation and the problems, obstacles and suggestion for 
people participation in Dhammãdhipateyya political development using the mixed 
research methods. Findings were that people’s opinions on the people participation, 
by overall, was at high level. People with different ages, education, marital status did 
not have different opinions, rejecting the set hypothesis. The people with different 
occupations and incomes had different participation, accepting the set hypothesis. 
Problems, obstacles were found that people lacked of knowledge to join the 
political activities and not giving importance to political participation development, 
people considered it not their duties, it was the duty of the management.  
Keywords: Participation; Political Development; Dhammãdhipateyya 
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บทน า  
 เทศบาลนครระยองมีชุมชนถึง 29 ชุมชน (ส านักงานเทศบาลนครระยอง, (2562) ที่ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงและก าลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็วท้ังทางด้านการคมนาคม เศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยว 
การเมืองการปกครอง จึงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ แก่ประขาขนและ 
ชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง วัฒนธรรมประเพณี  การ
ด ารงชีวิต การประกอบอาชีพ ด้านสิ่งแวดล้อม และสภาพปัญหาในชุมชน จากด้านต่าง ๆ อีกมากมาย 
ซ่ึงปัญหาเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีผลกระทบในการด ารงชีวิตของคนในชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาลนคร
ระยองทั้งสิ้น  
  จากอดีตจนถึงปัจจุบันจะเห็นได้ว่ารูปแบบการพัฒนาการเมืองการปกครองของประเทศ ไทย 
ยังถูกจ ากัดอยู่เฉพาะกลุ่มคนบางกลุ่ม ซ่ึงขัดกับหลักการที่ส า คัญในระบอบประชาธิปไตย คือการ
ปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชน โดยประชาชนทั่วไปซ่ึงเป็นเจ้าของอ านาจ
ยังไม่มีส่วนร่วมของประชาชนในด้านทางพัฒนาการเมืองการปกครองในระดับท้องถิ่นของเทศบาล
นครระยองเท่าที่ควร การที่ประชาชนจะเข้าถึงการมีส่วนร่วมในทางพัฒนาการเมืองและปกครอง
เป็นไปได้ไม่มากนัก และยังไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ซ่ึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนก าลังเป็นกระแสที่ได้รับความสนใจจากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทั้งทางภาครัฐ (รัฐพงศ์ 
บุญญานุวัตร, 2552) ที่ผ่านมาพบว่า อุปสรรคและปัญหาของการพัฒนาการเมืองการปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือชุมชนในเทศบาลนครระยอง ซ่ึงเป็นสาเหตุที่ท าให้ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
การเมืองการปกครองเท่าที่ควร  
  ดังนั้นจากความเป็นมาและความส า คัญของปัญหา ดังกล่าวมาข้างต้น ผู้ ศึกษาจึงมุ่ ง 
เป้าประสงค์การวิจัยเชิงพ้ืนที่ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะ
ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองต ามแนวแห่ง
ธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง เป็นส าคัญว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
การเมืองการปกครองในเขตเทศบาลนครระยอง อยู่ในระดับใด เพ่ือจะได้ทราบความเป็นไปอย่าง
ชัดเจน ถึงการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่หลาย ๆ ประเทศ (ทินพันธ์ นาคะตะ , 2517) เพราะว่าการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองถือเป็นเป้าหมายที่ส าคัญของการพัฒนาระบอบการเมืองการ
ปกครอง ซ่ึงจะเป็นตัวชี้วัดถึงระบอบการปกครองได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ระดับใด จะมี
ประสิทธิภาพหรือไม่เพียงใดขึ้นอยู่กับองค์การบริหารเทศบาลนครระยอง ว่าจะมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการเมืองการปกครอง ทั้งนี้เพ่ือน าผลวิจัยครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา และส่งเสริม
การปกครองในเขตเทศบาลนครระยองให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตาม แนว
ธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตาม แนว
ธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
 3. เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา 
การเมืองการปกครองตามแนวธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง  
  
วิธีด าเนินการวิจัย  
 รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณ ก าหนดการ
วิจัยเชิงส ารวจเก็บข้อมูลจากประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จ านวน 43,116 คน (ส านักงาน
เทศบาลนครระยอง, งานทะเบียนราษฎร์, 2562) ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ 
ยามาเน่ (คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2554) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 396 
คน ใช้วิธีเก็บข้อมูลการแจกแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่  ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงแบนมาตรฐาน การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญจ านวน 12 รูปหรือคน เลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญแบบเจาะจง และวิเคราะห์ข้อมูลเนื้อหาเชิง
พรรณนา 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครอง
ตามแนวธรรมาธิปไตยในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

พัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวธรรมาธิปไตยใน เขตเทศบาลนครระยอง จังหวัด
ระยอง โดยรวม 

          (n = 396) 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมือง 
 การปกครองตามแนวธรรมาธิปไตย  

ระดับการมส่วนร่วม 
X̅ S.D. แปลผล 

ด้านการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น  4.07 0.61 มาก 
ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ  3.89 0.67 มาก 
ด้านการมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล  3.92 0.68 มาก 
ด้านมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์  4.07 0.61 มาก 
รวม 3.99 0.59 มาก 
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  จากตารางท่ี 1 พบวา ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนว
ธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง  โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X̅ = 3.99, 
S.D.=0.59 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
  2. ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการ
ปกครองตามแนวธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง  
ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนว

ธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล   

ปัจจัยส่วนบุคคล t-test F-test Sig ผลการศึกษา 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

เพศ 5.497 - 0.130   
อายุ - 1.687 0.152   
การศึกษา - 1.684 0.153   
อาชีพ - 2.480 0.023   
สถานภาพสมรส - 0.782 0.504   
รายได้ต่อเดือน - 2.439 0.047   
  จากตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบพบว่า โดยภาพรวมประชาชนที่มีเพศ อายุ การศึกษา 
และสถานภาพสมรส ต่างกัน มีความคิดเห็นตอการมีส่วนร่วมโดยภาพรวมไม่ แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย ส่วนประชาชนที่มี อาชีพ และรายได้ต่อเดือนต่างกัน โดยภาพรวมแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
 3. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมือง
การปกครองตามแนวธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง 
ตารางท่ี 3 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
การเมืองการปกครองตามแนวธรรมาธิปไตยในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง 
การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการ พัฒนาการ เมื องการ
ปกครอง 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ด้านการมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็น  

ประชาชนไม่มีโอกาสเสนอความ
คิดเห็นและแสดงออก 

ควรรับฟังเสียงของประชาชน
ส่วนมาก 

ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ  ประช า ชน ไ ม่ มีส่ วน ร่ วมใ น
ตัดสิ น ใจ กับหน่ วย งา นส่ วน
ท้องถิ่น 

ค ว ร ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น ไ ด้ ร่ ว ม
ตัดสินใจในการพัฒนา  

ด้านการมีส่วนร่วมติดตามและ ประชาชนขาดการติดตามผล ควรแสดงผลการด าเนินงานให้
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การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการ พัฒนาการ เมื องการ
ปกครอง 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ประเมินผล  ตามที่ภาครัฐได้เสนอโครงการ  ประชาชนได้รับทราบ 
ด้ า น ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม รั บ
ผลประโยชน์ 

ประชาชนเข้าไม่ทราบในการรับ
ผลประโยชน์จากรัฐมากนัก  

ควรแจ้งข่าว ให้ ประชาชนใน
ชุมชนได้รับรู้เป็นประจ า 

 จากตารางท่ี 3 พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อคิดเห็นเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง 
จังหวัดระยอง  
 1. ด้านการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น คือ 1) การมีส่วนร่วมของประชาชน ควรการเปิด
โอกาสให้เสนอความคิดเห็นและแสดงออกความต้องการของประชาชน 2) ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยมาก
ประชาชนไม่มีเวลาเข้าร่วมประชุม ติดงานหรือภารกิจส่วนตัว 3) ควรการน าความคิดเห็นมาใช้ในการ
แก้ปัญหา   
 2. ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ คือ 1) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจเรื่องใด ๆ 
จะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารของหน่วยงานข้าราชการในการตัดสินใจ 2) หากประชาชนได้เข้า
ร่วมตัดสินใจในเรื่องการพัฒนาการเมืองมาก ๆ ก็จะเป็นผลดีและถูกต้องโปร่งใส 
 3. ด้านการมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล คือ 1) การมีส่วนร่วมของประชาชนยังไม่ทราบ
เก่ียวกับกิจกรรมที่เทศบาลได้ด าเนินการอยู่จึงไม่สามารถประเมินผลได้ 2) ไม่มีการเปิดโอกาสให้ได้
ประเมินผลของการปฏิบัติงาน และ 3) ควรเปิดเผยข้อมูลทุกด้านให้โปร่งใสให้ตรวจสอบได้  
 4. ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์  คือ 1) การมีส่วนร่วมของประชาชนยังไม่สามารถ
เข้าถึงการรับผลประโยชน์ของรัฐมากนัก 2) การบังคับใช้กฎหมายยังไม่ดีพอ รู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 3) ควรน าเสนอให้ประชาชนในชุมชนได้รับรู้ และรับในผลประโยชน์ที่ทุกคนจะได้รับว่า
เป็นอย่างไร เพ่ือให้ประชาชนได้มองเห็นผลประโยชน์ที่จะได้รับร่วมกัน 
  
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนว
ธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถอภิปรายเป็นรายด้านได้ดังนี้ 
 1) ด้านการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ตามหลักอปริหานิยธรรม พบว่า อยู่ในระดับมาก 
เทศบาลนครระยองให้โอกาสประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นและผู้น าทางการ
เมืองมีนโยบายในการดูแลปกป้องประชาชนผู้ที่กระท าความดีเพ่ือสังคม ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 
ไพรชล ตันอุด (2552) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีสวนร่วมของผู้น าและประชาชนในการพัฒนาชุมชน
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เขมแข็งเมืองนาอยู่: กรณีศึกษาเทศบาลเมืองแกนพัฒนา อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่” ผลการวิจัย
พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 2) ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ ตามหลักอปริหานิยธรรม พบว่า อยู่ในระดับมาก อภิปราย
ได้ว่า เทศบาลนครระยอง ให้โอกาสประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจและ ให้ผู้บริหาร
องค์กรส่วนท้องถิ่นควรส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรักและหวงแหนในสถานที่เคารพที่ส า คัญของ
ชุมชน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยการมีส่วนร่วมของ ณัฐชยา หลักชัย (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเทศบาลเมืองระนอง 
จังหวัดระนอง” ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 3) ด้านการมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล ตามหลักอปริหานิยธรรม  พบว่า อยู่ในระดับ
มาก อภิปรายได้ว่า เทศบาลนครระยอง ให้โอกาสประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการติ ดตามและ
ประเมินผล และประชาชนควรที่จะเลือกพรรคการเมืองที่ มีนโยบายตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ซ่ึงสอดคล้องงานวิจัยของ ธัชชนก ศรีประภัสสร (2540) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชน ศึกษาเฉพาะกรณีเขตหลักสี่  กรุงเทพฯ” ซ่ึงผลการวิจัยพบว่า โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
 4) ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ตามหลักอปริหานิยธรรม  พบว่า อยู่ในระดับมาก 
พบว่า อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า เทศบาลนครระยอง ให้โอกาสประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การติดตามและประเมินผล การให้ความเคารพต่อผู้น าทางการเมืองที่ มีสัจจะ พูดจริง ท าจริง ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ มนูญ หวันหยี (2550) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทผู้น าชุมชน การมีผลประ
โยชนและการมีสวนร่วมของชุมชนที่มีผลตอการยอมรับโครงการพัฒนาพลังงานไฟฟ าในพ้ืนที่ภาคใต
ของประเทศไทย” ผลการวิจัยพบวา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
 ผลการ เปรียบเ ทียบการมี ส่วนร่ วม ในการ พัฒนาการเมืองการปกครองตามแนว
ธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สามารถ
อภิปรายได้ดังน้ี 
 1) ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
การเมืองการปกครอง โดยภาพรวมการมีส วนร่วมของประชาชนไม่ แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล องกับ
งานวิจัยของ อมรรัตน์ ศิริกาญจนวงศ์ (2551) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลต าบลบรบือ อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม” ผลการวิจัย
พบว่า ประชาชนที่มีความแตกต่าง ในเรื่อง เพศ มีระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานเทศบาล 
โดยรวม และเป็นรายด้านไม่แตกต่างกัน  
  2) ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
การเมืองการปกครอง โดยภาพรวมการมีส วนร่วมของประชาชนไม่ แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล องกับ
งานวิจัยของ พระศักดา กิตฺติญาโณ (2556) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนในต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช” ผลการศึกษาวิจัยพบว า 
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542: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

จ าแนกตามปัจจัยสวนบุคคล ได้แก่ อายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต อการมีส วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนใน ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวม และเป็นรายด้านไม่
แตกต่างกัน  
 3) ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมือง
การปกครอง โดยภาพรวมการมีสวนร่วมของประชาชนไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กริชกมล เหล่าอรรคะ (2550) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทของเทศบาลต าบลหัวขวาง ในการ
พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของเทศบาลในการพัฒนา การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นโดยรวม และเป็นรายด้านไม่แตกต่างกัน  
 4) ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในการพัฒ นาการเมืองการ
ปกครอง โดยภาพรวมการมีสวนร่วมของประชาชนที่แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย แสดง
ให้เห็นว่า อาชีพของประชาชนที่ต่างกันมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองการปกครองที่แตกต่างกัน ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระศักดา กิตฺติญาโณ (2556) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนในต าบลนาสาร อ าเภอพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่
มีอาชีพแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในต าบลนาสาร 
อ าเภอพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0 .05  
 5) ประชาชนที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมือง
การปกครอง โดยภาพรวมการมีสวนร่วมของประชาชนที่ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ธีระยุทธ สุดเสมอใจ (2550) ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ มีผลตอการมีส วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนต าบลบานตึก อ าเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัย” ผลการวิจัยพบว่า 
ประชาชนที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมการมีส วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารงานขององคการบริหารสวนต าบลบานตึก ประชาชนที่มีสถานภาพสมรส โดย
ภาพรวม และเป็นรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 6) ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมือง
การปกครอง โดยภาพรวมการมีสวนร่วมของประชาชนที่แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
แสดงให้เห็นว่า รายได้ต่อเดือนของประชาชนที่ได้รับต่างกันส่งผลต่อกา รมีส่วนร่วมในการพัฒนา
การเมืองการปกครองที่ต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ จินตนา กัลยาณพันธ์ (2549) ได้วิจัย
เรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล : กรณีศึกษา
เฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบลหนองรีอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มี
รายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน ท าให้ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานขององค์การ
บริหาร ส่วนต าบลแตกต่างกันอย่าง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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องค์ความรู 
 1) องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย  
 ผู้วิจัยเสนอองคความรูที่ได้รับจากการวิจัย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
 จากองค์ความรู้ที่ได้รับการวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการ
ปกครองตามแนวธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง” ดังนี้  
 1) ด้านการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ตามหลักอปริหานิยธรรม ควรเปิดโอกาสให้แสดง
ความคิดเห็นในที่ประชุมเพ่ือเสนอปัญหาความต้องการของประชาชน  
 2) ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ ตามหลักอปริหานิยธรรม เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมการตัดสินใจในนโยบายและแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมทางการเมือง  
 3) ด้านการมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล ตามหลักอปริหานิยธรรม การตรวจสอบในการ
ด าเนินงานการปรับปรุงกิจกรรม ติดตามโครงการ ความคิดเห็นในหลายช่องทาง  

ด้านการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ตามหลักอปริหานิยธรรม 
-ควรเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมเพ่ือเสนอปัญหาความต้องการของประชาชน 
-แสดงความเห็นคัดค้านหรือโต้แย้งอย่างมีเหตุผลเมื่อเลือกโครงการ 
-การมีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็นกับเจ้าหน้าท่ีหรือคณะกรรมการชุมชน  

ด้านการมีส่วนร่วมตัดสินใจ 
ตามหลักอปริหานิยธรรม 

- เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมการตัดสินใจ 
-การเข้าร่วมเพ่ือตัดสินใจใน
นโยบายและแผนงาน โครงการ 
หรือกิจกรรมต่างๆของเทศบาล 
-ให้ประชาชนได้เสนอความ
ต้องการของชุมชนเพ่ือ
แผนปฏิบัติการในการ
ก าหนดการใช้จ่ายใน
งบประมาณประจ าปีต่อไป 

การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนาการ เมืองการ
ป ก ค ร อ ง ต า ม แ น ว
ธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาล
นครระยอง จังหวัดระยอง 

ด้านการมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล ตามหลักอปริหานิยธรรม 
-การตรวจสอบในการด าเนินงาน การปรับปรุงกิจกรรม ติดตามดูแลแผนงานของโครงการ 
-ความคิดเห็นในช่องทาง เช่นตู้แสดงความคิดเห็นทางออนไลน์ Face Book ท่ีเทศบาลเปิดเอาไว้ 
-ประชาชนเป็นผู้ท่ีตรวจสอบท่ีดีท่ีสุด 

ด้านการมีส่วนร่วมรับ
ผลประโยชน์ ตามหลัก 

อปริหานิยธรรม 
-เมื่อมีโครงการต่าง ๆ  
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัว
ท่านและชุมชน 
-น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้
รวมท้ังได้รับอ านวยความ
สะดวกในการด าเนินชีวิต
ร่วมกับชุมชน 
-ท าอย่างไรประชาชนจึงจะ
ได้ผลประโยชน์อย่างแท้จริง 
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 4) ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ตามหลักอปริหานิยธรรม เม่ือมีโครงการต่าง ๆ 
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านและชุมชน สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

1) องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากงานวิจัย  
 ผู้วิจัย สามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัยดังภาพที่ 2 ต่อไปนี้ 
 

 
 

ภาพท่ี 2 องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 
 
 องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่ง
ธรรมาธิปไตยในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง” ท าให้เกิดความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันคือ 1) ต้องนัดประชุมกันเนืองนิตย์ 2) มีจิตเข้าประชุม 3) ไม่ละทิ้งกฎระเบียบที่เคยปฏิบัติ 4) 
มีความเคารพต่อที่ประชุม 5) คุ้มครองสตรีเพศ 6) ให้เกียรติสถานที่ส า คัญ  7) และมุ่งม่ันศรัทธาต่อผู้
ทรงศีล 
 
  

การหม่ัน
ประชุมกัน
เนื่องนิตย์ 

การพร้อม
เพรียงกัน
ประชุม 

การไม่
บัญญัติ
หรือไม่
ล้มเลิก

ข้อบัญญัติ 

การเคารพ
เช่ือฟัง

ผู้บังคับบัญช
า 

การให้
เกียรติและ
คุ้มครอง
สิทธิสตรี 

การส่งเสริม
และรักษา
วัฒนธรรม

ประเพณีอัน
ดีงาม 

การอารักขา
คุ้มครอง

ปกป้องอัน
ชอบธรรม 

การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ

พัฒนาการเมืองการ
ปกครองตามหลักอปริ

หานิยธรรม 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีสวนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครอง
ตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  
 1) ควรน าผลของการวิจัยนี้ ไปพัฒนาการศึกษาของเทศบาลอ่ืน ๆ โดยการประยุกต ใช้ให
เหมาะสมกับพ้ืนที่อ่ืน ๆ  
 2) ควรน าข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ เป็นแนวทางการแก ไขปญหาของเทศบาล 
และรับฟังความคิดเห็นและการมีสวนร่วมของประชาชน  
 3) ควรมีแนวทางของโครงการในการปรับปรุงการพัฒนาการเมืองการปกครองท องถิ่นของ
เทศบาลใหประชาชนได้เข้าใจ  
 2. ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ  
 1) ควรใหประชาชนเขามามีสวนร่วมแสดงความคิดเห็น ในการตัดสินใจก่อนและหลังการ
ด าเนินงานตามนโยบายแผนพัฒนาในโครงการต่าง ๆ การรับผลประโยชน และการติดตามประเมินผล
งานที่เทศบาลได้จัดท า  
 2) ควรประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เป็นประโยชน ตอประชาชน เพ่ือจะได้เข้าใจการพัฒนา
การเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเทศบาลนครระยอง  
 3) นักการเมืองทองถิ่น ขาราชการของหน่วยงานต่าง ๆ ควรมุ่งหม่ันในการท างาน เพ่ือผล
ประโยชนของประชาชน ไม่หวังผลประโยชนสวนตนมากกว่าประโยชนสวนรวม 
 3. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 
 1) ควรศึกษาประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครอง
ของท้องถิ่นอ่ืนๆ ต่อไป 
 2) ควรศึกษาประสิทธิผลการมีส วนร่วมของประชาชนในการพัฒนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามระบอบประชาธิปไตย 
 3) ควรศึกษาการพัฒนาการเมืองการปกครองตามหลักพุทธธรรม 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้น าทางการเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา* 

POLITICAL LEADERS’ DESIRABLE CHARACTERISTICS OF LOCAL ADMINISTRATIVE  
ORGANIZATIONS, SANABTUEB SUB-DISTRICT, WANGNOI DISTRICT, 

AYUTTHAYA PROVINCE 
พระประเสริฐ เตชโก (ชาภักดี) 

Phra Prasert Tejago (Chapukdee) 
E-mail: Prasert20886@gmail.com 

บทคัดย่อ  
บทความนี้เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็น เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน และศึกษา

ข้อเสนอแนะที่มีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้น าทางการเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี พบว่า ประชาชนมี
ความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้น าทางการเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต าบล
สนับทึบ โดยรวมอยู่ระดับมาก ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย ข้อเสนอแนะ คือ ต้องใจซ่ือมือสะอาด ปราศจากประพฤติมิชอบในหน้า ท่ีราชการ 
มีความรู้รอบกฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจ มีคุณธรรมในการบริหารให้ประชาชนเชื่อและศรัทธา 
ปลอดการทุจริต  
ค าส าคัญ: คุณลักษณะอันพึงประสงค์, ผู้น าทางการเมือง, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
Abstract  

This research article was to study the level of people's opinions, to compare 
the people's opinion and recommendations for the for Political leaders’ desirable 
characteristics of Local Administrative Organization, Sanabtueb Sub-District, Wangnoi 
District, Ayutthaya Province, using Mixed Methods. Findings were the level of people's 
opinion on the Political leaders’ desirable characterizes of Local Administrative 
Organization Sanabtueb Sub-District by overall were at high level. Based on different 
is not found to be different rejecting the research hypothesis. Recommendations for 
the people wanted to see local leaders had clean hands without corruptions of any 
kinds, who had visions to create careers for people, to have all around knowledge of 
laws, politics, economics. Communicational Capacity, have virtuous ethics, without 
corruption or corruptions. 
Keywords: Desirable Characteristics; Political Leaders; Local Administrative Organizations 
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บทน า 
 ปัจจุบันกล่าวได้ว่าสังคมไทยเข้าขั้นวิกฤต อาทิ ความขัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่างกลุ่ม  ที่มี
ความเห็นทางการเมืองต่างกัน วิกฤติเศรษฐกิจ วิกฤติภัยธรรมชาติ เป็นต้น มีทั้งผู้น าระดับประเทศ
หรือนายกรัฐมนตรี และผู้น าทางการเมืองท้องถิ่นได้มีส่วนน าพาประเทศชาติผ่านพ้นวิกฤตมาได้ (ฤาชุ
ตา เทพยากุล, 2552) ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานับต้ังแต่พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 พบว่า มีการร้องเรียนและตรวจพบการทุจริตคอร์รัปชั่นหลายรูปแบบใน
องค์การบริหารส่วนต าบลด้วยเหตุดังกล่าวท าให้เกิดปัญหาขึ้นในการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล
เป็นเหตุให้การบริหารงานหย่อนประสิทธิภาพไม่สามารถพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวห น้าตาม
เจตนารมณ์ของการกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่นส่งผลให้สังคมเกิดความเคลือบแคลงใจในกระบวนการ
การกระจายอ านาจ (จตุพร ผ่องสุข, 2550)  

ดังนั้น ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเป็นผู้ที่น าการเปลี่ยนแปลงด้วยต้องปฏิบัติตน
ก่อน ผู้น าที่เหมาะสมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ลักษณะส่วนตัวของผู้บริหาร  รวมทั้ง
การปรับเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท างานของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ จึงมีบทบาทต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งทางตรงและทางอ้อมใน
การพัฒนาทางการเมืองท้องถิ่นและมีความส าคัญเป็นอย่างมาก ดังนั้น ความประพฤติและการปฏิบัติ
ตนของผู้น าในท้องถิ่นจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้ประชาชนสามารถตัดสินใจเลือกผู้น าที่ ต้องการเพ่ือ
แก้ปัญหาดังกล่าว 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้น าทางการเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
  2. เพ่ือศึกษาการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้น าทางกา รเ มืองขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น ต า บลสนับทึบ  อ าเภอวั งน้ อย  จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
  3. เพ่ือเสนอแนะเก่ียวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้น าทางการเมืองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
  
วิธีด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณก าหนดการวิจัย
เชิงส ารวจเก็บข้อมูลจากประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 3,771 คน (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต าบลสนับทึบ, 2562) 
ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่  (สุจินต์ ธรรมชาติ , 2549) ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 362 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้
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โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 
8 คน เลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญแบบเจาะจง และวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการวิจัยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้น าทางการเมืองขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ตารางท่ี 1  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น เก่ียวกับคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ของผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยรวม 

  (n=362)  
คุณ ลักษณะอันพึงประสง ค์ของ ผู้น าอง ค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ต าบลสนับทึบ อ าเภอวัง
น้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ระดับความคิดเห็น 
x̅ S.D. การแปลผล 

1. ด้านบุคลิกภาพ 4.14 0.51 มาก 
2. ด้านการมีวิสัยทัศน์ 4.20 0.51 มาก 
3. ด้านความรู้ความสามารถ 4.17 0.53 มาก 
4. ด้านความสามารถในการสื่อสาร 4.22 0.58 มาก 
5. ด้านการมีมนุษย์สัมพันธ์ 4.16 0.57 มาก 
6. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 4.16 0.60 มาก 
7. ด้านมีหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร 4.27 0.60 มาก 
ภาพรวม 4.19 0.48 มาก 

จากตารางที่ 1. พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้น าทางการเมืองขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เรียงตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้  1) การมีหลักธรรมาภิบ าลในการบริหาร  2) การ มี
ความสามารถในการสื่อสาร 3) การมีวิสัยทัศน์การมีความรู้  การมีมนุษยสัมพันธ์  การมีคุณธรรม
จริยธรรม และ 7) การมีบุคลิกภาพ ตามล าดับ 
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2. ผลการผลการเปรียบเทียบระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้น าทางการเมืองของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยจ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 
ตารางท่ี 2  สรุปผลการเปรียบเทียบระดับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้น าทางการเมืองของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยจ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล  

ปัจจัยส่วนบุคคล t-test F-test Sig. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

เพศ .308 - .758 -  
อายุ - .100 .960 -  
การศึกษา - .243 .784 -  
อาชีพ - .673 .611 -  
รายได้ - .184 .907 -  

จากตารางที่ 2 พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้น าทางการเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต าบล
สนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมุติฐานการวิจัย 

3. ข้อเสนอแนะเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้น าทางการเมืองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
ตารางท่ี 3  ข้อเสนอแนะแนวเก่ียวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้น าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้น า
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ข้อเสนอแนะ 

ด้านบุคลิกภาพ 
 

ผู้น าทางการเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สุขุมรอบคอบ น่าเชื่อถือ มีความเชื่อม่ันในตนเอง  

ด้านวิสัยทัศน์ 
 
 

เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล สามารถเชิญชวน 
สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม สร้าง
อาชีพให้ประชาชนได้ 

ด้านความรู้ความสามารถ 
 

มีความรู้รอบด้านทั้งกฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคม 

ด้านความสามารถในการส่ือสาร 
 

ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพูด คุย กับ
ประชาชนรู้เรื่อง และเจรจาต่อรองกับกลุ่มต่างๆ ได้ 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้น า
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ข้อเสนอแนะ 

ด้านการมีมนุษย์สัมพันธ์ 
 
 
 

ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเข้ากับทุกๆ กลุ่ม 
ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ยิ้มแย้มแจ่มใส เอาใจใส่ประชาชน 
เป็นนักประชาธิปไตย ใจกว้าง ยอมรับความแตกต่าง
ทางความคิด 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 

มีคุณธรรมในการบริหารให้ประชาชนเชื่อและศรัทธา 
ใจซ่ือมือสะอาด บริหารโดยปราศจากคอรัปชั่น 

ด้านมีหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร 
 
 

น าพาหน่วยงานปลอดการทุจริต ปราศจากการท าผิด
วินัย และหน่วยงานปลอดจากการท าผิดจรรยาบรรณ 
ปลอดจากคอรัปชั่นหรือมีคอรัปชั่นน้อยลง 

จากตารางท่ี 3 พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม ต้องการให้ผู้น าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ มีคุณลักษณะ ตามข้อเสนอแนะ
ดังนี้ 

ด้านบุคลิกภาพ คือ ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสุขุมรอบคอบ น่าเชื่อถือ มี
ความเชื่อม่ันในตนเอง 

ด้านวิสัยทัศน์ คือ ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มองการณ์ไกล สามารถเชิญชวนและ
สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม สร้างอาชีพให้ประชาชนได้ 

ด้านความรู้ความสามารถ คือ ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้รอบด้านทั้ง
กฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

ด้านความสามารถในการส่ือสาร คือ ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สามารถพูด คุย กับ
ประชาชนรู้เรื่อง และเจรจาต่อรองกับกลุ่มต่างๆ ได้ 

ด้านการมีมนุษย์สัมพันธ์ คือ ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ากับทุกๆ กลุ่ม ทั้งเด็กและ
ผู้ใหญ่ ยิ้มแย้มแจ่มใส เอาใจใส่ประชาชน เป็นนักประชาธิปไตย ใจกว้าง ยอมรับความแตก ต่างทาง
ความคิด 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม คือ ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีคุณธรรมในการบริหารให้
ประชาชนเชื่อและศรัทธา ใจซ่ือมือสะอาด บริหารโดยปราศจากคอรัปชั่น 

ด้านมีหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร คือ ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  น าพาหน่วยงาน
ปลอดการทุจริต ปราศจากการท าผิดวินัย และหน่วยงานปลอดจากการท าผิดจรรยาบรรณ ปลอดจาก
คอรัปชั่นหรือมีคอรัปชั่นน้อยลง 
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อภิปรายผลการวิจัย 
1. จากผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้น าทา ง

การเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถอภิปรายได้ดังนี้ 

1) ด้านบุคลิกภาพ พบว่า ประชาชนมีควา มคิดเห็นอยู่ ในระดับมา ก อภิ ปราย ได้ว่ า 
ประชาชนพึงพอใจต่อลักษณะของผู้น าองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในต าบลสนับทึบ มีความสุขุม
รอบคอบ มีบุคลิกที่น่าเชื่อถือ มีความเชื่อม่ันในตนเองและมีความเป็นผู้น า การแสดงอารมณ์สามารถ
ควบคุมได้อยู่ในลักษณะและมีขอบเขตที่เหมาะสมตามกาลเทศะ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธวัชชัย 
ผงอ้วน (2554) ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณลักษณะผู้น าของนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวัดหลวง อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็น
ต่อคุณลักษณะผู้น าของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวัดหลวง ด้านบุคลิกภาพ อยู่ในระดับมาก  

2) ด้านการมีวิสัยทัศน์ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า ผู้น า
จะต้องเป็นผู้แนะน า เจรจาต่อรอง ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ผู้น าจะต้องเป็นผู้
แนะน า เจรจาต่อรอง ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี สามารถเชิญชวนให้ประชาชน
ทุกคนมีส่วนร่วม ให้เกิดความเข้าใจและบรรลุวิสัยทัศน์ร่วมกัน มุ่งไปสู่ เป้าหมายเดียวกัน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ วีระ ภู่ระหงษ์ (2554) ได้วิจัยเรื่อง “คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนายกเทศมนตรีใน
ทัศนะของประชาชนผู้ มีสิทธิ์ เลือกต้ัง : กรณีศึกษาเทศบาลต าบลบางเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ” ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พึงประสงค์ของนายกเทศมนตรีที่ มีวิ สัยทัศน์ 
อยู่ในระดับมาก 

3) ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า 
ประชาชนต้องการผู้น าทางการเมืองที่ มีลักษณะเสมอต้นเสมอปลาย ยิ้มแย้มแจ่มใส เอาใจใส่
ประชาชน เป็นนักประชาธิปไตย ใจกว้าง ยอมรับความแตกต่างทางความคิด ซ่ึงสอดคล้ องกับงานวิจัย
ของ จิราพร น้ าฟ้า (2556) ได้วิจัยเรื่อง “คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนายกเทศมนตรีในทรรศนะ
ของบุคลากรเทศบาลต าบลเกล็ดแก้ว อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ” ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะ
นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลเกล็ดแก้ว อยู่ในระดับมากที่สุด เม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้าน
มนุษยสัมพันธ์เป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ ด้านภาวะผู้น า ด้านความรู้ความสามารถในการบริหารงาน 
ด้านคุณธรรม และด้านบุคลิกภาพ ตามล าดับ 

4) ด้านความรู้ความสามารถ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้
ว่า ประชาชนเห็นว่าผู้น าที่สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีประกอบการตัดสินใจ มีความคิดเชิงรุก
ในการท างาน สามารถน าความรู้ที่มีมาแก้ปัญหาระดับท้องถิ่นได้จริงในทางปฏิบัติได้ดี ซ่ึงสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ มัตลิกา วิลัย (2550) ได้วิจัยเรื่อง “คุณลักษณะของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่
พึงประสงค์ของประชาชนต าบลบ้านประกาศ อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ” ผลการวิจัยพบว่า 
คุณลักษณะ ด้านความรู้ความสามารถ อยู่ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
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5) ด้านคุณธรรมจริยธรรม พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า 
สามารถควบคุมให้คนรอบข้างตัวมีความซ่ือสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่และต่อประชาชน มีระเบียบวินัย 
ปฏิบัติตามกฎ ยึดระเบียบในการปกครองและการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหลัก ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชัย ขุมเงิน (2553) ได้วิจัยเรื่อง “ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนายก 
เทศมนตรีเทศบาลต าบลนาดูน ตามความคิดเห็นของประชาชนผู้มีสิทธิ์ เลือกต้ังในเขตเทศบาลต าบล
นาดูน อ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม” ผลการวิจัยพบว่า ด้านคุณธรรมจริยธรรม อยู่ในระดับมาก  

6) ด้านความสามารถในการส่ือสาร พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็น  อยู่ในระดับมาก 
อภิปรายได้ว่า ผู้น าเป็นผู้ปลุกกระแสความคิดใหม่ ค่านิยมใหม่ และจิตส านึกใหม่ โดยการโน้มน้าว
ประชาชน และยังสร้างแนวทางปฏิบัติใหม่และประพฤติตนเป็นแบบอย่างให้กับผู้ตามมีความสามารถ
และรู้จักใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งสารถึงประชาชน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมบัติ 
บุญเลี้ยง (2555) ได้วิจัยเรื่อง “ลักษณะภาวะของผู้น าที่ดีในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
จากการวิจัยพบว่า ลักษณะภาวะผู้น าที่ดีจะต้อง ประกอบไปด้วย ความสามารถในการสื่อสาร 

7) ด้านมีหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก 
อภิปรายได้ว่า บริหารโดยยึดหลักความคุ้มค่า ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่ ยึดหลักความ
รับผิดชอบต่อองค์การและประชาชน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมบัติ บุญเลี้ยง (25 55) ได้วิจัย
เรื่อง “ลักษณะภาวะของผู้น าที่ดีในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” จากการศึกษาพบว่า 
ลักษณะภาวะผู้น าที่ ดีจะต้อง ประกอบไปด้วย คุณธรรมจริยธรรม ใช้หลักการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน 

2. ผลการเปรียบเทียบระดับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้น าทางการเมืองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถอภิปรายได้ 
ดังน้ี 

1) ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้น าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต าบลสนับทึบ โดยรวมไม่แตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า ประชาชนทั้งหญิงและชาย
ต้องการผู้น าที่มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ทันสถานการณ์แก้ปัญหาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นได้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหามานะ พุทฺธวิริโย  (นามนนท์) (2555) ได้วิจัยเรื่อง 
“ภาวะผู้น าของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์” ผลการเปรียบเทียบ
พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอหนองก่ี  
จังหวัดบุรีรัมย์ โดยประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

2) ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้น าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต าบลสนับทึบ โดยรวมไม่แตกต่างกัน  อภิปรายได้ว่า  ประชาชนทุกช่วงอายุใน
ต าบลสนับทึบต้องการผู้น าที่มีความรู้ความสามารถ ปกครองและบริหารท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล 
คือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สถาพร ศรีเพียวไทย (2560) ได้วิจัยเรื่อง  
“แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว” ผลการ
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เปรียบเทียบพบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของ  สมาชิก
สภาเทศบาลไม่แตกต่างกัน 

3) ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น ต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้น า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต าบลสนับทึบ โดยรวมไม่แตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า  ประชาชนทุกระดับ
การศึกษาต่างก็มีความต้องการผู้น าที่มีหลักธรรมภิบาลในการบริหาร มีคุณธรรมจริยธรรม มีวิสัยทัศน์
ในการปกครองท้องถิ่น มีความรอบรู้และสามารถในการประสานงานด้วยบุคลิกภาพที่น่าศรัทธาและ
ความน่าเชื่อถือด้วยการมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีกับทุกคน และความสามารถในการสื่อสารกับประชาชนได้ 
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธวัชชัย ผงอ้วน (2554) ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนต่อ
คุณลักษณะผู้น าของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวัดหลวง อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ” ผล
การเปรียบเทียบพบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะผู้น า
ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวัดหลวง ไม่แตกต่างกัน 

4) ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้น าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต าบลสนับทึบ โดยรวมไม่แตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า ประชาชนทุกอาชีพต้องการ
ผู้น าที่ดีโดยเฉพาะในสภาวะที่บ้านเมือง ประเทศชาติเป็นแบบนี้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุตินา
รถ พูลดาวทอง (2549) ได้วิจัยเรื่อง “คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนายกเมืองพัทยาในฐานะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพิเศษ  ตามทัศนะของประชาชนเมืองพัทยา” ผลการเปรียบเทียบพบว่า 
ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีทัศนะต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนายกเมืองพัทยาไม่แตกต่างกัน 

5) ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้น าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต าบลสนับทึบ โดยรวมไม่แตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า  ประชาชนทุกคนต้องการ
ผู้น าที่ดีมีความสามารถในการนะพาท้องถิ่นของตนเอง ไปสู่ความมีกัลยาณธรรมต่อกัน  ซ่ึงสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ธวัชชัย ผงอ้วน (2554) ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณลักษณะผู้น า
ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวัดหลวง อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย” ผลการเปรียบเทียบ 
พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน  
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องค์ความรู้ 
1) องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 แสดงองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
 

จากภาพท่ี 1 องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย พบว่า ประชาชนมีความเห็นร่วมกันว่าต้องการ
ผู้น าของผู้น าทางการเมืององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้ 

ด้านบุคลิกภาพ 
- สุขุมรอบคอบ น่าเชื่อถือ 

เชื่อม่ันในตนเอง 
- มีสติ สามารถควบคุม

อารมณ์ได้ 
- มีกริยาดี มีมารยาทและ

กาลเทศะในสังคม 
- มีความอ่อนน้อม 
- กริยาดีมีความสุภาพ 

 

ด้านการมีวิสัยทัศน์ 
- มีความสามารถในการ

เจรจาต่อรอง และ
ประสานงาน 

- สามารถก าหนดเป้าหมายให้
สอดคล้องสถานการณ์และ
คาดการณ์ได้ 

- ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง 
- มองการณ์ไกล ฉลาด 
- กล้าคิดกล้าตัดสินใจทันต่อ

เหตุการณ์ ทันสังคม 

ด้านความรู้ความสามารถ 
- รอบรู้และมีข้อมูลที่ทันสมัย มี

ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

- มีความคิดเชิงรุก สามารถน า
ความรู้มาแก้ปัญหาท้องถิ่น 

- มีความรู้ กล้าตัดสินใจ 
- มีความรู้มีการศึกษา 
- รู้กฎหมายบ้านเมือง กติกา

สังคม  

ด้านความสามารถในการส่ือสาร 
- เป็นนักประชาสัมพันธ์มี

ความสามารถในสื่อสารนโยบาย 
- มีความสามารถและรู้จักใช้ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สื่อสาร 

- มีทักษะในการสื่อสาร 
- มีทักษะในการสื่อสาร 
- รู้จักใช้ช่องทางในการสื่อสาร 

 

ด้านการมีมนุษยสัมพันธ ์
- มีลักษณะเสมอต้นเสมอปลาย 

ยิ้มแย้มแจ่มใส เอาใจใส ่
- เป็นนักประชาธิปไตยใจกว้าง 

ยอมรับความแตกต่าง 
- รู้จั กป ระ นีป ระ นอ มแ ล ะ

ยืดหยุ่น 
- เข้าได้กับทุกคน 
- สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 

 
 

ด้านค ุณธรรมจริยธรรม 
- มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎ 

ยึดระเบียบในการปกครองและ
การบริหาร 

- มีค่านิยมในความยุติธรรม และ
ความซื่อสัตย์ และความ
รับผิดชอบสูง 

- ผู้น าต้องยึดหลักสังคหวัตถุ 4 
และพรหมวิหาร 4 
 

ด้านมีหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร 
- ยึดหลักความคุ้มค่า ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชน 
- ความรับผิดชอบต่อองค์การและประชาชน 
- ยึดหลักการมีส่วนร่วม รับฟังความคิดเห็น 
- มีความโปร่งใสในการด าเนินงาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อประชาชน 
- ยึดหลักนิติธรรมในการปกครอง 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้น าทางการเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

Book.indd   556 29/4/2563   21:10:57



557Proceedings 2020
Graduate Program, Department of Political Sciences, Faculty of Social Sciences, MCU April 3, 2020การประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings):557 

  ด้านบุคลิกภาพ พบว่า ผู้น ามีลักษณะผู้น าจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ น่าเชื่อถือ มีความ
เชื่อม่ันในตนเอง ควบคุมอารมณ์ได้ บุคลิกภาพที่สง่าผ่าเผย  ยิ้มแย้มแจ่มใส สุขภาพแข็งแรงและ
สามารถเข้ากับบุคลอ่ืนได้ดี  

ด้านการมีวิสัยทัศน์ พบว่า ผู้น ามีลักษณะผู้น าจะต้องเป็นผู้ที่สามารถประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี มีนโยบายใหม่ๆ มองการณ์ไกล ฉลาด มีไหวพริบ กล้าคิดกล้าตัดสินใจ
ทันต่อเหตุการณ์ ทันสังคม มีมุมมองที่ใหม่ๆ  

ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ พบว่า ผู้น ามีลักษณะเสมอต้นเสมอปลาย ยิ้มแย้มแจ่มใส เอาใจใส่
ประชาชน เป็นนักประชาธิปไตย ใจกว้าง ยอมรับความแตกต่างทางความคิด และต้องพยายาม
ประสานความแตกต่างนั้นให้เกิดประโยชน์เชิงสร้างสรรค์ เป็นนักประชาธิปไตย  

ด้านความรู้ความสามารถ พบว่า ผู้น ามีลักษณะมีความรอบรู้และมีข้อมูลที่ทันสมัย มี
ความสามารถในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีประกอบการตัดสินใจ มีความคิดเชิงรุกในการท างาน  

ด้านคุณธรรมจริยธรรม  พบว่า ผู้น ามีลักษณะสามารถควบคุมให้คนรอบข้างตัวมีความ
ซ่ือสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่และต่อประชาชน มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎ ยึดระเบียบในการ
ปกครองและการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหลัก  

ด้านความสามารถในการส่ือสาร พบว่า ผู้น ามีลักษณะเป็นนักประชาสัมพันธ์ ปลุกกระแส
ความคิดใหม่ ค่านิยมใหม่ และจิตส านึกใหม่ มีความสามารถในการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจและ
เข้าถึงนโยบายได้  

ด้านมีหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร พบว่า ผู้น ามีลักษณะบริหารโดยยึดหลักความคุ้มค่า 
ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่ มีความรับผิดชอบต่อประชาชน ให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ  
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2) องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 

 

 
ภาพท่ี 2 แสดงองค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 

สรุป  
ประชาชนมีความเห็นร่วมกันว่าต้องการผู้น าของผู้น าทางการเมืององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นต าบลสนับทึบ อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สร้าง
ความน่าเชื่อถือประชาชนศรัทธา มองกาลไกลประชาชนไว้ใจให้ความร่วมมือ สามารถเข้าได้กับทุก
กลุ่ม ทุกวัย รู้จริงรอบด้าน สังคมเจริญ เป็นคนดีของสังคม เข้าอกเข้าใจประชาชน ปกครองทุกคนใน
สังคมอย่างเท่าเทียม ยึดกฎหมายเป็นบรรทัดฐาน ใช้สื่อร่วมสมัยเข้าใจสังคม ได้รับความร่วมมือและ
สังคมมีส่วนร่วม ชุมชนเข้มแข็ง ท าให้ท้องถิ่นเจริญ ถ้ามีผู้น าตามที่ประชาชนพึงประสงค์  
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การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตต าบลเมืองเตา 
อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม* 
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Payakkapumpisai District, Mahasarakam Province 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้เพ่ือศึกษา เปรียบเทียบ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในต าบลเมืองเตา อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เป็น
แบบผสานวิธี พบว่า ประชาชนที่มีการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนภาพรวมอยู่
ระดับมาก ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน โดยภาพรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ ต้ังไว้ 
ปัญหาอุปสรรค พบว่า ประชาชนส่วนมากได้รับข่าวสารไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร ไม่มีสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ควรจะมีการจัดกิจกรรมหรือรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านการเลือกต้ังที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ ควรรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย ของประชาชนเพ่ือเป็นแนวทางแก้ไขต่อไป 
ค าส าคัญ : การพัฒนา; การมีส่วนร่วมทางการเมือง; ประชาชน 
Abstract 
 This research article was to study, compare the problems, obstacles and 
recommendations for Political participation development of people at at Muangtao 
Sub District, Payakkapumpisai District, Mahasarakam Province, using Mixed Methods. 
Findings were the level of people's opinion on political participation development of 
people at at Muangtao Sub District, by overall was at high level. Based on different 
was found to be different accepting the set research hypothesis. Problems and 
obstacles were that there should be campaigning activities to give people news and 
information through public relations media so that people could be informed 
regularly. Election candidates should use bigger billboards so that people could see 
policies clearly. People should have more right to know news and information about 
political activities widely. People should have opportunities to participate in political 
activities regularly so that they could propose local problems and solutions . 
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บทน า 
ในปัจจุบันสภาพการณ์ปัญหาของประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย 

ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมต่อวิถีการด ารงชีวิติ
ของประชาชนอย่า งกว้างขวางโดยเฉพาะการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 หมวดที่ 5 เรื่องแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐส่วนที่ 10 เรื่องแนวนโยบายด้านการมี
ส่วนร่วมที่มีเนื้อหาสาระเก่ียวกับการปรับปรุงสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับโครงสร้างการบริหารโดยใช้หลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี และการจัดบริการสาธารณะไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเร็ว ทั้งนี้ เพ่ือให้การ
บริหารงานและการให้บริการสาธารณะเป็นไปอย่างคล่องตัวมีประสิทธิภาพ และสามารถแก้ไขปัญหา 
และความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น (ไพศาล โชติวรรณพฤกษ์, 2552) 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนไว้ในส่วนที่ 10 ว่าด้วยแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน มาตรา 87 พอสรุปได้
ว่า รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งใ นระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่นการตัดสินใจการวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งการจัดท าบริการสาธารณะการ
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐทุกระดับในรูปแบบองค์กรทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลาย
หรือรูปแบบอ่ืน การส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในการทางเมือง และจัดให้มี กฎหมายจัดต้ัง
กองทุนพัฒนา การเมืองภาคพลเมือง เพ่ือช่วยเหลือการด าเนินกิจกรรม สาธารณะของชุมชนรวมทั้ง
สนับสนุนการ ด าเนินการของกลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายทุกรูปแบบให้สามารถ
แสดงความคิดเห็นและสนองความต้องการของชุมชนในพ้ืนที่การส่งเสริมและให้การศึกษาแ ก่
ประชาชนเก่ียวกับการพัฒนาการเมืองและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกต้ัง (ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
, 2560) 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมือ งของประชาชน
ในต าบลเมืองเตา อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เพ่ือเป็นการน าศักยภาพและขีด
ความสามารถตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ของประชาชนทุกคน ให้มีบทบาทในทุกระดับและทุก
ขั้นตอนของการพัฒนาจึงเป็นทั้งวิธีทาง และเป้าหมายของการพัฒนาคือ การมีส่วนร่วมของประชาชน
เป็นวิถีทางที่จะท าให้ประชาชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหาของตนเองร่วมกัน และจะ
น าไปสู่การพ่ึงพาตนเองอันเป็นเป้าหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต่อไป(นิมิต ไชยรัตน์ , 2551) 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในต าบลเมืองเตา อ าเภอ
พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในต าบลเมืองเตา 
อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในต าบลเมืองเตา อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัย แบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณก าหนดการ
วิจัยเชิงส ารวจเก็บข้อมูลจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม จ านวน 7,989คน (องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา, 2562) ค านวณขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (สุรพล สุยะพรหม, 2553)ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 380 คน 
เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการ
วิจัยทางสังคมศาสตร์ ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 8 คน เลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
แบบเจาะจง และวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาระดับการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในต าบล
เมืองเตา อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
ตารางท่ี1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองของประชาชนในต าบลเมืองเตา อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัด มหาสารคาม 
โดยภาพรวม 

 (n=380) 
การ พัฒนาการมี ส่วนร่วมทางการ เมื อง ของ
ประชาชนในต าบลเมืองเตา อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม 

ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. การแปลผล 

ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง 3.75 0.65 มาก 
ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง 3.68 0.73 มาก 
ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง 3.60 0.68 มาก 
ด้านการประชามติและประชาพิจารณ์ 3.59 0.77 มาก 
รวม 3.66 0.65 มาก 
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จากตารางท่ี 1 พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนในต าบลเมืองเตา อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (=,3.66 S.D.=0.65) เม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทางการเมือง และด้านการประชามติและประชาพิจารณ์ตามล าดับ 

2. ผลการเปรียบเทียบการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในต าบล
เมืองเตา อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยจ าแนกปัจจัยส่วนบุคคล 
ตารางท่ี 2 สรุปผลการเปรียบเทียบการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในต าบลเมือง

เตา อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 

จากตารางท่ี 2 สรุปผลการเปรียบเทียบพบว่าประขาชนที่มี อายุ การศึกษา และรายได้ 
มีการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในต าบลเมืองเตา โดยรวม แตกต่างกัน  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ส่วนประชาชนที่มี เพศ อาชีพ มีการ
พัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในต าบลเมืองเตา โดยรวม ไม่แตกต่างกัน  จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย 

3. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการพัฒนาการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในต าบลเมืองเตา อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
  

ปัจจัยส่วนบุคคล t-test F-test Sig. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

เพศ 1.342 - 0.180 - / 
อายุ - 2.885 0.036 / - 
การศึกษา - 4.220 0.015 / - 
อาชีพ - 2.005 0.113 - / 
รายได้ - 7.141 0.001 / - 
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ตารางท่ี 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนในต าบลเมืองเตา อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

การ พัฒนาการมี ส่วนร่ วม
ทางการเมืองของประชาชน
ในต าบลเมืองเตา 

ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ทางการเมือง 

ประ ชา ช นส่ วนม า กไ ด้รั บ
ข่าวสารไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร 

ควรจัดกิจกรรมหรือรณรงค์ให้
ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร 

ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทางการเมือง 

ประชาชนยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 

ควรให้ประชาชนเข้าไปมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมทางการเมือง 

ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทางการเมือง 

การเลือกต้ังของหน่วยงานที่
เก่ียวข้องยังไม่ครอบคลุมทั่วถึง 

ประชาสัมพันธ์การเลือกต้ังที่
ถูกต้องอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

ด้านการประช าม ติและ
ประชาพิจารณ์ 

ผู้น าในการแสดงความคิดเห็น
และไม่กล้าแสดงความคิดเห็น 

รั บ ฟั ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ที
หลากหลายเพ่ือแก้ไขต่อไป 

จากตารางที่ 3พบว่า ประชาชนผู้ ตอบแบบสอบถาม ได้เสนอปัญหา -อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในต าบลเมืองเตา ดังนี้ 

ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง ประชาชนส่วนมากได้รับข่าวสารไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร 
ประชาชนไม่มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับหมู่บ้าน การหาเสียงยังไม่ค่อยรู้ เรื่องเพราะรถเปิดเสียงเบา
เกินไป ดังนั้น ควรจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆเพ่ือให้ประชาชนได้ทราบข่าวสารทางก ารเมืองอย่าง
สม่ าเสมอ ควรจะมีการจัดกิจกรรมหรือรณรงค์ให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร อยากให้ผู้ เลือกต้ังท าป้าย
หาเสียงให้ตัวหนังสือใหญ่ๆจะได้เห็นนโยบายชัดเจน 

ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรม ประชาชนไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มทางการเมือง ดังนั้น ควรสนับสนุนให้ประชาชนเข้าไปมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง ควรสนับสนุนให้มีการจัดต้ังและการเข้าร่วมเป็นสามชิกกลุ่มทาง
การเมือง 

ด้านการไปใช้สิทธิและมีส่วนร่วมในการเลือกต้ัง  นักการเมืองไม่ค่อยให้ความส าคัญกับ
ประชาชนหลังจากการได้รับเลือกต้ังท าให้การบริหารเกิดปัญหา และขาดการตรวจสอบจากประชาชน 
การประชาสัมพันธ์การเลือกต้ังของผู้น าชุมชน และหน่วยงานที่เก่ียวข้องยังไม่ครอบคลุมและทั่วถึง 
ประชาชนไม่ตระหนัก และใช้ความส าคัญในการออกไปใช้สิทธิเลือกต้ังดังนั้น ควรจะเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองในด้านแสดงออกตามความถูกต้องซ่ึงมันอาจจะมีประโยชน์และ
สามารถ ช่วยพัฒนาชุมชนได้ ควรมีการแต่งต้ังคณะกรรมการการเลือกต้ังที่เป็นกลาง โปร่งใส และเชื่อ
ได้ว่าท าหน้าที่ ด้วยความสุจริต ควรประชาสัมพันธ์ด้านการเลือกต้ังที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 
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ด้านการแสดงประชามติและประชาพิจารณ์ ผู้มีอ านาจยึดติดความคิดของตัวเองเป็นที่ ต้ัง
ความคิดเห็นที่ประชาชนที่เสนอให้ไม่น าไปปฏิบัติ ประชาชนขาดผู้น าในการแสดงความคิดเห็นและไม่
กล้าแสดงความคิดเห็นเพราะกลัวผิดกฎหมาย ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในการวางแผนโครงการ
หรือกิจกรรมของชุมชนเพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของ การบริหาร ต าบลและ 
อบต มากน้อย เนื่องจาก ต าบลและ อบต ได้ท าการประชาพิจารณ์น้อยในการแสดงความคิดเห็น 
ดังนั้น ต าบลและ อบต ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานในโครงการต่างๆเพ่ือ
เสนอปัญหาและการส ารวจปัญหาของคนในพ้ืนที่ท่ีประชาชนต้องการเพ่ือเสนอทางออกร่วมกันและ
เสนอต่อ อบต ให้จัดสรรงบประมาณลงไปแก้ไขปัญหาเพ่ือปรับปรุงให้ดีขึ้น ควรเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการท างาน และการบริหารเพ่ือความโปร่งใส ควรจัดให้มีเวที
เสวนาทางการเมืองให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพ่ือประโยชน์โดยส่วนร่วม 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในต าบลเมืองเตา อ าเภอ
พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคามโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถอภิปรายเป็นรายด้านดังนี้ 
1. ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง  พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด อภิปรายได้ว่า

ประชาชนส่ วนใหญ่ ไ ด้มีการติดตามข่าวสารทางกา รเมืองผ่า นสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ 
หนังสือพิมพ์และหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน เพ่ือรับทราบเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวทางการเมือง
ที่เกิดขึ้นอย่างสม่ าเสมอ ซ่ึงปัจจุบันสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายและหลากหลายมากขึ้น  ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิพัฒน์ มนัสเสวี (2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชน ในการเลื อกต้ังนายกเทศมนตรีต าบลหนองตองพัฒนาจังหวัด เชียงใหม่ ” 
อยู่ในระดับมาก  

2. ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง  พบว่า อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า 
ประชาชนส่วนใหญ่ มีการจัดต้ังและการเข้าร่วมเป็นสามชิกกลุ่มทางการเมือง ซ่ึงเป็นผลมาจาก
นโยบายของพรรคและการท าหน้าที่ของนักการเมือง สิ่งเหล่านี้ เป็นเหตุให้ประชาชนได้ตระหนักถึง
สิทธิและหน้าที่ของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการเลือกบุคคลเข้าไปท าหน้าที่แทนตัวเอง ผลเหล่านี้จึง
แรงผลักดันให้ประชาชนรู้ถึงสิทธิและหน้าที่อันชอบธรรม ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยพร ถิตย์
ประเสริฐ (2552, บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน  :กรณีศึกษา
เฉพาะชุมชนในเขต เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์”ผลการวิจัย พบว่า ในระดับปานกลาง 

3.ด้านการไปใช้สิทธิและมีส่วนร่วมในการเลือกต้ัง พบว่า อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า 
ประชาชนส่วนใหญ่ ได้ให้ความส าคัญเก่ียวกับสิทธิและหน้าที่ของตนเอง และคิดว่าการไปใช้สิทธิออก
เสียงเลือกต้ังนั้นก็เพ่ือเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เป็นคนดีมีคุณธรรม เข้ามาบริหารบ้านเมือง 
เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประสงค์ สาวเสม (2551, 
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บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหลักเมือง 
อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี” โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

4. ด้านการแสดงประชามติและประชาพิจารณ์  พบว่า อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า 
ประชาชนส่วนใหญ่ ได้มีสิทธ์ิแสดงความคิดเห็นทางการเมือง แต่ไม่คลอบคุมประเด็นเท่าที่ควร และ
เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอปัญหาหรืออุปสรรคของชุมชนให้ได้พิจารณา เพ่ือหาแนว
ทางแก้ไขซึ่งส่วนนี้เป็นการพ่ึงพากันและเห็นความส าคัญที่ต้องเข้าร่วมของการพัฒนาต้ังแต่เริ่มคิด
แลกเปลี่ยนความคิดในโครงการต่างๆ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาสมศักด์ิ สติสมฺปนฺโน 
(2556, บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลโนน
หวาย อ าเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี” โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

ผลการเปรียบเทียบการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน  
1. ประชาชนที่มี อายุ มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 

โดยรวมแตกต่างกัน พบว่า อายุ แตกต่างกับ เพศและอาชีพ อย่างมีนัยส าคัญตามสมมติฐานการวิจัย 
0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรพงษ์ อารีเอ้ือ, (255 0) ได้วิจัยเรื่อง 
“การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลศึกษาเฉพาะกรณี : 
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงนคร อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด” พบว่า เพศ อายุ และระดับ
การศึกษาต่างกัน อยู่ในระดับมาก 

2. ประชาชนที่มี การศึกษา มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชน โดยรวมแตกต่างกัน พบว่า การศึกษา แตกต่างกับ เพศและอาชีพ อย่างมีนัยส าคัญตาม
สมมติฐานการวิจัย 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  รามิล พัฒนมง
คลเชฐ, (2554) ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ศึกษาเฉพาะกรณี: องค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก อ าเภอ
เมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี” พบว่า อาชีพระดับการศึกษา แตกต่างกัน ยอมรับสมมติฐานที่ ต้ัง
ไว ้อยู่ในระดับมาก 

3. ประชาชนที่มี รายได้ มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมื องของ
ประชาชน โดยรวมแตกต่างกัน พบว่า รายได้ แตกต่างกับ เพศและอาชีพ อย่างมีนัยส าคัญตาม
สมมติฐานการวิจัย 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  มยุรี ถนอมสุข, 
(2554) ได้วิจัยเรื่อง “การรับรู้ข่าวสารทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิ ตภาควิชา
พลศึกษาและกีฬาคณะศึกษาศา สตร์และพัฒนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน” พบว่า เพศ ชั้นปี รายได้ของครอบครัว อาชีพของผู้ปกครอง และการกล่อมเกลาทาง
การเมืองมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิต แตกต่างกัน อยู่ในระดับปานกลาง  

4. ประชาชนที่มี เพศ มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 
โดยรวมแตกต่างกัน พบว่า เพศ แตกต่างกับ อายุ การศึกษาและรายได้ อย่างมีนัยส าคัญตาม
สมมติฐานการวิจัย 0.05 จึงปฎิเสธสมมติฐานการวิจัยซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกพร แสงศรี, 
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(2553) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดแผนพัฒนาต าบลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเกาะปันหยี อ าเภอเมือง จังหวัดพังงา ” พบว่า ประชาชนที่มีเพศอายุและอาชีพ ต่างกัน 
การศึกษาและรายได้ต่างกัน อยู่ในระดับมาก 

5. ประชาชนที่มี อาชีพ มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชน โดยรวมแตกต่างกัน พบว่า อาชีพ แตกต่างกับ อายุ การศึกษาและรายได้ อย่างมีนัยส าคัญ
ตามสมมติฐานการวิจัย 0.05 จึงปฎิเสธสมมติฐานการวิจัยซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  พระศักดา กิตฺ
ติญาโณ, (2556) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในต าบลนาสาร อ าเภอ
พรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช” พบว่า บุคลากรที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และสถานภาพ 
ต่างกัน อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
 
องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 

1.องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 
ผู้วิจัยน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 แสดงองค์ความรู้ที่ได้รับจากจากการท าวิจัย 
 

การพัฒนาการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชน

ในต าบลเมืองเตา 

ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง  
- การรับรู้ข่าวสารหลากหลายรูปแบบ 
- การเข้าถึง ข้อมูลข่ าวสารได้ง่ายแล ะ

สะดวก 
- ประชาชนได้รับประโยชน์จากข่าวสาร

และข้อมูล 
 

ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง  
- จัดกิจกรรมการอบรมใหค้วามรู้ 
- การประชาสัมพันธ์เผยแผ่ข้อมูลข่าว 

สารเก่ียวกับกิจกรรมทางการเมือง 
- กิจกรรมการมีส่วนร่วมด้านการรณรงค์

การเลือกต้ัง 
-  
-  

ด้านการไปใช้สิทธิและมีส่วนร่วมใน
การเลือกตั้ง  
- การท าหน้าท่ีผลเมืองด้วยการมีส่วน
ร่วมในการเลือกต้ัง 
- การได้แสดงออกตามระบอบ
ประชาธิปไตย ด้วยความส านึกในสิทธิ
และหน้าท่ี 

 

ด้านการแสดงประชามติและประชาพิจารณ์ 
- การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

ทางการเมือง ในกิจกรรมที่ อบต จัดขึ้น 
- การจัดท าโครงการต่างๆของ อบต ซ่ึงเปิด

โอกาสให้ประชาชนได้เข้าร่วมและสามารถ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นได้ 
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ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง คือ เพ่ือรับทราบเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวทาง
การเมืองที่เกิดขึ้นอย่างสม่ าเสมอ ซ่ึงปัจจุบันสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่าย โดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น 
โทรทัศน์ วิทยุ ใบปลิว และสื่อออนไลน์ เป็นต้น เพ่ือให้เข้าถึงข้อมูลและรับทราบข้อมูลทุกระดับและ
ทุกชนชั้น เข้าถึงข้อมูลรับรู้ถึงวันเวลาและสถานที่หรือการเตรียมตัว  

ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทา งการเมือง คือ อบต มีการจัดอบรมให้ความรู้ให้กับ
ประชาชนและให้มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับกิจกรรมทางการเมืองผ่านสื่อ
ต่างๆ มีการจัดกิจกรรมทางการเมืองเข้าไปในชุมชน มีการเปิดเวทีสาธารณะหรือการเดินรณรงค์ใน
การเลือกต้ัง เพ่ือเป็นการสร้างองค์ความรู้และกระตุ้นให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกต้ัง 

ด้านการไปใช้สิทธิและมีส่วนร่วมในการเลือกต้ัง คือ การที่ประชาชนไปใช้สิทธิและท าหน้าที่
ของคนเองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และเคารพต่อกฎหมายเลือกต้ัง หรือสถานที่เลือกต้ัง เพ่ือที่จะคัด
สรรหรือเลือกตัวแทนในการไปท าหน้าที่แทนตนเองโดยผ่านระบบรัฐสภา  

ด้านการแสดงประชามติและประชาพิจารณ์ คือ ควรจัดให้มีเวทีเสวนาทางการเมืองให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพ่ือประโยชน์โดยส่วนรวม ประชาชนได้แสดงความ
คิดเห็นในการวางแผนโครงการหรือกิจกรรมของชุมชนเพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาของ การบริหาร ต าบลและ อบต 
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2. องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 
 

 
 
 

ภาพท่ี 2 องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 
องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

ประชาชนในต าบลเมืองเตา อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม” ท าให้เกิดความสามัคคีเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันคือ 1) ต้องนัดประชุมกันเนืองนิตย์  2) มีจิตเข้าประชุม 3) ไม่ละทิ้งกฎระเบียบที่
เคยปฏิบัติ 4) มีความเคารพต่อที่ประชุม 5) คุ้มครองสตรีเพศ 6) ให้เกียรติสถานที่ส า คัญ  7) และ
มุ่งม่ันศรัทธาต่อผู้ทรงศีล  
 
 
 
 

การพัฒนาการมี
ส่วนร่วมทางการ
เมืองตามหลัก 

อปริหานิยธรรม 

การหมั่นประชุม
กันเน่ืองนิตย์ 

การพร้อม
เพรียงกัน
ประชุม 

การไม่บัญญัติ
หรือไม่ล้มเลิก
ข้อบัญญัต ิ

การเคารพเชื่อ
ฟัง

ผู้บังคับบัญชา 

การให้เกียรติ
และคุ้มครอง
สิทธิสตรี 

การส่งเสริมและ
รักษาวัฒนธรรม
ประเพณีอันดี

งาม 

การอารักขา
คุ้มครองปกป้อง
อันชอบธรรม 
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ข้อเสนอแนะ  
1.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
1.1) ประชาชนควรมีส่วนร่วมในการน าเสนอนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 

และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และควรเสนอนโยบายที่มีการน าหลักธรรมที่เก่ียวกับ
การเมืองการปกครองไปประยุกต์ใช้ในการจัดต้ังเป็นนโยบายพรรคของนักการเมือง  

1.2) ประชาชนควรมีหน่วยงานติดตามตรวจสอบ การด าเนินงานของนักการเมืองเพ่ือจะได้
ทราบถึงความเคลื่อนไหวและสะดวกในการติดตามผลงานของนักการเมือง ที่ เคยให้ไว้ตามนโยบาย
และหน่วยงานที่ต้ังขึ้นควรอยู่ในชุมชน เพ่ือความสะดวกของประชาชนในชุมชนในการมาติดต่อหรือ 
ประสานงานในด้านต่าง ๆ ระหว่างนักการเมืองกับประชาชน  

1.3 ) นักการเมืองควรจัดต้ังส านักงานในชุมชนเพ่ือมอบความรู้ความเข้าใจทางด้านการเมือง
แก่ประชาชน อีกทั้งยังสามารถจัดการประชาสัมพันธ์ในเรื่องต่าง ๆ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่าง
ทั่วถึง โดยจัดเป็นวิทยุการเมืองเพ่ือชุมชน มีป้ายประกาศเรื่องการเมืองประจ าชุมชน มีรถขยายเสียง 
แจ้งเรื่องราวต่าง ๆ ให้ประชาชนในท้องถิ่นรับทราบ  

2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
2.1) การจัดกิจกรรมให้ประชาชนได้มีการเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นทางการเมืองที่จะท า

ประชาชนได้ยึดม่ันในอุดมการณ์ที่แท้จริงของระบอบประชาธิปไตย 
2.2) สร้างจิตส านึกที่ถูกต้องทางการเมืองให้กับประชาชน  
2.3) ควรจะมีการจัดกิจกรรมหรือรณรงค์ให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร 
 3.ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้ง ต่อไป 
3.1) ควรวิจัยเก่ียวกับ “ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนตามระบอบ

การปกครองแบบประชาธิปไตย กรณี สิทธิและเสรีภาพในสังคมไทย” 
3.2) ควรวิจัยเก่ียวกับ “ศึกษาปัญหาและอุปสรรคการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

ประชาชนในต าบลเมืองเตา อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม” 
3.3) ควรวิจัยเก่ียวกับ “ศึกษาเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

กับนักการเมือง” 
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ความคิดเห็นของประชาชนต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง
ท่ัวไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่* 

PEOPLE’S OPINIONS ON VOTING DECISION MAKING IN GENERAL ELECTION 
OF MEMBERS OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES AT TAPAMOK SUB-DISTRICT, 

LONG DISTRICT, PHRAE PROVINCE 
พระสุรเดช สุเมธโส (บุญเรือง)  

Phra Suradet Sumedhaso (Boonrueng) 
E-mail: Suradetboon1122@gmail.com 

บทคัดย่อ 
บทความนี้เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็น เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน และ

เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะที่มีต่อการไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกต้ังทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่  เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี พบว่า ระดับควา ม
คิดเห็นของประชาชนต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง  โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ 0 .05 จึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัย ส่วนประชาชนที่มีอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน
ต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย อุปสรรค คือ การประชาสัมพันธ์ยัง
ไม่ทั่วถึงในทุกพ้ืนที่ ดังนั้น ควรเพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง  
ค าส าคัญ : การตัดสินใจ; การเลือกต้ัง; สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 
Abstract 
 This research article was to study Characteristics, to Compare the people’s 
opinions, to Study problem, obstacles and suggestions on Voting Decision Making in 
General Election of Members of the House of Representatives at Tapamok Sub-
District, Long District, Phrae Province. Methodology was the Mixed Methods, finding 
the level of people's opinions were at high level, Only the people with different 
genders had different opinions at the statistical significant level at 0.05, accepting the 
set hypothesis. personal factor with different age, status, educational level, 
occupations and income per month did not have different opinions on voting in 
general election. Problems, obstacles was Public relations is not thorough in all 
areas, should add more channels for public relation to give knowledge to people.  
Keywords :  Decision; Election; Members of the House of Representatives; 
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บทน า 
นับต้ังแต่ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราช มาสู่การปกครอง

แบบประชาธิปไตย เม่ือ พ.ศ. 2475 แนวคิดเก่ียวกับหลักการปกครองระบบประชาธิปไตย ที่ ต้องการ
การกระจายอ านาจไปสู่ประชาชน เป็นเรื่องที่มีความส าคัญที่จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปกครอง จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการเลือกต้ังของประเทศไทย เป็นกระบวนการตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบุคคลเข้าไปท าหน้าที่ในการปกครอง  

ประเทศไทย มีการเลือกต้ังเกิดขึ้นการเลือกต้ังครั้งแรกในประเทศไทยจึงเกิดขึ้นเม่ือ วันที่  15 
พฤศจิกายน พ.ศ.2476  เป็น การเลื อกต้ังสมาชิ กสภา ผู้แทนราษฎรครั้งแ รกในประเทศไทย  
(ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2560) การเลือกจึงต้ังเป็นการแสดงออกของประชาชนต่อการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองและวัดค่าของการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือ  “ดูจ านวนผู้ไปใช้สิทธิ
ออกเสียงเลือกต้ัง”  

การออกเสียงเลือกต้ังของประชาชนมีผลกระทบที่ส า คัญอย่างยิ่งต่อระบบการเมืองเพราะ
สามารถก าหนดผู้ที่จะเข้าหรือออกจากการด ารงต าแหน่งส าคัญทางการเมืองได้ ประเทศที่พัฒนา  เช่น 
อังกฤษ อเมริกา การเข้ามีส่วนร่วมของประชาชนโดยเฉพาะการออกเสียงเลือกต้ัง  มีแนวโน้มที่จะ
สูงขึ้นเรื่อย ๆ ซ่ึงต่างกับประเทศที่ก าลังพัฒนาทั้งหลายที่อัตราการมีส่วนร่วมทางการเมือง  โดยการใช้
สิทธิออกเสียงเลือกต้ัง มีอัตราที่ต่ าและมีแนวโน้มไม่แน่นอน การตัดสินใจการไปออกเสียงลงคะแนน
เลือกต้ังทั่วไป เป็นรูปแบบการปกครองที่สะท้อนความเป็นประชาธิปไตยจากระดับพ้ืนฐานมากที่ สุด 
(วัฒนิกา ศิลปกุล, 2550) 

ปัญหาการเลือกต้ังที่เคยเกิดขึ้นในอดีต หลายครั้งที่ มีข่าวเรื่องความไม่โปร่งใส ความไม่
ยุติธรรม การซ้ือสิทธิ การขายเสียง (พิชญ์ พงษ์สวัสด์ิ, 2562) ซ่ึงหากเราต้องการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
โดยการน า "ธรรมาธิปไตย" คือถือธรรมเป็นใหญ่ คือ ถือหลักการ ความจริง ความถูกต้อง ความดีงาม 
เหตุผลเป็นใหญ่ ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน มุ่งคิดพิจารณาด้วย
ความบริสุทธ์ิใจ ตามหลักโดยทั่วไป ได้แก่ การรู้จักเคารพหลักการ กฎ ระเบียบ กติกา และข้อบังคับ
ทางสังคม (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2549) ดังนั้นหากเราต้องการถือเอาความถูกต้องเป็น
ใหญ่ จะต้องยึดหลักธรรมาธิปไตย โดยมิได้ถือตนหรือถือโลกเป็นใหญ่ ซ่ึงเป็นหลักการส าคัญในการ
พัฒนาประชาธิปไตยในประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการตัดสินใจใช้สิท ธิออกเสียง
ลงคะแนนเสียงเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ ซ่ึงจะ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแนวทางและกระบวนการการเลือกต้ัง และการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนในเขตอ าเภอลอง จังหวัดแพร่ ในอนาคตข้างหน้าต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกต้ังทั่วไป ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง 
จังหวัดแพร่ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เสียงเลือกต้ังทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยจ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขที่มีต่อการไปใช้สิทธิ
ลงคะแนนเสียงเลือกต้ังทั่วไป ในเขตต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ก าหนด

ตัวอย่าง จ านวน 362 คน จากการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่  
(สุรพล สุยะพรหม, 2553) ซ่ึงเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ  เก็บข้อมูลจากประชาชนในต าบลต้าผามอก 
อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ จากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง จ านวน 3,829 คน (ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง จังหวัดแพร่, 2562, อัดส าเนา) เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามโดยมีค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.848 และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที ค่าเอฟ 
และการเปรียบเทียบรายคู่โดยมีทีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด ผสานกับการวิจัยเชิงคุณภาพมีผู้ให้ข้อมูล
หลัก จ านวน 8 รูปหรือคน เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก และวิเคราะห์ด้วยเนื้อหาเชิงพรรณนา  
 

ผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง

ท่ัวไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการตัดสินใจใช้

สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกต้ังทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้ าผามอก 
อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยภาพรวม                                           (n = 362) 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออก
เสียงลงคะแนนเสียงเลือกต้ังท่ัวไป 

ระดับความคิดเห็น 
X̅ S.D. การแปลผล 

1. ด้านการได้รับข่าวสารเก่ียวกับการเลือกต้ัง  4.32 0.46 มาก 
2. ด้านการสร้างหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกต้ัง  3.47 0.25 ปานกลาง 
3. ด้านการประเมินผู้สมัครรับเลือกต้ัง 4.31 0.36 มาก 
4. ด้านการตัดสินใจก่อนลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง 4.64 0.34 มากที่สุด 
โดยรวม 4.19 0.30 มาก 
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จากตารางที่ 1 พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เสียงเลือกต้ังทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการตัดสินใจสุดท้ายว่าจะลงคะแนนเสียงให้
ผู้สมัครคนใดคนหนึ่ง รองลงมาคือ ด้านการได้รับข่าวสารเก่ียวกับการเลือกต้ังและข่าวสารเก่ียวกับ
ผู้สมัครรับเลือกต้ัง ด้านการประเมินผู้สมัครับเลือกต้ัง และ ด้านการสร้างหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจ
เลือกต้ัง ตามล าดับ 

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนเสียงเลือกต้ังท่ัวไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ตารางท่ี 2  สรุปผลการเปรียบเทียบต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง
ทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล  

ปัจจัยส่วนบุคคล t-test F-test Sig. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

เพศ 3.74 - 0.00*   
อายุ - 2.07 0.08 -  
สถานภาพ - 0.21 0.98 -  
ระดับการศึกษา - 1.00 0.41 -  
อาชีพ - 1.01 0.42 -  
รายได้ - 0.96 0.44 -  

จากตารางที่ 3 พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออก
เสียงลงคะแนนเสียงเลือกต้ังทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญตาม
สมมติฐานที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ส่วนประชาชนที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
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3. ปัญหา อุปสรรค การ ตัดสินใจใช้ สิท ธิออกเสียง ลงคะแนนเสียงเ ลือกต้ังท่ัวไป
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 
ตารางท่ี 3  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เสียงเลือกต้ังทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 
การตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนเสียงเลือกต้ังท่ัวไป ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1 . ด้ า นการ ไ ด้รั บข่ า วสา ร
เก่ียวกับการเลือกต้ัง  

การประชาสัมพันธ์อาจจะ
ยังไม่ทั่วถึงในทุกพ้ืนที่ 

หน่ วยงา นภา ครัฐ ต้อง เ พ่ิมกา ร
ประชาสัมพันธ์ 

2. ด้านการสร้างหลักเกณฑ์ใน
การตัดสินใจเลือกต้ัง  

ประชา ชนส่ วน ใหญ่ ไ ม่ มี
หลักเกณฑ์ในการตัดสินใจ
เลือกต้ัง 

หน่วยงานภาครัฐให้ความรู้สร้าง
ความเข้าใจแก่ประชาชน 

3. ด้านการประเมินผู้สมัครรับ
เลือกต้ัง 

ประชาชนส่วนใหญ่ยึดติด
บุคคลมากกว่าผลงาน 

ควรให้ความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการ
ประเมินและการจัดล าดับผู้สมัคร
รับเลือกต้ัง และพรรคการเมือง 

4 . ด้ า นกา ร ตัดสิ น ใจ ก่อน
ลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง 

การตัดสินใจที่มาจากการ
ชี้น า 

ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
ผลของการ ตัดสิ นใจลงคะแนน
เลือกต้ัง 

จากตารางที่ 3 พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม การตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เสียงเลือกต้ังทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ ตาม
ข้อเสนอแนะดังนี้ 

ด้านการ ได้รับข่าวสารเ ก่ียวกับการเ ลือกต้ัง  คือ หน่ วย งา นภา ครั ฐต้อง เพ่ิมกา ร
ประชาสัมพันธ์ 

ด้านการสร้างหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกต้ัง คือ หน่วยงานภาครัฐให้ความรู้สร้างความ
เข้าใจแก่ประชาชน 

ด้านการประเมินผู้สมัครรับเลือกต้ัง คือ ควรให้ความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการประเมินและการ
จัดล าดับผู้สมัครรับเลือกต้ัง และพรรคการเมือง 

ด้านการตัดสินใจก่อนลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง คือ ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนผลของ
การตัดสินใจลงคะแนนเลือกต้ัง 
อภิปรายผลการวิจัย 

การตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกต้ังทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ใน
ต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  สามารถอภิปรายรายด้านได้
ดังนี้  
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1. ด้านการได้รับข่าวสารเก่ียวกับการเลือกต้ัง พบว่า อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า ก่อน
ไปใช้สิทธิประชาชนได้มีการติดตามข่าวสารการเลือก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ นุกูล ชิ้นฟัก และ
คณะ (2561, 1741-1753) ได้ศึกษาเรื่อง "พฤติกรรมของผู้ มีสิทธิเลือกต้ังที่ มีต่อการเลือกต้ังตาม
ระบอบประชาธิปไตยในต าบลเขาพระ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา" พบว่า การใช้สิทธิเลือกต้ัง ด้าน
การลงคะแนนเสียง และระยะเวลาการตัดสินใจเลือกต้ัง ความคิดเห็นของประชาชนผู้ มีสิทธิเลือกต้ัง
โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย 

2. ด้านการสร้างหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจ พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง อภิปรายได้ว่า 
ประชาชนไม่ให้ความส าคัญกับการสร้างหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกต้ัง อาศัยความสะดวกและ
คุ้นเคย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พันธุ์ทิพา อัครธีรนัย (2559) ได้วิจัยเรื่อง "ปัจจัยที่ มีผลต่อการ
ตัดสินใจในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครนายก : ศึกษาในช่วงเวลา 

3. ด้านการประเมินผู้สมัครรับเลือกต้ัง พบว่าอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า  ประชาชนมี
การประเมินคุณสมบัติผู้สมัครก่อนไปลงคะแนน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พันธุ์ทิพา อัครธีรนัย 
(2559) ได้ศึกษาเรื่อง "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
นครนายก : ศึกษาในช่วงเวลา พ.ศ. 2559" พบว่า พฤติกรรมการเปิดรับสื่อของประชาชนภาพรวมอยู่
ในระดับมาก 

4. ด้านการตัดสินใจก่อนลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด อภิปรายได้ว่า 
ภาครัฐมีการประชาสัมพันธ์เพ่ิมขึ้นส่วนช่องทางการสื่อสารต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ  แนวปฏิบัติ 
กฎระเบียบในการเลือกต้ังและประชาธิปไตยในการเลือกต้ัง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พันธุ์ทิพา 
อัครธีรนัย (2559) ได้ศึกษาเรื่อง "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดนครนายก : ศึกษาในช่วงเวลา พ.ศ.2559" พบว่า พฤติกรรมการเปิดรับสื่อของประชาชนภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก  

ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เสียงเลือกต้ังท่ัวไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

ประชาชนที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
ตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกต้ังทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระปิยะพงศ์ ปิยว โส (ทองด า) (2555) ได้วิจัยเรื่อง "ความ
คิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการตัดสินใจเลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางไทร  อ าเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี" พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีระดับการศึกษา และอาชีพแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 อายุ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 
โดยรวม ส่วนประขาชนที่มีเพศ รายได้ต่อเดือน โดยรวมไม่ต่างกัน 

 ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า ประชาชนเพศชายให้
ความสนใจการเมืองมากกว่าเพศหญิง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระปิยะพงศ์ ปิยว โส (ทองด า) 
(2555) ได้วิจัยเรื่อง "ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการตัดสินใจเลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วน
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ต าบลบางไทร อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี" พบว่า ประชาชนที่มีเพศ รายได้ต่อเดือน โดยรวมไม่
ต่างกัน 
 
องค์ความรู้ 

1) องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 
 

  

การตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกต้ังท่ัวไป 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 

ด้านการได้รับข่าวสาร
เก่ียวกับการเลือกต้ัง 

- ป ลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย มก า ร รั บ
ข่าวสาร 

- ปลูกจิตส านึกการเลือกต้ัง 
- มีสติไตร่ตรองข่าวสาร  
- รับข่าวสารหลาย ๆ ทาง 
 

ด้านการสร้างหลักเกณฑ์ใน
การตัดสินใจเลือกต้ัง 
- ส ร้า งจิ ตส า นึกประโยชน์

ส่วนรวม  
- เลือกต้ังตามหลักเกณฑ ์
- เลื อกผู้ ส มั ครหรื อพร ร ค

การเมืองที่มีคุณธรรม  
- การเป็นผู้รู้ดี รู้ชั่ว  

ด้านการประเมินผู้สมัคร 
รับเลือกต้ัง  
- กา ร จั ดล า ดับผู้ ส มัคร รั บ

เลือกต้ัง และพรรคการเมือง 
- จิตส านึกความซ่ือสัตย์หลัง

การเลือกต้ัง 
- คัดเลือกคนที่ดี เสียสละ เพ่ือ

ส่วนรวมในการพัฒนาชุมชน
ในทางที่ดี 

- ปฏิบั ติ ตา มกฎระเบี ยบ 
กฎหมายการเลือกต้ัง  

ด้านการตัดสินใจ 
ก่อนลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง 
- ให้ความรู้เข้าใจแก่ประชาชน 
- ให้ประชาชนไม่ถูกชี้น าทาง

การเมือง 
- สร้างจิตส านึก ต่อต้านการ

ทุจริตการเลือกต้ัง  
- สร้างความเข้าใจไม่ซ้ือสิทธิ์ 

ขายเสียง  
- ตัดสินใจจากนโยบายของ

พรรค 
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2) องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 
องค์ความรู้ที่ค้นพบจากการสังเคราะห์งานวิจัย คือการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

เสียงเลือกต้ังทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามหลักธรรมาธิปไตย คือการรับรู้ทางการเมืองโดยการ
ถือหลักการความจริง ความถูกต้องความดีงาม ถือเหตุผลเป็นใหญ่กระท าด้วยการค านึงถึงสิ่งที่ได้
ศึกษาได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน การรู้จักพิจารณาอย่างถ่องแท้ 
ตามก าลังสติปัญญา และมุ่งคิดพิจารณาด้วยความบริสุทธ์ิใจ เป็นไปโดยชอบธรรม และเพ่ือความดีงาม 
ตามหลักโดยทั่วไปได้แก่ การรู้จักเคารพหลักการ กฎ ระเบียบ กติกา และข้อบังคับทางสังคมหรือ
องค์กรนั้นๆ ดังนั้นหากเราต้องการถือเอาความถูกต้องเป็นใหญ่จะต้องยึดหลักของธรรมาธิปไตย โดย

การตัดสินใจก่อน
ลงคะแนนเสียง

เลือกต้ัง 

การได้รับข่าวสาร
เก่ียวกับการ

เลือกต้ัง 

การสร้าง
หลักเกณฑ์ในการ
ตัดสินใจเลือกต้ัง 

การประเมิน
ผู้สมัครรับ
เลือกต้ัง 

การตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกต้ังท่ัวไป 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกต้ังท่ัวไป
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

หลักธรรมาธิปไตย 
การถือหลักการ ความจริง ความถูกต้อง 

ความดีงาม เหตุผลเป็นใหญ่ 
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มิได้ถือตนหรือถือโลกเป็นใหญ่ ซ่ึงผู้วิจัยน าหลักธรรมนี้มาเพ่ือใช้สนับสนุนการเลือกต้ังทั่วไปในอนาคต 
ซ่ึงในอนาคตสามารถน าหลักการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้กับการเลือกต้ังท้องถิ่นได้นั่นเอง 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
  1.1) มีนโยบายให้ความรู้ความเข้าใจด้านการเลือกต้ังกับประชาชน 
  1.2) มีนโยบายจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในการเลือกต้ังแก่ประชาชน  
  1.3) มีนโยบายให้ประชาชนร่วมเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความไม่โปร่งใสในการ

เลือกต้ัง 
2. ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติการ  
  2.1) จัดท าโครงการให้ความรู้ความเข้าใจด้านการเลือกต้ังกับประชาชน 
  2.2) จัดท าจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในการเลือกต้ังแก่ประชาชน  
  2.3) จัดท าโครงการประชาชนอาสาร่วมพัฒนาการเลือกต้ังเป็นหูเป็นตา และแจ้ง

ข่าวสารความไม่โปร่งใสในการเลือกต้ัง 
3. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป    
  3.1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกต้ังทั่วไปในจังหวัดแพร่ 
  3.2) ความพึงพอใจของประชาชนต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
  3.3) คุณลักษณะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พึงประสงค์ในจังหวัดแพร่ 
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จิตส านึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน 
ในเขตเทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน* 

POLITICAL CONSCIOUSNESS IN DEMOCRATIC DEVLOPMENT OF PEOPLE 
AT TONTONG SUB–DISTRICT MUNICIPALITY, MUANG DISTRICT  

OF LAMPHUN PROVINCE 
พระเนาวนนท์ ชยาภินนฺโท (จ๋อมพนัส) 

Phra Nawanon Jayābhinando (Jompanat 
E-mail: Dota_koy@hotmail.com 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็น เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน ศึกษา

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการสร้างจิตส านึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย
ของประชาชน การวิจัยเป็นแบบผสานวิธี ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีจิตส านึกทางการเมืองในการ
พัฒนาระบอบประชาธิปไตยอยู่ในระดับปานกลาง ประชาชนที่มีปั จจัยส่วนบุคคลต่างกันมีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย  ปัญหาและอุปสรรคคือ ความสามารถในการ
ประเมินสถานะต่าง ๆ ไม่มาก ดังนั้นควรเพ่ิมช่องทางในการอธิบายข้อมูลต่าง ๆ ที่น ามาวิเคราะห์เพ่ือ
ผลลัพธ์จะออกมาดีที่สุด  
ค าส าคัญ : จิตส านึก; การเมือง; ระบอบประชาธิปไตย 
 
Abstract 

This research article were to study the level of people's opinions, to 
compare the people's opinion and the problems, obstacles and establishing political 
consciousness in the democratic development of the people. The research was 
Mixed Methods. Research foundings were the people's opinion on Found that people 
with political consciousness in the democratic development Was at the medium 
level. People with different personal factors had not different opinion, rejecting the 
research hypothesis. Problems and obstacles were that People did not have much 
ability to assess the various issues.to add channels to describe various data analyzed. 
The results are out for the best. 
Keywords: Consciousness; Politics; Democracy 
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บทน า 
เนื่องจากสังคมในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบทางการเมืองการปกครองของ

ประเทศ ซ่ึงมีหลายปัจจัยที่ท าให้การพัฒนาทางการเมืองด าเนินไปในทิศทางของประชาธิปไตย  แต่
สังคมไทยได้ขาดปัจจัยเหล่านั้น เพราะไม่เคยมีประสบการณ์ที่สั่นสะเทือนจิตส านึกของประชาชน
อย่างรุนแรง (สมชัย ภัทรธนานันท, 2552) ท าให้ไม่ต้องการเข้าไปยุ่งเก่ียวกับการเมือง ไม่มีจิตส านึก
ของความเป็นชาติ การพัฒนาการของจิตส านึกทางการเมืองไทยอย่างเพียงพอ และเกิดขึ้นอย่างล่าช้า
เพราะขาดสื่อที่จะเผยแพร่ และในวงจ ากัดของผู้มีการศึกษา (ลิขิต ธีรเวคิน , 2557) ปัญหาการพัฒนา
ประเทศ และปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศก็มีความเก่ียวพันโดยตรงกับการ
พัฒนาทางการเมืองต้ังแต่เหตุการณ์ปฏิวัติ เป็นต้นมา 

การสร้างจิตส านึกทางการเมืองซ่ึงไม่เคยปรากฏมาก่อนประวัติการเมืองไทยในวงกว้าง 
และในระยะเวลาที่ยาวต่อเนื่อง การปลุกจิตส านึกทางการเมืองนี้ เป็นการต้านการเมืองแบบตัวแทน 
และต้านการฉ้อฉล การใช้อ านาจรัฐ เพ่ือประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง มีการสื่อสารครบวงจร มีกลุ่ม
บุคคลที่ให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้  และความเห็นทางการเมืองอย่างเป็นระบบ (พัฒนา กิติอาษา , 
2555) จึงไม่น่าแปลกใจว่า ช่องว่างทางการเมืองด้านจิตส านึกทางการเมืองได้รับการเติมเต็ม โดย
ประเด็นที่ท าให้เกิดจิตส านึกร่วมกัน คือ การรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ และการรักษาดินแดนของ
ชาติ ณ วันนี้การเมืองไทยจึงเปลี่ยนไป โดยเฉพาะในด้านจิตส านึกของประชาชนที่ไม่เคยมีการปลุก
สร้างมาก่อน (รัฐพล ประดับเวทย์, 2558) และการปกครองส่วนท้องถิ่นก็ถือเป็นส่วนส าคัญที่ช่วย
ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้มีความม่ันคงและยั่งยืน เพราะการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นการปกครองที่ใ ห้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง โดยผ่า น
กระบวนการเลือกต้ัง ท าให้ประชาชนได้รับการขัดเกลาความนึกคิด และมีความรู้ความเข้าใจในระบบ
การเมือง รู้จักใช้เหตุและผลในการตัดสินใจเลือกตัวแทนของตน ประชาชนสามารถกล้าวิจารณ์การ
ท างานของหน่วยงานภาครัฐ กล้าแสดงความเห็นต่างกับนโยบายหรือสิ่งที่ตัวเองคิดว่าไม่ถูกต้อง และ
ยังได้เปิดใจรับฟังข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ มากขึ้นท าให้เกิดการแสดงออกทางการเมืองค่อนข้างมากใน
สถานการณ์ปัจจุบัน 

จากสภาพปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยเห็นว่า ควรมีการศึกษาจิตส านึกทางการเมืองในการพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 
เพ่ือให้ทราบว่า จิตส านึกทางการเมือง ที่จะทดแทนด้วยระดับของทัศนคติทางการเมืองของประชาชน 
โดยประเ ด็นส าคัญที่จะอธิบ ายให้เห็ นถึง ระดับจิตส านึ กทา งกา รเมืองในกา รพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลต้นธง มีความส าคัญต่อประชาชนมากน้อยเท่าใด  ซ่ึง
จะมีการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยนั้น จึงเป็นประเด็นที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาเพ่ือเป็น
แนวทางในเรื่องจิตส านึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน เพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาระบอบประชาธิปไตยอย่างยั่งยืนต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.เพ่ือศึกษาระดับจิตส านึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน

ในเขตเทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 
2. เพ่ือเปรียบเทียบจิตส า นึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของ

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 
3. เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการสร้างจิตส านึกทางการเมืองในการ

พัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมืองล าพูน  จังหวัด
ล าพูน 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณก าหนดการวิจัย
เชิงส ารวจเก็บข้อมูลจากประชาชนในเขตเทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 
จ านวน 10,132 คน (เทศบาลต าบลต้นธง, 2562, ออนไลน์) จากการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (สุจินต์ ธรรมชาติ, 2549) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 385 คน เก็บข้อมูล
ด้วยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพได้ท าการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 11  คน 
เลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญแบบเจาะจง และวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 

 
ผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับจิตส านึกทางการเมืองในการพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อจิตส านึกทางการเมืองในการ
พัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมืองล าพูน  จังหวัด
ล าพูน โดยรวม 

(n = 385) 

จิตส านึกทางการเมื อง ในการพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตย 

ความคิดเห็น 

 S.D. แปลผล 
1. ด้านทักษะบุคคล 3.59 0.40 มาก 
2. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 3.36 0.44 ปานกลาง 
3 . ด้ า นควา มเข้ า ใจ เ ก่ี ย ว กับร ะบอบ

ประชาธิปไตย 3.31 0.53 ปานกลาง 

รวม 3.42 0.27 ปานกลาง 
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586 การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม ปี 2563
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563586: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 

 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อจิตส านึกทางการเมืองในการพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.42) เม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน โดยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยพบว่า 
อยู่ในระดับปานกลางทุกด้านดังนี้ ด้านทักษะบุคคล ( =3.57) การมีส่วนร่วมของประชาชน ( =
3.36) ความเข้าใจเก่ียวกับระบอบประชาธิปไตย ( =3.42) ตามล าดับ 

2. ผลการเปรียบเทียบการมีจิตส านึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน  
ตารางท่ี 2 สรุปผลการเปรียบเทียบการมีจิตส านึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย
ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ตามสมมติฐานที่ 1- 4 

ปัจจัยส่วนบุคคล t-test F-test Sig ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

เพศ 1.50  0.22  / 
อายุ 1.36  0.25  / 
การประกอบอาชีพ 0.35  0.79  / 
ระดับการศึกษา 0.35  0.79  / 

จากตารางท่ี 2 พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อจิตส านึกทางการเมืองใน
การพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมืองล าพูน  จังหวัด
ล าพูน ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน 

3. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับจิตส านึกทางการเมืองในการพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 
ตารางท่ี 3 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับจิตส านึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชนในเทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 
จิตส า นึกทา งกา รเ มืองในกา ร
พัฒนาระบอบประชาธิปไตย 

ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ด้านทักษะบุคคล ความสามารถในการประเมิน
สถานะต่าง ๆ ไม่มาก 

ให้ มี กา ร อบ รมอ ธิ บ า ย ใ ห้
ความรู้ในการประเมิน 

ด้านการมีส่วนรวมของประชาชน ขาดความสามัคคี สร้างกระบวนความสามัค คี
ให้กับประชาชน 

ด้านความเข้าใจเก่ีย วกับระบอบ
ประชาธิปไตย 

ประชาชนคิดว่าสิทธิตัวเองมี
สิทธิไม่มากในทางการเมือง 

สร้างความเข้ าใจใน ระบอบ
ประชาธิปไตยให้มากขึ้น 
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จากตารางที่ 3 พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามได้ปัญหาและข้อเสนอแนะ เก่ียวกับ
จิตส านึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย ดังนี้ 

ด้านทักษะบุคคล พบว่า ประชาชนได้เสนอแนะปัญหาคือ ตร งกับงานประจ า  โดย
เสนอแนะแนวทางดังนี้ จัดช่วงวันหยุด 

ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า ประชาชนได้เสนอแนะปัญหาคือ ขาดความ
สามัคคี โดยเสนอแนะแนวทางดังนี้  สร้างกระบวนความสามัคคีให้กับประชาชน โดยเสนอแนะ
แนวทางดังนี้ ด้านความเข้าใจเก่ียวกับระบอบประชาธิปไตย 

ด้านความเข้าใจเก่ียวกับระบอบประชาธิปไตย พบว่า ประชาชนได้เสนอแนะปัญหาคือ 
ประชาชนคิดว่าสิทธิตัวเองมีสิทธิไม่ก่ีอย่างทางการเมือง โดยเสนอแนะแนวทางดังนี้  สร้างความเข้าใจ
ในระบอบประชาธิปไตยให้มากขึ้น 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ จะกล่าวถึงจิตส านึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน โดยผู้วิจัยจะ
กล่าวถึงประเด็นส าคัญและน่าสนใจและน ามาอภิปรายดังนี้ 

1) ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อจิตส านึกทางการเมืองในการพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือจ าแนกเป็นรายด้านเรียงตามล าดับ ดังนี้  ด้านทักษะบุคคล การมี
ส่วนร่วมของประชาชน และความเข้าใจเก่ียวกับระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สุเมธ งามลักษณ์, (2554) พบว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้น า กิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามค าแหงในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง การแสดงความคิดเห็นถึงจิตส านึกทางการเมืองการ
ชุมนุมทางการเมืองหรือการชุมนุมเรียกร้องต่าง ๆ ย่อมมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง และน าไปสู่การ
พัฒนาทางการเมืองระบอบประชาธิปไตย และมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง และน าไปสู่การพัฒนาทาง
การเมืองระบอบประชาธิปไตยแสดงบทบาทจิตส านึกทางการเมืองจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการ
ก าหนดนโยบายของรัฐและการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
ในสังคมโดยรวม 

2) ผลการเปรียบเทียบจิตส านึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน โดยจ าแนกตามข้อมูลปัจจัย
ส่วนบุคคล ประชาชนที่มี เพศ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นไม่ต่างกัน จึง
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี , (2554) ได้วิจัยเรื่อง 
“พัฒนาการจิตส านึกและปฏิบัติการทางการเมืองของขบวนการเสื้อแดง ในจังหวัดเชียงใหม่” พบว่า 
ขบวนการเสื้อแดงในเชียงใหม่ประกอบไปด้วยกลุ่มคนหลายสาขา หลายอาชีพ ทั้งภาคธุรกิจเอกชน 
ราชการ สื่อมวลชน และประชาชนรากหญ้าไม่ได้เป็นแค่ชนชั้นเดียวเหมือนที่เคยถูกกล่าวอ้างไม่ได้มี
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ค าสั่งจากภายนอกให้เกิดการวมตัวกัน บางกลุ่มรวมตัวกันเพราะเหตุผลทางการเมืองหรืออุดมการณ์ 
บางกลุ่มเป็นเหตุผลทางเศรษฐกิจ 
 
องค์ความรู้ 

1) องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 
ผู้วิจัยได้น าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 : องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
จากองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ในการมีจิตส านึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน ดังนี้ 
ด้านทักษะบุคคล พบว่า  จิตส านึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยท่ี

ประชาชนนั้น สามารถปลูกฝังได้ด้วยการผ่านการฝึกตนยึดม่ันในความเป็นธรรม การใช้เหตุผลในการ
แก้ไขปัญหามากกว่าการใช้ก าลัง  

ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า จิตส านึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยที่ประชาชน มีการทุ่มเทเสียสละเวลาร่วมท ากิจกรรมในชุมชนและกิจกรรมที่ภาครัฐจัด
ขึ้น เพ่ือแสดงพลังแห่งสามัคคี และได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆที่เก่ียวข้องกับชุมชน
และผลประโยชน์ส่วนร่วมโดยทั่วไปตามหลักการสิทธิและเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตย  

ด้านความเข้าใจเก่ียวกับระบอบประชาธิปไตย พบว่า จิตส านึกทางการเมืองในการ
พัฒนาระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนนั้น ได้มีการปฏิบัติตนเคารพกฎหมาย ไม่ฝ่าฝืนกฎหมายเพียง

ด้านทักษะบุคคล 
- เสริมสร้างทักษะการสื่อสาร 
- ยึดม่ันในความเป็นธรรม 

ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน  
- สร้างบทบาททางการเมืองให้แก่ประชาชน 
- เสียสละเวลาเพ่ือชุมชน 

ด้านความเข้าใจเก่ียวกับระบอบประชาธิปไตย  
- การเปิดอบรมให้ความรู้ในเก่ียวกับประชาธิปไตย 
- เคารพกฎหมาย 
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เพราะสาเหตุเล็กๆ น้อยๆ กระบวนการเหล่านี้จะท าให้ประชาชนตระหนักถึงการด าเนินชีวิตประจ าวัน
ในวิถีประชาธิปไตยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของผู้ อ่ืน จะก่อให้เกิดการมีจิตส านึกอันชอบ
ธรรมตามการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  

2) องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 

จากแผนภาพอธิบายได้ว่า จิตส านึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย จะมี
อยู่ 4 องค์ประกอบได้แก่ 

1. จิตส านึกทางการเมืองที่ประชาชนได้รับการปลูกฝังมาด้วยดี จะท าให้ประชาชนตระหนัก
ถึงการด าเนินชีวิตประจ าวัน ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน ได้แก่ การมีจิตส านึกอันชอบ
ธรรมตามการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

2. จุดมุ่งหมายของอุดมการณ์ทางการเมืองคือ การสร้างระเบียบการปกครองอันเป็นที่
ต้องการของประชาชน โดยจะต้องปลูกฝังให้ประชาชนเกิดจิตส านึกและรู้ คุณค่าของอุดมการณ์ทาง
เมืองแบบประชาธิปไตยเพ่ือให้ประชาชนได้รู้และเข้าใจในอุดมการณ์นี้และน าไปประพฤติปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน 

3. การด าเนินชีวิตประจ าวันตามหลักการแห่งประชาธิปไตย มีจุดมุ่งหมายให้ประชาชนได้
เคารพสิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคของผู้อ่ืนโดยไม่แบกแยกชนชั้นวรรณะ ท าให้เกิดภราดรภาพ
คือ ความรู้สึกเป็นพ่ีน้องกัน ความเอ้ืออาทรซ่ึงกันและกัน การมีน้ าใจช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน อันจะ
น ามาซ่ึงความสามัคคีและความผูกพันธ์ท่ีดีในสังคม 
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590: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

4. กิ จกร รมพัฒนา  เม่ือปร ะชา ชนยั งไม่ เข้าใจถึงหลักการการปกครองในร ะบอบ
ประชาธิปไตย ผู้ที่มีอ านาจจึงควรร่วมมือกับผู้ เป็นนักปราชญ์จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าใจและเข้าถึงการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันจะส่งผลต่อจิตส านึกทางการเมืองที่จะเข้มแข็งยิ่งขึ้นในอนาคต 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1.1) ควรมีนโยบายเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาจิตส านึกทางการเมืองแบบมีส่วนร่วมของ

ประชาชน  
1.2) ควรมีนโยบายสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีในวิถีชีวิตตามระบอบประชาธิปไตย 
1.3) ควรมีนโยบายให้ประชาชนได้ศึกษาการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยเพ่ือให้เกิด

จิตส านึกทางการเมืองที่ดี 
2. ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติการ 
1) ภาครัฐควรส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ในทักษะด้านต่าง ๆ ท าให้มีทักษะส่ วนตัวหลายๆ 

ด้านเพ่ือสามารถน าไปต่อยอดในการด าเนินชีวิต และยังไปถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชนที่ยังไม่มี
ทักษะที่ดีให้มีการพัฒนาต่อไป 

2) ภาครัฐควรส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมในการน าเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ เพ่ือให้มี
การแก้ไขและท าให้ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบ เห็นถึงเสียงที่ประชาชนมีการร่วมมือกันในการเสนอ
ปัญหาที่อยากแก้ไข 

3) ภาครัฐควรส่งเสริมการสร้างจิตส านึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย 
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความส าคัญในเรื่องความเป็นธรรม ต้องแยกแยะความยุติธรรม 
ไม่ยุติธรรม มีความยุติธรรมเสมอภาคในเรื่องต่าง ๆ 

3. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรมีการศึกษาจิตส านึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน

ในจังหวัดล าพูน ในเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึก  
2) ควรมีการศึกษาจิตส านึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน

ในประเทศไทย 
3) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบจิตส านึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย

ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน กับพ้ืนที่อ่ืนที่น่าสนใจ  
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IN WANG NOI DISTRIC, AYUTTHAYA PROVINCE 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็น เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน ศึกษาปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี พบว่าประชาชนมีความคิดเห็นต่อวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนภาพรวม อยู่ในระดับมาก ปัจจัยส่วนบุคคลต่างมีความคิดเห็นภาพรวมไ ม่แตกต่าง กันจึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย ปัญหาและอุปสรรค คือ ประชาชนยังไม่เข้าใจในเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมือง  การขาด
จริยธรรมของนักการเมือง การไม่มีเวลาในการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง เนื่องจากประชาชนประกอบอาชีพที่
แตกต่างกัน ขาดการติดตามผลงานทางการเมืองของผู้น าท้องถิ่น และส่วนหนึ่งมีความรู้สึกเบื่อหน่ายจากการเมือง 
ดังนั้นผู้น าท้องถิ่นควรมีการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับข่าวสารการเลือกต้ัง  เ พ่ือให้ประชาชนไ ด้รับรู้ข่าวสารการ
เลือกต้ังเพ่ิมมากขึ้นประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และประชาชนในเขตพ้ืนที่ นั้นๆ ให้มีส่วนร่วมทางการเมือง
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเข้าไปใช้สิทธิของตนเอง ในการเลือกต้ัง  การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง  การ
ติดตามการฟังข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าส าคัญ : วัฒนธรรม, วัฒนธรรมทางการเมือง , การมีส่วนร่วมทางการเมือง  
Abstract 
 This research article was to study the level of people's opinions, to compare the 
people's opinion and the problems, obstacles and recommendations for the culture of 
political participation of people at Wangnoi District, Ayutthaya Province, using Mixed Methods. 
by overall was at high level, Findings were the level of people's opinion on the effectiveness 
of the implementation of the culture of political Participation of people. Due to the based not 
found to consequently different rejecting the research hypothesis.  Problems and obstacles 
were found that general people did not understand the political participation, Local 
administrative organizations did not have the effective process for the political communication 
election process consisted of many steps causing confuse and wasting of time local politicians 
lacked political ethics. People did not have time to participate in political activities. Because 
people had different occupations. 
Keywords: Culture; Political Culture; Political Participation  
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บทน า 
วัฒนธรรมการเมืองเริ่มต้นจากกการอบรมกล่อมเกลาทางสังคม ซ่ึงเป็นทั้งระดับครอบครัว 

นอกครอบครัว และสังคมไทยเป็นสังคมที่เน้นความเป็นอิสระ จากอดีตถึงปัจจุบันที่พบว่า ลักษณะ
การปกครองของไทยในอดีตล้วนปลูกฝังและหล่อหลอมให้คนไทยส่วนใหญ่มีวัฒนธรรมทางการเมือง
แบบจารีตประเพณี ด้ังเดิมที่เน้นอ านาจนิยม ประชาชนส่วนใหญ่มิได้เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยที่
แท้จริง แสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมทางการเมืองของคนไทยไม่สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ทางการเมือง (นุชาวดี อิศรภักดี, 2545) ระดับเศรษฐกิจและระดับการศึกษามีผล ต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางวัฒนธรรมทางการเมืองของคนในชุมชน ทั้งนี้เพราะประชาชนมีการศึกษาน้อย การเปลี่ยนแปลง
สังคมอาจจะล้าหลัง ไม่ทันต่อเหตุการณ์ใหม่ๆ โดยเฉพาะในทางเศรษฐกิจและสังคมมีผลต่อการ
ขยายตัวของการีส่วนรวมทางการเมือง รวมทั้งทราบว่าจะมีการเลือกต้ัง แต่ก็ไม่มาใช้สิทธิเลือกต้ัง 
เพราะรู้สึกสับสนไม่รู้ว่าจะเลือกใคร วัฒนธรรมการเมืองของไทยมีการใช้เงินซ้ือเสียงมาอย่างต่อเนื่อง
และรุนแรงจนถึงช่วงโค้งสุดท้าย ประชาชนไม่ให้ความสนใจและไม่มีเวลาที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมทางการ
เมือง เพราะคิดว่าการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองไม่สามารถเป็นหลักประกันได้ว่าจ ะท าให้ระบบ
การเมืองตอบสนองต่อตนเอง สามารถลดความเหลื่อมล้ า  และแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นได้อย่างแท้จริง 
ประชาชนยังถูกครอบง าทางแนวคิดหรือการปลูกฝังทางความคิดและให้ความเข้าใจในระบบอุปถัมภ์
และศักดินาอยู่ (พิศาล พันธุเสนีย์, 2553)  
  ดังนั้นปัญหาข้างต้นผู้วิจัย จึงมีความสนใจศึกษาปัญหาของประชาชนที่อาศัยอยู่ในอ าเภอวัง
น้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาศึกษาเก่ียวกับ“วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน
อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”จะท าอย่างไรจึงจะท าให้คนในสังคมมีความโน้มเอียงทาง
การเมืองในลักษณะที่ยอมรับอ านาจรัฐเชื่อฟังปฏิบัติตามกฎหมายซ่ึงเป็นผลของการตัดสินใจในทาง
การเมืองอย่างเดียว มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระบบการเมืองโดยทั่ว ๆไปมีความสนใจที่เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการตัดสินปัญหาทางการเมืองและไม่มีความรู้สึกว่าตนเองอยู่ในฐานะที่มีความหมายมี
อิทธิพลต่อการเมืองโดยมีทัศนะคติว่าตนเองกับการเมืองเก่ียวข้องกัน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอวัง
น้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 3. เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะ วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน
อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
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หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563594: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 

 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณก าหนดการวิจัย
เชิงส ารวจเก็บข้อมูลจากประชาชนในเขตอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ มีสิทธิ์ออกเสียง
เลือกต้ังมีจ านวน 54,853 คน (ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังอ าเภอวังน้อย , 2562) ค านวณ
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, T., 1972) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 
397 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
เพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 8  คน เลือกผู้ให้
ข้อมูลส าคัญแบบเจาะจง และวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอวัง
น้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตอบวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ข้อ ดังนี้  
  1. ผลการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนในอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม และรายด้าน  
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

ประชาชนในอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม และรายด้าน  
             (n=397) 

 
ที ่

 
วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
ในอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ระดับความคิดเห็น  

Χ  S.D. ระดับ 

1 ด้านการไปใช้สิทธิในการเลือกต้ัง 4.00 0.80 มาก 
2 ด้านการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง 4.15 0.83 มาก 
3 ด้านการมีส่วนร่วมทางเมือง 3.93 0.79 มาก 
4 ด้านติดตามและสอดส่องดูแล 3.92 0.78 มาก 
 รวม 4.00 0.80 มาก 

 จากตารางที่ 1 พบว่า วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอวัง
น้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( Χ =4.00 , S.D.=0 .80) เม่ือพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า มากทุกด้าน คือด้านการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง ด้านการไปใช้สิทธิในการ
เลือกต้ัง ด้านการมีส่วนร่วมทางเมือง และด้านติดตามและสอดส่องดูแล  
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2. ผลการเปรียบเทียบวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอวัง
น้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน

อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
  (n=397) 

สมมติฐาน ตั ว แ ป ร
ต้น ตัวแปรตาม ค่า t /F Sig. 

ผลการศึกษา 
ยอ ม รั
บ ปฏิเสธ 

1. เพศ การสื่อสารทางการเมืองฯ 5.609 - 0.091 -   
2. อายุ การสื่อสารทางการเมืองฯ -0.795 - 0.111 -   
3. การศึกษา การสื่อสารทางการเมืองฯ -0.871 - 0.079 -   
4. อาชีพ การสื่อสารทางการเมืองฯ -0.552 - 0.165 -   
5 รายได้ การสื่อสารทางการเมืองฯ -0.107 -0.159 -   

 จากตารางท่ี 2 พบว่า ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนในอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า 
ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการสื่อสารทาง
การเมืองของนักการเมืองท้องถิ่น โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย  
  3. ผลการศึกษาปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เก่ียวกับวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนในอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ตารางท่ี 3  ผลการศึกษาปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เก่ียวกับวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองของประชาชนในอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

การน าเสนอข่า วสารทางการ เมืองของส่ือใน
บางครั้งบิดเบือนความจริง 

รัฐควรสนั บสนุ นให้ สื่ อมีควา มอิสร ะในกา ร
น าเสนอข้อ มูลข่า ว สา รทางการเ มืองเ พ่ือให้
ประชาชนได้ข่าวสารข้อมูลทางการเมืองที่ถูก 
ต้อง ซ่ึงเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมและ
สนใจการเมืองมากขึ้น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีกระบวนการใน
กา รเผยแพร่ข่ าวสา รทา งการ เมือง เก่ี ยว กับ
ก า ร เ มื อ ง ก า ร ป ก ค ร อ ง ท้ อ ง ถิ่ น อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

ควรมีการแต่งต้ังคณะท างานขององค์ปกครอง
ท้องถิ่นเพ่ือจัดท าระบบและรับผิดชอบในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองการปกครอง
ท้องถิ่นให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 

มีความเบื่อหน่ายในการเมืองไทย หน่วยงานของรัฐควรรณรงค์ให้ความรู้  ควา ม
เข้าใจเก่ียวกับปัญหาต่าง ๆตลอดจนนโยบายของ
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ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
รัฐบาล และพยายามชักจูงให้ประชาชนมีความ
สนใจเก่ียวกับการเมือง เพ่ือพัฒนาวัฒนธรรมทาง
การเมืองให้ดีขึ้น 

การเมืองไทยแบ่งพรรค แบ่งพวก คนดีไม่ค่อยมี
โอกาสเข้าไปท าหน้าที่ในสภา 

ควรเลือกพรรคการเมืองหรือนักการเมืองที่ มี
อุดมการณ์ และนโยบายที่มีความชัดเจน และ
สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดความซ่ือสัตย์
สุจริต ขาดการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชน 

ประชาชนส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยว่า การน า
หลักคุณธรรมมาใช้ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองเป็นสิ่งที่ ดี โดยเฉพาะการแก้ไข
ปัญหาการซ้ือสิทธ์ิขายเสียง ปัญหาการคอรัปชั่น 
และปัญหาทางด้านศีลธรรมของนักการเมือง 

 จากตารางท่ี 3 พบว่า ประชาชนในอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชาชนยังไม่
มีความเข้าใจในเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมือง และมีความเห็นว่า การเมืองท้องถิ่นยังมีปัญหาในการ
แบ่งพรรคแบ่งพวก การขาดจริยธรรมของนักการเมืองการไม่มีเวลาในการเข้ามามีส่วนร่วมทางการ
เมือง เนื่องจากประชาชนประกอบอาชีพที่แตกต่างกันส่วนใหญ่จะมาเลือกต้ังตามวาระและขาดการ
ติดตา มผลงานทางการ เมืองของผู้น าท้อ งถิ่น  ส่วนหนึ่ง มีความรู้ สึกเบื่อหน่ายจากการ เมือง 
ข้อเสนอแนะผู้น าท้องถิ่นควรมีการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับข่าวสารการเลือกต้ัง เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
รู้ข่าวสารการเลือกต้ังเพ่ิมมากขึ้นประชาสัมพันธ์ท่ีเหมาะสมกับพ้ืนที่และประชาชนในเขตพ้ืนที่นั้นๆ 
ให้มีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเข้าไปใช้สิทธิของตนเองในการเลือกต้ัง การแสดง
ความคิดเห็นทางการเมือง การติดตามการฟังข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การเข้าร่ วมใน
กิจกรรมทางการเมืองในรูปแบบอ่ืน ๆ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่ เป็นประโยชน์และสนองต่อความ
ต้องการของประชาชน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิเคราะห์วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอวัง
น้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 1. ระดับวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 

ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อภิปรายได้ว่า มีความรู้และเข้าใจในหลักการที่
ส าคัญต่อวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง อยู่ ในระดับมาก คือ ด้านการรับรู้ข่าวสารทาง
การเมือง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิติธร กล่ าคุ้ม และเชียวชาญ อาศุวัฒนกูล (2561) ได้วิจัย
เรื่อง “วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล 

Book.indd   596 29/4/2563   21:12:06



597Proceedings 2020
Graduate Program, Department of Political Sciences, Faculty of Social Sciences, MCU April 3, 2020การประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings):597 

วิทยาเขตศาลายา”ผลการวิจัยพบว่า“วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยและพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองอยู่ในระดับสูงและไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมทางการเมืองและ
พฤ ติกร รมกา ร มี ส่ วน ร่วมทา งการ เ มืองแบบประชา ธิป ไตยของนั ก ศึกร ะดับปริญญา ตรี
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นอกจากนี้ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยที่ มีอิทธิพล
ต่อวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยา
เขตศาลายา ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจ เก่ียวกับระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย การอบรม
กล่อมเกลาทางการเมือง และสาขาวิชาที่ศึกษา ด้านอยู่ในระดับมาก 

2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าแบบธรรมาธิปไตยของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

ผลการวิจัย ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนในอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่แตกต่างกัน ดังนั้นปฏิเสธสมมติฐานที่ ต้ัง
ไว้ ประชาชนที่มี อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ นายศรายุทธ นกใหญ่ (2558) 
ได้วิจัยเรื่อง “วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ของบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีทาง
การแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก” ผลการวิจัยพบว่า “1) วัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยของบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขอยู่ในระดับปานกลาง 
โดยด้านที่มีระดับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยสูงที่สุดคือ ด้านการมองโลกในแง่ดีมี
ความไว้วางใจต่อเพ่ือนมนุษย์ 2) การเปรียบเทียบคุณลักษณะส่วนบุคคลกับวัฒนธรรมทางการเมือง
แบบประชาธิปไตยพบว่า อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ประเภทต าแหน่ง มีผลท าให้
ระดับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยมีความแตกต่างกัน ความแตกต่าง  
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598: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

องค์ความรู้ 
 1) องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
 ผู้วิจัยน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยดังน ี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 

จากภาพที่ 1 ประชาชน มีความรู้ เก่ียวกับวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านการไปใช้สิทธิในการเลือกต้ัง ประชาชนไปใช้สิทธิ์ เลือกต้ังสมาชิกองค์การบริหาร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกครั้ง ประชาชนยอมรับในผลของการเลือกต้ัง แม้ฝ่ายตนพ่ายแพ้ก็ไม่มีการ
ประท้วงเพ่ือล้มเลิกการเลือกต้ังนั้นแต่อย่างใด และประชาชนเคารพกติกาของการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยยอมรับเสียงข้างมาก 

วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในอ าเภอวังน้อย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑. ด้านการไปใช้สิทธิในการเลือกตั้ง  
- ประชาชนไปใช้สิท ธ์ิเลือกต้ังสมาชิกอง ค์การ  
 บริหารปกครองส่วนท้องถ่ินทุกคร้ัง  
- ยอมรับในผลของการเลือกต้ัง  
- เคารพกติกาของการปกครองแบบประชาธิปไตย 

๒. ด้านการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง  
- ส่ือมวลชนมีเสรีภาพในการน าเสนอข่าวสาร  
- ประชาชนรับรู้ข่าวสารทางการเมืองจากทาง  
 Internet 
- ประชาชนรับฟังข่าวการเมืองจากโทรทัศน์ 

๓. ด้านการมีส่วนร่วมทางเมือง  
- ประ ชาช นมีส่ วน ร่ วมเ ป็นก รรมการ รับฟั ง  
 รับทราบ ผลการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ 
 ของรัฐบาล  
- การมีส่วนร่วมเข้าเป็นกรรมการเพ่ือตรวจสอบ 
 การด าเนินงานในชุมชน 
- การร่วมเป็น สมาชิกของกลุ่ มในชุมชนตา ม
โครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
 

๔. ด้านติดตามและสอดส่องดูแล  
- ร่วมรณรงค์แสดงความคิดเห็นกับเร่ืองที่ ไ ม่ไ ด้รับ 
ความเป็นธรรม  
- เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ กรรมการประจ าหน่วย 
เลือกต้ัง กรรมการนับคะแนน 
- สอดส่องดูแลการเลือกต้ัง และช่วยแจ้ง เหตุหรือ  
เบาะแสการทุจริตซ้ือสิทธ์ิขายเสียงเม่ือพบเห็น 
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2. ด้านการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง สื่อมวลชนมีเสรีภาพในการน าเสนอข่าวสาร และ
ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารโดยไม่ถูกปิดก้ันจากรัฐบาล ประชาชนรับรู้
ข่าวสารทางการเมืองจากทาง Internet และ ประชาชนชมรับฟังข่าวการเมืองจากโทรทัศน์ 

3. ด้านการมีส่วนร่วมทางเมือง ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นกรรมการรับฟัง รับทราบ ผลการ
ปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆของรัฐบาล ประชาชนมีส่วนร่วมเข้าเป็นกรรมการเพ่ือตรวจสอบการ
ด าเนินงาน มีส่วนร่วมสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ในการด าเนินงานในชุมชน และประชาชนมีส่วนร่วมเป็น
สมาชิกของกลุ่มในชุมชน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

4. ด้านติดตามและสอดส่องดูแล ประชาชนได้ร่วมรณรงค์แสดงความคิดเห็นกับเรื่องที่ไม่ได้
รับความเป็นธรรม ท่านตรวจสอบ ติดตามโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ว่าถูกต้อง โปร่งใสและเกิดประโยชน์ เคยเป็นเจ้าหน้าที่จัดการเลือกต้ังในระดับต่างๆ เช่น 
กรรมการประจ าหน่วยเลือกต้ัง กรรมการนับคะแนน กรรมการการเลือกต้ังประจ าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กรรมการการเลือกต้ังประจ าเขตเลือกต้ัง และประชาชนสอดส่องดูแลการเลือกต้ัง และ
ช่วยแจ้งเหตุหรือเบาะแสการทุจริตซ้ือสิทธ์ิขายเสียงเม่ือพบเห็น หรืออาสาสมัครขององค์การเอกชนที่
คณะกรรมการการเลือกต้ังรับรองให้ตรวจสอบการเลือกต้ัง 

2) องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 

 
 

ภาพท่ี 2 องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 
 จากองค์ความรู้ที่สังเคราะห์ อธิบายได้ว่า วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามหลักธรรมอิทธิบาท 4 ได้แก่ 1) ฉันทะ 
(ความพอใจ) ผู้ปฏิบัติงานต้องชอบหรือศรัทธางานที่ท าอยู่ และมีความสุขกับงานที่ได้รับมอบหมาย  
ร่วมกิจกรรม ร่วมชุมชน ด้วยการช่วยเหลือกิจธุระต่างๆ โดยเต็มใจ โดยการประพฤติชอบทางกาย  2 ) 
วิริยะ (ความเพียร) ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความขยันหม่ันเพียรในการท างานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง

วัฒนธรรมการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองตาม
หลักธรรมอิทธิบาท ๔ 

วิริยะ (ความเพียร) 

ฉันทะ (ความพอใจ) 

จิตตะ (ความคิด) 

วิมังสา (ความไตร่ตรอง) 
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หม่ันฝึกตนเองเข้าร่วมประชุมในชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 3) จิต
ตะ (ความคิด) ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีจิตใจหรือสมาธิจดจ่อกับงานที่ท า รวมถึงมีความรอบคอบและ
ความรับผิดชอบในงานที่ท าอย่างเต็มสติก าลัง แบ่งปันลาภผลที่ได้มาโดยชอบธรรมแม้เป็นของ
เล็กน้อยก็แจกจ่ายให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยบริโภคทั่วกันทั้งชุมชน 4) วิมังสา (ความไตร่ตรอง) หม่ันตริ
ตรองพิจารณาหาเหตุผลในงานที่ท า ท างานด้วยปัญญา ด้วยสมองคิด ปรับความเห็นเข้ากันได้ คือ 
เคารพรับฟังความคิดเห็นกัน มีความเห็นชอบร่วมกัน ยึดถืออุดมคติ หลักแห่งความดีงามหรือจุดหมาย
สูงสุดอันเดียวกัน 

 
ข้อเสนอแนะ  

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1.1) ภาครัฐควรมีนโยบายส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับข่าวสารการเลือกต้ัง 

 1.2) ภาครัฐควรมีการแต่งต้ังคณะท างานเพ่ือจัดท าระบบและรับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร 

1.3) ภาครัฐควรสนับสนุนให้สื่อมีความอิสระในการน าเสนอข้อมูลข่าว สารทางการเมือง  
2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
2.1) ควรจัดการประชุมเพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับสิทธิ และบทบาทตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
2.2) ควรมีการรณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีการติดตามข่าวสารผ่านสื่อ 
2.3) ควรมีแนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมรณรงค์การเลือกต้ังให้มากขึ้น  
3. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้ง ต่อไป 
3.1) ควรวิจัยเก่ียวกับ “ปัจจัยที่มีผลต่อวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

ในอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 
3.2) ควรวิจัยเก่ียวกับ “แรงจูงใจในวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน

อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”  
3.3) ควรวิจัยเรื่อง “ข่าวสารทางการเมืองการปกครองท้องถิ่นให้ประชาชน” 
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การเสริมสร้างความเข้าใจการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบลพระอินทราชา อ าเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา* 
PROMOTION OF POLITICAL UNDERSTANDING IN THE DEMOCRACY OF THE 

PEOPLE AT PHRA-INTHARAJA SUB–DISTRICT MUNICIPALITY, 
BANG PA-IN DISTRICT, AYUTTHAYA PROVINCE 

ป่ินอนงค์ ทองบ่อ 
Pinanong Thongbo 

E-mail: pinanong_994@windowslive.com 
บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็น  เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน 
เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการเสริมสร้างความเข้าใจการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลพระอินทราชา  เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี พบว่า 
ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิป ไตยของประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลพระอินทราชา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีความคิดเห็น
แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ปัญหา อุปสรรค คือ ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในออกไป
ใช้สิทธิในการเลือกต้ัง ดังนั้น ควรแนะน าให้ออกไปใช้สิทธิในการเลือกต้ัง  
ค าส าคัญ : การเสริมสร้าง; ความเข้าใจการเมืองการปกครอง; ระบอบประชาธิปไตย 
 
Abstract 
  This research article was to study the opinions level for compare people’s 
opinions and To study problems and suggestions of promotion of political 
understanding in the Democracy of the people at Phra-Intharaja Sub–District 
Municipality, bang pa-in District, Ayutthaya Province. Using mixed methods, finding 
the level of promotion of the political understanding in the Democracy of the 
people at Phra-Intharaja Sub–District Municipality, bang pa-in District, Ayutthaya 
Province were at high level. Based on different is not found to be different no aspect 
the research hypothesis. Problems and obstacles were that for the cooperation in 
going out to exercise the right to vote. The proposal should go out to exercise the 
right to vote. 
Keywords: Promotion; Political Understanding; Democracy  
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บทน า  

 ประเทศไทยมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2 ลักษณะคือ รัฐธรรมนูญ มุ่งจะใช้บังคับเป็นการ
ถาวรโดยที่มีการยกร่างกันอย่างเป็นระบบ กับรัฐธรรมนูญที่มุ่งจะใช้บังคับเป็นการชั่วคราวซ่ึงมักเรียก 
ธรรมนูญการปกครอง ปัจจุบัน พบว่ามีความพยายามในการพัฒนาด้านต่าง ๆ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก าหนดว่ารัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น การก ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องท าเท่าที่จ าเป็น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ
เป็นอิสระในการก าหนดนโยบายการปกครอง การบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคล การเงินและ
งบประมาณ และให้ความส าคัญกับการกระจายอ านาจการปกครองไปสู่ท้องถิ่น โดยก าหนดไว้ใน
หมวดที่ 14 การปกครองท้องถิ่น ต้ังแต่มาตรา 281 ถึงมาตรา 290 รวม 10 มาตรา (อุทัย หิรัญโต , 
2530) จากหลักการกระจายอ านาจ และการปกครองตนเองโดยระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ก่อให้เกิดขึ้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบ
ต่าง ๆ โดยนับแต่ทีได้ด าเนินการบริหารงาน และพัฒนาเทศบาลในหลายปีติดต่อ กันมา ประชาชนยัง
ไม่ได้รับการจัดสรรผลประโยชน์ให้ตรงกับความต้องการเท่าที่ควร และยังเป็นการยากที่จะท าให้
ประชาชนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติงานสิทธิเสรีภาพทุกประการ ทั้งนี้ เพราะวิสัยของ
มนุษย์มีความเห็นแก่ตัว เห็นแก่ได้ การด าเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคมจึงมีการกระทบกระทั่ง และ
ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืนได้ เพราะประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจความคิดเห็นที่ ดีต่อระบอบ
ประชาธิปไตย และการมีอุดมคติทางการปกครองระบอบประชาธิปไตย พระขรรค์ชัย สุวุฑฺโฒ (เจริญ
ศิลป์), (2559) 
 การตัดสินใจใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อภาคประชาชนหมู่มาก  ไม่ว่าจะเป็นการเลือกต้ังผู้แทน
ของประชาชนเข้าสู่ระบบการเมือง การตัดสินใจของฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร  หรือฝ่ายตุลาการ 
ย่อมต้องถือเอาเสียงข้างมากที่มีต่อเรื่องนั้น  ๆ (วิทยากร เชียงกูล , 2550) ความส าคัญของ
ประชาธิปไตยท้องถิ่น เริ่มเป็นสิ่งที่ถูกละเลย และถูกลดความส าคัญลงไปมากขึ้นเรื่อย ๆ การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เกิดขึ้นภายหลังการกระจายอ านาจกลับไม่ได้ท าให้ประชาธิปไตยท้องถิ่นที่ เกิดขึ้นเป็นไป
ตามหลักการปกครองตนเองอย่างแท้จริง เพราะให้ความส าคัญกับการใช้ประชาธิปไตยผ่านตัวแทน
เช่นเดียวกับประชาธิปไตยระดับชาติโดยมีการเลือกผู้แทนส าหรับท าหน้าที่การบริหาร และหน้าที่นิติ
บัญญัติในสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละระดับท าให้ประชาธิปไตยท้องถิ่นที่ เกิดขึ้นมีปัญหาไม่
ต่างจากประชาธิปไตยระดับชาติ (สถาบันพระปกเกล้า , 2562)  
 จากสภาพปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยเห็นว่า ควรศึกษา การเสริมสร้างความเข้าใจการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลพระอินทราชา อ าเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในระบอบประชาธิปไตย เพ่ือจะได้น าผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลในการ
เสริมสร้างความเข้าใจในระบอบการปกครองประชาธิปไตยของประชาชนต่อไป 
 
 

Book.indd   603 29/4/2563   21:12:18



604 การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม ปี 2563
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563

604: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการเสริมสร้างความเข้าใจการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลพระอินทราชา อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการเสริมสร้างความเข้าใจการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลพระอินทราชา อ าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  
 3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการเสริมสร้างความเข้าใจการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลพระอินทราชา  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณก าหนดการ
วิจัยเชิงส ารวจเก็บข้อมูลจากประชาชนในเขตเทศบาลต าบลพระอินทราชา อ าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ านวน 1,002 คน (เทศบาลต าบลพระอินทราชา, 2562, ออนไลน์) ค านวณขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (สุจินต์ ธรรมชาติ , 2549) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
286 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ค่าความถี่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที ค่าเอฟ และการเปรียบเทียบรายคู่โดยมี
ผลต่างนัยส าคัญน้อยที่คุณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ มีผู้ให้ข้อมูลหลัก 8 คน เก็บข้อมูลด้วยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก และวิเคราะห์ด้วยเนื้อหาเชิงพรรนณา 
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์การเสริมสร้างความเข้าใจการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลพระอินทราชา อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการเสริมสร้างความเข้าใจการเมืองการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลพระอินทราชา 
อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวม                              (n=286) 

การเสริมสร้างความเข้าใจการเมืองการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตย 

ระดับความคิดเห็น 
Χ  S.D. แปลผล 

หลักการอ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน 3.57 0.49 มาก 
หลักเสรีภาพ 3.42 0.49 มาก 
หลักความเสมอภาค  3.49 0.53 มาก 
หลักการปกครองโดยกฎหมาย  3.42 0.53 มาก 
หลักเสียงข้างมาก 3.42 0.55 มาก 

โดยรวม 3.46 0.35 มาก 

Book.indd   604 29/4/2563   21:12:20



605Proceedings 2020
Graduate Program, Department of Political Sciences, Faculty of Social Sciences, MCU April 3, 2020การประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings):605 

จากตารางท่ี 1 พบว่า  การเสริมสร้างความเข้าใจการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชา ธิ ป ไตยของประชา ช น ใน เขตเทศบา ลต า บลพระ อินทร า ชา  อ า เภอบา งปะอิ น  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (=3.46) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน คือ ด้านหลักการอ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน ด้านหลักความเสมอภาค  
ด้านหลักเสรีภาพ ด้านหลักการปกครองโดยกฎหมาย และ ด้านหลักเสียงข้างมาก ตามล าดับ 
 2. ผลการเปรียบเทียบการ เสริมสร้างความเข้าใจการ เมืองการปกครองในระบอ บ
ประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลพระอินทราชา อ าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
ตารางท่ี 2 สรุปผลการเปรียบเทียบระดับผลการเปรียบเทียบการเสริมสร้างความเข้าใจการเมืองการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลพระอินทราชา 
อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

ปัจจัยส่วนบุคคล t-test F-test Sig 
ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

เพศ 0.380  0.701  / 
อายุ  1.943 .023* /  
ระดับการศึกษา  7.256 .000* /  
รายได้ต่อเดือน  1.587 .193  / 

จากตารางท่ี 2 พบว่า ประชาชนที่มี อายุ และระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการเสริมสร้างความเข้าใจการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลพระอินทราชา อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ส่วนประชาชนท่ีมีเพศ และรายได้ต่อเดือน
ต่างกัน มีความคิดเห็นการเสริมสร้างความเข้าใจการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
ไม่แตกต่างกัน จึงปฎิเสธสมมติฐานการวิจัย 
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3. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการเสริมสร้างความเข้าใจการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลพระอินทราชา อ าเภอบางปะ
อิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ตารางท่ี 3 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะการเสริมสร้างความเข้าใจการเมืองการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลพระอินทราชา อ าเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

การเสริมสร้างความ
เข้าใจการเมืองการ
ปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย 

ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

หลักการอ านาจอธิปไตย
เป็นของปวงชน 

ประชาชนไม่รู้ถึงความเป็ น
เจ้าของอ านาจอธิปไตย 

ควรส่ง เสริมการ รับ รู้ถึงความเป็ น
เจ้าของอ านาจอธิปไตย 

หลักเสรีภาพ กา รด า เนิ น กิจ กร รมทา ง
การเมืองถูกจ ากัด 

ไ ม่ควร ต้ั ง เ ง่ื อน ไข ในกา รด า เนิ น
กิจกรรมทางการเมืองมากเกินไป 

หลักความเสมอภาค  กา รถู กกีดกันการ เข้ าร่ วม
กิจกรรมทางการเมืองเพราะ
เง่ือนไขส่วนบุคคล 

สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมทางการ
เมืองโดยไม่ถูกกีดกันเพราะเง่ือนไข
ส่วนบุคคล 

หลั กการปกครองโดย
กฎหมาย  

ประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องกับตนเอง 

ให้ความรู้เรื่องกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ
ประชาชน 

หลักเสียงข้างมาก กา รด า เนิ น กิจ กร รมทา ง
การเมืองภายใต้อิทธิพลของ
คนส่วนน้อย 

คว ร ส ร้ า ง ค วา ม เ ข้ ม แ ข็ ง ใ ห้ แ ก่
ประชาชนเสียงข้างมาก 

จากตารางท่ี 3 พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม ได้เสนอแนะการเสริมสร้างความเข้าใจ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ดังนี้ 

ด้านหลักการอ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน คือ ควรส่งเสริมการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของ
อ านาจอธิปไตย 

ด้านหลักเสรีภาพ คือ ไม่ควรต้ังเง่ือนไขในการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองมากเกินไป 
ด้านหลักความเสมอภาค คือ สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองโดยไม่ถูกกีดกัน

เพราะเง่ือนไขส่วนบุคคล 
ด้านหลักการปกครองโดยกฎหมาย คือ ให้ความรู้เรื่องกฎหมายที่เก่ียวข้องกับประชาชน 
ด้านหลักเสียงข้างมาก คือ ควรสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชนเสียงข้างมาก 
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อภิปรายผลการวิจัย 
จากการวิจัยเรื่อง “การเสริมสร้างความเข้าใจการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลพระอินทราชา  อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ” 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถอภิปรายเป็นรายด้านได้ดังนี้ 
1. ด้านหลักการอ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน พบว่า อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า 

ความเข้าใจการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนต้องส่งเส ริมการรับรู้ถึงความ
เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรภิรมณ์ ศรีทองค า , (2558) ได้วิจัยเรื่อง 
“ทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชนในต าบลบ้านช้าง อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัด
สุพรรณบุรี” พบว่า ด้านหลักการอ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน อยู่ในระดับมาก  

2. ด้านหลักเสรีภาพ พบว่า อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า ไม่ควรต้ังเง่ือนไขในการด าเนิน
กิจกรรมทางการเมืองมากเกินไป ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาณรงค์ศักด์ิ วิชิรัมย์, (2015) 
ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมทางการเมืองการปกครองของไ ทยใน
ระบอบประชาธิปไตยของประชาชน จังหวัดชลบุรี” พบว่า ด้านหลักเสรีภาพ อยู่ในระดับมาก 

3. ด้านหลักความเสมอภาค พบว่า อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า ประชาชนต้องการ
สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองโดยไม่ถูกกีดกันเพราะเง่ือนไขส่วนบุคคล ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พระมหาณรงค์ศักด์ิ วิชิรัมย์, (2015) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาความรู้ความเข้าใจและ
พฤติกรรมทางการเมืองการปกครองของไทยในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน จังหวัดชลบุรี ” 
พบว่า ด้านหลักความเสมอภาค อยู่ในระดับมาก 

4. ด้านหลักการปกครองโดยกฎหมาย พบว่า อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า  ให้ความรู้ เรื่อง
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับประชาชน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุหงา ทาระพันธ์, (2550) ได้วิจัยเรื่อง 
“ความเข้าใจเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 : ศึกษาเฉพาะกรณี
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร ปีการศึกษา 2549” พบว่า ด้านหลักการปกครอง
โดยกฎหมาย อยู่ในระดับมาก 

5. ด้านหลักเสียงข้างมาก พบว่า อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า  ควรสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ประชาชนเสียงข้างมาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ จรูญ แดนนาเลิศ, (2554)  ได้วิจัยเรื่อง 
“พฤติกรรมทางการเมืองของกลุ่มคนอีสานในต าบลอ่างทอง อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา ” พบว่า 
ด้านหลักเสียงข้างมาก อยู่ในระดับมาก 

2. ผลการเปรียบเทียบการ เสริมสร้างความเข้าใจการ เมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลพระอินทราชา อ าเภอบางปะอิน สามารถ
อภิปรายได้ ดังนี้ 

1. ประชาชนที่มีเพศต่างกัน การเสริมสร้างความเข้าใจการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิ ปไตยของประชา ชนในเขตเทศบาลต าบลพระอินทราชา อ าเภอบางปะอิน  จังหวั ด
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พระนครศรีอยุธยา โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย อภิปรายได้ว่าประชาชนทุก
เพศทุกวัยมีความเข้าใจการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย พระ
ขรรค์ชัย สุวุฑฺโฒ (เจริญศิลป์), (2559) ได้ศึกษา  “การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยที่มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามทัศนคติของประชาชนในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ” พบว่า 
ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีทัศนคติไม่แตกต่างกัน  

2. ประชาชนที่มีอายุต่างกัน การเสริมสร้างความเข้าใจการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิ ปไตยของประชา ชนในเขตเทศบาลต าบลพระอินทราชา อ าเภอบางปะอิน  จังหวั ด
พระนครศรีอยุธยา โดยรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย  อภิปรายได้ว่า ประชาชนที่มี
อายุต่างกันมีความเข้าใจการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัย พรอนงค์ เพ็ชรรัตน์, (2551) ได้ศึกษา “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของพนักงานเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี” พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีทัศนคติในทาง
ทิศทางเดียวกันมีความคิดเห็นแตกต่างกันมีนัยส าคัญที่ 0.05 

3 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน การเสริมสร้างความเข้าใจการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลพระอินทราชา อ าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย อภิปรายได้ว่า ประชาชนที่มี
ระดับการศึกษาต่างกันมีความเข้าใจการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยต่างกัน ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัย ชุติเดช สุวรรณมณี, (2558) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยของประชาชนอ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม” พบว่า ประชาชนท่ีมีระดับ
การศึกษาต่างกัน มีทัศนคติในทางทิศทางเดียวกันมีความคิดเห็นแตกต่างกันมีนัยส าคัญที่ 0.05  

4. ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน การเสริมสร้างความเข้าใจการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลพระอินทราชา อ าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย อภิปรายได้ว่าประชาชนที่มี
รายได้ต่อเดือนมีความเข้าใจการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย 
พระขรรค์ชัย สุวุฑฺโฒ (เจริญศิลป์), (2559) ได้ ศึกษา  “การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยที่มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามทัศนคติของประชาชนในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ” พบว่า 
ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีทัศนคติไม่แตกต่างกัน 
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องค์ความรู้ 
1) องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 
ผู้วิจัยน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 

จากองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ในการเสริมสร้างความเข้าใจการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลพระอินทราชา อ าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 

ด้านหลักการอ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน พบว่า การเสริมสร้างความเข้าใจการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เก่ียวกับอ านาจ ความรู้และความเข้าใจการอยู่ในสังคม 

ด้านหลักเสรีภาพ พบว่า การเสริมสร้างความเข้าใจการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ท าให้ประชาชนยอมรับการอยู่ร่วมกันในสังคมทุกคนมีเสรีภาพเท่าเทียมกันในการ
แสดงออก 

การเสริมสร้างความเข้าใจการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลพระ

อินทราชา อ าเภอบางปะอิน  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

ด้านหลักการอ านาจ
อธิปไตยเป็นของปวงชน 

- อ านาจอธิปไตยเป็นของ 
 ประชาชน 
- เสริมสร้างและพัฒนา 
 หลักอธิปไตย 
 

ด้านหลักเสรีภาพ 
- มีอิสระในการแสดง 
 ความเห็น 
- จั ด กิจ กร รมรณร ง ค์
ออกไปใช้สิทธิเลือกต้ัง 

ด้านหลักความ 
เสมอภาค 

- คุ้มครองเสียงข้างน้อย 

- ยอมรับมติเสียงข้าง 

 มาก  
 

ด้านหลักการปกครองโดยกฎหมาย 
- ใช้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชน 

- กฎหมายต้องเสมอภาคกับทุกคน 

ด้านหลักเสียงข้างมาก 
- ต้องเกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งหมด 
- ต้องเคารพเสียงข้างน้อย 
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ด้านหลักความเสมอภาค พบว่า การเสริมสร้างความเข้าใจการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ประชาชนทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันและการบังคับใช้ ภายใต้กฎหมายเดียวกัน และ
ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน 

ด้านหลักการปกครองโดยกฎหมายหรือหลักนิติธรรม  พบว่า การเสริมสร้างความเข้าใจ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ต้องการเคารพเสียงส่วนน้อย โดยการใช้หลักกฎหมาย
ต้องใช้ให้เกิดความเป็นธรรม 

ด้านหลักเสียงข้างมาก พบว่า การเสริมสร้างความเข้าใจการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ท าให้ประชาชนรู้และเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเอง 

2) องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 
 

 
 

ภาพที่ 2 องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 
จากองค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์ อธิบายได้ว่า การเสริมสร้างความเข้าใจการเมืองการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย คือ การให้ความรู้ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ได้แก่ 
ให้ประชาชนรู้และเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเอง เคารพเสียงส่วนน้อย โดยการใช้หลักกฎหมายต้อง
ใช้ให้เกิดความเป็นธรรม และทุกคนมีเสรีภาพเท่าเทียมกันในการแสดงออก  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
1) มีนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้าใจการเมืองการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน  
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2) มีนโยบายจัดต้ังหน่วยงานการเพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยของประชาชน  

3) มีนโยบายให้ความรู้ในการเมืองการปกครอง  
2. ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติการ  
1) จัดท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้าใจการเมืองการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน  
2) ต้ังหน่วยงานด าเนินงานเพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชน  
3) ต้ังศูนย์อบรมให้ความรู้เก่ียวกับการเมืองการปกครอง 
3. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปวิจัยครั้งต่อไป    
1) ควรมีการศึกษาวิจัย การเสริมสร้างความเข้าใจการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
2) ควรมีการศึกษาการวิจัยเรื่องเสริมสร้างความเข้าใจการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชนในระดับประเทศไทย 
3) ควรมีการศึกษาวิจัย การเสริมสร้างความเข้าใจการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชนบูรณาการกับหลักธรรมพระพุทธศาสนา 
4) ควรมีการศึกษาวิจัย นโยบายที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างความเข้าใจการเมืองการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน 
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คุณลักษณะผู้น าทางการเมืองท้องถ่ินท่ีพึงประสงค์ตามหลักสัปปุริสธรรม 
ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี* 

DESIRABLE LOCAL POLITICAL LEADERS CHARACTERISTICS LOCAL POLITICIANS' IN 
LINE WITH SAPPURISADHAMMA OF PEOPLE AT MUANGSAENSUK MUNICIPALITY, 

CHONBURI PROVINCE 
นนท์ชนันท์กรณ์ ฝ่ายเทศ 

Nontchanankorn Faithet 
E-mail: phithak25@gmail.com 

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณลักษณะผู้น าทางการเมืองท้องถิ่น เปรียบเทียบความคิดเห็น 
และศึกษาปัญหา ข้อเสนอแนะที่มีต่อคุณลักษณะผู้น าทางการเมืองท้องถิ่นที่ พึงประสง ค์ตามหลักสัปปุริสธรรม 
เป็นการวิจัยเป็นแบบผสานวิธี พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อคุณลัก ษณะผู้น าทางการเมืองท้องถิ่นที่ พึง
ประสงค์โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เม่ือเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล พบว่ามีความคิดเห็นแตกต่าง กันอย่าง มี
นัยส าคัญ ปัญหา อุปสรรค คือ บุคลิกภาพของผู้น าเข้าถึงได้ยาก ไม่สื่อสารปัญหาอย่างตรงไปตรงมา  และขาดการ
ประสานงานกับชุมชน ดังนั้น ควรปรับปรุงบุคลิกภาพของผู้น าทางการเมือง ให้เข้าถึง ไ ด้ง่ายสื่อสารอย่าง
ตรงไปตรงมาและประสานงานกับชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 
ค าส าคัญ : คุณลักษณะผู้น า; การเมืองท้องถิ่น; สัปปุริสธรรม 
Abstract 
 This research article was to study local political leaders characteristics, to Compare 
the people’s opinions, to Study problem, obstacles and suggestions for the Local Politicians’ 
Desirable Leadership Characteristics in line with Sappurisadhamma Methodology was the 
mixed methods: Findings were as follows People's opinions Desirable local political leaders 
characteristics Local Politicians' was at high level. Compare Personal factors finding were 
different opinions at statistically significant, Problems obstacles were that don't set the goals 
and operation guideline in the same direction, Local Politicians’ Leadership personality is hard 
to communicate with, Don't communicate problems directly and clearly and lack of 
communities coordination. Recommendations and operation guideline in the same direction, 
Improvement Local Politicians’ Leadership personality to communicate with easier, 
improvement for communicate problems directly and clearly and make official contact easier, 
must plan for activities to promote harmony in communities.  
Keywords: Leadership Characteristics; Local Politics; Sappurisadhamma 
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614: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

บทน า 
การปกครองท้องถิ่นคือการปกครองที่รัฐกลางหรือส่วนกลางได้กระจายอ านาจไปให้หน่วย

การปกครองท้องถิ่น ซ่ึงเป็นองค์กรที่มีสิทธิตามกฎหมาย มีพ้ืนที่ และประชากรเป็นของ ตนเอง  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณ์
ของการปกครองในระบบประชาธิปไตย (วุฒิสาร ตันไชย, 2548) การปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นพ้ืนที่
ทางการเมืองที่เหมาะสมที่สุดส าหรับการฝึกฝนให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในกิจการบ้านเมืองที่
สามารถพัฒนาต่อไปเป็นพลเมืองที่แข็งขันของประเทศชาติได้ (เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2552)  อีกทั้ง
การปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นการฝึกฝนความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยเพราะการเมือง
ท้องถิ่นนั้นมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะ มีทั้งที่อยู่ในภาคการเมือง
คือผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นภาคราชการส่วนท้องถิ่น คือพนักงานและหน่วยปฏิบัติการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาสังคมเช่นผู้น าชุมชนหรือบุคคลที่ได้รับการเคารพยกย่อง
จากสมาชิกชุมชน (อุดม ทุมโฆษิต, 2539) 

ส่วนที่เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุด คือ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ ผู้น าทาง
การเมือง ซ่ึงท าหน้าที่บริหารงานในส่วนงานท้องถิ่นต่าง ๆ (ประทาน คงฤทธิศึกษากร, 253 5) เพราะ
ถือเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนกระบวนการต่าง ๆ ให้ด าเนินต่อไปได้ โดยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ดังนั้นผู้น าท้องถิ่นควรจะต้องมีคุณสมบัติ คุณลักษณะ และภาวะผู้น าที่ ดีที่พึงประสงค์เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการบริหารและพัฒนาท้องถิ่นนั้น ๆ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  

ด้วยปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาจึงท าการศึกษาในส่วนของคุณลักษณะผู้น าทางการเมือง
ท้อ งถิ่ น ที่พึ งปร ะสง ค์ เป็ น ส า คัญ  เ พ่ือ ศึกษา ว่า ผู้ น า ทา งกา ร เมืองท้ อ งถิ่ น ที่ ดีที่ เหมา ะสม  
ควรจะต้องประกอบไปด้วยหลักข้อใดบ้างมีความสามารถทางใดบ้าง เม่ือพิจารณาหลักธรรมขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในหัวข้อที่เก่ียวกับคุณลักษณะผู้น าที่พึงประสงค์ จึงเลือกสัปปุริสธรรม 
คือ ธรรมของสัตบุรุษ ซ่ึงเป็นคุณสมบัติของคนดี หรือธรรมของผู้ได้รับการฝึกฝนมาแล้ว เพ่ือศึกษา
ความคิดเห็นของประชาชนว่ามีความต้องการผู้น าท้องถิ่นที่มีคุณลักษณะด้านใดบ้าง เ พ่ือเป็นตัวชี้วัด
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้น าทางการเมืองท้องถิ่นในเทศบาลเมืองแสนสุข อ าเภอเมือง ต าบล
แสนสุข จังหวัดชลบุรี ที่สอดคล้องกับหลักสัปปุริสธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า  
(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2554) เนื่องด้วยผู้น าที่มีคุณธรรมประจ า ใจ คือผู้น าที่ เหมาะสม
แก่การมอบอ านาจในการบริหารกิจการบ้านเมืองแทนประชาชนทั้งหลาย ซ่ึงเป็นไปตามหลัก
ประชาธิปไตยอันทรงมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข เพ่ือประโยชน์ในการคัดสรรผู้น าทาง
การเมืองท้องถิ่นที่พึงประสงค์ในอนาคตภายภาคหน้าต่อไป (สมเด็จพระอริยวงศาคต าณ สมเด็จ
พระสังฆราช (อุฏฐายี), 2509) 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะผู้น าทางการเมืองท้องถิ่นที่พึงประสงค์ตามหลักสัปปุริสธรรม ของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะผู้น าทางการเมืองท้องถิ่นที่พึงประสงค์
ตามหลักสัปปุริสธรรมของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี โดยจ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล 

 3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ที่ มีต่อคุณลักษณะผู้น าทางการเมือง
ท้องถิ่นที่พึงประสงค์ตามหลักสัปปุริสธรรมของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  ก าหนดการวิจัย
เชิงส ารวจ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ที่ มีคุณสมบัติเป็นผู้ มีสิทธิเลือกต้ัง 
จ านวน 36,230 คน (เทศบาลเมืองแสนสุข, 2562) ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทา
โร่ ยามาเน่ (อ้างใน สุรพล สุยะพรหม, 2553)  ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 396 คน  เก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม โดยมีค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ 0.976 และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดย
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที ค่าเอฟ และการเปรียบเทียบรายคู่โดยมทีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด ผสาน
กับการวิจัยเชิงคุณภาพ มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 8 รูปหรือคน เลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญแบบเจาะจง 
และวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
 
ผลการวิจัย 

 1. คุณลักษณะผู้น าทางการเมืองท้องถ่ินท่ีพึงประสงค์ตามหลักสัปปุริสธรรมของ
ประชาชน  
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อคุณลักษณะผู้น าทางการเมือง

ท้องถิ่นที่พึงประสงค์ ตามหลักสัปปุริสธรรม ของประชาชนในเขตเทศบาล เมืองแสนสุข 
จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวม                                                    (n = 396) 

โดยภาพรวม ระดับความคิดเห็น 
X̅ S.D. การแปลผล 

1. ด้านการบริหารงาน 4.29 0.32 มาก 
2. ด้านบุคลิกภาพ 4.16 0.35 มาก 
3. ด้านการส่ือสาร 4.08 0.40 มาก 
4. ด้านการประสานงานชุมชน 4.01 0.42 มาก 
ภาพรวมท้ัง 4 ด้าน 4.13 0.30 มาก 
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หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563616: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 

 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า ความคิดเห็นต่อคุณลักษณะผู้น าทางการเมืองท้องถิ่นที่พึงประสงค์ 
ตามหลักสัปปุริสธรรม ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (X̅ = 4.13, S.D. = 030) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ 
ด้านการบริหารงาน ด้านบุคลิกภาพ ด้านการสื่อสาร และด้านการประสานงานชุมชน ตามล าดับ  

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อคุณลักษณะผู้น าทางการเมืองท้องถ่ินท่ีพึง
ประสงค์ตามหลักสัปปุริสธรรมของประชาชน โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  

 
ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล ค่า t ค่า F Sig. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

เพศ -2.30 - 0.77 - √ 
อายุ - 9.29 0.00* √ - 
ระดับการศึกษา - 7.84 0.00* √ - 
อาชีพ - 5.64 0.00* √ - 
รายได้ต่อเดือน - 3.57 0.00* √ - 
 จากตารางท่ี 2 พบว่า ประชาชนที่มีเพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะผู้น าทาง
การเมืองท้องถิ่นที่พึงประสงค์ ตามหลักสัปปุริสธรรมในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี โดย
ภาพรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

 ส่วนประชาชนที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อคุณลักษณะผู้น าทางการเมืองท้องถิ่นที่พึงประสงค์ ตามหลักสัปปุริสธรรม ในเขตเทศบาลเมืองแสน
สุข จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน โดยภาพรวม และรายด้าน มีค่านัยส าคัญทางสถิติน้อยแตกต่างกันอย่ าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
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3. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะท่ีมีต่อคุณลักษณะผู้น าทางการเมืองท้องถ่ินท่ีพึง
ประสงค์ตามหลักสัปปุริสธรรมของประชาชน  
ตารางท่ี 3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่มีต่อคุณลักษณะผู้น าทางการเมืองท้องถิ่นที่พึง
 ประสงค์ตามหลักสัปปุริสธรรมของประชาชน 
คุณลักษณะผู้น าทางการเมือง

ท้องถ่ินท่ีพึงประสงค์ ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ด้านการบริหารงาน กา รก า หนดเ ป้ า หมา ยและ
แนวทางปฏิบัติงานไม่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน  

ต้องก าหนดเป้ าหมายและแนว
ทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน มีความยืดหยุ่น 

ด้านบุคลิกภาพ คลิกภาพของผู้น าทางการเมือง
เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ ย า ก  ไ ม่ ค่ อ ย
กระตือรือร้นกับการท างาน 

ปรั บปรุ งบุ คลิ กภา พให้ เป็ น ผู้
เ ข้ า ถึ ง ง่ า ย  และเ ป็ น มิตร ต่ อ
ประชาชน เป็นคนต่ืนตัวอยู่เสมอ 

ด้านการส่ือสาร ไ ม่ สื่ อ ส า ร ปั ญ ห า อ ย่ า ง
ตรงไปตรงมา มีการสื่อสารทาง
เดียว ขาดการมีส่วนร่วม 

ต้ อ ง สื่ อ ส า ร ปั ญ ห า อ ย่ า ง
ตรง ไปตรงมา และพัฒนา กา ร
สื่อสารให้มีการปฏิสัมพันธ์กันใน
ทุกๆ ด้านมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ร่วมกัน 

ด้านการประสานงานชุมชน ขาดการประสานงานกับชุมชน 
เพ่ือรับทราบปัญหาที่แท้จริง 

คว ร ปรั บ ปรุ ง น โย บ า ย แ ล ะ
รับทราบข้อมูลปัญหาที่แท้จริ ง
ของประชาชน และเปิดโอกาสให้
ป ร ะช า ช น ไ ด้ เ รี ย กร้ อ ง สิ่ ง ที่
ต้องการ 

จากตารางท่ี 3 พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามต้องการผู้น าทางการเมืองท้องถิ่นในเขต
เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ที่มีคุณลักษณะ ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 

ด้านการบริหารงาน คือ ผู้น าทางการเมืองท้องถิ่นต้องเป็นผู้สามารถก าหนดเป้าหมายและ
แนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้ทั้งองค์กร และชุมชน มีความยืดหยุ่นในการ
บริหารงาน 

ด้านบุคลิกภาพ คือ ผู้น าทางการเมืองท้องถิ่นต้องเป็นผู้ เข้าถึงง่าย เป็นมิตรต่อประชาชน 
และเป็นคนที่ต่ืนตัวอยู่เสมอพร้อมท างานเพ่ือประชาชน 

ด้านการส่ือสาร คือ ผู้น าทางการเมืองท้องถิ่นต้องสื่อสารปัญหาอย่างตรงไปตรงมา และ
พัฒนาการสื่อสารให้มีการปฏิสัมพันธ์กันในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านองค์กร ด้านประชาชน เพ่ือให้ภาค
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกันกับทางภาครัฐด้วย 
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ด้านการประสานงานชุมชน  คือ ผู้น าทางการเมืองท้องถิ่นต้องเป็นผู้สามารถปรับปรุง
นโยบายและรับทราบข้อมูลปัญหาที่แท้จริงของประชาชน เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียกร้องสิ่งที่ 
ต้องการ เพ่ือวางแนวทางในการแก้ไขปัญหา และทราบว่าการติดต่อประสานงานควรเข้าหาและเข้าถึง
ผู้ใดในชุมชนนั้นๆ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 คุณลักษณะผู้น าทางการเมืองท้องถิ่นที่พึงประสงค์ตามหลักสัปปุริสธรรมของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี  โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญและน่าสนใจและน ามา
อภิปรายดังนี้ 

 1. คุณลักษณะผู้น าทางการเมืองท้องถ่ินท่ีพึงประสงค์ตามหลักสัปปุริสธรรมของ
ประชาชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการบริหารงาน ด้าน
บุคลิกภาพ ด้านการประสานงานชุมชน อยู่ในระดับมากทุกด้าน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมบัติ 
บุญเลี้ยง และคณะ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง "ลักษณะภาวะของผู้น าที่ ดีในการบริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น" พบว่า ลักษณะภาวะผู้น าที่ดี จะต้องประกอบไปด้วย 1) ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ 2) ต้อง
มีบุคลิกภาพที่ดี3) มีความมุ่งม่ันในการท างานและอดทน 4) มีคุณธรรมจริยธรรม 5) มีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน 6)มีมนุษยสัมพันธ์ในการท างานที่ดี 7) มีความคิดริเริ่มและเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 8) มี
ความสามารถในการสื่อสาร 9) ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชา 10) มีความสามารถใน
การสร้างแรงจูงใจ และ 11) ผู้บริหารต้องรู้จักใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พระครูวีรกิจโสภณ (2559) ได้วิจัยเรื่อง "ภาวะผู้น าของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ในเขตอ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช" พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นที่ มีต่อภาวะผู้น า 
โดยรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน กล่าวคือ 
ด้านวิสัยทัศน์ ด้านการบริหาร และด้านการมีมนุษยสัมพันธ์  

 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อคุณลักษณะผู้น าทางการเมืองท้องถ่ินท่ีพึง
ประสงค์ตามหลักสัปปุริสธรรมของประชาชน พบว่า ประชาชนที่มี อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะผู้น าทางการเมืองท้องถิ่นที่พึงประสงค์ตาม
หลักสัปปุริสธรรม โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญตามสมมติฐานที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐานที่ต้ังไว้ ส่วนประชาชนที่มีเพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน  ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ชนิดาภา งามตระกูลชล (2558) ได้ศึกษาเรื่อง "ภาวะผู้น าทางการเมืองของนักการเมือ ง
ท้องถิ่นในเมืองพัทยา : ศึกษาเฉพาะกรณีประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ" พบว่า ประชาชน
ที่มีอายุ การศึกษา และอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าทางการเมือง โดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนประชาชนที่มีเพศต่างกัน โดยรวมไม่แตกต่างกัน และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อามาลนีา มะสาเมาะ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง "คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา " พบว่า ประชาชนที่มีอายุ 
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ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และระยะเวลาที่อาศัยต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่ พึง
ประสงค์ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
องค์ความรู้ 
 1) องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย ผู้วิจัยน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
 จากองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย คุณลักษณะผู้น าทางการเมืองท้องถิ่นที่พึงประสงค์ตาม
หลักสัปปุริสธรรม ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี มีดังนี้ 
  ด้านการบริหารงาน ผู้น าทางการเมืองท้องถิ่นที่พึงประสงค์ ต้องเป็นผู้ที่ มีหลักการ มีเหตุผล
ในการบริหารงาน มีความสามารถบริหารงบประมาณ ใช้อ านาจหน้าที่อย่างชอบธรรม เป็นที่ พ่ึงของ
ประชาชน และใช้หลักธรรมน าจิตใจมองโลกตามธรรม 
  ด้านบุคลิกภาพ ผู้น าทางการเมืองท้องถิ่นที่พึงประสงค์ ต้องเป็นผู้ที่ มีการควบคุมการ
แสดงออกทางอารมณ์ มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี ขยันปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้มีบุคลิกเข้าถึงง่าย นอบน้อมถ่อม
ตน มีการวางตัวให้น่าเชื่อถือ เหมาะสม และต่ืนตัวพร้อมท างานอยู่เสมอ 
 ด้านการส่ือสาร ผู้น าทางการเมืองท้องถิ่นที่พึงปร ะสงค์ ต้องเป็นผู้ ที่สื่อสารแต่สิ่งที่ มี
ประโยชน์ รู้จักหน้าที่ของตนเอง มีการสื่อสารปัญหาอย่างตรงไปตรงมา  มีความรู้ในสิ่งที่ก าลังจะ
สื่อสาร และต้องมีวาทะศิลป์ในการสื่อสาร 
  ด้านการประสานงานชุมชน ผู้น าทางการเมืองท้องถิ่นที่พึงประสงค์ ต้องเป็นผู้รู้หน้าที่ของ
ตนต่อชุมชน รู้จักบุคคลในชุมชน มีอัธยาศัยที่ดีต่อชุมชน รู้ประมาณในการประสานงาน มีการแก้ไข

คุณลักษณะผู้น าทาง
การเมืองท้องถ่ิน 
ท่ีพึงประสงค ์

ตามหลักสัปปุริสธรรม 
ของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองแสนสุข 

จังหวัดชลบุรี 

1. ด้านการบริหารงาน 
-  มีหลักการ มีเหตุผลในการบริหารงาน 
-  มีความสามารถบริหารงบประมาณ 
-  ใช้อ านาจหน้าท่ีอย่างชอบธรรม 
-  เป็นท่ีพ่ึงของประชาชน 
-  ใช้หลักธรรมน าจิตใจมองโลกตามธรรม 

2. ด้านบุคลิกภาพ 
-  มีการควบคุมการแสดงออกทางอารมณ์ 
- มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี ขยันปฏิบัติหน้าท่ี 
-  เป็นผู้มีบุคลิกเข้าถึงง่าย นอบน้อมถ่อมตน 
-  มีการวางตัวให้น่าเช่ือถือ เหมาะสม  
-  ต่ืนตัวพร้อมท างานอยู่เสมอ 
 

3. ด้านการส่ือสาร  
- ส่ือสารแต่ส่ิงท่ีมีประโยชน์ 
- เป็นผู้รู้จักหน้าท่ีของตนเอง 
- มีการส่ือสารปัญหาอย่างตรงไปตรงมา 
-  มีความรู้ในส่ิงท่ีก าลังจะส่ือสาร 
-  มีวาทะศิลป์ในการส่ือสาร 
 

4. ด้านการประสานงานชุมชน 
-  เป็นผู้รู้หน้าท่ีของตนต่อชุมชน 
- เป็นผู้รู้จักบุคคลในชุมชน มีอัธยาศัยท่ีดี 
- เป็นผู้รู้ประมาณในการประสานงาน 
- มีการแก้ไขปัญหาของประชาชนได้ 
- มีการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับชุมชน 
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ปัญหาของประชาชนได้ และจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับชุมชนตามประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละ
ชุมชน 
 2) องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 
 จากองค์ความรู้ที่สังเคราะห์ อธิบายได้ว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้น าทางการเมือง

ท้องถิ่น คือ เป็นผู้น าทางการเมืองที่มีคุณลักษณะตามหลักสัปปุริสธรรม ได้แก่ เป็นผู้ มีเหตุผล เป็นผู้รู้
ผลท่ีจะเกิดขึ้น เป็นผู้รู้จักตนเองและหน้าที่ รู้จักการบริหารงบประมาณ รู้จักกาลเทศะ รู้จักบุคคลใน
ชุมชน และรู้จักการประสานงานชุมชน 
 
ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
 1) ควรมีนโยบายเพ่ิมศักยภาพและฝึกอบรมผู้น าทางการเมืองท้องถิ่นอย่างสม่ าเสมอ 
 2) ควรมีนโยบายจัดโครงการปฏิบัติธรรมประจ าปีเพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางจิตใจและอารมณ์ 

ควบคู่ศักยภาพการบริหารงาน  
 3) ควรมีนโยบายให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ท างานร่วมกันกับผู้น าทางการเมืองท้องถิ่นเพ่ือ

ช่วยเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่น และชุมชน 
 2. ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติการ  

คุณลักษณะผู้น าทางการเมือง
ท้องถิ่นที่พึงประสงค์ 
ตามหลักสัปปุริสธรรม 

รู้จักการ
ประสานงาน

ชุมชน 

รู้จักบุคคลใน
ชุมชน 

เป็นผู้มี
เหตุผล 

เป็นผู้รู้ผลท่ี
จะเกิดขึ้น 

รู้จักตนเอง
และหน้าท่ี 

รู้จักการ
บริหาร

งบประมาณ รู้จัก
กาลเทศะ 
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 1) ควรจัดท าโครงการเพ่ิมศักยภาพและฝึกอบรมผู้น าทางการเมืองอย่างสม่ าเสมอ 
 2) ควรจัดท าโครงการปฏิบัติธรรมประจ าปีเพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางจิตใจและอารมณ์ ควบคู่

ศักยภาพการบริหารงาน 
 3) ควรจัดท าโครงการบูรณาการร่วมกันระหว่างประชาชนในท้องถิ่นและผู้น าทางการ

เมืองเพ่ือช่วยเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่น และชุมชน 
 3. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปวิจัยครั้งต่อไป    
 1) ควรท าวิจัยเรื่อง คุณลักษณะนักการเมืองที่ประสบความส าเร็จในราชอาณาจักรไทย 
 2) ควรท าวิจัยเรื่อง บทบาทของผู้น าชุมชน ในการสนับสนุนโครงการ "หมู่บ้านศีล 5" ใน

เขตการปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในราชอาณาจักรไทย 
 3) ควรท าวิจัยเรื่อง บทบาทของผู้น าชุมชนในการส่งเสริมประชาธิปไตยในเขตการ

ปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย  
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พฤติกรรมทางการเมืองในการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังท่ัวไป ปี พ.ศ. 2562 ใน
ต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา* 

POLITICAL BEHAVIOR IN VOTING IN THE 2019 GENERAL ELECTION 
AT TACHANG SUB-DISTRICT, CHALERM PHRAGRIAT DISTRICT, 

NAKHON RACHASIMA PROVINCE 
ณัฐกาญจน์ เข็มนาค  

Natthakan Khemnak 
E-mail: nattakan9777@gmail.com 

บทคัดย่อ  
บทความวิจัยนี้เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมทางการเมืองในการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ัง

ทั่วไป เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนและเพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะ
ต่อการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังทั่วไป ปี พ.ศ. 2562 ในต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครราชสีมา เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี พบว่า พฤติกรรมทางการเมืองในการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกต้ังทั่วไป โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีพฤติกรรมทาง
การเมืองไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ปัญหา อุปสรรค คือ ประชาชนยังไม่เข้าใจถึง
สิทธิหน้าที่ในการเลือกต้ัง ข่าวทางการเมืองท าให้เกิดความเครียด คนส่วนใหญ่จะไม่เข้าสมาชิกกลุ่ม
พรรคการเมือง ดังนั้น ควรให้ความรู้แก่ประชาชนถึงความส าคัญของการเลือกต้ัง และการติดตามข่าว
ก่อนตัดสินใจหรือเผยแพร่ออกไปต่อๆ กัน  
ค าส าคัญ: พฤติกรรมทางการเมือง; การออกเสียง; การลงคะแนนเลือกต้ัง  
 
Abstract 

This research article was to study the level of people’s Political Behavior 
in Voting in the 2019 General Election, to compare their Political Behavior, classified 
by personal data and to study problems and recommendations for development of 
Political Behavior. Using mixed research method, finding were as the follow the level 
of people’s Political Behavior in Voting in the 2019 General Election was at high 
level. Different were not found to be related of different rejecting the Political 
Behavior research hypothesis. Problems and obstacles were that some legitimate 
voters did not get interest in general election, election does not improve their 
conditions of living. They voted just for the sake of voting.  
Keywords: Political Behavior; Voting; General Election  
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 บทน า  
การเลือกต้ัง ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญต้องการเปลี่ยนการเมืองของนักการเมืองให้เป็น

ของพลเมือง โดยการ เพ่ิมสิทธิเสรีภาพให้พล เมืองและปรับประชาธิ ปไตยแบบมีผู้ แทนให้เป็ น
ประชาธิปไตยโดยมีส่วนร่วมของพลเมือง โดยการเลือกต้ัง  

การเลือกต้ังที่เสรีและยุติธรรมจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ ก าหนดรูปแบบของ
รัฐบาล และทิศทางนโยบายในอนาคตของรัฐบาล การยึดถือเสียงข้างมากเป็น  เกณฑ์ในการเลือกต้ัง 
เป็นวิธีการในการจัดต้ังรัฐบาล และเป็นหลักในการตัดสิน ประเด็นสาธารณะต่างๆ แต่ไม่ใช่เป็นเหตุผล
ของการกีดกันเสียงข้างน้อย ไม่ว่าจะเป็นเพราะชาติพันธุ์ความเชื่อทางศาสนา ที่ ต้ังทางภูมิศาสตร์
ระดับ รายได้ รัฐบาลหรือเสียงส่วนใหญ่ ที่มาจากการเลือกต้ังหรือการแต่งต้ัง ก็ตามไม่สามารถลิดรอน
สิทธิดังกล่าวได้ (จิรพันธุ์ วิสูตรศักด์ิ, 2547)  

จากปัญหาคนไทยส่วนใหญ่ไม่เปลี่ยนพฤติกรรม การเมืองไทยก็จะยังเป็นไปแบบเดิม ๆ  การ
พัฒนาการเมืองไทยมีข้อถกเถียงกันมาตลอดระหว่างระบบ โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญกับคน  จากทฤษฎี
ความส านึกเชิงเหตุผลเน้นที่ปฏิกิริยาของความส านึก ตรึกตรองของผู้ไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ังที่ มีต่อ
นโยบายของพรรคการเมืองต่างๆ (สยามรัฐออนไลน์, [ออนไลน์)  

ดังนั้น จากปัญหาพฤติกรรมการใช้สิทธิออกเสียง และจากความส าคัญของการเลือกต้ัง  ซ่ึง
เป็นหน้าที่ของทุกคนที่อยู่ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย จึงเป็นสาเหตุให้ผู้วิจัยสนใจ
ศึกษาพฤติกรรมออกเสียงเลือกต้ัง เพ่ือแก้ปัญหาให้ประชาชนเห็นความส าคัญของการไปใช้สิทธิ
เลือกต้ัง 

  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมทางการเมืองในการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังทั่วไป ปี พ.ศ. 2562 
ในต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

2. เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมทางการเมืองในการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังทั่วไป ปี พ.ศ. 
2562 ในต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  

3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อพฤติกรรมทางการเมืองในการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกต้ังทั่วไป ปี พ.ศ. 2562 ในต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา   
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

กลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ประชาชนในในต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 3 ,198 คน (งานทะเบียนราษฎร์ต าบลท่าช้าง, 2562) โดยมี
ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 356 คน จากการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ 
(สุรินทร์ นิยมา งกูร, 2560, น. 181) เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลจา ก
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แบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีผู้ให้
ข้อมูลส าคัญจ านวน 8 คน เลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญแบบเจาะจง และวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 

 
ผลการวิจัย 

1. จากการวิจัยพฤติกรรมทางการเมอืงของประชาชนในการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ัง
ท่ัวไป ปี พ.ศ. 2562 ในต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา  
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมทางการเมือง

ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังทั่วไป ปี พ.ศ. 2562 ในต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดนครราชสีมา โดยรวม                                              

(n=-356) 
พฤติกรรมทางการเมืองในการออกเสียงลงคะแนน
เลือกต้ังท่ัวไป ปี พ.ศ. 2562 

ระดับพฤติกรรม 
x̅ S.D. การแปลผล 

1. ด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง 3.49 0.87 ปานกลาง 
2. ด้านการไปใช้สิทธ์ิเลือกต้ัง  3.59 0.57 มาก 
3. ด้านการเป็นสมาชิกกลุ่ม/สมาคม องค์กรทาง

การเมือง  
 

3.78 
 

0.49 
 

มาก 
4. ด้านการวิพากษ์วิจารณ์ต่อการด าเนินการของ

พรรคการเมือง  
 

3.79 
 

0.52 
 

มาก 
5. ด้านการให้การสนับสนุนพรรคการเมือง  2.49 0.79 น้อย 
โดยรวม 3.43 0.32 ปานกลาง 
 จากตารางท่ี 1 พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อพฤติกรรมทางการเมืองในการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกต้ังทั่วไป ปี พ.ศ. 2562 ในต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา  
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า  โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ ด้านการวิพากษ์วิจารณ์ต่อการด าเนินการของพรรคการเมือง ด้านการเป็นสมาชิกกลุ่ม/
สมาคม องค์กรทางการเมือง ด้านการไปใช้สิทธ์ิเลือกต้ัง และด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง 
และด้านการให้การสนับสนุนพรรคการเมือง ตามล าดับ 
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 2. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมทางการเมืองในการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังท่ัวไป ปี พ.ศ. 
2562 ในต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ตารางท่ี 2 สรุปผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมทางการเมือง ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังทั่วไป ปี พ.ศ. 
2562 ในต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา  โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  

ปัจจัยส่วนบุคคล t-test F-test Sig. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

เพศ -1.557 - .120 -  
อายุ - 6.112 .230 -  
การศึกษา - 4.099 .170 -  
อาชีพ - 0.991 .423 -  
รายได้ - 0.401 .752 -  

จากตารางท่ี 2 พบว่า ประชาชนที่ มีเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายไ ด้ต่าง กัน มีความคิดเห็น
ต่อพฤติกรรมทางการเมืองในการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังทั่วไป ปี พ.ศ. 2562 ในต าบลท่าช้าง  อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา โดยรวมไ ม่แตกต่าง กัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

3. ปัญหา และข้อเสนอแนะเก่ีย วกับการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังท่ัวไป ปี พ.ศ. 2562 ใ น
ต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา  
ตารางท่ี 3  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังทั่วไป ปี พ.ศ. 2562 

ในต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา  
ด้านการติดตามข่าวสาร

ทางการเมือง ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ด้ าน กา ร ติ ดตา มข่ าว สา ร
ทางการเมือง 

ข่าวท างก ารเ มือง ท าใ ห้เ กิ ด
คว า ม เ ค รี ย ด  มี แ ต่ ค ว า ม
ขัดแย้งกันของคนในสังคม 

สื่อต่างๆ  ควรใ ห้ข่าวสา รเป็นกลางและ
เป็นข้อเท็จจริง 

ด้านการไปใช้สิทธ์ิเ ลือกต้ัง  ประชาชนยัง ไ ม่เข้าใจถึงสิทธิ
หน้าที่ในการเลือกต้ัง 

สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิที่ พึง มี
ตามการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

ด้านการ เ ป็นสมา ชิกก ลุ่ม/
ส ม า ค ม  อ ง ค์ ก ร ท า ง
การเมือง  

คน ส่ วน ให ญ่ จ ะ ไ ม่เ ข้ า ร่ ว ม
เ ป็ น ส ม า ชิ ก ก ลุ่ ม พ ร ร ค
การเมือง 

ให้ข้อมูลที่ประชาชนเห็นประโยชน์ขอ ง
ก า ร เ ป็ น ส มา ชิ ก กลุ่ ม / ส ม า คม ท า ง
การเมือง 

ด้านการวิพากษ์วิจ าร ณ์ต่อ
การด า เ นิ น การของ พ รรค
การเมือง  

ไ ม่ย อมรั บความแตกต่า งท า
ให้เกิดความแตกแยก 

สร้ า ง คว า ม เข้ า ใ จ คว า มแ ตก ต่ า ง ท า ง
ความคิด 

ด้ านการ ใ ห้ การสนั บสนุ น
พรรคการเมือง  

ส่วน ใหญ่ ไ ม่สนับสนุนพรร ค
การเมือง 

ให้ความรู้ เ ก่ียวกับก ารเป็นสมาชิกพรร ค
การเมือง 
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จากตารางท่ี 3 พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม มีพฤติกรรมการออกเสียงลงคะแนน

เลือกต้ังทั่วไป ปี พ.ศ. 2562 ในต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ตาม
ข้อเสนอแนะดังนี้ 

ด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง  คือ สื่อต่างๆ ควรให้ข่าวสารเป็นกลางและเป็น
ข้อเท็จจริง  

ด้านการไปใช้สิทธ์ิเลือกต้ัง คือ สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิที่พึงมีตามการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย 

ด้านการเป็นสมาชิกกลุ่ม/สมาคม องค์กรทางการเมือง  คือ ให้ข้อมูลที่ประชาชนเห็น
ประโยชน์ของการเป็นสมาชิกกลุ่ม/สมาคมทางการเมือง 

ด้านการวิพากษ์วิจารณ์ต่อการด าเนินการของพรรคการเมือง คือ สร้างความเข้าใจความ
แตกต่างทางความคิด 

ด้านการให้การสนับสนุนพรรคการเมือง  คือ ให้ความรู้ เก่ียวกับการเป็นสมาชิกพรรค
การเมือง 

 
อภิปรายผลการวิจัย  

จากผลการวิเคราะห์พฤติกรรมทางการเมืองในการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังทั่วไป ปี พ.ศ. 
2562 ในต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา  พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง  

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถอภิปรายเป็นรายด้านได้ดังนี้ 
ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง พบว่า พฤติกรรมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

อภิปรายได้ว่า การเลือกต้ังทั่วไปในปี 2562 ซ่ึงเป็นการเลือกต้ังหลังเกิดการท ารัฐประหารโดยทหาร 
ซ่ึงประชาชนต้องการเลือกต้ังที่ ประชาชนอยากเลือกต้ัง แต่ความขัดแย้งทางการเมืองที่ผ่านมาท าให้
ประชาชนเกิดเบื่อหน่ายข่าวการเมืองมีแต่สร้างความเครียด ซ่ึงสอดคล้องกับงาน วิจัยของ สิทธิชัย 
อินทร์บุญ (2555) ได้วิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอเชียง
ดาว จังหวัดเชียงใหม่ ต่อการเลือกต้ังทั่วไปในวันที่ 3 กรกฎาคม 2554” ผลการศึกษา สรุปได้ดังนี้ 
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมเลือกต้ังของประชาชน ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกต้ังในระดับมาก  

ด้านการไปใช้สิทธ์ิเลือกต้ัง  พบว่า พฤติกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก  อภิปรายได้ว่า 
ประชาชนสนใจการไปใช้สิทธิเลือกต้ัง มีความต่ืนตัวการได้ติดตามข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับผู้สมัคร
เลือกต้ัง ระดับต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพ่ือประกอบการตัดสินใจ เลือกผู้สมัคร โดยดูผลการท างาน  การ
เตรียมพร้อมเพ่ือไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
มานพ เข็มเมือง (2556) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมการเลือกต้ังทางการเมืองท้องถิ่น  ของประชาชน
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หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563628: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 

 

ในเขตเทศบาลต าบลหนองแวง อ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรี รัมย์” ผลการวิจัยพบว่า  ด้านการใช้
สิทธิการเลือกต้ัง อยู่ในระดับมาก 

ด้านการวิพากษ์วิจารณ์ต่อการด าเนินการของพรรคการเมือง พบว่า พฤติกรรมโดยรวมอยู่
ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า ปัจจุบันประชาชนให้ความสนใจและติดตามนักการเมืองมากขึ้น ท าให้
เห็นว่าประชาชนมีการต่ืนตัวทางการเมือง และเข้าร่วมในการแสดงประชามติแสดงความคิดเห็น
ทางการเมืองในการเปิดเวทีสาธารณะ มีการประเมินข่าวสารต่างๆ เก่ียวกับผู้สมัครรับเลือกต้ังหรือ
เก่ียวกับพรรคการเมืองที่ผู้สมัครรับเลือกต้ังสังกัด ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  สมพันธ เตชะอธิก 
และคณะ (2555) ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองในการออกเสียงประชามติ 
และพฤติกรรมการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 2550 : จังหวัดขอนแก่น” ผลการวิจัยพบว า 
ความเคลื่อนไหวของประชาชน มีความสนใจในการไปใชสิทธิ การมีสวนรวมของภาคประชาชน มีการ
เคลื่อนไหวแบบกระจายไปตามพ้ืนที่เขตเลือกต้ัง สวนใหญเปนการเขารวมเวทีที่หน วยงานตางๆ และ
พรรคการเมืองจัดขึ้น 

ด้านการให้การสนับสนุนพรรคการเมือง พบว่า พฤติกรรมโดยรวมอยู่ในระดับน้อย 
อภิปรายได้ว่า การสนับสนุนพรรคการเมืองเป็นเรื่องใหม่ๆ ส าหรับบุคคลทั่วไป ได้แต่ติดตามและไปฟัง
การหาเสียงของนักการเมืองท้องถิ่น ติดตามและไปฟังการหาเสียงของนักการเมืองท้องถิ่น การได้รับรู้
ข้อมูลจากการเข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองใน โอกาสต่างๆ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ มานพ เข็ม
เมือง (2556) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมการเลือกต้ังทางการเมืองท้องถิ่น  ของประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลหนองแวง อ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์” ผลการวิจัยพบว่า ด้านการติดตามและ
สนับสนุน อยู่ในระดับน้อย 

จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมทางการเมืองในการออก
เสียงลงคะแนนเลือกต้ังทั่วไป ปี พ.ศ. 2562 ในต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา สามารถอภิปรายได้ ดังนี้ 

1. ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมทางการเมืองในการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ัง
ทั่วไป ปี พ.ศ. 2562 ในต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมาโดยรวมไม่แตกต่าง
กัน อภิปรายได้ว่า ปัจจุบันเพศหญิงให้ความสนใจการเมือง ทั้งช่วงก่อนเลือกต้ังและช่วงเลือกต้ัง จะ
เห็นว่าในปัจจุบันการร่วมประท้วงหรือเรียกร้องทางการเมืองทั้งเพศหญิงเข้าร่วมทางการเมือง
เช่นเดียวกับเพศชายต่างก็เข้าร่วมมากขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  บุญญฤทธิ์ โชคอุดมพร 
(2555) ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกต้ังนายกเทศมนตรีของประชาชนเขตเทศบาล
เมืองตราด อ าเภอเมือง จังหวัดตราด” ผลการเปรียบเทียบพบว่า เพศเป็นปัจจัยที่ไม่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกต้ัง 

2. ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีพฤติกรรมทางการเมืองในการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ัง
ทั่วไป ปี พ.ศ. 2562 ในต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมาโดยรวมไม่แตกต่าง
กัน อภิปรายได้ว่า ทั้งพฤติกรรมก่อนเลือกต้ัง ช่วงเลือกต้ัง และหลังเลือกต้ัง ผู้ที่อายุช่วง 18 -40 ปี จะ
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สนใจการเมืองระดับปานกลาง แต่ประชาชนที่ช่วงอายุ 41-50 ปี อาจจะมีความสนใจการเมืองมากขึ้น 
ซ่ึงคล้องกับงานวิจัยของ เอมวดี กาฬภักดี (2556) ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ มีผลต่อการเลือกต้ัง
นายกเทศมนตรี เทศบาลต าบล หนองกระทุ่ม อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี :  ศึกษา
เฉพาะกรณีการเลือกต้ัง เม่ือวันที่ 20 เมษายน 2557” ผลการวิจัยพบว่า เพศ อายุ ระดับ  การศึกษา 
รายได้ ไม่มีผลต่อการเลือกต้ัง 

3. ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรมทางการเมืองในการออกเสียงลงคะแนน
เลือกต้ังทั่วไป ปี พ.ศ. 2562 ในต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา โดยรวมไม่
แตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า การเลือกต้ังเป็นหน้าที่ของทุกคน และเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของการเป็น
ประชาธิปไตยแบบตัวแทน ที่อยู่ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย การศึกษาจึงไม่ส่งผลจะ
เห็นว่าทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมร่วมในการเลือกต้ังทั่วไป ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  เอมวดี 
กาฬภักดี (2560) ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกต้ังนายกเทศมนตรี เทศบาลต าบล  หนอง
กระทุ่ม อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี :  ศึกษาเฉพาะกรณีการเลือกต้ัง เม่ือวันที่ 20 
เมษายน 2557” ผลการวิจัยพบว่า ระดับการศึกษา ไม่มีผลต่อการเลือกต้ัง 

4. ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีพฤติกรรมทางการเมืองในการออกเสียงลงคะแนน
เลือกต้ังทั่วไป ปี พ.ศ. 2562 ในต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมาโดยรวมไม่
แตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า ประชาชนมีความต่ืนตัวทางการเมือง จากสถิติการเลือกต้ังจะเห็นว่า
ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกต้ังเพ่ิมขึ้น ทุกอาชีพก็หวังว่าเม่ือมีการเลือกต้ังทุกอย่างก็ดีขึ้น ประเทศไทยก็
จะมีทางออกทางการเมืองเร็วขึ้น และหวังให้นักการเมืองแก้ปัญหาเรื่อง เศรษฐกิจ ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ชไมพร เหล่าพงศ์เจริญ (2551) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของข้าราชการ
ครู ศึกษากรณีโรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา จังหวัดศรีสะเกษ” พบว่า ระดับการศึกษา และการมี
ความรู้ความเข้าใจ ในทางการเมืองที่แตกต่างกันจะมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ไม่แตกต่างกัน 

5. ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน มีพฤติกรรมทางการเมืองในการออกเสียงลงคะแนน
เลือกต้ังทั่วไป ปี พ.ศ. 2562 ในต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมาโดยรวมไม่
แตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า ปัจจุบันประชาชนมีความต่ืนตัวทางการเมือง ประชาชนคาดหวังกับการ
เลือกต้ัง ที่ต้องการนักการเมืองที่ดี ท างานโปร่งใส บริหารงบประมาณตรวจสอบได้ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ บุญญฤทธิ์ โชคอุดมพร (2556) ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกต้ัง
นายกเทศมนตรีของประชาชนเขตเทศบาลเมืองตราด อ าเภอเมือง จังหวัดตราด” ผลการวิจัยพบว่า 
รายได้ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกต้ังมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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630: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

 
องค์ความรู้ 

1) องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย  
 

 
 

ภาพท่ี 1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
พฤติกรรมทางการเมืองในการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังทั่วไป ปี พ.ศ. 2562 ในต าบลท่า

ช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา การเลือกต้ังเป็นการปกครองโดยประชาธิปไตย เป็น
หน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ต้องไปเลือกต้ัง ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของการปกครองประเทศโดยการเลือก
ผู้แทน ที่ต้องอยู่ในขอบเขตการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงและถูกต้องไม่บิดเบือน ประชาธิปไตยที่
แท้จริง ต้องสนับสนุนความถูกต้องและชอบธรรมของสังคม โดยการออกเสียงประชามติเม่ื อมีปัญหา
หรือข้อถกเถียง 
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2) องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากงานวิจัย  
 

 

 
ภาพท่ี 2 องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 

ข้อเสนอแนะ  
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง  รัฐ หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ควรบังคับใช้

กฎหมายเก่ียวกับข่าวสารทางการเมือง 
2) ด้านการไปใช้สิทธ์ิเลือกต้ัง รัฐ หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ควรชี้แจงหรือรณรงค์เพ่ือท า

ความเข้าใจกับประชาชน ถึงสิทธิประโยชน์ในการไปใช้สิทธิเลือกต้ัง  
3) ด้านการเป็นสมาชิกกลุ่ม/สมาคม องค์กรทางการเมือง รัฐ หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ประชาสัมพันธ์ การเป็นสมาชิกพรรคหรือองค์กรทางการเมืองให้ประชาชนเข้าใจ 
4) ด้านการวิพากษ์วิจารณ์ต่อการด าเนินการของพรรคการเมือง  รัฐ หรือหน่วยงานที่

เก่ียวข้องเปิดโอกาสและให้ความคุ้มครองให้ประชาชนได้ร่วมวิพากษ์การด าเนินงานของพรรค
การเมือง 

5) ด้านการให้การสนับสนุนพรรคการเมือง รัฐ หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องเปิดโอกาส  และ
ประชาสัมพันธ์และให้สิทธิในการสนับสนุนพรรคการเมืองโดยมีเง่ือนไขและขอบเขตการสนับสนุน
พรรคการเมือง 

 

 

การเลือกตั้งต ้อง
ได ้ข่าวสารที่เป็น

จริง และเปน็
กลาง 

การเลือกตั้งเป็น
หน้าที่ของคนไทย 

ร่วมประชามติ 
ร่วมถกเถียง 

 

การเลือกตั้ง 
เป ็นส่วนหน่ึงของ

การปกครอง 
 

 

การเลือกต ั้งเพือ่
สน ับสน ุนความ

ถูกต ้องและ 
ชอบธรรม 

 

การไป
ออกเสียง
เลือกตัง้ 
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2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
1) ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง รัฐ หรือหน่วยงานที่ เก่ียวข้อง ควรรณรงค์ท า

ความเข้าใจกับประชาชนและประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง เช่น การเลือกต้ังล่วงหน้า การตรวจสอบบัญชี
รายชื่อก่อนการเลือกต้ัง 

2) ด้านการไปใช้สิทธ์ิเลือกต้ัง รัฐ หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รณรงค์ท าความเข้าใจกับการไป
ใช้สิทธ์ิ วิธีการปฏิบัติและพฤติกรรมที่ควรในการเลือกต้ัง 

3) ด้านการเป็นสมาชิกกลุ่ม/สมาคม องค์กรทางการเมือง  รัฐ หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ควรให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม โดยการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นประโยชน์ของการการเป็น
สมาชิกกลุ่มหรือองค์กรทางการเมือง เพ่ือป้องกันการแตกแยกทางการเมือง 

4) ด้านการวิพากษ์วิจารณ์ต่อการด าเนินการของพรรคการเมือง  รัฐ หรือหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง เปิดเวที และให้โอกาสในการวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองโดยหน่วยงานรัฐเป็นเจ้าภาพใน
การจัดเวทีวิพากษ์ 

5) ด้านการให้การสนับสนุนพรรคการเมือง  รัฐ หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องเปิดโอกาสให้
ประชาชนทั่วไปได้สนับสนุนพรรคการเมือง แต่ต้องมีขอบเขตที่ชัดเจน  

3. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรวิจัยเก่ียวกับเรื่อง “นโยบายพรรคการเมืองที่ส่งผลต่อการสมัครเป็นสมาชิกพรรค

การเมือง” 
2) ควรวิจัยเก่ียวกับเรื่อง “ความเป็นกลางทางการเมืองของเจ้าหน้าที่รัฐ” 
3) ควรวิจัยเก่ียวกับเรื่อง “ทัศนคติต่อการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองตามการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย” 
4) ควรวิจัยเก่ียวกับเรื่อง “คุณลักษณะของนักการเมืองท้องถิ่นที่พึงประสงค์ตามสถานการณ์

บ้านเมืองในปัจจุบัน” 
5) ควรวิจัยเก่ียวกับเรื่อง “นโยบายทางการเมืองในชนะการเลือกต้ังตามการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย” 
 
เอกสารอ้างอิง  
จิรพันธุ์ วิสูตรศักด์ิ. (2547). การด าเนินงานตามบทบาทขององค์การบริการส่วนต าบลหนองสาหร่าย 

อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาในการมีส่วนร่วม ทางการเมืองของประชาชนในท้องถิ่น 
(วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์). บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม. 

ชไมพร เหล่าพงศ์เจริญ. (2551). การมีส่วนร่วมทางการเมืองของข้าราชการครู: ศึกษากรณีโรงเรียน  
กันทรลักษณ์วิทยา จังหวัดศรีสะเกษ (วิทยานิพนธ์พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
พัฒนาสังคม). บัณฑิตวิทยาลัย: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.  

Book.indd   632 29/4/2563   21:13:18



633Proceedings 2020
Graduate Program, Department of Political Sciences, Faculty of Social Sciences, MCU April 3, 2020การประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings):633 

บุญญฤทธิ์ โชคอุดมพร. (2556). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกต้ังนายกเทศมนตรีของประชาชน
เขตเทศบาลเมืองตร าด อ าเภอเมือง จังหวัดตราด  (วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น). บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพ
พรรณี. 

ปัญหาการเมืองไทย. (2562). ระบบ หรือ คน. สยามรัฐออนไลน์. สืบค้น 21 กันยายน 2562 . จาก: 
https://siamrath.co.th/n/29958.  

มานพ เข็มเมือง, การมีส่วนร่วมการเลือกต้ังทางการเมืองท้องถิ่น ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
หนองแวง อ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์, วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2556): 108. 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560. (2560). ราชกิจจานุเบกษา. ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา. 

 สมพันธ เตชะอธิก และคณะ (2555). การศึกษาความเคล่ือนไหวทางการเมืองในการออกเสียง
ประชามติ และพฤติกรรมการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู แทนราษฎร 2550 : จังหวัดขอนแกน .
(รายงานการวิจัย). โดยการสนับสนุนของสถาบันพระปกเกลา, (คณะมนุษยศาสตร และสังคม
ศาสตร: มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

สิทธิชัย อินทร์บุญ. (2555). พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม่ต่อการเลือกต้ังทั่วไปในวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 (วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการเมืองและการปกครอง). บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

เอมวดี กาฬภักดี. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกต้ังนายกเทศมนตรี เทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม 
อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี :  ศึกษาเฉพาะกรณีการเลือกต้ัง เม่ือวันที่ 20 
เมษายน 2557. วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 
(มกราคม – มิถุนายน: 117-122. 

V.O. Key. (1966). The Responsible Electorate; Rationality in Presidential Voting 1939 -
1960. Cambridge: Belcamp of Harvard University Press.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Book.indd   633 29/4/2563   21:13:21



634: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย            
ของเจ้าหน้าท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น*  

PROMOTION OF POLITICAL PARTICIPATION IN THE DEMOCRACY SYSTEM  
OF LOCAL ADMINISTRATION DEPARTMENT OFFICER 

ธเดช ชวัลลักษณ์ 
Thadeth Chawanlak 

E-mail: Tmgame1234@hotmail.com 
บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้เพ่ือศึกษาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง เปรียบเทียบความคิดเห็น
ของประชาชน ศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่มีต่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ตามระบอบประชาธิปไตยของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี 
พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย 
ของเจ้าหน้าที่กรม  ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ปัจจัยส่วนบุคคล
ต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ปัญหาและอุปสรรค คือ การแสดง
ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่มีน้อย ควรส่งเสริมให้แสดงความคิดเห็นและเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสิทธิและ
เสรีภาพ ควรให้มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออย่างทั่วถึง 
ค าส าคัญ : การส่งเสริม; การมีส่วนร่วมทางการเมือง; ระบอบประชาธิปไตย  
 
Abstract 
 This research article was to study the level of people's opinions, to compare 
the people's opinion and the problems, obstacles and recommendations for the 
Promotion of Political Participation in the Democracy System of Local Administration 
Department Officer, using Mixed Methods. Findings were level of people's opinion on 
the Promotion of Political Participation in the Democracy System, The overall picture 
is in the middle level in every aspect. Based on different is not found to be different 
rejecting the research hypothesis. Problems and obstacles were that the sovereignty 
of the people. The government should encourage people to get involved and 
participate in various activities of the society regarding the principle of rights and 
freedom. Dissemination through media, etc.  
Keywords:  Promotion, Political Participation, Democracy 
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บทน า
  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้า
มามีส่วนร่วมในทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น โดยก่อนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย
พัฒนามาจากรูปแบบการปกครองมาจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2 436  จนกระทั่ง 
พ.ศ. 2475 มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยจนถึงปัจจุบัน ได้มีการจัด
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินออกเป็นการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ซ่ึง
นับว่าเป็นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยได้
เป็นอย่างดี การเข้าไปมีส่วนร่วมในทางการเมืองจะมากหรือน้อยนั้นจะสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นผู้น า
ว่ายังขาดความรู้ทางการเมืองมากน้อยเพียงใด บางทีมีการผูกติดการเมืองกับวัตถุนิยมเข้ามามีบทบาท
บ้างเพ่ือที่น ามาแลกผลประโยชน์ของประชาชนทั้งชาติอยู่ จะเห็นได้อย่างชัดเจน คือก่อนการเลือกต้ัง
จะมีการซ้ือเสียงจนท าให้เกิดเป็นค่านิยมที่ผิดเพ้ียนไปแล้ว ซ่ึงจะมีค าที่ฮิตติดปากคือ “เงินมาก็กาให้” 
ซ่ึงมันเกิดขึ้นทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด จนสิ่งเหล่านี้เป็นบทสรุปของประชาธิปไตยแบบ
ไทย แต่ไม่มีมาค านึงถึงปัจจัยอ่ืน ๆ การศึกษาของผู้น าก็เป็นตัวแสดงให้เห็นว่าผู้น าสามารถท าไ ด้โดยที่
ไม่ต้องมาพ่ึงปัจจัยทางด้านเงิน(ทินพันธุ นาคะตะ, 2543)การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองจึงถือ
เป็นบทบาทท่ีส าคัญในการปกครองแบบประชาธิปไตยอันทรงมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสูงสุด 
และยังเป็นการที่จะสะท้อนถึงอ านาจอธิปไตยที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง แ ละรัฐธรรมนูญ 
พุทธศักราช 2550 ได้มีการก าหนดบทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น โดยที่
จะท าให้ประชาชนเข้าใจในสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของตนตามรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ (บวรศักด์ิ 
อุวรรณโณ, 2548) 

จากความเป็นมาและปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจท าการศึกษา การ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง ตามระบอบประชาธิปไตยของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นส าคัญ
เพราะอยากทราบว่าเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เฉพาะส่วนกลาง ซ่ึงเป็นแกนน าให้กับ
หน่วยงานส่วนท้องถิ่น และเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ในการเข้ามามีบทบาท
ทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย  โดยที่เริ่มจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการ เป็นต้นแบบ
ในการปฏิบัติ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมุ่งที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของเจ้าหน้าที่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง ตาม

ระบอบประชาธิปไตยของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
3. เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองตามระบอบประชาธิปไตยของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณก าหนดการวิจัย
เชิงส ารวจ ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์ . 
(2546) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 256 คน จากเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ านวน 707 
คน (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2562) เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีผู้ให้
ข้อมูลส าคัญจ านวน 8 คน เลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญแบบเจาะจง และวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
 
ผลการวิจัย 
 1. ศึกษาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของเจ้าหน้าท่ี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  

 
ตารางท่ี 1  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองตาม

ระบอบประชาธิปไตยของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยรวม 
  (n=256)  

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
ตามระบอบประชาธิปไตย  

ระดับการส่งเสริม 
x̅ S.D. การแปลผล 

1. ด้านปัจจัยสิ่งจูงใจ 3.22 0.74 ปานกลาง 
2. ด้านช่องทางการมีส่วนร่วม 3.22 0.72 ปานกลาง 
3. ด้านกิจกรรมการมีส่วนร่วม 3.25 0.67 ปานกลาง 
4. ด้านช่องทางการสื่อสาร 3.23 0.72 ปานกลาง 

โดยรวม 3.23 0.60 ปานกลาง 
  

จากตารางที่ 1 พบว่า การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ของ
เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง  เม่ือจ าแนกเป็นราย
ด้านพบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน โดยเรียงล าดับดังนี้  ด้านกิจกรรมการมีส่วนร่วม  ด้าน
ช่องทางการสื่อสาร ด้านช่องทางการมีส่วนร่วม และด้านปัจจัยสิ่งจูงใจ ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 2 สรุ ปผลการ เปรี ยบ เที ยบการ ส่ง เสริ มการ มีส่ วนร่ วมทา งกา รเ มืองตา มระบอบ
ประชาธิปไตยของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  

 

ปัจจัยส่วนบุคคล t-test F-test Sig. 
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

เพศ .847  .398   
อายุ  4.203 .006*  - 
การศึกษา  8.086 .000*  - 
ประสบการ ณ์ในกา ร
ปฎิบัติงาน 

 5.674 .004*  - 

ตารางที่ 2 พบว่า เจ้าหน้าที่ท่ีมีอายุ การศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ต่างกัน มีการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ 0.05  จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ส่วนเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มีเพศ
ต่างกัน มีความคิดเห็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยรวมไม่แตกต่างกัน  จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย 
 3. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองตาม
ระบอบประชาธิปไตยของเจ้าหน้าท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  

 
ตารางท่ี 3 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองตาม
ระบอบประชาธิปไตยของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

การส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมทางการเมือง ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ด้านปัจจัยสิ่งจูงใจ การแสดงความคิดเห็นของ 
เจ้าหน้าที่มีน้อย 

ควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าไป
แสดงความคิดเห็นมากขึ้น 

ด้านช่องทางการมีส่วนร่วม ติ ด ภ า ร กิ จ ด้ ว ย ภ า ร ะ
ประจ าวันท าให้ไม่สามารถ
เข้ามามีส่วนร่วมได้ 

ควรเพ่ิมช่องทางให้เจ้าหน้าที่เข้ามา
มีส่วนร่วมมากขึ้น 

ด้านกิจกรรมการมีส่วนร่วม ไม่มีการเข้าร่วมกิจ กรรม 
เ ช่ น  ก า ร ร ณ ร ง ค์ ท า ง
การเมือง 

ควรเพ่ิมกิจกรรมทางการเมืองมาก
ขึ้น เช่น การให้ความรู้เก่ียวกับการ
เลือกต้ัง สิทธิ เสริภาพที่พึงมีทั้งใน
หน่วยงานและประชาชนทั่วไป  

ด้านช่องทางการสื่อสาร การรณรง ค์เชิญช่วยชวน ค ว ร เ พ่ิ ม ช่ อ ง ท า ง ใ น ก า ร
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การส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมทางการเมือง ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

เลือกต้ัง การประชาสัมพันธ์ 
หรือการแสดงความคิดเห็น
ต่างๆ มีน้อย 

ประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม
มากขึ้นและอย่างทั่วถึง 

จากตารางท่ี 3  พบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ตอบแบบสอบถาม เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ดังนี้ 

ด้านปัจจัยส่ิงจูงใจ คือ ควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นมากขึ้น 
ด้านช่องทางการมีส่วนร่วม คือ ควรเพ่ิมช่องทางให้เจ้าหน้าที่เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น 
ด้านกิจกรรมการมีส่วนร่วม คือ ควรเพ่ิมกิจกรรมทางการเมืองมากขึ้น เช่น การให้ความรู้

เก่ียวกับการเลือกต้ัง สิทธิ เสริภาพที่พึงมีทั้งในหน่วยงานและประชาชนทั่วไป 
ด้านช่องทางการส่ือสาร คือ ควรเพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมมาก

ขึ้นและอย่างทั่วถึง 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญและน่าสนใจและน ามาอภิปรายดังนี้ 

1. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ของเจ้าหน้าท่ีกรม  
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง อภิปรายได้ว่า เจ้าหน้าที่กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  มีส่วนร่วมในการออกไปใช้สิทธิเลือกต้ัง  และได้รับความรู้ เก่ียวกับ
การเมืองตามการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพัฒ ผาสุโก , 
(2559)  ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของประชาชนอ าเภอรัต
นบุรี จังหวัดสุรินทร์” ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ
ประชาชนอ าเภอรัตนบุรี จังหวัด สุรินทร์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

2. ผลการเปรียบเทียบ พบว่า เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มีอายุ การศึกษา 
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ต่างกัน มีความคิดเห็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองตาม
ระบอบประชาธิปไตย โดยรวมแตกต่างกัน ส่วนเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มีเพศ
ต่างกัน มีความคิดเห็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย โดยรวมไม่
แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ บูรณ์ แพนพา, (2544)  ได้วิจัย
เรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชนบท ศึกษาเฉพาะกรณีต าบลพนม
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ไพร อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด” ผลการวิจัยพบว่า อาชีพของประชาชน การเป็นสมาชิกกลุ่ม
ทางสังคมของประชาชนในระดับปานกลาง ภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

3. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบ
ประชาธิปไตยของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  พบว่า ด้านปัจจัยสิ่งจูงใจ มีปัญหาคือ 
การแสดงความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่มีน้อย จึงอภิปรายได้ว่า ควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปแสดง
ความคิดเห็นมากขึ้น ภารกิจประจ าวันท าให้ไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ ควรเพ่ิมช่องทางให้
เจ้าหน้าที่เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น ควรการส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรม ควรเพ่ิมช่องทางให้มีกิจกรรม
ส่งเสริมทา งการ เลือก ต้ังมากขึ้น  การ รณรง ค์เชิญช่วยชวนเลือกต้ั ง ควรเพ่ิมช่องทางในกา ร
ประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมมากขึ้นและอย่างทั่วถึง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพัฒ ผาสุโก , 
(2559)  ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของประชาชนอ าเภอรัต
นบุรี จังหวัดสุรินทร์” ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไต ยของ
ประชาชนอ าเภอรัตนบุรี จังหวัด สุรินทร์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

 
องค์ความรู้ 

1) องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 
 

 
 

ภาพท่ี  1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
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องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย คือ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบ
ประชาธิปไตย เพ่ือท าให้เกิดการตระหนักถึงการเข้ามาเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนและหน่วยงาน
ต่างๆในการรณรงค์ให้เข้ามามีบทบาททางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยและท าให้เจ้าหน้าที่กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีความสามัคคีในการออกมาร่วมกันรณรงค์โดยตาม รัฐธรรมนูญ 
พุทธศักราช 2550 ได้มีการก าหนดบทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น โดยที่
จะท าให้ประชาชนเข้าใจในสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของตนตามรัฐธรรมนูญบัญญัติ 

 
2) องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 

 

 
 

ภาพท่ี  2 องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 
 

องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย คือ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองตาม
ระบอบประชาธิปไตย โดยประชาธิปไตยในอุดมคตินั้นมีหลายช่องทาง เช่น การใช้สิทธิผ่านช่องทาง
ต่างๆเพ่ือให้ทราบทางการเมือง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองจะท าให้สามารถเข้าร่วม

ประชาธิปไตย
ในอุดมคติ 

การใช้สิทธิ
ผ่านช่องทาง

ต่างๆ 

การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม

ทางการเมือง 

การเรียนรู้
ผ่านสื่อ  
ยุคใหม่ 

การรับรู้สิทธิ
และหน้าท่ี 
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กิจกรรมทางการเมืองได้ เรียนรู้ผ่านสื่อยุคใหม่โดยผ่านทางสื่ออินเตอร์เน็ต ข่าวสารได้รวดเร็ว รับรู้
สิทธิและหน้าที่ของระบอบประชาธิปไตยอย่างเสรี 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
1) ด้านปัจจัยสิ่งจูงใจ ควรมีการส่งเสริมการเลือกต้ังให้มีความส าคัญตามการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย 
2) ด้านช่องทางการมีส่วนร่วม ควรมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการออกไปใช้สิทธิ

เลือกต้ังโดยความเต็มใจ 
3) ด้านกิจกรรมการมีส่วนร่วม ควรมีการส่งเสริมการได้รับความรู้เก่ียวกับการเมืองตาม

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
4) ด้านช่องทางการสื่อสาร ควรมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเข้าไปสังเกตการณ์

ทางการเมือง 
 

2. ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติการ  
1) ด้านปัจจัยสิ่งจูงใจ ควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีส่วน

ร่วมในการตัดสินใจในการจัดกิจกรรมรณรงค์การออกไปใช้สิทธิเลือกต้ัง 
2) ด้านช่องทางการมีส่วนร่วม ควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ในการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งขององค์กร 
3) ด้านกิจกรรมการมีส่วนร่วม ควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ในการมีส่วนร่วมในการแจ้งข่าวเก่ียวกับการทุจริตการเลือกต้ังให้แก่หน่วยงานทีเก่ียวข้อง 
4) ด้านช่องทางการสื่อสาร ควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใน

การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินงานและสภาพ ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินการของการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง 

3. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป    
1) ควรศึกษาเก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ออกไปใช้

สิทธิเลือกต้ัง 
2) ควรศึกษาการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งขององค์กร 
3) ควรศึกษาเก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการแจ้งข่าวเก่ียวกับการทุจริตการเลือกต้ังให้แก่

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

4) ควรศึกษาเก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลและการประชาสัมพันธ์
เก่ียวกับการเลือกต้ัง 
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642: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
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การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามความคิดเห็น 
ของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจ าจังหวัดปทุมธานี* 

POLITICS AND GOVERNMENT IN DEMOCRATIC SYSTEM FROM 
THE PRISONERS’ OPINIONS AT PATHUMTHANI PROVINCE PRISON 

ปฐวี ท้ายเมือง 
Pattawee Taymueng 

E-mail: Topman4444@hotmail.com 

บทคัดย่อ 
บทความนี้เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็น เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักโทษเด็ดขาด ศึกษา

ข้อเสนอแนะที่มีต่อทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจ าจังหวัด
ปทุมธานี เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี พบว่า ความคิดเห็นต่อทางการเมืองการปกครองของนักโทษ
เด็ดขาดในเรือนจ าจังหวัดปทุมธานี อยู่ในระดับมาก นักโทษที่มีเพศและอายุต่างกัน มีความคิดเห็น
แตกต่างกัน ส่วนนักโทษที่มีการศึกษาและระดับชั้นของนักโทษต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน 
ข้อเสนอแนะ ภาครัฐ จึงควรเสริมสร้างความเข้าใจทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยการ
จัดกิจกรรมอบรม เผยแพร่ความรู้ในสื่อหลักและสื่อรอง พร้อมทั้งสนับสนุนให้ประชาชน ได้รับความเสมอภาค
ทางสังคม และใช้หลักเหตุผลในการแก้ไขปัญหา  
ค าส าคัญ : การเมือง; การปกครอง; ระบอบประชาธิปไตย 
 
Abstract 

This article was to study the level of prisoners’ opinions, to compare the 
prisoners’ opinion and recommendations for the effectiveness of politics and 
government in democratic system from the prisoners’ opinions at Pathumthani Province 
prison, using Mixed Methods. Findings were the level of people's opinion on politics 
and government of the prisoners at Phatumthani Province prison, by overall, were at high 
level. the prisoners’ opinions Based on different is found to be different accepting the research hypothesis. 

Problems and obstacles were that creating an understanding of politics and democratic governance 
by organizing activities to disseminate knowledge in primary and secondary media. 
Government sector should let people know the social equality without segregations. People 
should use reason to solve problems. 
Keywords:  Political; Dominance; Democracy 
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บทน า  
การปกครองระบอบแบบประชาธิปไตย เป็นระบอบที่เน้นหนักให้ความส าคัญกับประชาชน

มากที่สุดเป็นระบบที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง โดยยึดหลักการ
ว่าประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยซ่ึงเป็นอ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศ (จรูญ สุภาพ , 
2522) หลังจากที่ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์   
มาเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเม่ือวันที่ 24  มิถุนายน 
พ.ศ. 2475 จนถึงปัจจุบัน พบว่ามีความพยายามในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพ่ือให้ระบบการเมืองมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์ของสังคมโดยรวม (อุทัย หิรัญโต, 2530) แต่เนื่องจากในมาตรา 96 (3) 
แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ระบุว่า บุคคลที่ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของ
ศาลหรือโดยค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่มีสิทธิในการเลือกต้ังซ่ึงบุคคลที่มีลักษณะดังกล่าวก็มีความรู้
ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยเช่นเดียวกัน และเม่ือบุคคลดังกล่าวมีลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป ก็สามารถใช้สิทธิในการเลือกต้ังตามที่กฎหมายได้ให้อ าน าจไว้ได้เช่นเดียวกันกับ
ประชาชนโดยทั่วไป และเนื่องจากรมราชทัณฑ์ได้พยายามจัดให้มีระบบการพัฒนาพฤตินิสัยของ
ผู้ต้องขังด้วยวิธีการและแนวทางที่เหมาะสมเก่ียวกับการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ ต้องขัง โดยให้ผู้ ต้องขัง
ได้รับการศึกษา การอบรม ด้านคุณธรรมและจริยธรรม การท างานการฝึกวิชาชีพ การปฏิบัติศาสนกิจ 
การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดีงาม กิจกรรมสันทนาการ กีฬา รวมทั้งจะต้องมีโอกาสได้รับการติดต่อกับ
ครอบครัว ญาติมิตร องค์กรเอกชนที่มีภารกิจเพ่ือการแก้ไขบ าบัด ฟ้ืนฟู และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ ต้องขัง 
และรับรู้ถึงข่าวสาร และความเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอก  ซ่ึงสอดคล้องกับมาตรา 42 แห่ง
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2560 ซ่ึงเรือนจ าจังหวัดปทุมธานี โดยฝ่ายการศึกษาและ
พัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาอบรม และพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง ร่วมทั้งส่งเสริม
ให้ผู้ต้องขังมีความรู้ความเข้าใจในระบอบการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

จากสภาพปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยตามความคิดเห็นของนักโทษเด็ดขาดภายในเรือนจ าจังหวัดปทุมธานี ตามหลักการ
ส าคัญในระบอบประชาธิปไตย 4 ประการ คือ (1 ) หลักการว่าด้วยอ านาจอธิปไตยของปวงชน        
(2) หลักการว่าด้วยหลักสิทธิเสรีภาพ (3) หลักการว่าด้วยความเสมอภาค และ (4) หลักการว่าด้วย
ภราดรภาพ ว่านักโทษเด็ดขาดภายในเรือนจ าจังหวัดปทุมธานี มีความคิดเห็นทางการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างไร หลังจากได้รับการศึกษาและพัฒนาพฤตินิสัยขณะถูกคุมขัง
ภายในเรือนจ าจังหวัดปทุมธานี ก่อนที่กรมราชทัณฑ์จะคืนตัวกลับสู่สังคม โดยสามารถกลับไป        
ใช้ชีวิตในสังคม และปรับตัวให้ทันต่อเหตุการณ์บ้านเมืองได้ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามความคิดเห็นของนักโทษเด็ดขาด
ในเรือนจ าจังหวัดปทุมธานี  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจ าจังหวัดปทุมธานต่ีอการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
 3. เพ่ือเสนอแนะแนวทางการเสริมสร้างความเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของ
นักโทษเด็ดขาด 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณก าหนดการวิจัย
เชิงส ารวจ เก็บข้อมูลจากประชาชนในเขต เรือนจ าจังหวัดปทุมธานี  จ านวน 1,906 คน (เรือนจ า
จังหวัดปทุมธานี, ฝ่ายทัณฑปฏิบัติ, 2563)  ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่               
ยามาเน่ (สุจินต์ ธรรมชาติ, 2549) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 331 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และ
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ส่วนการวิจัย
เชิงคุณภาพ มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 8 คน เลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญแบบเจาะจง และวิเคราะห์เนื้อหา
เชิงพรรณนา 
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการวิ เคร าะ ห์ร ะดับความ คิดเห็นเก่ียว กับ การเมื อง การปกครอง ในระบอบ
ประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจ าจังหวัดปทุมธานี 
  
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองของ

นักโทษเด็ดขาดในเรือนจ าจังหวัดปทุมธานี โดยรวม 
  (n=331)  

การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
ตามความคิดเห็นของนักโทษเด็ดขาด 

ระดับความคิดเห็น 
x̅ S.D. การแปลผล 

ด้านหลักอ านาจอธิปไตยของปวงชน 3.77 0.76 มาก 
ด้านหลักว่าด้วยสิทธิเสรีภาพ 4.12 0.74 มาก 
ด้านหลักว่าด้วยความเสมอภาค 3.52 0.57 มาก 
ด้านหลักว่าด้วยภารดรภาพ 4.19 0.76 มาก 

โดยรวม 3.90 0.62 มาก 
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646: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

 
จากตารางท่ี  1  พบว่า ความคิดเห็ นทางการเมืองกา รปกครองของนัก โทษเ ด็ดขา ด                 

ในเรือนจ าจังหวัดปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากทุก
ด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านหลักว่าด้วยภารดรภาพ ด้านหลักว่าด้วยสิทธิ
เสรีภาพ ด้านหลักอ านาจอธิปไตยของปวงชน และด้านหลักว่าด้วยความเสมอภาค ตามล าดับ 

2. ผลการเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการ เมื อง การปกครอง ในระบอบ
ประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจ าจังหวัดปทุมธานี  

 
ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของ

นักโทษเด็ดขาดในเรือนจ าจังหวัดปทุมธานี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 

ตัวแปรต้น ค่า t ค่า F Sig. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

เพศ 1.569 - 0.118 -   
อายุ - 0.716 0.543 -   
การศึกษา - 3.492 0.035   - 
ระดับชั้นของนักโทษเด็ดขาด - 6.61 0.000   - 

จากตารางที่ 2 พบว่า นักโทษเด็ดขาดในเรือนจ าจังหวัดปทุมธานีที่ มี การศึกษา   และ
ระดับชั้นของนั กโทษเด็ดขาดที่ต่า งกัน มีความคิดเห็ นทางการ เมืองกา รปกครองในร ะบอบ
ประชาธิปไตย โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ ต้ังไว้ 
ส่วนนักโทษเด็ดขาดที่มีเพศ และอายุต่างกัน มีความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
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ตารางท่ี 3  ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาดใน
เรือนจ าจังหวัดปทุมธานี  

 
การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาด ข้อเสนอแนะ 

1) ด้านหลักอ านาจอธิปไตยของปวงชน ภาครัฐควรส่ งเสริ มให้ป ระชา ชน ได้ เข้ ามามีส่วน
เก่ียวข้องและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งหลายของสังคม 

2) ด้านหลักว่าด้วยสิทธิเสรีภาพ ภาครัฐควรส่งเสริมให้ประชาชนรู้ถึงสิทธิในการเป็น
ราษฎรของรัฐผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การจัดอบรม 
การเผยแพร่ผ่านสื่อหลักและสื่อรอง เป็นต้น 

3) ด้านหลักว่าด้วยความเสมอภาค ภาครัฐควรสนับสนุนให้ประชาชนได้รับทราบถึงความ
เสมอภาคทางสังคมโดยไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก 

4) ด้านหลักว่าด้วยภารดรภาพ ประชาชนควรใช้หลักเหตุผลในการแก้ไขปัญหา ไม่ใช่
ใช้ก าลังในการแก้ไขปัญหา 

จากตารางที่ 3 นักโทษเด็ดขาดผู้ตอบค าถาม ได้เสนอแนะเก่ียวกับการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ดังนี้ 

ด้านหลักอ านาจอธิปไตยของปวงชน คือ ภาครัฐควรส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วน
เก่ียวข้องและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งหลายของสังคม 

ด้านหลักว่าด้วยสิทธิเสรีภาพ คือ ภาครัฐควรส่งเสริมให้ประชาชนรู้ถึงสิทธิในการเป็น
ราษฎรของรัฐผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การจัดอบรม การเผยแพร่ผ่านสื่อหลักและสื่อรอง เป็นต้น  

ด้านหลักว่าด้วยความเสมอภาค คือ ภาครัฐควรสนับสนุนให้ประชาชนได้รับทราบถึง
ความเสมอภาคทางสังคมโดยไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก 

ด้านหลักว่าด้วยภารดรภาพ คือ ประชาชนควรใช้หลักเหตุผลในการแก้ไขปัญหา ไม่ใช่ใช้
ก าลังในการแก้ไขปัญหา 
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อภิปรายผลการวิจัย 
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามความคิดเห็นของนักโทษเด็ดขาดใน

เรือนจ าจังหวัดปทุมธานี โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญและน่าสนใจและน ามาอภิปราย ดังนี้ 
1) ความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจ าจังหวัดปทุมธานี อยู่

ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า ทางภาครัฐได้ส่งเสริมให้นักโทษได้มีส่วนเก่ียวข้องและมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทั้งหลายของสังคม และได้ส่งเสริมให้ได้รับรู้สิทธิและตระหนักในหน้าที่การเป็นพลเมืองที่ ดี
ของรัฐ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ จ าลอง พรมสวัสด์ิ (2554) ได้วิจัยเรื่อง “พฤติกรรมทางการเมือง
ของชนชั้นกลางกับการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ในช่วง พ.ศ. 2551-2553” พบว่า พฤติกรรมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ความสนใจติดตามข่าวสารทางการ
เมือง การไปใช้สิทธิเลือกต้ัง การไปรวมกลุ่มหรือเป็นแนวร่วมกับองค์กรทางการเมือง และการ
สนับสนุนพรรคการเมืองของชนชั้นล่าง มีค่าเฉลี่ยโดยรวม อยู่ที่ระดับมาก 

2) นักโทษเด็ดขาดที่มีเพศ อายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจ าจังหวัดปทุมธานี โดยรวมไม่แตกต่างกัน  ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัย กรุณา ขันทอง (2551) ได้วิจัยเรื่อง “ความรู้เรื่องประชาธิปไตยของพนักงานบริษัท รอยัล
อินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด มหาชน” ผลการวิจัยพบว่า พนักงานบริษัท รอยัลอินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) 
จ ากัดมหาชน ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้  ต่อเดือน และภูมิล าเนาแตกต่างกัน มีความรู้ เรื่อง
ประชาธิปไตย โดยรวมทั้ง 3 ด้าน ไม่แตกต่างกัน 

3) นักโทษเด็ดขาดในเรือนจ าจังหวัดปทุมธานีที่ มีการศึกษาและระดับชั้นของโทษเด็ดขาด
ต่างกัน มีความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยรวมแตกต่างกัน  
อภิปรายได้ว่า การศึกษา ได้ส่งผลต่อความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรอนงค์ เพ็ชรรัตน์ (2551) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของพนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ” ผลการวิจัย
พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของพนักงานเทศบาลสุราษฎร์ธานีที่ มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อายุราชการ และรายได้ต่อเดือนต่างกัน ท าให้การมีส่วนร่วมทางการเมืองของ พนักงานเทศบาล       
สุราษฎร์ธานี แตกต่างกัน 
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องค์ความรู้ 
1) องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 

 
 
 

ภาพท่ี 1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
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ด้านหลักอ านาจอธิปไตย 
ของปวงชน 

ต้องรู้สิทธิและตระหนัก 
ในหน้าที่ของตนเอง 

การมีส่วนร่วมกิจกรรม 
ทางการเมืองการปกครอง 

ภาครัฐด าเนินนโยบาย                 
ตามเจตนารมณก์ารปกครอง 

ด้านหลักว่าด้วยสิทธิเสรีภาพ 

เสรีภาพในการ            
นับถือศาสนา 

เสรีภาพในการ 
ลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง 

ภาครัฐใช้อ านาจภายใต้            
ขอบเขตของกฎหมาย 

ด้านหลักว่าด้วย              
ความเสมอภาค 

ทุกคนได้รับโอกาส 

ความเสมอภาค 
ในทางเศรษฐกิจและสังคม 

ภาครัฐเคารพในการแสดง          ความ
คิดเห็นของประชาชน 

ด้านหลักว่าด้วย           ภารดร
ภาพ 

ประชาชนมีความรัก 
และปรารถนาดีต่อกัน 

การมีความเคารพ 
ในสิทธิซ่ึงกันและกัน 

ภาครัฐส่งเสริมการ 
แลกปล่ียนความคิดเห็น 
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650: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

 
ด้านหลักอ านาจอธิปไตยของปวงชน พบว่า ประชาชนรู้ในสิทธิและตระหนักในหน้าที่ของ

ตนเอง มีการแสดงออกในกิจกรรมทางการเมืองและสังคม และให้โอกาสประชาชนด าเนินกิจกรรม
ทางการเมืองและสังคมภายใต้กรอบของกฎหมาย  

ด้านหลักว่าด้วยสิทธิเสรีภาพ พบว่า ประชาชนมีเสรีภาพในการนับถือศาสนา และมีเสรีภาพ
ในการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง ตามสิทธิในการเป็นราษฎร และภาครัฐควรเคารพในการแสดงความ
คิดเห็นของประชาชน  

ด้านหลักว่าด้วยความเสมอภาค พบว่า ประชาชนมีความเสมอภาคทางโอกาสในด้าน
เศรษฐกิจ และสังคมภายใต้รัฐธรรมนูญ ให้ประชาชนเกิดความเชื่อม่ันในความเสมอภาคทางกฎหมาย 
โดยภาครัฐต้องใช้กฎหมายด้วยความธรรม และเสมอภาคกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ  

ด้านมีหลักว่าด้วยภารดรภาพ พบว่า ประชาชนและภาครัฐควรให้ความเคารพในสิทธิและ
เสรีภาพของสังคม โดยยึดหลักเหตุผลในการแก้ไขปัญหาต่างๆของสังคม ควรมีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นหรือรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 

2) องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 

การพูดจาเป็นมิตร 
(ปิยวาจา) 

การประพฤติตน 
ด้วยจิตอาสา 
(อัตถจริยา) 

ทุกคนมีความเสมอ
ภาคตามกฎหมาย 

(สมานัตตา) 

การให้เคารพสิทธิ 
ซ่ึงกันและกัน  

(ทาน) 

การส่งเสริมความเข้าใจการเมือง 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

หลักปฏิบัติ  กฎหมาย 
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องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย คือ  
1. การปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่ของตนเอง  คือ ประชาชนต้องรู้สิทธิและตะหนัก ใน

หน้าที่ของตนเอง เพ่ือที่จะด าเนินกิจกรรมทางการเมืองและสังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ         
ตรงตามวัตถุประสงค์ของประชาธิปไตย 

2. มีความปรารถนาดีต่อกัน คือ ประชาชนต้องไม่ท าร้าย เบียดเบียน ซ่ึงกันและกันทั้งด้าน
กาย วาจา ใจ ต้องช่วยเหลือ เก้ือกูลกัน ในด้านต่างๆโดยค านึงถึงประโยชน์ของสังคมส่วนร่วมเป็น
ส าคัญ  

3. การเคารพสิทธิซ่ึงกันและกัน ประชาชนต้องมีการแบ่งบัน เคารพ และไม่ดูหม่ิน หรือเอา
เปรียบซ่ึงกันและกัน อันจะท าให้สังคมอยู่ร่วมกันด้วยความผาสุก 

4. ความเสมอภาคทางสังคม เศรษฐกิจ และกฎหมาย  ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการ
ประกอบอาชีพ ร่วมทั้งไม่แบ่งแยกฐานะทางสังคม หรือเศรษฐกิจ    
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
 1.1) ภาครัฐควรมีนโยบายส่งเสริมให้นักโทษเด็ดขาดได้ท ากิจกรรมที่ส่งเสริม  ความเข้าใจ

เก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เช่น การจัดอบรมด้านกฎหมาย การอบรม
เรื่องสิทธิและหน้าที่ของพลเรือน เป็นต้น 

 1.2) ภาครัฐควรออกกฎระเบียบ ก าหนดเกณฑ์ให้นักโทษเด็ดขาดได้เข้ารับการอบรมใน
หลักสูตรที่ภาครัฐก าหนดเก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยก่อนพ้นโทษจ าคุก    

 1.3) ภาครัฐควรด าเนินนโยบายตามเจตนารมณ์ของประชาชนส่วนใหญ่ โดยค านึงถึง
ความคิดเห็นของประชาชนส่วนน้อย 

2. ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติการ  
 2.1) กรมราชทัณฑ์ควรจัดโครงการส่งเสริมความเข้าใจเก่ียวกับการเมืองการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย  
 2.2) หน่วยงานภาครัฐควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นหรือคัดค้าน การ

รณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกต้ัง 
 2.3) หน่วยงานภาครัฐควรสร้างความตระหนักให้ประชาชนมีความสามัคคีกลมเกลียวเป็น

หนึ่งเดียว ช่วยเหลือเก้ือกูลกัน 
3. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปวิจัยครั้งต่อไป    
 3.1) ควรวิจัยเก่ียวกับเรื่อง การรับรู้ความเป็นเจ้าของอ านาจในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย 
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 3.2) ควรวิจัยเก่ียวกับเรื่อง อิทธิพลของการให้ความร่วมมือรณรงค์ให้ออกไปใช้สิทธิในการ
เลือกต้ัง 

 3.3) ควรวิจัย เก่ียวกับเรื่อง  การรั บรู้ สิทธิ และตระหนักในหน้าที่ ของประชาชน            
ตามการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
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PROMOTION OF THE POLITICAL CULTURE OF THE PEOPLE IN 
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รัตนา สารักษ์ 
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บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็น เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน ศึกษา

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่มีต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอ
นิคมพัฒนา จังหวัดระยองเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อ การส่ง เสริม
วัฒนธรรมทางการเมืองโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกัน จึง
ยอมรับสมมติฐานการวิจัย ปัญหาและอุปสรรค คือ ยังมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบเป็นส่วน
ใหญ่ ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชนทาง  การเมืองประชาชนเห็นว่า
การเมืองเป็นเรื่องเฉพาะกลุ่มเท่านั้น และเข้าใจการเมืองในลักษณะการยอมรับในอ านาจ คงมีความ
เชื่อว่าอ านาจการตัดสินใจเด็ดขาด เป็นอ านาจของรัฐบาลไม่ใช่ประชาชน  
ค าส าคัญ : การส่งเสริม; วัฒนธรรมทางการเมือง; ประชาชน  
 

 
Abstract 
  This research article was to study the level of people's opinions, to compare 
the people's opinion and the problems, obstacles and recommendations for, 
People’s political culture promotion at Nikomphatthana District, Rayong Province, 
using Mixed Methods. Findings were the level of people's opinion on the People’s 
political culture promotion, by overall was at high level. Based on different is found 
to be different accepting the set hypothesis. Problems and obstacles were that 
parochial political culture still prevailed. People lacked political participation. People 
still see politics as the interest of individual groups. People understood politics as 
the acceptance. People still believed that the power of decision mak ing belong to 
government, not people.  
Keywords:  Promotion; Political Culture; People 
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654: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

บทน า
  

วัฒนธรรมการเมืองเป็นสื่อความคิดประการหนึ่งของการศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองและ
เป็นสิ่งที่มีลักษณะซับซ้อนอยู่ในระบบสังคมการเมือง การศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองในระบบสังคม
การเมืองหนึ่งๆ จัดว่าเป็นสาระส าคัญในการบ่งชี้ถึงความโน้มเอียงหรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อระบบ
การเมืองการปกครอง และส่วนต่าง ๆ ของระบบดังกล่าว การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
ยังมีน้อยโดยสาเหตุของปัญหาดังกล่าวอาจไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ตัวผู้น าหรือกลุ่มคนที่มีอ านาจเพียงอย่างเดียว 
แต่ยังขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนในประเทศอีกด้วย เพราะการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ระบบการเมืองจะพัฒนาให้ดีขึ้น ได้นั้นประชาชนในประเทศส่วนใหญ่จะต้องมีความ
สนใจ มีความกระตือรือร้น มีความต้องการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองในทุก ๆ ด้าน  (วุฒิศักด์ิ 
บุตนุ, 2550) วัฒนธรรมทางการเมืองจึงเป็นอีกเรื่องที่มีความส าคัญในการพัฒนาระบบการเมืองของ
ประเทศไทยเพราะระบบการเมืองของประเทศไทยจะพัฒนาขึ้นได้นั้น  จากสภาพปัญหาดังกล่าว
ผู้เขียนวิจัยเห็นว่า การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัด
ระยอง เพ่ือให้ทราบวัฒนธรรมทางการเมือง และมีแนวทางในการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองของ
ประชาชน คือ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น หรือ องค์กรที่เก่ียวข้องกับการเมือง จึงท าให้
ผู้วิจัยสนใจที่จะส ารวจและศึกษาถึงทัศนคติ ความรู้สึก ค่านิยม วัฒนธรรมทางการเมืองซ่ึงข้อมูล
ดังกล่าว สามารถน าไปเป็นข้อมูลพ้ืนฐานการจัดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาประชาธิปไตยใน
พ้ืนที่ ให้สอดคล้องกับบริบทวัฒนธรรมทางการเมืองที่แท้จริงของประชาชน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อรูปแบบวัฒนธรรมทางการเมืองของ

ประชาชนในอ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เปรียบเทียบความคิดเห็นที่ มีต่อรูปแบบวัฒนธรรม
การเมืองของประชาชนใน อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมวัฒนธรรมการเมืองของประชาชนใน อ าเภอนิคม
พัฒนา จังหวัดระยอง 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
  รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณก าหนดการวิจัย
เชิงส ารวจเก็บข้อมูลจากประชาชนในเขตในอ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ประชาชน 12,236 คน 
(ประกาศส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ าจังหวัดระยอง , 2561) ค านวณขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, T., 1973) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 387 คน เก็บ
ข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัย
ทางสังคมศาสตร์ ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 8  คน เลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
แบบเจาะจง และวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา  
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ผลการวิจัย 
  1. ผลการศึกษาระดับการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนใน
อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 
ตารางท่ี 1  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองของ

ประชาชนในอ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยรวม 
  (n=387)  

ท่ี ภาวะผู้น าแบบธรรมาธิปไตย ระดับความคิดเห็น  
ระดับ Χ  S.D. 

1 ด้านวัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบ 4.10 0.65 มาก 
2 ด้านผู้น าการเปลี่ยนแปลง 3.64 0.53 มาก 
3 ด้านผู้น าจริยธรรม 3.68 0.59 มาก 

 รวม 3.81 0.59 มาก 
 

 จากตารางท่ี1  พบว่า การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอนิคม
พัฒนา จังหวัดระยอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.81, SD=0.59) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านวัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบ  ด้านวัฒนธรรมทาง
การเมืองแบบมีส่วนร่วม และด้านวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้า ตามล าดับ 
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 2. ผลการเปรียบเทียบการส่งเสริ มวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอนิคม
พัฒนา จังหวัดระยอง โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอนิคม

พัฒนา จังหวัดระยอง โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 จากตารางท่ี 2 พบว่า ผลการเปรียบเทียบการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองของ
ประชาชนในอ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ประชาชนใน
อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองโดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย  
  3. ผลการศึกษาปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เก่ียวกับการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง
ของประชาชนในอ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 
 
ตารางท่ี 3 ผลการศึกษาปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เก่ียวกับการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองของ

ประชาชนในอ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 
ปัญหา/อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ 

ด้านวัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบ  
1) ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของภา คประชา ชนทา งกา รเ มือง 
ประชาชนเข้าใจว่าการเมืองเป็นเรื่องเฉพาะ
กลุ่มเท่านั้น 

1) หน่วยงานของรัฐต้องเข้ามาดูแลและให้ความรู้
กับประชาชนอย่างใกล้ชิด ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ
ประเพณีอย่างทั่วถึง เพ่ือให้ประชาชนได้รับ รู้
วัฒนธรรมทางการเมือง  

2) ประชาชนในอ าเภอนิคมพัฒนาส่วนใหญ่
ขาดความเสียสละทางด้านการเมือง ถ้าไม่มี
ผลประโยชน์กับตนเองส่วนมากจะไม่ค่อยให้
ความร่วมมือไม่สนใจทางการเมือง 

2) ควรส่ง เสริมการฟ้ืนคืนประชา ธิปไตย คืน
อ านาจให้ประชาชนในการตัดสินอนาคตของ
ตัวเอง  กองทัพของทหารกลับกรมกองไปท า
หน้าที่ป้องกันประเทศ 

 

ตัวแปรต้น ค่า t ค่า F Sig. ผลการศึกษา 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

เพศ - 6.46 0.002   - 
อายุ - 7.70 0.002   - 

การศึกษา - 14.09 0.001   - 
อาชีพ - 12.99 0.000   - 
รายได้ - 15.71 0.001   - 
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ปัญหา/อุปสรรค   ข้อเสนอแนะ 
ด้านวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้า 
1) ความสัมพันธ์ส่วนตัวเปิดโอกาสเฉพาะ
กลุ่มของตัวเอง และพวกพ้อง  1) เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องแยกแยะเรื่องส่วนตัวกับ

เรื่องส่วนรวมออกจากกัน  
2) ประชาชนไม่สนใจที่จะเข้าไปมีส่วนร่วม
ทางการเมืองโดยตรง   2) เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยอมรับการตัดสินใจของ

ส่วนใหญ่พร้อมทั้งยอมรับเสียงส่วนน้อยด้วย 
ด้านวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม 
1) ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจทาง
การเมืองของบุคคลเหล่านั้นด้วย  1) เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องส่งเสริมวัฒนธรรมการมี

ส่วนร่วมของประชาชน  
2) ประชาชนขาดการให้ความร่วมมือจาก 
สถานการณ์การเมืองในปัจจุบัน  2) เจ้าหน้าที่ของรัฐต้อง สร้างค่านิคมท่ีรู้จั ก

ประโยชน์จากการอยู่ร่วมกันในสังคม 
จากตารางท่ี 3 พบว่า ปัญหาอุปสรรคในการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชน

ในอ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ประชาชนในอ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ยังมีวัฒนธรรม
ทางการเมืองแบบคับแคบเป็นส่วนใหญ่ ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชน
ทางการเมืองประชาชนยังเห็นว่าการเมืองเป็นเรื่องเฉพาะกลุ่มเท่านั้น ประชาชนสนใจและเข้าใจ
การเมืองในลักษณะการยอมรับในอ านาจของผู้บริหารทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติประชาชนยังคงมี
ความเชื่อว่าอ านาจการตัดสินใจเด็ดขาดเป็นอ านาจของรัฐบาลไม่ใช่ประชาชน ประชาชนมอบอ านาจ
ให้นักการเมืองโดยการเลือกต้ังแล้วไม่มีสิทธิทวงอ านาจคืน จนกว่าจะครบวาระเลือกต้ังใหม่ 
 
อภิปรายผล 

การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้  
1. ผลการวิเคราะห์การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชน 
ประชาชนทั่วไปที่อยู่ในเขตอ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง มีความคิดเห็นและความเข้าใจ 

เรื่อง การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนใน อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองของตนเอง ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดวัฒนธรรม
ทางการเมืองของ Gabridl A. Almond and Sindney Verba มาก าหนดค าถามวัดการส่งเสริม
วัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามรวม 3 ด้าน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
สามารถอภิปรายได้ดังนี้ 

1) ด้านวัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริม
วัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชน อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า ประชาชนในอ าเภอนิคมพัฒนา 
จังหวัดระยอง มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง เก่ียวกับเรื่องนโยบายทาง
การเมืองที่มาจากส่วนกลางเป็นนโยบายที่ดีที่สุด ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ นายศรายุทธ นกใหญ่ , 
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(2558) ได้วิจัยเรื่อง “วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ของบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีทาง
การแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก” ผลการวิจัยพบว่า 1) วัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยของบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขอยู่ในระดับมาก โดยด้าน
ที่มีระดับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยสูงที่สุด 

2) ด้านวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้า พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริม
วัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า ประชาชน มีความคิดเห็นต่อ
การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง เก่ียวกับเรื่องการพูดคุยกับคนที่มีความเห็นต่างจะท าให้เกิด
ทะเลาะกันจึงไม่ควรจะกระท าการสนทนา ประชาชนต้องเชื่อฟังผู้น าทุกระดับทั้งท้องถิ่นและ
ระดับประเทศ อย่างไม่มีข้อโต้แย้ง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ นายอิสมาแอล เบญอิบรอฮีม และธ
นาสฤษฎิ์ สตะเวทิน (2561) ได้วิจัยเรื่อง “วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน กับ
การพัฒนาความม่ันคงในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้ของไทย” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในพ้ืนที่
สามจังหวัดชายแดนใต้ ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าภาครัฐ และหน่วยงานที่เก่ียวข้องควรให้การส่งเสริ ม 
และสนับสนุนต่อการสร้าง กระบวนการทางวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม เพ่ือการพัฒนาความม่ันคงเพ่ือ
ความสงบสุข และสันติในพ้ืนที่ได้ 

3) ด้านวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการ
ส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชน อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่ า ประชาชนในอ าเภอ
นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง เก่ียวกับเรื่อง เชื่อม่ัน
ศรัทธาต่อหลักการปกครองแบบประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดแต่ถ้าไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ทางการเมืองปัจจุบันก็ ควรได้รับการแก้ไข ซ่ึงสอดคล้อง กับงานวิจัยของ ธนาภรณ์ โง้ว
เจริญ และวัชรินทร์ ชาญศิลป์ (2560) ได้วิจัยเรื่อง “วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของ
นักเรียน โรงเรียนศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี” ผลการวิจัยพบว่า วัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยของนักเรียน อยู่ในระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดในประเด็นการยึดถือ 
เสียงข้างมากเป็นหลัก แต่ก็ต้องค านึงถึงเสียงข้างน้อยด้วย ในขณะที่กลุ่มตัวอย่าง เห็นด้วยน้อยที่สุด
กับประเด็นท่านคิดว่าท่านมีส่วนร่วมในทางการเมืองอย่าง กระตือรือร้นส าหรับผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ราย ได้ของครอบครัวที่ ต่าง กัน มีผ ลต่อระดับวัฒนธรรมทางกา รเมืองแบบ
ประชาธิปไตยแตกต่างกัน ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชน  
แบบสอบถามเก่ียวกับการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนในอ าเภอนิคมพัฒนา 

จังหวัดระยอง ประกอบด้วย 3 ด้าน  
ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มี เพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทาง

การเมืองของประชาชนในอ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ทั้ง 3 ด้าน แตกต่างกัน ซ่ึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ นายศรายุทธ 
นกใหญ่ ได้วิจัยเรื่อง “วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ของบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยี
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ทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก” ผลการวิจัยพบว่า “การเปรียบเทียบคุณลักษณะส่วน
บุคคลกับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยพบว่า เพศ แตกต่างกัน มีผลท าให้ระดับ
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มี อายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทาง
การเมืองในอ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ทั้ง 3 ด้าน พบว่าแตกต่างกัน ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการ
วิจัยซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ นายศรายุทธ นกใหญ่ ได้วิจัยเรื่อง “วัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตย ของบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ” 
ผลการวิจั ยพบว่า “การเปรียบเทียบคุณลักษณะส่วนบุ คคลกับวัฒนธรรมทางการ เมืองแบบ
ประชาธิปไตยพบว่า  อายุ แตกต่างกัน มีผลท าให้ระดับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มี ระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริม
วัฒนธรรมทางการเมืองในอ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ทั้ง 3 ด้าน พบว่าแตกต่างกัน ซ่ึงยอมรับ
สมมติฐานที่ต้ังไว้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ นายศรายุทธ 
นกใหญ่ ได้วิจัยเรื่อง “วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ของบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยี
ทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก” ผลการวิจัยพบว่า “การเปรียบเทียบคุณลักษณะส่วน
บุคคลกับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยพบว่า ระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีผลท าให้
ระดับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 

ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มี อาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทาง
การเมืองในอ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ทั้ง 3 ด้าน พบว่าแตกต่างกัน ซ่ึงยอมรับสมมติฐาน การ
วิจัยซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนาภรณ์ โง้วเจริญ และวัชรินทร์ ชาญศิลป์  (2560 ) ได้วิจัยเรื่อง 
“วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนักเรียน โรงเรียนศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ” 
ผลการวิจัยพบว่า วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนักเรียน อยู่ในระดับมาก  พบว่า 
อาชีพที่ต่างกัน มีผลต่อระดับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยแตกต่างกัน ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ต้ังไว้ 

ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มี รายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมทาง
การเมืองในอ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ทั้ง 3 ด้าน แตกต่างกัน ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย  ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนาภรณ์ โง้วเจริญ และวัชรินทร์ ชาญศิลป์  (2560 ) ได้วิจัยเรื่อง 
“วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนักเรียน โรงเรียนศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ” 
ผลการวิจัยพบว่า วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนักเรีย น อยู่ในระดับมาก พบว่า 
รายได้ของครอบครัวท่ีต่างกัน มีผลต่อระดับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยแตกต่างกัน ซ่ึง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
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องค์ความรู้ 
  
 1) องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ดังนี้ 

 
 

ภาพท่ี1 สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
 จากภาพที่ 1 ประชาชน มีความรู้เก่ียวกับภาวะผู้น าแบบธรรมาธิปไตยของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 3 ด้าน ดังนี้ 

ด้านวัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบ อธิบายได้ว่า ประชาชนในอ าเภอนิคมพัฒนา  
จังหวัดระยอง ยังมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบเป็นส่วนใหญ่ ประชาชนขาดการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของภาคประชาชนทางการเมืองประชาชนยังเห็นว่าการเมืองเป็นเรื่องเฉพาะกลุ่มเท่านั้น  
ประชาชนสนใจและเข้าใจการเมืองในลักษณะการยอมรับในอ านาจของผู้บริหารทั้งระดับท้องถิ่นและ
ระดับชาติ ผู้น ารัฐบาลเป็นใครก็ได้ไม่จ าเป็นต้องมาจากการเลือกต้ั ง ไม่สนใจที่จะเข้าไปมีส่วนร่วม
ทางการเมืองโดยตรง ผู้ปกครองว่าอย่างไรก็เอาอย่างนั้น  การเลือกต้ังไม่จ าเป็นต้องมีก็ได้  การเมือง
เป็นเรื่องของนักการเมืองเท่านั้น 

ด้านวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม 
พบว่าประชาชนในอ าเภอนิคมพัฒนา  จังหวัดระยอง ยังคงมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมี

ส่วนร่วมบ้าง  ประชาชนบางยังเชื่อม่ันศรัทธาต่อหลั กการปกครองแบบประชา ธิปไตย มีกา ร
วิพากษ์วิจารณ์รูปแบบประชาธิปไตยอย่างมีเหตุผลและเป็นไปในทางสร้างสรรค์ ประชาชนยังมี การ
ออกไปใช้สิทธิเลือกต้ังเป็นการแสดงถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่บ้างแต่เพียงเล็กน้อย 
ประชาชนยังเชื่อว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดแต่ถ้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมือง

Book.indd   660 29/4/2563   21:14:12



661Proceedings 2020
Graduate Program, Department of Political Sciences, Faculty of Social Sciences, MCU April 3, 2020การประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings):661 

ปัจจุบัน ควรได้รับการแก้ไข ผู้น าชุมชนประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ อ่ืน การมีส่วนร่วมช่วย
ประสานคนหมู่มากให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เป็นเครื่องช่วยขจัดความขัดแย้งที่ เกิดขึ้นท าให้คนอยู่
ร่วมกันด้วยความรักท าให้คนอยู่ร่วมกันด้วยความรัก 

ด้านวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้า 
พบว่าประชาชนในอ าเภอนิคมพัฒนา  จังหวัดระยอง ยังคงมีความเชื่อว่าประชาชนต้องเชื่อ

ฟังผู้น าทุกระดับทั้งท้องถิ่นและระดับประเทศ อย่างไม่มีข้อโต้แย้งอ านาจการตัดสินใจเด็ดขาดเป็น
อ านาจของรัฐบาลไม่ใช่ประชาชน ประชาชนมอบอ านาจให้นักการเมืองโดยการเลือกต้ังแล้วไม่มีสิทธิ
ทวงอ านาจคืน จนกว่าจะครบวาระเลือกต้ังใหม่ ทหารหรือกลุ่มบุคคลที่ท าการยึดอ าจากการปกครอง
จากรัฐบาล โดยอ้างว่ารัฐบาลและนักการเมืองคอรัปชั่น ไม่ซ่ือสัตย์ การพูดคุยกับคนที่มีความเห็นต่าง
จะท าให้เกิดทะเลาะกันจึงไม่ควรจะกระท าการสนทนา ความเสมอภาคทางการเมืองระหว่างบุคคล
เป็นเพียงแนวคิดเท่านั้นเพราะทุกคนมีความรู้ความสามารถไม่เท่ากัน และไม่สนใจที่จะเข้ามีส่วนร่วม
ทางการเมืองในตลอดทุกกระบวนการ และไม่มีความรู้สึกว่าตนเองมีความหมายหรืออิทธิพลต่อระบบ
การเมือง 
 
 

 

 

 

ภาพท่ี 2 องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 

จากองค์ความรู้ท่ีสังเคราะห์ อธิบายได้ว่า 1 สังเคราะห์จากงานวิจัยประชาชนในอ าเภอ
นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง    ดังนี้ 

ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชนทางการเมืองประชาชนยังเห็น
ว่าการเมืองเป็นเรื่องเฉพาะกลุ่มเท่านั้น  

ประชาชนยังเชื่อม่ันศรัทธาต่อหลักการปกครองแบบประชาธิปไตย มีกา รวิพากษ์วิจารณ์
รูปแบบประชาธิปไตยอย่างมีเหตุผลและเป็นไปในทางสร้างสรรค์  

ประชาชนยังคงมีความเชื่อว่าประชาชนต้องเชื่อฟังผู้น าทุกระดับทั้งท้องถิ่นและระดับประเทศ 
อย่างไม่มีข้อโต้แย้งอ านาจการตัดสินใจเด็ดขาดเป็นอ านาจของรัฐบาลไม่ใช่ประชาชน  
 

  

รูปแบบ
วัฒนธรรมทาง

ด้านวัฒนธรรมทางการเมือง

ด้านวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมี

ด้านวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
1.1) ด้านวัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบ รัฐบาลควรด าเนินนโยบายรัฐสร้างเมือง คน

สร้างชาติวัฒนธรรมทางการเมืองต้องพัฒนาคน 
1.2) วัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม ควรจัดกิจกรรมทางการเมืองที่ส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของชุมชนหมู่มากให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  
1.3) ด้านวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้า  การมีส่วนร่วมทางการเมืองในตลอดทุก

กระบวนการ และไม่มีความรู้สึกว่าตนเองมีความหมายหรืออิทธิพลต่อระบบการเมือง  
2. ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติการ  
2.1) ควรปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติประชาชนเก่ียวกับการมีส่วนร่วม ตระหนั กว่าการเมือง

เป็นหน้าที่โดยตรงของประชาชนทุกคน 
2.2) ภาครัฐควรมีการกระจายผลประโยชน์ทางทรัพยากรท้องถิ่นอย่างเสมอภาค 
2.3) ควรใช้เวทีสาธารณะเปิดโอกาสให้ทุกกลุ่มการเมืองเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น 
3. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปวิจัยครั้งต่อไป    
3.1) ควรวิจัยเรื่อง “การสื่อสารทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองท้องถิ่น 
3.2) ควรวิจัยเรื่อง “การเมืองก้าวหน้าเพราะประชาชนร่วมใจ” 
3.3) ควรวิจัยเรื่อง “ประชาชนเข้าใจ ระบอบประชาธิปไตยก้าวหน้า ประชาชนเป็นสุข” 
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การสื่อสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจ าท่ีมีต่อผู้ต้องขังเรือนจ าจังหวัดปทุมธานี* 
POLITICAL COMMUNICATION OF PRISON STAFF TOWARD PRISONERS INMATES  

OF PATHUM THANI PROVINCE PRISONERS 
นิทัศน์ ภู่ประเสริฐ 
Nitat Phuprasert 

E-mail: Nitatjj@hotmail.com 
บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็น เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน ศึกษา
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่มีต่อการสื่อสารทางการเมืองของเจ้าหน้าที่ เรือนจ าที่ มีต่อผู้ ต้องขัง
เรือนจ าจังหวัดปทุมธานี เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการสื่อสารทาง
การเมืองของเจ้าหน้าที่เรือนจ าที่มีต่อผู้ต้องขัง ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมี
ความคิดเห็นแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ปัญหาและอุปสรรค คือ เจ้าหน้าที่ เรือนจ าควร
มีความรู้เก่ียวกับเรื่องข่าวสารการเมืองทั่วไป เป็นประจ า ข้อเสนอ เจ้าหน้าที่ เรือนจ าไม่มีเวลาในการ
หาความรู้ข้อมูลข่าวสารเป็นประจ า ข่าวสารทางการเมืองทั่วไปเนื้อหาข้อความ ควรมีความชัดเจน 
เจ้าหน้าที่เรือนจ ามีการถ่ายทอดในลักษณะปกติทั่วไป ควรศึกษาหาข้อมูลเพ่ิมเติม เพ่ือตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงของข่าวสารที่ได้รับ 
ค าส าคัญ : การสื่อสาร; การเมือง; เจ้าหน้าที่เรือนจ า ; ผู้ต้องขัง 
 
Abstract 
 This research article was to study the level of people's opinions, to compare 
the people's opinion and the problems, obstacles and recommendations for Political 
communication of prison staff towards prisoners, Pathum Thani Province prisoners, 
using Mixed Methods. Findings were the level of people's opinion on Political 
communication of prison staff towards prisoners, the overall picture is in the high 
level in every aspect. Based on different is found to be different accepting the set 
research hypothesis. Problems and obstacles were that should have time to provide 
information on a regular basis and now the problem is general political news. Clarity 
and understanding of the proposal should find the content that is clear and correct. 
The proposal should study for more information. To check the facts of the news 
received. 
Keywords:  Communication; politics; Prison staff; Inmates 
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บทน า
  

การสื่อสารทางการเมืองกับผู้ต้องขัง ซ่ึงเป็นบุคคลกลุ่มหนึ่งที่ถูกปิดกลั้นโดยพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ์ มิให้ดูรับรู้ข่าวสารทางโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ ซ่ึงข่าวสารนั้นอาจมีความส าคัญหรืออาจ
เป็นความรู้พ้ืนฐานต่อผู้ต้องขัง ที่ก าลังจะกลับสู่สังคม ใช้ชีวิตอย่างปกติเหมือนคนทั่วไป และมีสิทธิเท่า
เทียมเหมือนคนทั่วไป เช่น สิทธิในการเลือกต้ัง ซ่ึงควรจะได้รับรู้  ข่าวสาร การเมือง เพ่ือรับรู้ เป็น
พ้ืนฐาน ในการใช้ สิทธิในการเลือกต้ั ง เพ่ือไม่ให้ผู้น าห รือผู้แทนซ้ือสิทธิ์ขา ยเสียง ในการหวั ง
ผลประโยชน์จากคะแนนเสียงของบุคคลเหล่านี้  จึงต้องมีการน าข้อมูลข่าวสาร การเมืองทั่วไปที่เป็น
ปัจจุบันไปประชาสัมพันธ์ (อุทัย หิรัญโต, 2553) หรือบอกกล่าว เป็นวิธีการสื่อสารทางการเมืองอย่าง
หนึ่ง ซ่ึงบุคคลที่จะน าข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการเมืองทั่วไป ประชาสัมพันธ์ หรือบอกกล่าวให้ผู้ ต้องขัง
รับทราบได้ คือ ผู้คุม ซ่ึงผู้คุมจะสามารถประชาสัมพันธ์และส่งข่าวสาร การเมืองให้กับผู้ ต้องขังได้ การ
ส่งข่าวสาร การเมืองทั่วไปนั้น เปรียบเสมือน การสื่อสารทางการเมือง การสื่อสารทางการเมืองของผู้
คุม(วิทยากร เชียงกูร, 2550)  ดังนั้น การสื่อสาร ทางการเมืองให้ประสบความส าเร็จจึงต้องเลือก
ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาร และบริบททางการเมืองด้วยเช่นกัน อันจะน าไปสู่การ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

จา กสภา พปัญหา ดังกล่ า วผู้ เ ขี ยน วิ จั ย เห็น ว่ า  ผู้ วิ จั ย จึ ง มีควา มสน ใจที่ จ ะศึกษา  
การสื่อสารทางการเมืองของเจ้าหน้าที่เรือนจ าที่มีต่อผู้ต้องขังเรือนจ าจังหวัดปทุมธานี เพ่ือจะได้น า
ผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลในการสื่อสารทางการเมืองให้กับผู้ต้องขังต่อไป 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้ต้องขังต่อการสื่อสารทางการเมืองของเจ้าหน้าที่ เรือนจ า
จังหวัดปทุมธานี 

2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ต้องขังต่อการสื่อสารทางการเมืองของเจ้าหน้าที่
เรือนจ าจังหวัดปทุมธานี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

3. เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขการสื่อสารทางการเมืองของเจ้าหน้าที่
เรือนจ าจังหวัดปทุมธานีกับผู้ต้องขัง 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัย ในครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิจั ยแบบผสานวิธี โดยการ วิจัยเชิ งปริมา ณ
ก าหนดการวิจัยเชิงส ารวจเก็บข้อมูลจากจากผู้ต้องขังเรือนจ าจังหวัดปทุมธานี จ านวน 1,900  คน 
(เรือนจ าจังหวัดปทุมธานี ฝ่ายทัณฑปฏิบัติ งานทะเบียนประวัติผู้ ต้องขัง วันที่ 12 เมษายน 2562) 
ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (สุจินต์ ธรรมชาติ , 2549)  ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 331 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 
8 คน เลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญแบบเจาะจง และวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
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ผลการวิจัย 
 1. ผลของระดับความคิดเห็นของผู้ต้องขังต่อการส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ี
เรือนจ าท่ีมีต่อผู้ต้องขังเรือนจ าจังหวัดปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการสื่อสารทางการเมืองของเจ้าหน้าที่ เรือนจ า 

ที่มีต่อผู้ต้องขังเรือนจ าจังหวัดปทุมธานี โดยรวมและรายด้าน  (n=331) 
การส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจ าท่ีมี

ต่อผู้ต้องขังเรือนจ าจังหวัดปทุมธานี 
ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. การแปลผล 
ด้านผู้ส่งสาร 3.94 0.55 มาก 
ด้านข่าวสาร 3.90 0.58 มาก 
ด้านช่องทางการสื่อสาร 2.80 0.43 ปานกลาง 
ด้านผู้รับสาร 2.83 0.43 ปานกลาง 

โดยรวม 3.37 0.43 ปานกลาง 
 จากตารางท่ี 1 พบว่า การสื่อสารทางการเมืองของเจ้าหน้าที่ เรือนจ าที่ มีต่อผู้ ต้องขัง
เรือนจ าจังหวัดปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=3.37, S.D.=0.43) เม่ือจ าแนกเป็นรายด้านโดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านผู้ส่งสาร (x̅=3.94, S.D.=0.55) อยู่ในระดับมาก ด้าน
ข่าวสาร (x̅=3.90, S.D.=0.58) อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านผู้รับสาร (x̅=2.83, S.D.=0.43) และด้าน
ช่องทางข่าวสาร (x̅=2.80, S.D.=0.43) อยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ 
  2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ต้องขังการส่ือสารทางการ เมืองของ
เจ้าหน้าท่ีเรือนจ าท่ีมีต่อผู้ต้องขังเรือนจ าจังหวัดปทุมธานี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
ตารางท่ี 2  ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการสื่อสารทางการเมืองของเจ้าหน้าที่ เรือนจ าที่
มีต่อผู้ต้องขังเรือนจ าจังหวัดปทุมธานี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล   

 

ปัจจัยส่วนบุคคล t-test F-test Sig. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

อายุ  56.67 0.001*   
การศึกษา  6.361 .002*   
ระยะเวลาต้องโทษ  166.776 .000*   
ระดับชั้น  64.759 .000*   
  จากตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบพบว่า ผู้ ต้องขังที่ มีอายุ การศึกษา ระยะเวลาการ
ต้องโทษ และระดับชั้นต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการสื่อสารทางการเมืองของเจ้าหน้าที่ เรือนจ าที่ มีต่อ
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ผู้ต้องขังเรือนจ าจังหวัดปทุมธานี โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  จึง
ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

3. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ี
เรือนจ าท่ีมีต่อผู้ต้องขังเรือนจ าจังหวัดปทุมธานี 
ตารางท่ี 3  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้า ท่ี
เรือนจ าที่มีต่อผู้ต้องขังเรือนจ าจังหวัดปทุมธานี  
การส่ือสารทางการเมือง
ของเจ้าหน้าท่ีเรือนจ า ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ด้านผู้ส่งสาร เจ้าหน้าที่ ขาดความรู้  ให้
ข้อมูลไม่เป็นกลาง 

ควรมีการให้ความรู้ข้อมูลเป็นกลาง 
ไม่เอนเอียงพรรคใดๆ 

ด้านสาร ข้อมูลไม่ชัดเจน ขาดความ
น่าเชื่อถือ 

ข่าวสารควรมีความชัดเจน มีความ
เชื่อถือได้ของการสื่อสาร 

ด้านช่องทาง มีช่องทางรับรู้ข่าวสารน้อย 
ไม่ทันต่อเหตุการณ์   

ควรมีการถ่ายทอดในลักษณะปกติ
ทั่วไป ไม่มีการให้ดูข่าวการเมือง 

ด้านผู้รับสาร ขาดการไตร่ตรองข้อมูลที่
ได้รับ ไม่สอบถามให้ชัดเจน 

ควรมีการน าข่าวสารที่ได้รับมา ไป
พูดคุยเพ่ือหาข้อมูลเพ่ิมเติม 

จากตารางท่ี 3  พบว่า ผู้ต้องขังตอบแบบสอบถาม เพ่ือต้องการการสื่อสารทางการเมืองกับเจ้าหน้าที่
เรือนจ าที่มีต่อผู้ต้องขังเรือนจ าจังหวัดปทุมธานี ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ด้านผู้ส่งสาร ปัญหาคือ เจ้าหน้าที่เรือนจ าควรมีการให้ความรู้ เก่ียวกับเรื่องข่าวสาร
การเมืองทั่วไป เป็นประจ า ควรให้เจ้าหน้าที่เรือนจ าควรมีการหาเวลาในการให้ความรู้ข้อมูลข่าวสาร
เป็นประจ าและปัจจุบัน  

2. ด้านข่าวสาร ปัญหาคือ ข่าวสารทางการเมืองทั่วไปเนื้อหาข้อความควรมีความชัดเจน
และมีความเข้าใจ ควรหาเนื้อหา ข่าวสารที่มีความชัดเจนถูกต้อง  

3. ด้านช่องทางข่าวสาร การสื่อสารทางการเมืองของเจ้าหน้าที่ เรือนจ ามีการถ่ายทอดใน
ลักษณะปกติทั่วไป ควรมีการถ่ายทอดในลักษณะทั่วไป  

4. ด้านผู้รับสาร คือ ผู้รับสารมีการน าข่าวสารที่ได้รับมา ไปพูดคุยเพ่ือหาข้อมูลเพ่ิมเติม 
ควรศึกษาหาข้อมูลเพ่ิมเติม เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวสารที่ได้รับ 
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อภิปรายผลการวิจัย 
การสื่อสารทางการเมืองของเจ้าหน้าที่เรือนจ าที่มีต่อผู้ต้องขังเรือนจ าจังหวั ดปทุมธานี โดย

ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญและน่าสนใจและน ามาอภิปรายดังนี้ 
   1. ผลของระดับความคิดเห็นของผู้ต้องขังต่อการส่ือสารทางการเมือง  โดยรวมอยู่

ในระดับมาก พบว่า ด้านผู้ส่งสาร  ด้านข่าวสาร  ด้านผู้รับสาร และด้านช่องทาง ตามล าดับ ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีรพงศ์ พงษ์ศิริเดชา ได้วิจัยเรื่อง “ทัศนะของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ต่อ
มาตรการควบคุมและการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขัง: ศึกษาเฉพาะกรณีเรือนจ ากลางคลองเปรม ” พบว่า 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ที่มีอายุ อายุราชการ และประสบการณ์การท างานภายใน
เรือนจ าที่ต่างกัน จะมีความสัมพันธ์กับทัศนะต่อมาตรการการควบคุมและการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขัง  

2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ต้องขังพบว่า ผู้ ต้องขังที่ มีอายุ การศึกษา 
ระยะเวลาการต้องโทษ และระดับชั้นต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการสื่อสารทางการเมืองของเจ้าหน้าที่
เรือนจ ากับผู้ต้องขังเรือนจ าจังหวัดปทุมธานี โดยรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิชาญ จ าปาขาว  ซ่ึงได้วิจัยเรื่อง “การสื่อสารทางการเมืองของกลุ่ม
พันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย: ศึกษากรณีการชุมนุมประท้วงหลักการเลือกต้ัง 23 ธันวาคม 
2550” ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการสื่อสารทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพ่ือ
ประชาธิปไตยมีความแตกต่างกัน คือ แกนน ามีความรู้  ประสบการณ์และมีทักษะในการสื่อสารที่ ดี 
ประกอบกับการมีเครือข่ายที่กว้างขวางท าให้การสื่อสารของกลุ่มได้รับความสนใจและสามารถดึงดูด
โน้มน้าวให้ผู้ฟังเกิดความคล้อยตามได้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิตินัย นิยมวัน และ พิศมัย จารุ
จิตติพันธ์  ซ่ึงได้วิ จัยเรื่อง  “การจั ดการภา วะวิกฤติของการควบคุมผู้ ต้องขัง ในประเทศไทย ” 
ผลการวิจัยพบว่า สภาพการควบคุมผู้ต้องขังในประเทศไทย กลุ่มเรือนจ า ประเภทเรือนจ าจังหวัดมี
ดัชนีความวิกฤตโดยเฉลี่ยสูงที่สุด กลุ่มเรือนจ าประเภททัณฑสถาน พบว่าเขตการบริหารที่ มีดัชนีความ
วิกฤติน้อยที่สุด เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนพบว่าประเทศไทยมีดัชนีความวิกฤติใน
เกณฑ์วิกฤติน้อย รองจากประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย   
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องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยเรื่อง “การสื่อสารทางการเมืองของเจ้าหน้าที่
เรือนจ าที่มีต่อผู้ต้องขังเรือนจ าจังหวัดปทุมธานี” สามารถน ามาสรุปได้ดังนี้ 
 

 
 

ภาพท่ี 1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
ด้านผู้ส่งสาร พบว่า เจ้าหน้าที่เรือนจ ามีการใช้ถ้อยค าในการสื่อสารทางการเมืองมีถ้อยค าที่

น่าสนใจฟัง สามารถสอบถามเรื่องการเมืองทั่วไปที่ถ่ายทอดสิ้นสุดและเปิดโอกาสให้ซักถามในเรื่อง
ของการเมืองที่ไม่เข้าใจ ในการถ่ายทอด และถ่ายทอดออกมาในลักษณะที่มีเนื้อความข่าวสารที่เป็น
กลาง ไม่เอนเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  

ด้านตัวข่าวสาร พบว่า ข่าวสารทางการเมืองที่เจ้าหน้าที่น าไปถ่ายทอดให้กับผู้ ต้องขัง   ตัว
ข่าวสารไม่มีการบิดเบือน เนื่องจากได้น ามาเปรียบเทียบกับเจ้าหน้าที่คนอ่ืน เนื้อความข่าวสารส่วน
ส าคัญจะตรงกันกับทุกคนที่ได้ถ่ายทอดออกไป ตัวข่าวสา รท่ีถ่ายทอดออกไปมีรายละเอียด ความ
เหมาะสม ช่วงเวลา ที่พอดีและเนื้อข่าวสารสามารถเชื่อถือได้ 

ด้านช่องทางข่าวสาร พบว่า ช่องทางที่เจ้าหน้าที่เรือนจ าได้สื่อสารกับผู้ต้องขัง มีหลากหลาย
ช่องทาง เช่น พูดคุยส่วนตัว พุดคุยหน้าแถว พูดผ่านเสียงตามสาย สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น ท าให้ผู้ ต้องขัง
สามารถได้รับข่าวสารด้านการเมืองทั่วไป ได้หลายวิธี ช่องทาง และสามารถสืบค้าหาข้อมูลเพ่ิมตาม 
ในสิ่งที่สงสัยหรือไม่เข้าใจได้ตลอดเวลา  

ด้านผู้รับสาร พบว่า ผู้ต้องขังที่ได้รับข่าวสารทางการเมืองจากการสื่อสารของเจ้าหน้าที่
สามารถแสดงความคิดเห็น และซักถามในสิ่งที่ไม่เข้าใจกับสถานการณ์นั้นๆ ได้ตลอดเวลา และ
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สามารถน าความรู้เรื่องการเมืองที่ได้รับน าไปเป็นพ้ืนฐานเบื้องต้นในการพูดคุย เสวนาในเรื่องของ
การเมืองทั่วไปกับผู้อ่ืนได้  

 
2. องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 

ผู้วิจัยได้สังเคราะห์จากงานวิจัยดังนี้ 

 
ภาพท่ี 2 แสดงองค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 

จากภาพที่ 2 แสดงองค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัยดังนี้ คือ เจ้าหน้าที่เรือนจ าเป็น
ผู้สื่อสารด้วยความโอบอ้อมอารี มีวจีที่ไพเราะ สงเคราะห์ผู้ ต้องขัง และให้ข้อมูลที่เป็นจริงกับทุกคน
ตลอดเวลาทุกสถานการณ์ 

 
 
 
 
 

การส่ือสารทางการเมืองของเจ้าหน้าท่ีเรือนจ า 
กับผู้ต้องขังเรือนจ าจังหวัดปทุมธานี 

การส่ือสารเป็นประโยชน์ (อัตถจริยา) 
ให้ผู้ฟังเข้าใจน าไปใช้เป็นประโยชน์ 

(อัตถจริยา) 

การส่ือสารการให้ท่ีจริงใจ 
การให้ความรู้เรื่องการเมืองที่เป็นจริง  

(ทาน) 

การส่ือสารทันเหตุการณ์ 
การได้รับข่าวสารเป็นประจ า 

(สมานัตตตา) 

การส่ือสารในส่ิงท่ีน่าฟัง 
การใช้ถ้อยค าที่อ่อนโยนต่อผู้ฟัง 

(ปิยวาจา) 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1.1 ด้านผู้ส่งสาร เรือนจ าควรมีนโยบายให้เจ้าหน้าที่เรือนจ าส่งเสริมการให้ความรู้ใน
หลักอ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนแก่ผู้ต้องขัง 

1.2 ด้านข่าวสาร เรือนจ าควรมีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ เรือนจ ามีนโยบายส่งเสริมให้
เจ้าหน้าที่เรือนจ า ให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันกับผู้ต้องขัง 

1.3 ด้านช่องทางข่าวสาร เรือนจ าควรมีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ เรือนจ า สร้างความ
เข้าใจต่อการท าให้ข้อมูลข่าวสารคลาดเคลื่อนตามสถานการณ์จริง 

1.4 ด้านผู้รับสาร เรือนจ าควรมีนโยบายให้ผู้ต้องขังได้รับข้อมูลข่าวสาร เพ่ือออกไปใช้
ชีวิตสังคมภายนอกได้ 

2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

   2.1 ด้านผู้ส่งสาร เรือนจ าควรให้เจ้าหน้าที่เรือนจ า ส่งเสริมการให้ความรู้และปฏิบัติ
ต่อผู้ต้องขังตามหลักอ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนแก่ผู้ต้องขังตามความเหมาะ  

  2.2 ด้านข่าวสาร เรือนจ าควรให้เจ้าหน้าที่เรือนจ า ให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
กับผู้ต้องขัง เป็นระยะ 

   2.3 ด้านช่องทางข่าวสาร เจ้าหน้าที่เรือนจ า ควรสร้างความเข้าใจต่อการท าให้
ข้อมูลข่าวสารตามสถานการณ์จริง และทันต่อเหตุการณ์ 

   2.4 ด้านผู้รับสาร ผู้ต้องขังควรได้รับข้อมูลข่าวสาร เพ่ือหลังจากออกไปใช้ชีวิตใน
สังคมภายนอกได้ 

3. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้ง ต่อไป 
3.1 ควรวิจั ยเรื่อง “การ ให้ความรู้และข่าวสารที่มี อิทธิพลต่อผู้ ต้ องขังเพ่ือกา ร

ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต”  
3.2 ควรวิจัยเรื่อง “การรับรู้ความเป็นเจ้าของอ านาจในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยของผู้ต้องขัง” 
3.3 ควรวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของการให้ความร่วมมือการรับรู้ข่าวสารบ้านเมือง” 
3.4 ควรวิจัยเก่ียวกับเรื่อง “อิทธิพลของความเข้าใจการเมืองต่อการปกครองตาม

ระบอบประชาธิปไตยของผู้ต้องขัง” 
 

Book.indd   671 29/4/2563   21:14:34



672 การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม ปี 2563
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563

672: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

เอกสารอ้างอิง 
ธีรพงศ์ พงษ์ศิริเดชา. (2559). ทัศนะของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ต่อมาตรการควบคุมและการแก้ไขฟ้ืนฟู

ผู้ต้องขัง: ศึกษาเฉพาะกรณีเรือนจ ากลางคลองเปรม  (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต) . บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.  

นิตินัย นิยมวัน และ พิศมัย จารุจิตติพันธ์. (2558). การจัดการภาวะวิกฤติของการควบคุมผู้ ต้องขังใน
ประเทศไทย  (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต) . บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย. 

วิชาญ จ าปาขาว. (2551). การสื่อสารทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย : 
ศึกษากรณีการชุมนุมประท้วงหลักการเลือกต้ัง 23 ธันวาคม 2550 (สารนิพนธ์มหาบัณฑิต). 
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย. 

วิทยากร เชียงกูล . (2550) . หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย . [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: 
http:// www. Witayakorndub.wordpress.com/ 2007/06/democratic.  

สุจินต์ ธรรมชาติ. (2549). การวิจัยภาคปฏิบัติวิธีลัด. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย.  

อุทัย หิรัญโต. (2553). การปกครองท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Book.indd   672 29/4/2563   21:14:36



การประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings):673 

การสื่อสารทางการเมืองของพระสงฆ์มอญ ในรัฐมอญ ประเทศเมียนมาร์* 
THE POLITICAL COMMUNICATION OF THE MON MONKS  

IN THE MON STATE, MYANMAR 
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บทคัดย่อ 

บทความนี้เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับการสื่อสารทางการเมืองของพระสงฆ์มอญ ในรัฐ
มอญ บริบททางการเมืองที่ส่งผลต่อการสื่อสารและกระบวนการปัญหาและ ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการ
สื่อสารทางการเมืองของพระสงฆ์มอญในรัฐมอญ ประเทศเมียนมาร์ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ปัญหา
และข้อเสนอแนะเก่ียวกับการสื่อสารทางการเมืองของพระสงฆ์มอญในรัฐมอญ ประเทศเมียนมาร์ คือ 
พระสงฆ์มอญมีปัญหาในการสื่อสารทา งการ เมืองที่ไม่สามา รถแสดงความคิดอย่ างเต็มที่ไ ด้ 
เนื่องจากว่าญาติโยมบางคนและพระสงฆ์ผู้ใหญ่บางรูปเห็นไม่สมควรแก่สมณเพศ พระสงฆ์ต้องไม่ยุ่ง
เก่ียวและคลุกคลีอยู่กับวงการทางการเมือง ไม่สะดวกในการเดินทางไปมาหารือหรือการประชุมต่าง ๆ 
ซ่ึงบางครั้งติดกับหน้าที่การงานทางศาสนาและสังคม 
ค าส าคัญ: การสื่อสาร; การเมือง; พระสงฆ์มอญ 
 
Abstract  
  This article was to study the opinions, concern with the political context 
affecting the political communication of the Mon monks in the Mon state, the 
process of political communication of the Mon monks in the Mon State, Myanmar. 
Problems and suggestions for the political communication of the Mon Monks in the 
Mon State, Myanmar. Regarding political communication of the Mon Monks in the 
Mon State, Myanmar were that the Mon monks had political communication 
problems, because they could not freely and fully express their political thoughts, 
since some elders and high ranking monks saw it inappropriate for the monkhood. 
Monks must not involve with the politics. Travelling for dialogues and meetings were 
not convenient due to religious and social duties  
Keywords; Communication; Politics; the Mon Monks  
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บทน า  
การสื่อสารเป็นสิ่งส าคัญส าหรับมนุษย์ในการใช้ชีวิตประจ าวันในสังคมในการถ่ายทอด

ความคิด ความต้องการ ความรู้สึก และเรื่องราวของตนไปสู่บุคคลอ่ืน การสื่อสารเปรียบเสมือนเส้นใย
ประสาทของมนุษย์ เพราะมนุษย์ต้องสื่อสารด้วยกันระหว่างบุคคลต้ังแต่เกิดมาจนตาย ดังค าที่ได้กล่าว
ไว้ว่า “การสื่อสารเปรียบเสมือนเส้นใยประสาทของมนุษย์ และการสื่อสารทางการเมืองก็เป็นดังเส้น
ใยสมองของรัฐบาล หากปราศจากซ่ึงการสื่อสาร รัฐบาลก็ไม่สามารถด ารงอยู่ได้ การเมืองจึงเป็นเรื่อง
ที่ไม่สามารถแยกออกจากการสื่อสารได้เลย” (Deutsch, Karl W., 1966) การสื่อสารทางการเมืองจึง
เป็นเรื่องส าคัญยิ่งส าหรับบุคคลที่เก่ียวข้องในกระบวนการทางการเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็น
เครื่องมือในการสื่อสารไปสู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่หวังไว้เพ่ือบรรลุจุดประสงค์ตามที่ปรารถนา 

ในรัฐมอญ ประเทศเมียนมาร์ พระสงฆ์มอญได้พยายามสื่อสารกับประชาชนชาวมอญอยู่ เสมอ 
เพ่ือโน้มน้าวกล่อมเกลาเกิดจิตส านึกในการรักชาติมอญและความเป็นพระพุทธศาสนา มอญได้ด ารง
อยู่อย่างม่ันคงถาวร พระสงฆ์เชื้อชาติมอญที่อาศัยอยู่ในประเทศเมียนมาร์ ในปัจจุบันมีสาม นิกาย 
(เอกสารหนังสือเข้าพรรษาประจ าปีของพระสงฆ์มอญ , 2561) และถูกอบรมกล่อมเกลามาจาก
พระสงฆ์มอญชั้นผู้ใหญ่ในการรักษาไว้ซ่ึงชนชาติมอญ ซ่ึงจะต้องส่งเสริมและรักษาไว้ซ่ึงภาษามอญหรือ
หนังสือมอญเท่านั้น เพราะเหตุนั้น พระสงฆ์มอญจึงเปิดส านักสอนบาลีภาษามอญแก่ภิกษุสามเณร ที่
เป็นคนมอญและสอนภาษามอญภาคฤดูร้อนให้แก่ประชาชนชาวมอญ (หนังสือพิมพ์ภาษามอญ , 6 
มีนาคม 2562) พระสงฆ์มอญจึงเป็นทั้งผู้น าทางศาสนาและผู้น าทางสังคมที่มีบทบาททางการเมืองใน
วงการทางการเมืองระดับชนชาติและระดับประเทศสูงมาก พระสงฆ์มอญถือว่าเป็นรากเหง้าของชน
ชาติมอญและเป็นลมหายใจของขนชาติมอญในด้านต่างๆ  

นอกจากนั้น พระสงฆ์มอญมีบทบาทในวงการทางการเมืองสูง คือการปลูกฝังให้ชาวมอญทั้ง
รุ่นเก่าและรุ่นใหม่มีจิตส านึกในการรักชาติมอญ การจัดกลุ่มพระสงฆ์มอญรุ่นใหม่เพ่ือเป็นพลังในการ
รณรงค์เคลื่อนไหวทางการเมือง และการระดมก าลังจากเยาวชนมอญรุ่นใหม่ใต้ดิน ซ่ึงพระสงฆ์รุ่นใหม่
นั้นก็มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองในรูปแบบใต้ดินเช่นเดียวกัน (หนังสือนิตยสาร, “คณะสงฆ์มอญ
การก้าวแห่งบรรพบุรุษ”, 2544) 

จากบทบาทและการสื่อสารทางการเมืองของพระสงฆ์มอญข้างต้น กล่าวได้ว่าพระสงฆ์มอญ 
เป็นพระสงฆ์ที่มีความสามารถในการสื่อสารทางการเมืองอย่างโดดเด่น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจใน
การศึกษาการสื่อสารทางการเมืองของพระสงฆ์มอญ ในรัฐมอญ ประเทศเมียนมาร์ ระหว่าง พ.ศ.
2550 ถึง 2560 เพ่ือศึกษาบริบททางการเมืองที่เกิดขึ้น กระบวนการการสื่อสารทางการเมือง และ
อุปสรรคปัญหาข้อเสนอแนะเก่ียวกับการสื่อสารทางการเมืองของพระสงฆ์มอญ ในรัฐมอญ ประเทศ
เมียนมาร์ ความรู้จากการวิจัยจะได้น าไปบูรณาการและพัฒนาการสื่อสารทางการเมืองของพระสงฆ์
มอญในการแสดงออกบทบาทและความเป็นผู้น าทางศาสนาและทางสังคมการเมืองให้สัมฤทธิ์ผล
ต่อไป  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาถึงบริบททางการเมืองที่ส่งผลต่อการสื่อสารทางการเมืองของพระสงฆ์มอญ ใน

รัฐมอญ ประเทศเมียนมาร์  
2. เพ่ือศึกษาถึงกระบวนการในการสื่อสารทางการเมืองของพระสงฆ์มอญ ในรัฐมอญ 

ประเทศเมียนมาร์  
3. เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการสื่อสารทางการเมืองของพระสงฆ์มอญในรัฐ

มอญ ประเทศเมียนมาร์  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
ทบทวนวรรณกรรม เอกสาร ต ารา และการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
จ านวน 22 รูปหรือคน และวิเคราะห์ด้วยเนื้อหาเชิงพรรณนา ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 
ผลการวิจัย พบว่า 

1. บริบททางการเมืองท่ีส่งผลต่อการส่ือสารทางการเมืองของพระสงฆ์มอญ ในรัฐมอญ 
ประเทศเมียนมาร์ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 บริบททางการเมืองและสังคมของ
พระสงฆ์มอญ ในช่วงรัฐบาลเผด็จการทหาร พลเอกอาวุโส ต้านชเว (ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2550 -2553) 
ในช่วงนี้พระสงฆ์มอญรุ่นเก่าได้สื่อสารด้วยการเรียนการสอนบาลีภาษามอญ การเทศนาสั่งสอนให้
ญาติโยมละเว้นการกระท าความชั่ว และให้ต้ังอยู่ในความสันติภาพอย่างสงบสุข นอกจากนั้น ยังเกิด
การเคลื่อนไหวทางการเมืองใต้ดิน คือการอบรมเรียนรู้วิชาทางการเมืองจากพรรครัฐมอญที่ให้มีการ
เปดิสอน และการอบรมทางวิชาความเป็นผู้น าทางสังคม การรณรงค์ยกระดับการพิทักษ์สัญลักษณ์
ความเป็นมอญ ช่วงที่ 2 บริบททางการเมืองและสังคมของพระสงฆ์มอญ ในช่วงรัฐบาล พลเอก เต็ง
เส่ง ( ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2554-2558) หลังการเลือกต้ังในวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2553 พรรคประชาธิปไตย
แห่งชาติมอญ (MNDF) ได้คว่ าบาตรในการเลือกต้ัง ผู้ที่มีความคิดเห็นต่างจากพรรคการเมืองมอญเดิม
จึงได้จัดต้ังพรรคประชาธิปไตยแห่งภูมิภาคมอญ (AMDP) ขึ้นใหม่ ท าให้พรรคการเมืองมอญเกิดเป็น 2 
พรรค ประชาชนและพระสงฆ์มอญเกิดความเป็นห่วงว่าอาจจะแพ้การเลือกต้ังในครั้งต่อไป พระสงฆ์
จึงต้องจัดต้ัง “คณะกรรมการปรองดองพรรคการเมืองมอญ” เพ่ือท าการปรองดองพรรคการเมือง
มอญให้เป็นพรรคเดียว ซ่ึงได้รับการสนับสนุนและยอมรับนับถือจากประชาชนมอญ กลุ่มภาค
ประชาชนมอญ พระสงฆ์มอญและพรรคการเมืองมอญเป็นอย่างสูง และช่วงที่ 3 บริบททางการเมือง
และสังคมของพระสงฆ์มอญ ในช่วงรัฐบาล นาง ออง ซาน ซู จี (ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2559 -2560) รัฐบาล
กลางมาจากการเลือกต้ังจากประชาชน ท าให้มีอ านาจมาก จนกระทั่งไม่ยอมกระจายอ านาจให้กับ
รัฐบาลในรัฐต่าง ๆ ส่งผลให้รัฐบาลท้องถิ่นค่อนข้างมีอ านาจจ ากัดมาก พระสงฆ์จึงได้เข้ามามีบทบาท
ในทางการเมืองโดยตรง และมีบทบาทเป็นผู้น าทางสังคม 
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2. กระบวนการในการส่ือสารทางการเมืองของพระสงฆ์มอญ ในรัฐมอญ ประเทศเมียน
มาร์ พบว่า ด้านผู้ส่งสาร (Sender) สิ่งที่พระสงฆ์มอญได้รับการยอมรับเชื่อถือ คือเป็นผู้ที่ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความสามารถ มีอุดมการณ์ทางการเมืองที่ชัดเจน เป็นนักต่อสู้ป้องกันวัฒนธรรมประเพณี
ความเป็นมอญ ด ารงรักษาไว้ซ่ึงพระพุทธศาสนาภาษามอญในระนับแนวหน้าของชาวมอญ เป็นผู้ มี
ความสามารถทางการสื่อสารทางการเมือง และด าเนินการช่วยแก้ไขปัญหาให้ประชาชนผู้ เดือดร้อน
เท่าที่มีความรู้ความสามารถไม่เคยท้อถอย ด้านสาร (Message) เนื้อหาที่พระสงฆ์มอญได้ใช้ในการ
สื่อสารทางการเมืองในระหว่างปี พ.ศ. 2550-2560 นั้น มีเนื้อหาตามบทบาททางการเมือง พระสงฆ์
มอญมีการสื่อสารทางการเมืองหลายรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ด้านช่องทางการสื่อสาร 
(Channel) พระสงฆ์มอญใช้ช่องทางในการส่ือสารทางการเมือง ตามยุ คตามสมัยมาโดยตลอด 
สมัยก่อนใช้ช่องทางส่วนบุคคลซ่ึงเทศนาสั่งสอนญาติโยมโดยตรงเป็นหลัก ต่อมาในสมัยหลังการใช้
ช่องทางการสอนภาษามอญภาคฤดูร้อน ใช้เวทีในงานประจ าปีเป็นช่องทางการปราศรัย และการออก
หนังสือนิตยสาร วารสารต่าง ๆ ที่มีแจกขาย ต่อมามีการใช้ ซีดี ดีวีดี พัฒนาขึ้นตามกระแสโลกาภิวัตน์ 
ในปี พ.ศ. 2553 เม่ือประเทศพม่ามีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่ สมัยรัฐบาล พลเอกเต็งเส่ง 
เป็นต้นมา ซ่ึงเปิดโอกาสให้การใช้โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต และการใช้ช่องทางโซเซียลมีเดียอย่าง
แพร่หลาย ปัจจุบัน พระสงฆ์มอญได้ใช้ช่องทางการสื่อสารหลากหลายช่องทาง และด้านผู้รับสาร 
(Receiver) การสื่อสารทางการเมืองของพระสงฆ์มอญเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวมอญและสังคม
อย่างยิ่ง พระสงฆ์ได้ออกมาป้องกันและยืนอยู่ฝ่ายประชาชนโดยตลอดมา จึงเป็นที่เคารพสักการะและ
เป็นที่พ่ึงของประชาชนอย่างแท้จริง แม้กระทั่งได้เข้ามาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัฐมอญก็เนื่องจากได้
การสนับสนุนแรงกระตุ้นจากพระสงฆ์มอญชักจูงให้ญาติโยมลงคะแนนเสียงให้  

3. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเก่ียวกับการส่ือสารทางการเมืองของพระสงฆ์มอญ
ในรัฐมอญ ประเทศเมียนมาร์ พบว่า ด้านผู้ส่งสาร (Sender) ปัญหา อุปสรรค ได้แก่ พระสงฆ์มอญมี
ปัญหาในการสื่อสารทางการเมืองที่ไม่สามารถแสดงความคิดอย่างเต็มที่ได้ อีกประการหนึ่ง พระสงฆ์
มอญมีอุปสรรคไม่สะดวกในการเดินทางไปมาหารือหรือการประชุมต่าง ๆ มีข้อเสนอแนะ ได้แก่ อยาก
ให้พระสงฆ์มอญแนะน าญาติโยมให้เข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างทั่วถึง ด้านสาร 
(Message) ปัญหา อุปสรรค ได้แก่ สารที่พระสงฆ์มอญสื่อสารส่งไปยังประชาชนญาติโยมชาวมอญนั้น 
ได้สื่อสารไปทางการเมืองมากเกินกว่าขอบเขต ท าให้ญาติโยมบางคนและนักการเมืองบางคนเห็นไม่
เหมาะสมกับพระสงฆ์ว่าไม่ใช่กิจวัตรที่พระสงฆ์จะต้องเข้าไปเก่ียวข้องได้ และพระสงฆ์มอญบางรูปมี
การศึกษาน้อยและไม่ค่อยมีประสบการณ์มากนัก เม่ือสื่อสารกับญาติโยมใช้ถ้อยค าที่ไม่เหมาะสมกับ
สมณเพศและการสื่อสารไปในทางที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นประโยชน์ต่อญาติโยม มีข้อเสนอแนะ ได้แก่ 
ให้พระสงฆ์มอญปรับปรุงการสื่อสารให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนญาติโยมชาวมอญ 
และให้เป็นสารที่ถูกต้องน่าเชื่อถือได้มากที่สุดและให้เป็นประโยชน์แก่ญาติโยมมากที่สุด ด้านช่องทาง 
(Channel) ปัญหา อุปสรรค ได้แก่ ในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2553 ในรัฐมอญ ประเทศเมียนมาร์ อยู่ภายใต้
การปกครองรัฐบาเผด็จการทหาร ประชาชนและทั้งพระสงฆ์อยู่ในท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมือง
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ที่ต้องมีการหวาดกลัวรัฐบาลตลอดเวลา ซ่ึงต้องใช้ช่องทางการสื่อสารทางการเมือง เฉพาะการเทศนา 
การปราศรัยในเวทีงานประจ าปีต่าง ๆ พระสงฆ์มอญมีปัญหาในการใช้ช่องทางที่ทันสมัย หลังจาก
ประเทศเมียนมาร์มีการเปลี่ยนแปลง ในปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา รัฐบาลเปิดให้ใช้เทคโนโลยีอย่าง
แพร่หลาย พระสงฆ์มอญรุ่นเก่าซ่ึงต้องเผชิญกับปัญหาในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และส าหรับ
พระสงฆ์มอญรุ่นใหม่บางรูปใช้ช่องทางโซเซียลมีเดียในทางที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในสังคม และ
ใช้ช่องทางการสื่อสารทางการเมืองที่ไม่ถูกต้องตามกาลเวลา มีข้อเสนอแนะ ได้แก่ อยากให้พระสงฆ์
รุ่นเก่าพยายามให้เข้าใจการใช้ช่องทางในการสื่อสารที่ทันสมัย ซ่ึงให้เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา 
และสังคมบ้านเมืองและได้ใช้ในทางที่ถูกต้องตามกาลเทศะ ส่วนพระสงฆ์รุ่นใหม่ถึงแม้ว่าเข้าใจการใช้
ช่องทางในการสื่อสารทางการเมืองที่ทันสมัย แต่ต้องระวังในการใช้โซเชียลมีเดียให้เหมาะสมกับ
กาลเทศะและสมณสารูปแก่พระสงฆ์ เพ่ือไม่ให้เสียภาพลักษณ์และชื่อเสียงของพระสงฆ์มอญที่ด ารงไว้
มาเป็นเวลายาวนาน และด้านผู้รับสาร (Receiver) ปัญหา อุปสรรค ได้แก่ ส่วนใหญ่พระสงฆ์มอญรุ่น
เก่าที่ไม่เปลี่ยนแปลงความคิด ยึดติดอยู่ กับสิ่งเดิม ๆ มากเกินไปไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตามความ
เจริญก้าวหน้าของบ้านเมือง มีข้อเสนอแนะ ได้แก่ จะต้องปรับปรุงทัศนคติทางความคิดที่แตกต่างกัน
ระหว่างพระสงฆ์มอญรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ ซ่ึงต้องใช้แนวทางการประนีประนอมความแตกต่างทัศนคติ
แนวความคิด จนถึงท างานร่วมกันอย่างราบรื่น เพ่ือศาสนา ชาติ บ้านเมืองจะได้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า
ต่อไป 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ จะกล่าวถึงการสื่อสารทางการเมืองของพระสงฆ์มอญ ในรัฐ
มอญ ประเทศเมียนมาร์ โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญและน่าสนใจและน ามาอภิปรายดังนี้ 

1. บริบททางการเมืองท่ีส่งผลต่อการส่ือสารทางการเมืองของพระสงฆ์มอญ ในรัฐมอญ 
ประเทศเมียนมาร์ ผลการวิจัยพบว่า บริบททางการเมืองที่ส่งผลต่อการสื่อสารทางการเมืองของ
พระสงฆ์มอญ ในรัฐมอญ ประเทศเมียนมาร์ บริบททางการเมืองและสังคมของพระสงฆ์มอญ ในช่วง
รัฐบาล นาง อองซาน ซู จี (ต้ังแต่ปี พ.ศ 2559-2560) ซ่ึงพระสงฆ์มอญมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ประชาชน
ต้ังอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม ประกอบกับแนวคิดทางการเมืองเพ่ือให้ประชาชนมีความสามัคคี มีความรัก
ชาตินิยมมอญให้เกิดความเข้มแข็ง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรัญญา ประเสริฐ , (2559) ได้วิจัย
เรื่อง “การสื่อสารทางการเมืองในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ศึกษาระหว่างปี พ.ศ. 2557 -
2559” พบว่า รูปแบบรายการคืนความสุขให้คนในชาติ มีการสื่ อสารเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ ความ
จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้แก่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ทั้งนี้  เนื้อหา  หรือ
สารที่สื่อสารออกมาจากรายการสามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ เนื้อหาที่เก่ียวข้องกับ การขับเคลื่อน
ภารกิจทางการเมือง ได้แก่ การระบุปัญหาของประเทศ การชี้แจงเจตนารมณ์ทาง  การเมือง การให้
ภาพการปกครองในอุดมคติ การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การปฏิรูปประเทศ  ด้านต่าง ๆ และ 
เนื้อหาที่เก่ียวข้องกับการขจัดอุปสรรคทางการเมือง ได้แก่ การจัดการด้านสื่อมวลชน การจัดการด้าน
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การชุมนุมต่อต้าน และ การจัดการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นอกจากนั้น  กลวิธีโน้มน้าวจูง
ใจที่พบในรายการมีลักษณะผสมผสานระหว่างการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล  

2. กระบวนการในการส่ือสารทางการเมืองของพระสงฆ์มอญ ในรัฐมอญ ประเทศเมียน
มาร์ ผลการวิจัยพบว่า ด้านผู้ส่งสาร (Sender) พระสงฆ์มอญมีภูมิหลังที่ มีผลต่อการสื่อสารทาง
การเมือง และมีความส าเร็จได้การยอมรับเชื่อถือบนเส้นทางสังคมการเมืองในรัฐมอญมาเป็นเวลา
ยาวนาน ด้านสาร (Message) เนื้อหาที่พระสงฆ์มอญได้ใช้ในการสื่อสารทางการเมืองในระหว่างปี 
พ.ศ. 2550-2560 นั้น มีเนื้อหาตามบทบาททางการเมือง ด้านช่องทางการส่ือสาร ( Channel) 
พระสงฆ์มอญใช้ช่องทางในการสื่อสารทางการเมือง ตามยุคตามสมัยมาโดยตลอด สมัยก่อนใช้
ช่องทางส่วนบุคคลซ่ึงเทศนาสั่งสอนญาติโยมโดยตรงเป็นหลัก เม่ือประเทศพม่ามีการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองครั้งใหญ่ได้เปิดโอกาสให้การใช้โทรศัพท์ และการใช้ช่องทางโซเซียลมีเดียอย่างแพร่หลาย 
ปัจจุบัน พระสงฆ์มอญได้ใช้ช่องทางการสื่อสารหลากหลายช่องทาง ด้านผู้รับสาร ( Receiver) การ
สื่อสารทางการเมืองของพระสงฆ์มอญเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวมอญและสังคมอย่างยิ่งทั้ง 
แม้กระทั่งได้เข้ามาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัฐมอญก็เนื่องจากได้การสนับสนุนแรงกระตุ้นจากพระสงฆ์
มอญชักจูงให้ประชาชนลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปวีนุช หาญชะนะ , 
(2555) ได้วิจัยเรื่อง “การสื่อสารทางการเมืองของ ทักษิณ ชินวัตร ในช่วงปี พ.ศ. 2549 -2552” 
พบว่า ดร. ทักษิณ ได้เลือกใช้กลยุทธ์โดยค านึงถึงสถานการณ์ทางการเมืองและผลประโยชน์ที่จะได้รับ 
กล่าวคือ ภายหลังรัฐประหาร 19 กันยายน ดร.ทักษิณ ชินวัตร ได้ใช้กลยุทธ์ทางการสื่อสาร การโน้ม
น้าวใจ ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ทางการเมือง นอกจากนี้ ยังได้ใช้กลยุทธ์การสื่อสารตาม
หลักการชี้ชวนให้เชื่อของเกิบเบิลส์ เช่น เพิกเฉยหรือปิดก้ันเนื้อหาข่าวสารจากฝ่ายตรงข้าม การตอบ
โต้กลับด้วยการใช้ค าถามหรือกล่าวหาเพ่ือชิงความได้เปรียบ เน้นความส าคัญของผู้น า ดังนั้น กา ร
สื่อสารทางการเมืองของ ดร.ทักษิณ จึงท าหน้าที่สร้างความชอบธรรมให้ผู้พูด ตัดสินเชิงคุณค่า ตอบโต้
ฝ่ายตรงข้าม และให้ค าอธิบายแก่สถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้น 

3. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเก่ียวกับการส่ือสารทางการเมืองของพระสงฆ์มอญ
ในรัฐมอญ ประเทศเมียนมาร์ ผลการวิจัยพบว่า ด้านผู้ส่งสาร (Sender) ปัญหา อุปสรรค ได้แก่ 
พระสงฆ์มอญมีปัญหาในการสื่อสารทา งการ เมืองที่ไม่สามา รถแสดงความคิดอย่ างเต็มที่ไ ด้ 
เนื่องจากว่าญาติโยมบางคนและพระสงฆ์ผู้ใหญ่บางรูปเห็นไม่สมควรแก่สมณเพศ มีข้อเสนอแนะ 
ได้แก่ อยากให้พระสงฆ์มอญแนะน าญาติโยมให้เข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างทั่วถึง ด้าน
สาร (Message) ปัญหา อุปสรรค ได้แก่ สารที่พระสงฆ์มอญสื่อสารส่งไปยังประชาชนญาติโยมชาว
มอญนั้น ได้สื่อสารไปทางการเมืองมากเกินกว่าขอบเขต ท าให้ญาติโยมบางคนและนักการเมืองบางคน
เห็นไม่เหมาะสมกับพระสงฆ์ว่าไม่ใช่กิจวัตรที่พระสงฆ์จะต้องเข้าไปเก่ียวข้องได้ มีข้อเสนอแนะ ได้แก่ 
สารที่พระสงฆ์มอญสื่อสารอยู่ในปัจจุบันนั้น อยากให้พระสงฆ์มอญปรับปรุงการสื่อสารให้สอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชนญาติโยมชาวมอญ ด้านช่องทาง (Channel) ปัญหา อุปสรรค ได้แก่ 
ในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2553 ในรัฐมอญ ประเทศเมียนมาร์ อยู่ภายใต้การปกครองรัฐบาเผด็จการทหาร 
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ประชาชนและทั้งพระสงฆ์อยู่ในท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมืองที่ ต้องมีการหวาดกลัวรัฐบาล
ตลอดเวลา ซ่ึงต้องใช้ช่องทางการสื่อสารทางการเมือง เฉพาะการเทศนา การปราศรัยในเวทีงาน
ประจ าปีต่าง ๆ พระสงฆ์มอญมีปัญหาในการใช้ช่ องทางที่ทันสมัย มีข้อเสนอแนะ ได้แก่ อยากให้
พระสงฆ์รุ่นเก่าพยายามให้เข้าใจการใช้ช่องทางในการสื่อสารที่ทันสมัย ซ่ึงให้เป็นประโยชน์ต่อ
พระพุทธศาสนา และสังคมบ้านเมืองและได้ใช้ในทางที่ถูกต้องตามกาลเทศะ ด้านผู้รับสาร (Receiver) 
ปัญหา อุปสรรค ได้แก่ ส่วนใหญ่พระสงฆ์มอญรุ่นเก่าที่ไม่เปลี่ยนแปลงความคิด ยึดติดอยู่ กับสิ่งเดิม ๆ 
มากเกินไปไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตามความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมือง เม่ือต้องปรึกษาหารือกันในเรื่อง
ที่มีความจ าเป็นต่อการแก้ไขความลาหลังทางศาสนา ชาติบ้านเมือง มีข้อเสนอแนะ ได้แก่ การใช้แนว
ทางการประนีประนอมความแตกต่างทัศนคติแนวความคิด จนถึงท างานร่วมกันอย่างราบรื่น เพ่ือ
ศาสนา ชาติ บ้านเมืองจะได้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าต่อไป  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ นันทนา 
นันทวโรภาส, (2554) ได้วิจัยเรื่อง “การสื่อสารทางการเมืองในภาวะวิกฤต” ผลการวิจัยพบว่า  ทุก
กลุ่มการเมืองต่างก็มีเป้าหมายทางการเมืองของตนเองและต่างก็มุ่งหวังที่จะใช้ประโยชน์จาก
สื่อมวลชนในการสื่อสารเพ่ือโน้มน้าวใจประชาชนให้คล้อยตามฝ่ายตนเอง ซ่ึงสามารถน าไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายทางการเมืองของแต่ละกลุ่มส่งผลให้เกิดการสื่อสารในลักษณะอัดฉีดข้อมูลเพียงด้านเดียว
ไปสู่ผู้รับสาร แต่อย่างไรก็ตามการกระท าดังกล่าวก็ถูกท้ายจากกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะช่วยให้
ประชาชนมีทางเลือกในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารทางการเมือง 
 
องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้สรุปองค์ความรู้ ที่ได้รับจากการวิจัยเรื่อง “การส่ือสารทางการเมืองของพระสงฆ์
มอญในรัฐมอญ ประเทศเมียนมาร์” สามารถน ามาสรุปเพ่ือไปใช้ประโยชน์จริง 
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680: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

 
องค์ความรู้ 

1) องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
 

พระสงฆ์ผู้ส่งสาร พบว่า คณะสงฆ์ศึกษาพระวินัยและในด้านนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ เพ่ือ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์  

สาร พบว่า พระสงฆ์มอญมีการสื่อสารทางการเมืองหลายรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม 
ในทางตรง คือ พระสงฆ์มอญสื่อสารในการเรียนการสอนภาษาบาลี การสื่อสารทางการเทศนาสั่งสอน

การสื่อสารทางการเมืองของพระสงฆ์
มอญ ในรัฐมอญ ประเทศเมียนมาร์ 

ผู้ส่งสาร (Source) 

- เป็นผู้น าทางสังคม 

- พระสงฆ์เข้ามามีบทบาทในทาง
การเมืองโดยตรง 

- กระตุ้นให้ประชาชนเข้าใจการ
เปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง 

สาร (Messages) 

- ไม่ให้เกิดความรุนแรงในสังคม 

- ต้ังอยู่ในความสันติภาพอย่างสงบสุข 

- อบรมกล่อมเกลาเยาวชนมอญให้เกิด
จิตส านึกในการรักชาติ 

ช่องทาง (Channel) 
- โดยการสอนหนังสือ 

- การศึกษาของเยาวชน 

- การเทศนาส่ังสอน 

- คณะกรรมการวันชาติมอญ 

- การสอนธรรมะวันอาทิตย ์

ผู้รับสาร (Receiver) 

- เกิดจิตส านึกในการรักชาติ 

- ช่วยรณรงค์ยกระดับความเป็น
มอญ 

- คณะเยาวชนมอญระดับหมู่บ้าน 
ระดับอ าเภอและระดับรัฐมอญ 

- คณะกรรมการเยาวชนมอญ 
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แนะแนวให้ญาติโยมต้ังอยู่ในความดีงาม ในทางอ้อม พระสงฆ์มอญได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นทางการเมืองและมีบทบาทในการเป็นผู้น าของเยาวชาวมอญที่อาศัยอยู่ในรัฐมอญ ทั้งการ
ประสานความสามัคคีระหว่างเยาวชนมอญจากอ าเภอต่าง ๆ และระหว่าง พรรคการเมืองมอญด้วยกัน 
หรือพรรคการเมืองกับประชาชนซ่ึงมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันทางการเมือง 

ช่องทางในการส่ือสาร พบว่า พระสงฆ์มอญใช้ช่องทางในการสื่อสารทางการเมือง ตามยุค
ตามสมัยมาโดยตลอด ซ่ึงเทศนาสั่งสอนญาติโยมโดยตรงเป็นหลัก ต่อมาใช้ช่องทางการสอนภาษา
มอญภาคฤดูร้อน ใช้เวทีในงานประจ าปี เป็นช่องทางการปราศรัย และการออกหนังสือนิตยสาร 
วารสารต่าง ๆ เพ่ือให้ชาวมอญได้อ่านได้เข้าใจเรื่องราวเก่ียวกับประวัติศาสตร์มอญ ประวัติทางศาสนา
มอญ ปัจจุบัน พระสงฆ์มอญได้ใช้ช่องทางการสื่อสารหลากหลายช่องทาง 

ผู้รับสาร พบว่า การสื่อสารทางการเมืองของพระสงฆ์มอญเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาว
มอญและสังคมอย่างยิ่งทั้ง เช่น การกระท าของพระสงฆ์มอญในเรื่องการปรองดองพรรคการเมือง
มอญให้นักการเมืองมอญมีความสามัคคีในวงการทางการเมือง และการช่วยเหลือประชาชนในรัฐมอญ  

2) องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 
 

 
 

ภาพท่ี 2 องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 
 
 

• การเทศนา การ
สอน อบรม 

• จิตส านึกรัก
ชาติ 

• สารตั้งอยู่ใน
ความดีงาม เป็น
จริง เกิด
ประโยชน์ 

• สอนหนังสือ 
กระตุ้นจิตส านึก
รักชาติ 

ผู้ส่งสารมี
ความ
เมตตา 

สารท่ีสื่อ
ถูกต้อง 

ช่องทางการ
ส่ือสาร 
ตามกาล 

ผู้รับสาร 
ได้

ประโยชน์ 
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องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย คือ การสื่อสารทางการเมืองที่ประกอบด้วย 4 ด้าน 
ได้แก่ ผู้ส่งสาร สาร ช่องทางการสื่อสาร และผู้รับสาร ได้รับการพัฒนาตามกระบวนการที่เหมาะสม 4 
ประการ ได้แก่ ความเมตตา ความถูกต้อง ความเหมาะสมของเวลา  และการได้รับประโยชน์ น ามา
พัฒนาการสื่อสารทางการเมืองของพระสงฆ์มอญในรัฐมอญ ประเทศเมียนมาร์ ส่งผลให้การสื่ อสาร
ทางการเมืองของพระสงฆ์มอญเกิดประสิทธิภาพในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านผู้ส่งสารได้กระตุ้นจิตส านึก
ให้รักชาติ ด้านสารได้ต้ังให้อยู่ในความดีงาม เป็นจริง และเกิดประโยชน์ ด้านช่องทางการสื่อสารเน้น
การเทศนา การอบรมสั่งสอนเรื่องราวธรรมะกับการเมือง และด้านผู้รับสารได้เกิดจิตส านึกรักชาติ ซ่ึง
ส่งผลให้รัฐมอญ ประเทศเมียนมาร์ เกิดการพัฒนาและประสบความส าเร็จในทางการเมืองในประเทศ
ในปัจจุบันและอนาคต 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1.1) พัฒนาการสื่อสารทางการเมืองของคณะสงฆ์ 
1.2) ภาครัฐไทยควรมีนโยบายให้พระสงฆ์เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น 
1.3.) ภาครัฐไทยควรมีนโยบายให้ประชาชนศึกษากระบวนการการสื่อสารทางการเมือง  

2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
2.1) คณะสงฆ์ควรส่งเสริมการศึกษาการสื่อสารทางการเมืองให้แก่พระสงฆ์ เพ่ือให้เข้าใจ

กระบวนการการสื่อสารทางการเมืองได้ถูกต้อง 
2.2) ควรส่งเสริมให้พระสงฆ์เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านกิจกรรมที่ส่งเสริม

การเมืองให้มากขึ้น 
2.3) ควรส่งเสริมการศึกษากระบวนการการสื่อสารทางการเมืองในสถานศึกษา  

3. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้ง ต่อไป 
3.1) ควรวิจัยเรื่องการสื่อสารทางการเมืองของพระสงฆ์ไทยต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  
3.2) ควรวิจัยเรื่องปัญหาการสื่อสารทางการเมืองของพระสงฆ์ไทย 
3.3) ควรวิจัยเปรียบเทียบเรื่องการสื่อสารทางการเมืองของพระสงฆ์มอญ ในรัฐมอญ 

ประเทศเมียนมาร์ กับคณะสงฆ์ไทย 
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การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการเลือกต้ังท่ัวไป 
ของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร* 

PEOPLE’S PARTICIPATION IN GENERAL ELECTION  
OF TATIEN COMMUNITY, BANGKOK 

พระมหาณรงค์ ธมฺมเมธี (ศรีพันลม) 
Phramaha Narong Dhammamedhī (Sriphunlom) 

E-mail: mahanarong2536@gmail.com 
บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยนี้ เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็น เปรียบเทียบความคิดเห็น ศึกษา
ปัญหาและแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับการเลือกต้ังทั่วไปของประชาชนชุมชนท่าเตียน 
กรุงเทพมหานคร เป็นวิจัยแบบผสานวิธี พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ปัญหา คือ 
ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต่อเนื่อง ใช้รูปแบบการเมืองเดิมจึงเกิดความเบื่อหน่ายไม่อยาก
ออกไปใช้สิทธิ แนวทางการส่งเสริม ได้แก่ ควรปลูกฝังความรู้ทางการเมืองที่ถู กต้อง ให้ตระหนักถึง
สิทธิและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ 
ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วม; การเลือกต้ังทั่วไป; ชุมชนท่าเตียน 
 
Abstract 
 This research article was to study the opinions level to compare people’s 
opinions and to study problems and suggestions of solutions for promoting the 
participation on general election of Tatien’s population, Bangkok. The Results of 
study was found at a high level for people’s opinions on participation, Based on 
different was found to be no different by hypothesis denied. The problems was a 
discontinuously-informative consumption, the people doesn’t know about the 
political understanding there use of the old political model led to the boredom on 
election. The suggestions of solutions was correctly-political cultivation for the 
recognition of constitutional duty and responsibility. 
Keywords: Participation; General Election; Tatien Community  
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บทน า 
การ มีส่ วน ร่วมทางกา รเ มืองถื อเป็น อง ค์ประกอบหนึ่ง ในกา รขั บเคลื่ อน ระบอบ

ประชาธิปไตยให้ ไปสู่แก่นแท้ของระบอบการเมืองการปกครองที่เป็นของประชาชนโดยประชาชนและ
เพ่ือประชาชน อย่างแท้จริง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ได้เปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยได้มากขึ้นและง่ายขึ้นโดยได้มีการ
ปรับปรุงโครงสร้าง ทางการเมืองเริ่มต้ังแต่กระบวนการการเลือกต้ัง (พระครูปลัดวัชรพงษ์ วชิ รปญฺโ , 
2561) โดยทั่วไปการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน คือ การเข้าร่วมโดยตรงหรือการมีส่วนร่วม
ระดับสูง ได้แก่การเข้าร่วมในกระบวนการทางการเมืองอย่างจริงจัง เช่นการสมัครรับเลือกต้ัง ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองต่าง ๆ การเข้าร่วมระดับกลาง ได้แก่การเข้าไปมีบทบาทเคลื่อนไหวทางการ
เมือง เช่นการรวมกลุ่มเพ่ือผลักดันนโยบายต่าง ๆ การรวมตัวกันประท้วงหรือการเรียกร้องทาง
การเมือง และการเข้าร่วมในระดับต่ า ได้แก่กลุ่มที่ไม่ค่อยสนใจเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง คือกลุ่ม
ที่เข้าร่วมลงคะแนนเลือกต้ังเท่านั้น เพราะถือว่าเป็นหน้าที่ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย 
รวมถึงผู้ไม่สนใจติดตามเรื่องราวทางการเมืองด้วย (ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ, 2549) 

จากอดีตจนถึงปัจจุบันจะเห็นได้ว่ารูปแบบการเมืองการปกครองของไทยประชาชน มีส่วน
ร่วมทางการเมืองถูกจ ากัดอยู่เฉพาะคนบางกลุ่ม ซ่ึงขัดกับหลักการส าคัญของระบอบประชาธิ ปไตย 
คือการปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชน โดยประชาชนทั่วไปซ่ึงเป็นเจ้าของ
อ านาจยังไม่มีส่วนร่วมในทางการเมืองเท่าที่ควร มีส่วนร่วมแค่ไปใช้สิทธิเลือกต้ังเท่านั้น แต่การ
เลือกต้ังในอดีตที่ผ่านมาประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองเพ่ิมมากขึ้น แต่ยัง มีประชาชนบาง
กลุ่มที่ไม่เห็นถึงความส าคัญของสิทธิหรือหน้าที่และเบื่อหน่ายกับรูปแบบกา รเมืองเดิมๆ นักการเมือง
เดิมๆ การซ้ือสิทธิขายเสียง ซ่ึงดูเหมือนจะเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองของไทยไปแล้ว  (พนิดา เกษม
มงคล, 2540) เป็นอีกสาเหตุที่ท าให้ประชาชนไม่อยากออกไปใช้สิทธิเลื อกต้ัง ปัญหาเหล่านี้ เป็น
อุปสรรคอย่างยิ่งในการพัฒนารูปแบบประชาธิปไตย  

 จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมกับการเลือกต้ัง
ทั่วไปของประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมกับการเลือกต้ัง
ทั่วไป และศึกษาปัญหา พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับการเลือกต้ังทั่วไปของ
ประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร ความรู้จากการวิจัยจะน าไปบูรณาการการเรียนรู้  และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับการเลือกต้ังให้แก่ประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานครต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมกับการเลือกต้ังทั่วไปของประชาชนชุมชนท่าเตียน 

กรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมกับการเลือกต้ังทั่วไปของ

ประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 3. เพ่ือศึกษาปัญหาและแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับการเลือกต้ังทั่วไปของ

ประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  ผู้วิจัยได้
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างคือประชาชนในชุมชนท่าเตียนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปมีสิทธิเลือกต้ังตามรัฐธรรมนูญ 
จ านวน 645 คน (ส านักงานเขตพระนคร ฝ่ายทะเบียน, 2562) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 247 คน  จาก
ก า ร ค า น ว ณ ข น า ด ข อ ง ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง  โ ด ย ใ ช้ สู ต ร ข อ ง  ท า โ ร่  ย า ม า เ น่  ( สุ ร พ ล  
สุยะพรหม, 2553) โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามซ่ึงมีความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ 0.939  และ
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง  สังคมศาสตร์ ผสานกับ
การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 8 รูปหรือคน ได้แก่พระภิกษุ จ านวน 
2 รูป และ ผู้บริหารผู้น าชุมชนและตัวแทนประชาชนจ านวน 6 คน  เก็บข้อมูลด้วยบทสัมภาษณ์เชิง
ลึก และวิเคราะห์ด้วยเนื้อหาเชิงพรรณนา 
 

ผลการวิจัย 
  1. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการเลือกต้ังท่ัวไปของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร  
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการเลือกต้ัง

ทั่วไปของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร โดยรวม 
 (n=247) 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการเลือกต้ัง
ท่ัวไปของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร 

ระดับการมีส่วนร่วม 
 S.D. ความหมาย 

1 ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง  4.21 .95 มากที่สุด 
2 ด้านการใช้สิทธิเลือกต้ัง  4.57 .70 มากที่สุด 
3 ด้านการติดตามตรวจสอบการเลือกต้ัง 4.08 1.15 มาก 
 โดยรวม 4.29 .83 มากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมกับการเลือกต้ังทั่วไป 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (=4.29, S.D.=0.83) เม่ือจ าแนกเป็นรายด้านเรียงล าดับความคิดเห็น

x
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ของประชาชนได้ดังนี้ ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง มีระดับมากที่สุด ด้านการใช้สิทธิเลือกต้ังมี
ระดับมากที่สุด ส่วนด้านการติดตามตรวจสอบการเลือกต้ังอยู่ในล าดับมาก ตามล าดับ 

2. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการเลือกต้ังท่ัวไปของชุมชนท่า
เตียน กรุงเทพมหานคร พบว่า ประชาชนที่มี อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการมีส่วนร่วมกับการเลือกต้ังทั่วไป โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญตามสมมติฐาน 0.05  จึง
ยอมรับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ส่วนประชาชนที่มี เพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมไม่แตกต่าง
กัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
ตารางท่ี 2 สรุปผลทดสอบสมมติฐานโดยการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อระดับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนกับการเลือกต้ังทั่วไปของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

t-test F-test Sig. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

เพศ .539 - .591 -  
อายุ - 3.527 .016*  - 
การศึกษา - 6.203 .000*  - 
อาชีพ - 6.203 .000*  - 
รายได้ - 8.321 .000*  - 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 2 พบว่า ประชาชนที่มี อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกัน ต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมกับการเลือกต้ังทั่วไป โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีในส าคัญตาม
สมมติฐาน 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ส่วนประชาชนที่มี เพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมี
ส่วนร่วมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

3. ปัญหาและแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับการเลือกต้ังท่ัวไปของประชาชน
ชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร  
ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับปัญหา และแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

กับการเลือกต้ังทั่วไปของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร 
 
การมีส่วนร่วม ปัญหา แนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ด้านการรณรงค์
หาเสียงเลือกต้ัง 

ประชาชนขาดการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ไม่ทั่วถึงและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่
ไม่ต่อเนื่อง 

ควรสร้างจิตส านึกที่ถูกต้องทาการเมือง 
เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมมากขึ้น 

ด้านการใช้สิทธิ
เลือกต้ัง 

ประชาชนไม่เห็นความส าคัญในการ
ไป ใช้ สิ ท ธิ เลื อก ต้ั ง  กา ร เลื อก ต้ั ง

ค ว ร ใ ห้ ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ถึ ง
ผลประโยชน์ของการมีส่วนร่วม 
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การมีส่วนร่วม ปัญหา แนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
บ่อยครั้งท าให้ประชาชนเบื่อหน่าย 

ด้านการติดตาม
ตรวจสอบการ

เลือกต้ัง 

ประชาชนยังไม่มีส่วนร่วมในการเข้า
มา ต ร วจ ส อ บ แล ะ ติ ด ตา ม ก า ร
ด าเนินงานของเจ้าหน้าที่เท่าที่ควร 

เปิดโอกาสเปิดพ้ืนที่ให้ประชาชนหรือ
ผู้น าชุมชนได้มีส่วนร่วมเม่ือมีกิจกรรม
ทางการเมือง 

 จากตารางท่ี 3 พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม ได้เสนอปัญหาและแนวทางในการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับการเลือกต้ังทั่วไปของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร ดังนี้ 
 ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง พบว่า มีประชาชนยังขาดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทาง
การเมือง การประชาสัมพันธ์ท่ีไม่ทั่วถึง การรับรู้ข่าวสารที่ไม่ต่อเนื่อง การให้ข้อมูลข่าวสารที่ล่าช้า  ท า
ให้ประชาชนไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองได้ แนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ภาครัฐ
นั้นมีการจัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน การให้สิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกทาง
การเมืองตามรัฐธรรมนูญอย่างต่อเนื่องและไม่ถูกจ ากัด 
 ด้านการใช้สิทธิเลือกต้ัง พบว่า การไปใช้สิทธิของประชาชนแต่ละครั้งมีขั้นตอนยุ่งยากใช้
เวลานาน การเลือกต้ังบ่อยครั้งท าให้ประชาชนเกิดความเบื่อหน่าย เม่ือไปใช้สิทธิเลือกผู้สมัครแล้ว
รูปแบบการเมืองก็ไม่เปลี่ยนแปลง การเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์หรืออ านาจยังมีให้เห็น แนวทางใน
การส่งเสริมการมีส่วนร่วม ควรส่งเสริมให้นักการเมืองค านึงถึงผลประโยชน์ของชาติและของ
ประชาชนให้มาก จะช่วยเสริมสร้างความม่ันคงและเสถียรภาพทางการเมือง ท าให้ไม่เกิดปัญหาทาง
การเมือง 
 ด้านการติดตามตรวจสอบการเลือกต้ัง  พบว่า การท าหน้า ท่ีของคณะกรรมการการ
เลือกต้ังหรือเจ้าหน้าที่ยังมีความผิดพลาด ท าให้ประชาชนสงสัยถึงความโปร่งใสต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
แนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วม โดยการเปิดรับ
สมัครประชาชนที่มีความสนใจเข้าไปสังเกตการณ์ ติดตาม หรือตรวจสอบการท าหน้าที่ ประชาชนควร
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการท างานของนักการเมืองว่าเป็นไปตามนโยบายที่หาเสียงไว้ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษา การมีส่วนร่วมกับการเลือกต้ังทั่วไปของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด  

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถอภิปรายเป็นรายด้านได้ดังนี้ 
1. ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด อภิปรายได้ว่า ประชาชน

ส่วนใหญ่มีการติดตามและรับรู้ข่าวสารในการเลือกต้ั งทางโทรทัศน์ วิทยุ ป้ายประชาสัมพันธ์ 
หนังสือพิมพ์ หรือสื่ออินเตอร์เน็ต และได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ หรือเชิญ
ชวนให้ประชาชนรับรู้ถึงความส าคัญในการไปเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุจินตนา โสภาเวทย์ (2552) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิทางการเมือง
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ท้องถิ่นของประชาชน ในเขตเทศบาลต าบลหนองสองห้อง อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ” อยู่ใน
ระดับมาก 

2. ด้านการใช้สิทธิเลือกต้ัง พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด อภิปรายได้ว่า ประชาชนส่วนใหญ่มี
การต่ืนตัวทางการเมือง ซ่ึงมีผลมาจากการท าหน้าที่ของนักการเมือง หรือนโยบายของพรรคการเมือง 
สิ่งเหล่านี้เป็นเหตุให้ประชาชนได้ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการเลือก
บุคคลที่จะไปใช้อ านาจแทนตนเองในการบริหาร หรือนิติบัญญัติ ผลเหล่านี้จึงเป็นแรงผลักดันให้
ประชาชนตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของตัวเองมากยิ่งขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  มานพ เข็ม
เมือง (2556) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมการเลือกต้ังทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนในเขต
เทศบาล ต าบลหนองแวง อ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์” ผลการวิจัยพบว่า ในระดับมาก 

3. ด้านการติดตามตรวจสอบการเลือกต้ัง พบว่า อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า ประชาชน
ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการท าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐมากยิ่งขึ้น มีการเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ติดตามการท างานและตรวจสอบของหน่วยงานภาครัฐต้ังแต่เริ่มต้น การร่วมตรวจสอบคุณสมบัติของ
นักการเมือง ผลพวงเหล่านี้เป็นเหตุให้ประชาชนมีการต่ืนตัวในการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการ ติดตาม
และตรวจสอบการท าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐมากยิ่งขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ จีราภรณ์ 
สารศรี (2552) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนในองค์การบริหารส่วน
ต าบลไทยสามัคคี อ าเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์” อยู่ในระดับปานกลาง 

ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการเลือกต้ังท่ัวไป 
1. ประชาชนที่มี อายุ มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วม โดยรวมแตกต่างกัน พบว่า อายุ 

แตกต่างกับเพศ อย่างมีนัยส าคัญตามสมมติฐานการวิจัย 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประมวลศิลป โภคสวัสด์ิ, (2552) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1  จังหวัดมุกดาหาร” พบว่า  เหตุผลใน
การตัดสินใจในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ของประชาชน อยู่ในระดับมาก 

2. ประชาชนที่มี การศึกษา มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วม โดยรวมแตกต่างกัน พบว่า 
การศึกษา แตกต่างกับเพศ อย่างมีนัยส าคัญตามสมมติฐาน 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน การวิจัย ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนัดดา นราศร, (2553) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนบ้านหนองใหญ่ ต าบลแก่งเลิงจาน อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม” ผลการวิจัยพบว่า 
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน อยู่ในระดับมาก 

3. ประชาชนที่มี อาชีพ มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วม โดยรวมแตกต่างกัน พบว่า อาชีพ 
ต่างกันแตกต่างกับเพศ อย่างมีนัยส าคัญตามสมมติฐานการวิจัย 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรารถนา ไวมงคุณ, (2552) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองและ
การปกครองท้องถิ่นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแฝก อ าเภอล าปลายมาส 
จังหวัดบุรีรัมย์”ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นของประชาชน 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

Book.indd   689 29/4/2563   21:15:12



690 การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม ปี 2563
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563690: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 

 

4. ประชาชนที่มี รายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วม โดยรวมแตกต่างกัน  พบว่า 
รายได้ต่างกัน แตกต่างกับเพศ อย่างมีนัยส าคัญตามสมมติฐานการวิจัย 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการ
วิจัย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ของ สุจินตนา โสภาเวทย์, (2552) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมใน
การใช้สิทธิทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชน ในเขตเทศบาลต าบลหนองสองห้อง อ าเภอเมือง 
จังหวัดหนองคาย” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชน มีส่วนร่วมในการรณรงค์หาเสียงอยู่ในระดับมาก 

5. ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็น ต่อการมีส่วนร่วมกับการเลือกต้ังทั่วไปของ
ประชาชนชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร โดยรวมไม่แตกต่างกัน พบว่า เพศต่างกันแตกต่างกับอายุ 
การศึกษา  อาชีพ และรายไ ด้ จึงปฏิ เสธสมมติฐาน การ วิจัย ไม่ ซ่ึงสอดคล้ องกับงา นวิจัยของ  
สมพิศ สุขแสน, (2552) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
อุตรดิตถ์” พบว่า ปัจจัยความรู้ความเข้าใจทางการเมือง การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สิ่ งเร้าทางการเมือง 
สิ่งแวดล้อมทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจ ความพอใจในนโยบายและการบริหารงานส่งผลต่อการ
มีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ อยู่ในระดับปานกลาง 
องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 
 1.องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 
 ผู้วิจัยน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ดังนี้ 

 
 

แผนภาพท่ี 1 แสดงองค์ความรู้ที่ได้รับจากจากการท าวิจัย 

Book.indd   690 29/4/2563   21:15:15



691Proceedings 2020
Graduate Program, Department of Political Sciences, Faculty of Social Sciences, MCU April 3, 2020การประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings):691 

ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง คือ การประชาสัมพันธ์หรือชักชวนประชาชนโดยผ่านสื่อ
ต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ ใบปลิว และสื่อออนไลน์เป็นต้น เป็นการเชิญชวนที่มีทางเลือกหลากหลาย 
เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและรับทราบข้อมูลทุกระดับและทุกชนชั้น ท าให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
รับรู้ถึงวันเวลาและสถานที่หรือการเตรียมตัว  

ด้านการใช้สิทธิเลือกต้ัง คือ การที่ประชาชนไปใช้สิทธิและท าหน้าที่ของคนเองตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ และเคารพต่อกฎหมายเลือกต้ัง หรือสถานที่เลือกต้ัง เพ่ือที่จะคัดสรรหรือเลือกตัวแทนใน
การไปท าหน้าที่แทนตนเองโดยผ่านระบบรัฐสภา  

ด้านการติดตามตรวจสอบการเลือกต้ัง คือ ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของนักการเมืองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับการเลือกต้ัง มีการท างานเป็นกลาง สุจริตหรือเที่ยงธรรม การ
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการนับคะแนน  

2. องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากงานวิจัย   

 
แผนภาพท่ี 2 องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์งจากงานวิจัย 

ที่มา : พระมหาณรงค์ ธมฺมเมธี (2562) 
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ผู้วิจัยได้ท าการสังเคราะห์องค์ความรู้จากการสรุปเนื้อหาของงานวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล
จากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ ซ่ึ งน าสรุปมาเป็น “NARONG” Model โดยมีสาระส าคัญ
ดังต่อไปนี้ 

N = อุเบกขา ความเป็นกลาง (Neutralization) ได้แก่ ความเป็นกลางในการใช้สิทธิ
เลือกต้ัง ที่จะเลือกผู้น าของชุมชนที่มีทัศนคติที่จะช่วยพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าไปในทิศทางที่ ดีขึ้น 
โดยไม่มีอคติความล าเอียง ไม่เห็นแก่วัตถุนิยมที่เขาเสนอให้เพียงเ พ่ือเป็นแรงจูงใจในการใช้สิทธิ
เลือกต้ัง หากแต่มองนโยบายและภาวะผู้น าของบุคคลนั้นๆ เป็นหลัก 

A = สัมมาทิฎฐิ ทัศนคติความเห็นท่ีถูกต้อง (Attitude) หมายถึง บุคคลผู้ใช้สิทธิ
จ าเป็นต้องมีความเห็น ความคิด ความอ่านต่อการเลือกต้ังที่ถูกต้อง มีความเป็นกลาง ไม่มองในทาง
ลบหรือทางบวก แต่มองให้เห็นประโยชน์ที่แท้จริงของการเลือกต้ังต่อชุมชนและสังคม 

R = ความรับผิดชอบ (Responsibility) ชี้ให้เห็นถึงความร่วมมือ ร่วมใจและความ
รับผิดชอบต่อการเลือกต้ัง ในเวลาที่มีการเลือกผู้น า ก็ไปใช้สิทธิทุกครั้ง ไม่ละเลยหน้าที่ในฐานะ
ประชาชนคนหนึ่งที่มีสิทธิในการออกเสียง การเลือกผู้น านั้น เป็นการยอมรับทิศทางที่จะขับเคลื่อน
ชุมชนโดยมองนโยบายเป็นหลัก 

O = ลงมือท า (Operation) การที่ประชาชนในสังคมหรือชุมชนนั้นๆ มีการต่ืนตัว
ออกไปใช้สิทธิเลือกต้ังทุกครั้งที่มีการเลือกต้ัง เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการเลือกผู้น า มาบริหาร
ชุมชนอันเป็นส่วนหนึ่งที่ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารชุมชนผ่านการลงคะแนนเสียง 

N = สัญชาติ (Nationality) ในฐานะพลเมืองคนไทยคนหนึ่ง การลงคะแนนเสียงในการ
เลือกต้ัง เป็นกระบวนการเพ่ือการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของประชาชนที่จะพึงได้ตามที่กฎหมาย
ก าหนด ขณะเดียวกันส่งเสริมให้เกิดการรณรงค์ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกโดยผ่าน
การเลือกต้ัง 

G = ยุคสมัย (Generation) การเลือกต้ังเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนตามชุมชนที่มี
วัฒนธรรมที่เจริญแล้ว ซ่ึงเป็นกระบวนการส่งต่อไปถึงรุ่นสู่รุ่น โดยเป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นห ลังใน
การเลือกผู้น ามาบริหารชุมชนสังคมและประเทศ 

 
ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
1) ควรมีนโยบายในการส่งเสริมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข่าวสารการเลือกต้ัง จัดเวที

เปิดโอกาสให้นักการเมืองแสดงวิสัยทัศน์ทางการเมือง 
2) ควรมีนโยบายส่งเสริมการให้ความรู้ความเข้าใจและวิธีปฏิบัติของประชาชนก่อนที่

จะมีการเลือกต้ัง 
3) ควรมีนโยบายการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเลือกต้ัง

ต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม  
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 2. ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติการ  
1) ควรจัดให้มีเวทีแสดงความคิดเห็น หรือการแถลงนโยบายในการหาเสียงของพรรค

การเมือง  
 2) ควรจัดอบรมปลูกฝังอุดมการณ์ สร้างจิตส านึกที่ ถูกต้องทางการเมืองให้กับ

ประชาชน  
 3) ควรต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการท าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ อย่างสม่ าเสมอ 

มีการอัพเดทข้อมูลอยู่ตลอดเวลาให้รู้ทันต่อเหตุการณ์ 
 

 3. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปวิจัยครั้งต่อไป    
 1) ควรวิจั ยเก่ี ยวกับ “ปัจจั ยที่ มีผลต่อกา รมีร่ วมภาครั ฐและประชา ชน เพ่ือ

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไปเลือกต้ัง” 
 2) ควรวิจัยเก่ียวกับ “ ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมทางการเมืองใน

ชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร” 
 3) ควรวิจัยเก่ียวกับ “ศึกษาเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของพรรคการเมืองและ

ประชาชน” 
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การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลมหาพราหมณ์ 
อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา* 

PEOPLE’S POLITICAL PARTICIPATION AT MAHAPHRAM MUNICIPALITY,  
BANGBAN DISTRICT, AYUTTHAYA PROVINCE 

พระมหาณัฐพล  กิตฺติปญฺโ  (อรรถารส) 
Phramaha Natthaphon Kittipañño (Attharos) 

E-mail: natt76@gmail.com 
บทคัดย่อ 
  บทความวิจัยนี้เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วม เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประชาชน 
ในเขตเทศบาลต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นการวิจัยแบบผสาน
วิธี พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ประชาชนที่
มีอาชีพ การศึกษา และรายได้ต่างกัน มีส่วนร่วมแตกต่างกันจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ส่วน
ประชาชนที่เพศ อายุ สถานภาพการสมรสต่างกันมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกันจึงปฏิเสธสมมติฐานการ
วิจัย ปัญหา คือ การแบ่งพรรคแบ่งพวก เป็นการสร้างความกดดันทางการเมือง ท าให้เกิดความ
แตกแยก ควรจัดเวทีให้ผู้ลงสมัครรับเลือกต้ังได้เสนอตนและความสามารถให้ประชาชนได้พิจารณา 
เจ้าหน้าที่ภาครัฐต้องวางตัวเป็นกลาง ส่งเสริม สนับสนุนประชาชน ให้ความรู้แก่ประชาชน เก่ียวกับ
การเข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคการเมือง  
ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วมทางการเมือง; การเมืองการปกครอง,   
 

Abstract 
 This research article was to study the level of people's participation, to compare the 
people's participation and the problems and recommendations for the people’s political 
participation. using Mixed Methods. Findings were the level of people's participation on 
People’s political participation at Mahaphram Municipality, Bangban District, Ayutthaya 
Province, by overall, were at middle level. Based on different is not found to be different 
rejecting the research hypothesis. Problems and obstacles were that segmentation creating 
political pressure. Normally the political dialogue brings about disagreement. The political 
election candidates to present themselves express their wits and ability for people to 
support citizens educate the public about joining a political party 
Keywords: Government and Politics; political participation 
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บทน า
  

การปกครองท้องถิ่นถือว่าเป็นพ้ืนฐานของประชาธิปไตยระดับชาติ เพราะการพัฒนา  
การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยระดับชาติจะประสบความส าเร็จได้จ าเป็นต้องอาศัย  
พัฒนาการของการปกครองตนเองในระดับท้องถิ่นก่อน โดยสร้างความเข้าใจและการยอมรับจาก  
ประชาชนว่าการปกครองท้องถิ่นเป็นสิ่งจ าเป็นและมีประโยชน์ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเขา นอกจากนี้ 
การปกครองท้องถิ่นยังเปรียบเสมือนสถาบันฝึกอบรมประชาชนให้เข้าใจกระบวนการและกลไก
ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพราะช่วยให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจใน
ระบบการเมืองมากยิ่งขึ้น ดังนั้น หากประชาชนไม่เห็นความส าคัญ และเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปกครองท้องถิ่นอย่างเหมาะสมและจริงจังแล้ว คงหวังจะเห็นการพัฒนาการเมืองการปกครองใน
ระดับชาติได้ยาก (โกวิทย์ พวงงาม, 2553) รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้
บัญญัติไว้ชัดเจนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน ตลอดจนมีสิทธิอ านาจในการ
ควบคุมก ากับและตรวจสอบการด าเนินงานของภาครัฐ (พระครูพัชรกิตติโสภณ, 2561) 

จากสภาพปัญหาดังกล่าวผู้เขียนวิจัยเห็นว่า การมีส่วนร่วมทางการเมือง เป็นสิ่งจ าเป็นต่อการ
พัฒนาประชาธิปไตยของประเทศ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลมหา
พราหมณ์ อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

2. เพ่ือ ศึกษาเปรี ยบเทียบกา รมีส่ วน ร่วมทางกา รเมืองการปกครองของประชาชน  
ในเขตเทศบาลต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล 

3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเก่ียวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองการ
ปกครองของประชาชน ในเขตเทศบาลต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณก าหนดการวิจัย
เชิงส ารวจเก็บข้อมูลจากประชาชนในเขตเทศบาล  ต าบลมหาพราหมณ์  อ าเภอบางบาล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ านวน 8,494 (รายงานสถิติประชากรต าบลมหาพราหมณ์, 2562) ค านวณขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (สุจินต์ ธรรมชาติ, 2549) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 382 
คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือ
การวิจัยทางสังคมศาสตร์ ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 8 คน เลือกผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญแบบเจาะจง และวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
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ผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประชาชน ในเขตเทศบาล

ต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ตารางท่ี 1  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของ
ประชาชน ในเขตเทศบาลต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
โดยรวม                                                                (n=382) 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง 
ของประชาชน  

ระดับการมีส่วนร่วม 
x̅ S.D. การแปลผล 

1. ด้านการเลือกต้ัง 4.17 0.75 มาก 
2. ด้านการสนทนาเรื่องการเมือง 2.98 0.77 ปานกลาง 
3. ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง 2.15 0.90 น้อย 
4. ด้านการจั ดต้ังและเข้าร่ วมเป็นสมาชิ กกลุ่ ม

การเมือง 
1.87 0.87 น้อย 

โดยรวม 2.79 0.59 ปานกลาง 
 จากตารางที่ 1. พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประชาชน ในเขต
เทศบาลต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
เม่ือจ าแนกเป็นรายด้านดังนี้ ด้านการเลือกต้ัง ด้านการสนทนาเรื่องการเมือง ส่วนด้านการรณรงค์หา
เสียงเลือกต้ัง และด้านการจัดต้ังและเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มการเมือง ตามล าดับ 

2. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประชาชน ในเขต
เทศบาลต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล  
ตารางท่ี 2 สรุปผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประชาชน ในเขต
เทศบาลต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนกปัจจัยส่วนบุคคล  

 

ปัจจัยส่วนบุคคล t-test F-test Sig. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

เพศ .322  .747 - / 
อายุ  .329 .804 - / 
การศึกษา  8.358 .000* / - 
อาชีพ  5.036 .000* / - 
รายได้  13.381 .000* / - 
สถานภาพการสมรส  1.474 .221 - / 

 

Book.indd   697 29/4/2563   21:15:36



698 การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม ปี 2563
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563698: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 

 

จากตารางที่ 2 พบว่า ประชาชนที่มี การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการ
เมืองการปกครองในเขตเทศบาลต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยรวม แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ส่วนประชาชนที่มีเพศ อายุ และสถานภาพการ
สมรสต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมุติฐานการวิจัย 

 

3. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางเก่ียวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองการ
ปกครองของประช าชน ใน เขตเทศบาลต าบลมหาพราหม ณ์ อ าเภอบางบาล จังหวั ด
พระนครศรีอยุธยา  

 
ตารางท่ี 3  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง
ของประชาชน ในเขตเทศบาลต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

การมีส่วนร่วม 
ทางการเมืองการปกครอง ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1) ด้านการเลือกต้ัง การเลือกต้ัง ยังแบ่งพรรค
แบ่งพวก 

การเปิดใจกว้างยอมรับความต่าง
ร่วมกัน  

2) ด้า นกา รสนทนา
เรื่องการเมือง 

ท า ให้ เกิ ดควา มแตกแยก 
ขาดการเปิดใจยอมรับ  

จัดเวทีให้ผู้ลงสมัครรับเลือกต้ังได้
เสนอตน ให้ประชาชนได้พิจารณา 

3) ด้านการรณรงค์หา
เสียงเลือกต้ัง 

เจ้าหน้าบางคนท าตัวชี้น า  เจ้าหน้าที่ภาครัฐต้องวางตัวเป็น
กลาง 

4) ด้านการจัดต้ังและ
เข้ าร่ วมเป็ นสมา ชิ กกลุ่ ม
การเมือง 

ประชาชนโดยทั่วไปจะไ ม่
ทราบเ ก่ียวกับว่าการเข้ า
ร่วมพรรคการเมือง 

ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้ แก่
ประชาชน เก่ียวกับการเข้าร่วมเป็น
สมาชิกพรรคการเมือง 

 
จากตารางท่ี 3  พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองการปกครองของประชาชน ดังนี้ 
ด้านการเลือกต้ัง คือ การเปิดใจกว้างยอมรับความต่างร่วมกัน 
ด้านการสนทนาเรื่องการเมือง คือ จัดเวทีให้ผู้ลงสมัครรับเลือกต้ังได้เสนอตน ให้ประชาชน

ได้พิจารณา 
ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง คือ เจ้าหน้าที่ภาครัฐต้องวางตัวเป็นกลาง 
ด้านการจัดต้ังและเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มการเมือง  คือ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้แก่

ประชาชน เก่ียวกับการเข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
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อภิปรายผลการวิจัย 
จากการวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประชาชน ในเขตเทศบาล

ต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
ด้านการเลือกต้ัง พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า การ

เลือกต้ังทั่วไปในปี 2562 ซ่ึงเป็นช่วงหลังเกิดรัฐบาลที่มาจากการท ารัฐประหารโดยทหาร ประชาชน
ต้องใช้เวลาหลายปีในการได้ไปเลือกต้ัง ท าให้ประชาชนสนใจและรอการเลือกต้ังหรือรอลุ้นว่าใครจะ
ได้ร่วมรัฐบาลบ้าง  หรือความขัดแย้งทางการเมืองที่ผ่านมาท าให้ประชาชนเกิดกา รต่ืนตัว ท าให้
ประชาชนสนใจติดตามและเม่ือมีการเลือกต้ังก็ปฏิบัติตามกฎ กติกา การเลือกต้ัง ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วัฒนา  นนทชิต (2559) ได้วิจัยเรื่อง “การสื่อสารทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองการปกครองท้องถิ่น: ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองท่าข้าม อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี” 
ผลการวิจัยพบว่า ในด้านของการเลือกต้ังผู้แทนท้องถิ่นและการก ากับดูแลการปกครองท้องถิ่น ภาพรวม
อยู่ในระดับสูง  

ด้านการสนทนาเรื่องการเมือง พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่ในระดับปานกลาง 
อภิปรายได้ว่า ประชาชนยอมรับนักการเมืองตามนโยบาย ความรู้ ความสามารถ โดยไม่มีการแบ่งเพศ 
ยอมรับว่านักการเมืองโกงได้แต่ต้องไม่ท าให้ประชาชนและประเทศชาติเสียหาย เข้าใจในกระบวนการ
ทางการเมืองการปกครองเหมือนบุคคลอ่ืนๆ ไม่ค่อยเข้าร่วมกิจกรรมประชาพิจารณ์ หรือโต้เถียงทาง
การเมือง (ดีเบต) ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชไมพร เหล่าพงศ์เจริญ (2551) ได้วิจัยเรื่อง “การมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของข้าราชการครู ศึกษากรณีโรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา จังหวัดศรีสะเกษ ” 
ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการครูมีส่วนร่วมทางการเมือง ด้านการสนทนาและการสนับสนุนในทาง
การเมือง การติดตามการหาเสียงของนักการเมืองมีส่วนร่วมในระดับปานกลาง 

ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง  พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่ในระดับน้อย 
อภิปรายได้ว่า ประชาชนเห็นว่าการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ังเป็นธรรมชาติของนักการเมืองระบอบ
การเมืองการปกครองของโดยปกติของคนท่ีต้องการลงสมัครจะต้องแนะน าตนเอง ผล งานให้
ประชาชนรับรู้รับทราบ แต่การรณรงค์เสียงเลือกต้ัง พรรคการเมืองใดที่มีนโยบาย พูดจริง ท าจริง
หรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับองค์รวมในการจัดต้ังรัฐบาล ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุศรา โพธิสุข (2558) 
ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชน: ศึกษา เฉพาะกรณีต าบลช้างเผือก 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่” ผลการวิจัยพบว่า ด้านการร่วมรณรงค์การเมืองท้องถิ่นอยู่ในระดับปาน
กลาง 

ด้านการจัดต้ังและเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มการเมือง พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่
ในระดับน้อย อภิปรายได้ว่า ประชาชนที่ระดับการศึกษาสูงหรือสนใจการเมืองก็จะแสดงออกทาง
การเมืองภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ ในการสมัครเป็นสมาชิกพรรค ส่วนประชาชนคนระดับล่างที่ เป็น
คนส่วนใหญ่ของประเทศก็จะไม่สนใจการเป็นสมาชิกพรรคและร่วมระดมทุน เพ่ือสนับสนุนพรรค
การเมือง การสนับสนุนพรรคการเมืองจะเป็นกลุ่มผู้มีธุรกิจหรือมีผลประโยชน์จากการเลือกต้ังหรือ
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หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563700: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 

 

พรรคที่จะจัดต้ังรัฐบาล ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิธู ช าเจริญ (2552) ได้วิจัยเรื่อง  “การมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของข้าราชการและครอบครัวกองบิน 41  กองพลบินที่ 3  กองบัญชาการยุทธทาง
อากาศ” ผลการวิจัยพบว่า ความสนใจทางการเมือง และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับปาน
กลาง 

จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองการ
ปกครองของประชาชน ในเขตเทศบาลต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลสามารถอภิปรายได้ ดังนี้ 

1. ประชาชนท่ีมีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
อภิปรายได้ว่า ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลมหาพราหมณ์สนใจและร่วมในการเลือกต้ังเหมือนกัน 
ประชาชนส่วนใหญ่รู้สิทธิและหน้าที่ของตนเองเม่ือถึงเวลาเลือกต้ังก็ไปใช้สิทธิ  ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ บุศรา โพธิสุข (2558) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชน : 
ศึกษาเฉพาะกรณี ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่” ผลการศึกษาการเปรียบเทียบพบว่า 
เพศมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นไม่แตกต่างกัน  

2. ประชาชนท่ีมีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
อภิปรายได้ว่า ประชาชนส่วนใหญ่ทุกวัยสนใจและร่วมในกิจกรรมทางการเหมือนกัน เพราะเป็นหน้าที่
ของทุกคนที่ต้องร่วมในการเลือกต้ัง ซ่ึงคล้องกับงานวิจัยของ ชไมพร เหล่าพงศ์เจริญ (2551)ได้วิจัย
เรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของข้าราชการครู ศึกษากรณีโรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา จังหวัดศรี
สะเกษ” ผลการวิจัยพบว่า อายุต่างกันจะมีส่วนร่วมทางการเมืองไม่แตกต่างกัน   

3. ประชาชนท่ีมีการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง โดยรวมแตกต่างกัน 
อภิปรายได้ว่า ประชาชนที่การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองแตก ต่าง
กับประชาชนที่การศึกษาปริญญาตรี และประชาชนที่การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี โดยประชาชนที่
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีให้ความสนใจทางการเมืองมากกว่าการศึกษาระดับปริญญาตรี และต่ า
กว่าปริญญาตรี ทั้งเรื่องการเลือกต้ัง การสนทนาทางการเมือง และการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง ซ่ึ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรพงษ์ อารีเอ้ือ (2550) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาคมในการ
จัดท าแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบล ศึกษาเฉพาะกรณี  : องค์การบริหารส่วนต าบลบึงนคร 
อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด” ผลการวิจัยพบว่า ระดับการศึกษาที่ต่างกัน มีส่วนร่วมที่ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

4. ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง  โดยรวมแตกต่างกัน 
อภิปรายได้ว่า ประชาชนที่อาชีพต่างกันให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองต่างกัน ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุศรา โพธิสุข (2558) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของ
ประชาชน: ศึกษาเฉพาะกรณีต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่” ผลการวิจัยพบว่า  เม่ือ
จ าแนกตามปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ พบว่า อาชีพ รายได้ต่อเดือนต่างกัน ประชาชนมีส่วนร่วม
ทางการเมืองท้องถิ่นแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05   
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5. ประชาชนท่ีมีรายได้ต่างกัน ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองการ
ปกครอง โดยรวมแตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า ประชาชนที่รายได้ต่างกันยอมรับการเลือกต้ัง การ
สนทนาเรื่องการเมือง การรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง และการจัดต้ังและเข้าร่วมเป็นสมาชิ กกลุ่มการเมือง
แตกต่างกัน ซ่ึงประชาชนที่มีรายได้ 10,001-20,000 บาท และประชาชนที่มีรายได้ 30,001 บาท ขึ้น
ไป ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองสูงกว่าประชาชนที่มีรายได้ต่ ากว่า 10,000 บาท 
โดยประชาชนที่มีรายได้ 30,001 บาท ขึ้นไป สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเลือกต้ัง ร่วมสนทนาทางการ
เมือง มากกว่าช่วงรายได้อ่ืน ๆ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชไมพร เหล่าพงศ์เจริญ (2551) ได้วิจัย
เรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของข้าราชการครู ศึกษากรณีโรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา จังหวัดศรี
สะเกษ” ผลการวิจัยพบว่า รายได้ต่อเดือนต่างกัน การไปใช้สิทธ์ิในการเลือกต้ังสมาชิกสภาจังหวัดและ
การไปใช้สิทธ์ิในการเลือกต้ังผู้แทนครูในคณะกรรมการต่างๆ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
0.05 

6. ประชาชนท่ีมีสถานภาพการสมรสต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง โดยรวม
ไม่แตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า ประชาชนทุกสถานภาพ เช่ น สถานภาพสมรส โสด หย่าร้าง หรือ
แยกกันอยู่ สนใจและร่วมในกิจกรรมทางการเมืองไม่แตกต่างกัน เพราะการเลือกต้ังเป็นสิทธิที่ทุกคน
ต้องปฏิบัติไม่มีข้อยกเว้น ส่วนการร่วมรณรงค์และการสนับสนุนพรรคการเมือง รัฐธรรมนูญการ
ปกครองให้เสรีภาพในการเข้าร่วม ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรพงษ์ สายวงศ์ (2551) ได้วิจัยเรื่อง 
‘ทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตย : ศึกษาเฉพาะกรณีเจ้าหน้าที่ต ารวจกองปราบปราม ” 
ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการต ารวจในกองปราบปราม ที่สถานภาพสมรสต่างกัน ไม่มีผลต่อทัศนคติ
ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
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องค์ความรู้ 
 1) องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย เรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง
ของประชาชน ในเขตเทศบาลต าบลมหาพราหมณ์  อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ” 
สามารถน ามาสรุปเพ่ือไปใช้ประโยชน์จริง 

 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

จากแผนภาพท่ี 1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
จากแผนภาพท่ี 1 องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองการ

ปกครองของประชาชน  ในเขตเทศบา ลต า บลมหา พรา หมณ์  อ า เภอบางบา ล  จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 

ด้านการเลือกต้ัง พบว่า ประชาชนเคารพกฎ กติกา ในการเลือกต้ัง ไปใช้สิทธิเลือกต้ังตาม 
วัน เวลา และสถานที่ท่ีมีสิทธิ ปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ในการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง  โดย
ยอมรับและปฏิบัติตามกติกา  

ด้านการสนทนาเรื่องการเมือง พบว่า ประชาชนยอมรับนักการเมืองตามนโยบาย ความรู้ 
ความสามารถ โดยไม่มีข้อจ ากัดว่าจะเป็นนักการเมืองหญิงหรือนักการเมืองชาย รับทราบและเข้าใจใน

ด้านการเลือกตั้ง 
- การเคารพกฎ กติกา ในการเลือกต้ัง 
- การไปใช้สิทธิใช้สิทธิเลือกต้ัง ตาม วัน เ วลา 

และสถานที่ 
- ปฏิบัติตามกฎของหน่วยเลือกต้ัง 
- ประชาสัมพันธ์การเ ลือก ต้ังผู้ป กครอง ผ่ าน

นักเรียน 
- สร้างวินัยประชาธิปไตยให้กับนักเรียน 

ด้านการสนทนาเร่ืองการเมือง 
- ยอมรับนักการเมืองตามนโยบาย ความรู้ 

ความสามารถ 
- เข้าใจในกระบวนการทางการเมืองการปกครอง 
- การเปิดใจกว้างในการสนทนาเร่ืองการเมือง 

ด้านการรณรงค ์หาเสียงเลือกตั้ง 
- ติดสติกเกอร์หรือสัญลักษ ณ์อื่น เ พื่ อแสดง

การสนับสนุนการเลือกต้ัง 
- การช่วยรณรงค์ออกเ สีย ง เ ลือก ต้ัง  พรรค

การเมืองที่มีนโยบายพูดจริง ท าจริง 
- ก านัน ผู้ ให ญ่บ้ าน ต้องวาง ตัวเ ป็นกลาง

ทางการเมือง 

- ให้ทุกคนคิดเร่ืองส่วนรวมเป็นใหญ่ 

ด้านการจัดต้ังและเข้าร่วมเป็นสมาชิก
กลุ่มการเมือง 

- แสดงออกทางการเมืองภายใต้กฎหมาย
ตามรัฐธรรมนูญ 

- รู้เกี่ยวกับกฎและกติกาการเป็นสมาชิก
กลุ่มพรรคการเมือง 

- เข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
- ให้ความสนใจการเมืองท้องถิ่น 
- ต้องรณรงค์ให้ประชาชนเข้าใจ 

 

การมีส่วนร่วมทางการ
เมืองการปกครองของ

ประชาชนในเขตเทศบาล 
ต าบลมหาพราหมณ์ 

อ าเภอบางบาล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
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กระบวนการทางการเมืองการปกครองเหมือนบุคคลอ่ืนๆ เปิดใจกว้างในการสนทนาเรื่องการเมืองกับ
บุคคลอ่ืน  

ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง พบว่า ประชาชนแสดงออกทางการเมืองโดยการร่วมติด
สติกเกอร์หรือสัญลักษณ์อ่ืน เพ่ือแสดงการสนับสนุนการเลือกต้ัง และช่วยพรรคการเมืองรณรงค์ออก
เสียงเลือกต้ังในพรรคการเมืองที่มีนโยบายพูดจริง ท าจริง  

ด้านการจัดต้ังและเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มการเมือง  พบว่า ประชาชนแสดงออกทาง
การเมืองภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ เก่ียวกับกฎและกติกาการเป็นสมาชิกกลุ่มพรรคการเมือง สนใจ
เข้าร่วมเป็นสมาชิก เพราะรับรู้ เก่ียวกับกฎและกติกาการเป็นสมาชิกกลุ่มพรรคการเมือง พรรค
การเมือง  

2) องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 
จากการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประชาชน ในเขตเทศบาล

ต าบลมหา พราหมณ์ อ าเภอบา งบาล  จังหวัดพระนครศรี อยุธยา  ผู้วิจัย สามารถสั งเคราะห์

 
แผนภาพท่ี 2 แสดงองค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 

 
จากแผนภาพที่ 2 จากการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประชาชน 

ในเขตเทศบาลต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ที่ผู้วิจัยสังเคราะห์ได้
จากงานวิจัย สรุปได้ว่า การให้ความรู้ เก่ียวกับการเลือกต้ัง สิทธิที่ประชาชนควรรู้  หน้าที่ที่ พึงมี 
ประชาชนก็จะให้ความร่วมมือและเข้ามีส่วนร่วมมากขึ้น ท าให้เกิดการต่ืนตัวทางการเมือง การเมือง
เป็นเรื่องของทุกคน เพ่ือไปใช้ประโยชน์และเห็นผลได้จริง ทุกคนต้องไปใช้สิทธิ์แ ละร่วมกันตรวจสอบ
นักการเมือง ก็สามารถแก้ปัญหาการคอรัปชั่นได้ 

การต่ืนตัวทาง
การเมือง 

สนใจ ติดตาม 
ข่าวสาร  

สนทนา 
แลกเปล่ียน

ความคิดเหน็ 

สนใจไปใช้สิทธ ิ
พิจารณา
นโยบาย 

ร่วมสอดส่อง  
การประพฤติ

มิชอบ 
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704: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

ข้อเสนอแนะ 
ผลการวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประชาชน ในเขตเทศบาล

ต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ด้านการเลือกต้ัง หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรปฏิบัติตามกติกา เคารพ

กฎ ในการเลือกต้ัง อย่างเคร่งครัด 
ด้านการสนทนาเรื่องการเมือง หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ควรเปิดเวที

ให้มีการสนทนา ถกเถียงเรื่องการเมือง การแก้ไขปัญหาในระดับหมู่บ้านหรือชุมชน และท้อ งถิ่น 
เพ่ือให้ประชาชนมีความเข้าใจทางการเมืองการปกครองที่ควรเป็น 

ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง  หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ควร
ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับวิธีลงคะแนนและท าตามกฎระเบียบ กติกา ตามที่ กกต. เป็นผู้ก าหนด  

ด้านการจัดต้ังและเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มการเมือง หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้ความรู้แก่ประชาชนเก่ียวกับการเข้าร่วมจัดต้ังพรรคการเมือง 

2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
ด้านการเลือกต้ัง รัฐและหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่น ควร ให้ความรู้ เก่ียวกับการ

เลือกต้ัง มีการรณรงค์การเลือกต้ังไม่ว่าจะเป็นในระดับหน่วยงาน โรงเรียนต้ังอยู่  จัดกิจกรรมจ าลอง 
สถานการณ์การเลือกต้ังให้นักเรียนได้เรียนรู้ ทั้งกระบวนการและขั้นตอนในการเลือกต้ัง 

ด้านการสนทนาเรื่องการเมือง การสนทนาเรื่องการเมือง การแก้ไขปัญหาในระดับหมู่บ้าน
หรือชุมชน และท้องถิ่น เพ่ือเป็นทิศทางให้นักการเมืองท้องถิ่นบริหารงาน  

ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง การเลือกต้ังแต่ละครั้งก็มีการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับวิธี
ลงคะแนนและท าตามกฎระเบียบ กติกา ตามที่ กกต. เป็นผู้ก าหนด  

ด้านการจัดต้ังและเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มการเมือง การเป็นสมาชิกพรรคประชาชนสมัคร
พรรคการเมืองบ้างแ ต่ไม่มา ก ส่วน ใหญ่จะให้ควา มสนใจการเมืองท้องถิ่นมากกว่ากา รเมือง
ระดับประเทศ ประชาชนยังขาดการมีส่วนร่วมเป็นกลุ่มการเมือง  

3. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้ง ต่อไป 
1) ควรวิจัยเก่ียวกับเรื่อง “พฤติกรรมการปราศรัยหาเสียงของผู สมัครรับเลือกต้ังที่ส่งผลต่อ

การไปใช้สิทธิเลือกต้ังของประชาชน” 
2) ควรวิจัยเก่ียวกับเรื่อง “การส่งเสริมค่านิยมการเลือกต้ังเพ่ือผลประโยชน์ของตนเป็นที่ต้ัง” 
3) ควรวิจัยเก่ียวกับเรื่อง “กลยุทธ์การร่วมตรวจสอบหลังการเลือกต้ัง” 
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เอกสารอ้างอิง 
วัฒนา  นนทชิต. (2559). การสื่อสารทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองท้องถิ่น: 

ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองท่าข้าม อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี. (วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย). ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม): 163. 

ชไมพร เหล่าพงศ์เจริญ. (2551). การมีส่วนร่วมทางการเมืองของข้าราชการครู: ศึกษากรณีโรงเรียน  
กันทรลักษณ์วิทยา จังหวัดศรีสะเกษ. (วิทยานิพนธ์พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
พัฒนาสังคม). บัณฑิตวิทยาลัย: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.  

บุศรา โพธิสุข. (2548). การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชน: ศึกษาเฉพาะกรณีต าบล
ช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. (รายงานการวิจัย). มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่.  

วรพงษ์ อารีเอ้ือ. (2550).  การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วน
ต าบล ศึกษาเฉพาะกรณี: องค์การบริหารส่วนต าบลบึงนคร อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด . 
(สารนิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ). บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.  

วิธู ช าเจริญ, (2552). การมีส่วนร่วมทางการเมืองของข้าราชการและครอบครัวกองบิน 41 กองพลบิน
ที่ 3 กองบัญชาการยุทธทางอากาศ. (วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองและ
การปกครอง). บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  

สุรพงษ์ สายวงศ์. (2551). ทัศนติทางการเมืองแบบประชาธิปไตย: ศึกษาเฉพาะกรณีเจ้าหน้าที่ต ารวจ  
กองปราบปราม. (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ). (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Book.indd   705 29/4/2563   21:15:58



706: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกต้ังท่ี 1 จังหวัดชัยภูมิ* 
DESIRABLE CHARACTERISTICS OF THE 1ST PRECINCT MEMBERS  

OF THE PARLIAMENT, CHAIYAPUM PROVINCE 
พระมหาวิษณุ จิรวฑฺฒนเมธี (เจริญพล) 

Phramaha Vissanu Jiravattanamethi (Jareornpon) 
E-mail: Nulove1964@Hotmail.com 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้ เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นและเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน 

ศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่มีต่อความคาดหวังของประชาชนต่อคุณลักษณะของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกต้ังที่ 1 จังหวัดชัยภูมิ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ผลการวิจัยพบว่า 
ประชาชนมีความคาดหวังต่อคุณลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ประชาชนที่การศึกษาและรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่างกัน ยอมรับสมมติฐานการวิจั ย ส่วน
ประชาชนที่มี เพศ อายุ และอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
ข้อเสนอแนะคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ ผู้แทนราษฎร ต้องเก่ง มีความรู้  มีความสามารถ ฉลาด มี
ไหวพริบ เป็นผู้น าด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เห็นแก่ประโยชน์พรรคพวก มีความจริงใจ มองการณ์ไกล 
มองกว้าง มีความจริงใจ และรู้จักการใช้อ านาจ 
ค าส าคัญ : คุณลักษณะที่พึงประสงค์; สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร: เขตเลือกต้ังที่ 1  
Abstract 

This research article was to study the level of people's opinions, to compare 
the people's opinion and the problems, obstacles and recommendations for the 
Desirable Characteristics of the 1st Precinct Members of the Parliament, Chaiyapum 
Province, using Mixed Methods. Findings were the level of people's opinion on the 
People’s expectations of Desirable Characteristics of the 1st Precinct Members of the 
Parliament, by overall, was at high level. Based on different is not found to be 
different rejecting the research hypothesis. Problems and obstacles were that 
Recommendations for desirable characteristics of the 1st Precinct Members of the 
Parliament were as: smart, knowledge and wisdom to be good leaders, have good 
behaviors, polite and humble as the general Buddhists, have far and wide eye sight 
and timely. Have create, must be polite and humble before and after elect ion as the 
habit, even the opportunities arise. 
Keywords Desirable Characteristics; Members of the Parliament; the 1st Precinct 
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บทน า
  

ประเทศไทยเริ่มมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกเม่ือวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 
2476 ซ่ึงกระบวนการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่ถูกต้องเหมาะสมควรจะเป็นตามหลักสากล
นิยมของประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยแต่ในปัจจุบันการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พบว่าในการไปท าหน้าที่เลือกต้ังของประชาชนยังมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการไปท าหน้าที่
เลือกต้ังของประชาชน การสัญญาว่าจะให้เม่ือได้รับการเลือกต้ัง จะเห็นได้ว่ากลวิธีที่ผู้สมัครน ามาใช้
ล้วนเป็นการชักจูงให้ประชาชนหลงเชื่อและเข้าไปลงคะแนนเสียงให้กับตนเอง โดยมีความเชื่อว่าใคร
สมองใสกว่ากันคนนั้นคือผู้ชนะ ถึงจะชนะเพราะใช้วิชาการโกงทางการเมืองก็เป็นที่น่าพอใจ ( สิริรัตน์ 
เรืองวงษ์วาร, 2539)  

“สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาย่อมเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย โดยไม่อยู่ใน
ความผูกมัดแห่งอาณัติ มอบหมาย หรือความครอบง าใดๆ และต้องปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซ่ือสัตย์
สุจริต เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของปวงชนชาวไทย โดยปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ” (ราช
กิจจานุเบกษา, 2560) จากสภาพปัญหาดังกล่าวผู้เขียนวิจัยเห็นว่า ทั้งนี้ผู้ศึกษาได้น าอ านาจหน้าที่ของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาเป็น
กรอบในการศึกษาเพ่ือพัฒนาตัวชี้วัดความเป็นตัวแทนขึ้น โดยหวังว่าตัวชี้วัดความเป็นตัวแทนที่ผู้
ศึกษาได้พัฒนาขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในการน าตัวชี้วัดดังกล่าวไปประเมิน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกต้ังที่ 1 จังหวัด
ชัยภูมิ  

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อคุณลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร เขตเลือกต้ังที่ 1 จังหวัดชัยภูมิ โดยจ าแนกตามปัจจัยตามส่วนบุคคล  

3. เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเก่ียวกับคุณลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกต้ังที่ 1 
อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณก าหนดการ
วิจัยเชิงส ารวจเก็บข้อมูลจากประชาชนในเขตเลือกต้ังที่ 1 จังหวัดชัยภูมิ จ านวน 53,563 คน  (จังหวัด
ชัยภูมิ, 2562) ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (สุจินต์ ธรรมชาติ, 2549) 
ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 397 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ส่วนการวิจัยเชิงคุณภา พ มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
จ านวน 8 คน เลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญแบบเจาะจง และวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
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ผลการวิจัย 
  1. ผลการศึกษาระดับความคาดหวังของประชาชนท่ีมีต่อ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกต้ังท่ี 1 จังหวัดชัยภูมิ 
ตารางท่ี 1  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน และระดับความคาดหวั งของประชาชนที่มีต่อ

คุณลักษณะของสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎร เขตเลือกต้ังที่ 1 จังหวัดชัยภูมิ โดยรวม 
  (n=397)  

คุณลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
เขตเลือกต้ังท่ี 1 อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

ระดับความคาดหวัง 
x̅ S.D. การแปลผล 

ด้านความรู้ความสามารถ 4.37 0.30 มาก 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 4.34 0.29 มาก 
ด้านวิสัยทัศน์ 4.43 0.26 มาก 
ด้านบุคลิกภาพ 4.30 0.43 มาก 

โดยรวม 4.36 0.24 มาก 
 จากตารางที่ 1 พบว่า  ประชาชน มีความคา ดหวังต่อ คุณลักษณะของสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร เขตเลือกต้ังที่ 1 จังหวัดชัยภูมิ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.36 , S.D.=0.24) เม่ือ
จ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านวิสัยทัศน์ ด้านความรู้ความสามารถ ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม และด้านบุคลิกภาพ ตามล าดับ 

2.  ผลการเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของประช าชนต่อคุณลักษณะของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกต้ังท่ี 1 จังหวัดชัยภูมิ โดยจ าแนกปัจจัยส่วนบุคคล  
ตารางท่ี 2  สรุ ป ผล กา ร เป รี ยบ เที ยบร ะดั บค วา ม คา ดหวั งที่ มี ต่อ คุณ ลั กษ ณะ ขอ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกต้ังที่ 1 จังหวัดชัยภูมิ โดยจ าแนกปัจจัยส่วนบุคคล  

 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

t-test F-test Sig. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

เพศ -0.996  0.320   
อายุ  0.298 0.879   
การศึกษา  4.242 0.001*   
อาชีพ  2.444 0.053   
รายได้  5.832 0.001*   

จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประชาชนที่มีการศึกษา และรายได้  ต่างกัน มี
ความคาดหวังต่อคุณลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ส่วนประชาชนที่มีเพศ อายุ อาชีพ ต่างกัน มีความ
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คาดหวังต่อคุณลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการ
วิจัย 

3.  ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับความคาดหวังของประชาชนต่อ
คุณลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกต้ังท่ี 1 จังหวัดชัยภูมิ  
ตารางท่ี 3  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับคุณลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
เขตเลือกต้ังที่ 1 จังหวัดชัยภูมิ  

คุณลักษณะของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ด้านความรู้ความสามารถ ผู้แทนราษฎร ขาดความรู้ 
ความสามารถ 

ผู้แทนราษฎร ต้องมีการศึกษาที่สูง
กว่าประชาชน พัฒนาตนเองเสมอ 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม ผู้แทนไม่มีความจริงใจ ไม่
เอาใจใส่หลังการเลือกต้ัง 

ควรมีความจริงใจ และเอาใจใส่
ตามที่ได้หาเสียงไว้ 

ด้านวิสัยทัศน์ ผู้แทนราษฎรขาดวิสัยทัศน์ 
ไม่ทันต่อเหตุการณ์   

ควรมองการณ์ไกล แก้ปัญหาให้ทัน
ต่อเหตุการณ์ไม่ควรรอภาครัฐ 

ด้านบุคลิกภาพ ผู้แทนราษฎรขาดความเป็น
มิตรหลังการเลือกต้ัง 

ควรมีความเป็นมิตร ไม่อวดเบ่งต่อ
ผู้อ่ืน  

จากตารางท่ี 3  พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม ต้องการผู้แทนราษฎร  เขต
เลือกต้ังที่ 1 จังหวัดชัยภูมิ ที่มีคุณลักษณะ ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 

ด้านความรู้ความสามารถ คือ 1) ผู้แทนราษฎร ต้องเก่ง มีความรู้  มีความสามารถ  2 ) 
ผู้แทนต้องเก่ง ดี ฉลาด มีไหวพริบ 3) ผู้แทนต้องมีความสามารถในการเป็นผู้น า  

ด้านคุณธรรมจริยธรรม คือ 1) ต้องการผู้แทนที่มีความประพฤติดีไม่ด่างพร้อย ไม่เห็น
แก่ประโยชน์พรรคพวกญาติพ่ีน้อง 2) ต้องการผู้แทนที่มีความจริงใจ มารยาทงาม อ่อนน้อมถ่อมตน
แบบคนพุทธ เห็นใจคนแก่ เอาใจใส่เด็ก 3) สามารถควบคุมตนเองได้  

ด้านวิสัยทัศน์ คือ 1) ผู้แทนต้องมองการณ์ไกล มองกว้าง ทันต่อเหตุการณ์  สร้างอาชีพ
ให้กับคนในพ้ืนที่ 2) ผู้แทนต้องไม่รอภาครัฐด าเนินการ 3) ผู้แทนต้องเป็นนักวางนโยบายที่ดี  

ด้านบุคลิกภาพ คือ 1) ผู้แทนต้องอ่อนน้อมทั้งก่อนและหลังเลือกต้ัง ให้เป็นนิสัย  2 ) 
ผู้แทนมีบุคลิกภาพที่มีความจริงใจ และ 3) ผู้แทนรู้จักการใช้อ านาจ ไม่อวดเบ่งต่อผู้อ่ืน  

 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษา ความคาดหวังของประชาชนต่อคุณลักษณะของสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎร 
เขตเลือกต้ังที่ 1 จังหวัดชัยภูมิ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถอภิปรายเป็นรายด้านได้ดังนี้ 
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1. ด้านความรู้ความสามารถ พบว่า อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า ผู้แทนราษฎร  เขต
เลือกต้ังที่ 1 จังหวัดชัยภูมิ มีคุณลักษณะยินดีรับฟังความคิดเห็น มีความรู้ กล้าหาญ กล้าตัดสินใจ ใน
สิ่งที่เกิดประโยชน์กับท้องถิ่น แก้ปัญหาเก่ง เข้าได้กับทุกคน เป็นผู้น าที่ดีจึงไม่เป็นต้องเก่งรอบด้าน ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยวัฒน์  กุลศักด์ิวิมล (2557) ได้วิจัยเรื่อง “คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
สมาชิกสภาเทศบาลต าบล ในจังหวัดนครพนม ตามทัศนะของราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษา 
ข้าราชการครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา และผู้น าท้องถิ่น”  ผลการวิจัย พบว่า ด้านความรู้ความสามารถ 
อยู่ในระดับมาก 

2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม พบว่า อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า ผู้แทนราษฎร  เขตเลือกต้ัง
ที่ 1 จังหวัดชัยภูมิ มีคุณลักษณะมีความซ่ือสัตย์สุจริตน่าเชื่อถือ รักษาค าพูด ซ่ือสัตย์ ขยันท างาน  เห็น
แก่ประโยชน์ส่วนรวม มีคุณธรรมและรู้จักเสียสละเพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่นประเทศชาติ  ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซ่ือสัตย์ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชัย ขุมเงิน (2557) ได้วิจัยเรื่อง “ คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของนายก เทศมนตรีเทศบาลต าบลนาดูน ตามความคิดเห็นของประชาชนผู้ มีสิทธิ์ เลือกต้ังใน
เขตเทศบาลต าบลนาดูน อ าเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม” ผลการวิจัย พบว่า ด้านคุณธรรม
จริยธรรม อยู่ในระดับมาก   

3. ด้านการมีวิสัยทัศน์ พบว่า อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า ผู้แทนราษฎร เขตเลือกต้ังที่ 1 
จังหวัดชัยภูมิ มีคุณลักษณะความประพฤติที่ดีงาม เป็นแบบอย่าง และส่งเสริมให้ท าความดี ยึดม่ัน
ความถูกต้อง รักษาค าพูดและสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ วีระ ภู่ระหงษ์  
(2550) ได้วิจัยเรื่อง “คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนายกเทศมนตรีในทัศนะของประชาชนผู้ มีสิทธิ์
เลือกต้ัง : กรณีศึกษาเทศบาลต าบลบางเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ” ผลการวิจัย พบว่า 
ด้านวิสัยทัศน์ อยู่ในระดับมากที่สุด 

4. ด้านบุคลิกภาพ พบว่า อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า สมาชิกสภา ผู้แทนราษฎร  เขต
เลือกต้ังที่ 1 ยินดีรับฟังความคิดเห็น และใส่ใจข้อเรียกร้องของประชาชน มีความรู้ กล้าหาญ กล้าต่อสู้ 
กล้าตัดสินใจ ในสิ่งที่เกิดประโยชน์กับท้องถิ่น มีความสุขุมรอบคอบ มีบุคลิกที่น่าเชื่อถือ มีความ
เชื่อม่ันในตนเองและมีความเป็นผู้น า การแสดงอารมณ์สามารถควบคุมได้อยู่ในลักษณะและมีขอบเขต
ที่เหมาะสมตามกาลเทศะ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กานต์  กล้าตลุมบอน (2557) ได้วิจัยเรื่อง 
“คุณลักษณะนักการเมืองท้องถิ่นในความคาดหวังของประชาชนในเขตเทศบาลนครสวรรค์  จังหวัด
นครสวรรค์” ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความคาดหวังของประชาชนต่อคุณลักษณะของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกต้ังท่ี 1 จังหวัดชัยภูมิ สามารถอภิปรายได้ ดังนี้ 

1. ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคาดหวังต่อคุณลักษณะของสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎร  
เขตเลือกต้ังที่ 1 จังหวัดชัยภูมิ โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย อภิปรายได้ว่า   
ประชาชนทุกเพศทุกวัยต้องการผู้แทนที่เป็นคนดี  คนเก่ง คนกล้า พระมหามานะ พุทฺธวิริโย  
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(นามนนท์) (2550) ได้วิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น าของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอหนองก่ี 
จังหวัดบุรีรัมย์” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

2. ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคาดหวังต่อคุณลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
เขตเลือกต้ังที่ 1 จังหวัดชัยภูมิ โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย อภิปรายได้ว่า  
ประชาชนทุกช่วงอายุ ต้องการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นคนดี เชื่อได้ ไฟแรงกล้าคิดกล้าตัดสินใจ  
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหามานะ พุทฺธวิริโย (นามนนท์) (2555) ได้วิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น า
ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอหนองก่ี  จังหวัดบุรีรัมย์” ผลการเปรียบเทียบ พบว่า 
ประชาชนที่อายุต่างกัน มีความคาดหวังแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

3. ประชาชนที่ มีกา รศึกษาต่าง กัน มีความคาดหวัง ต่อคุณลักษณะของสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร เขตเลือกต้ังที่ 1 จังหวัดชัยภูมิ โดยรวมแตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า ประชาชนมีความ
คาดหวังต่อผู้แทนของตนเอง เพราะเชื่อในความรู้ ความสามารถ จึงตัดสินใจเลือกให้เป็นตัวแทน  ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กานต์  กล้าตลุมบอน (2557) ได้วิจัยเรื่อง “คุณลักษณะนักการเมือง
ท้องถิ่นในความคาดหวงัของประชาชนในเขตเทศบาลนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ ” ผลการ
เปรียบเทียบ พบว่า ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกัน มีความคาดหวังไม่แตกต่างกัน 

4. ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน ความคาดหวังต่อคุณลักษณะของสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎร  
เขตเลือกต้ังที่ 1 จังหวัดชัยภูมิ โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ ต้ังไว้ อภิปรายได้ว่า 
ประชาชาทุกอาชีพต้องการให้ผู้แทนของตนเอง มีความซ่ือสัตย์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ส่วนตนและพวกพ้อง  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ กานต์ กล้าตลุมบอน (2557) ได้วิจัยเรื่อง 
“คุณลักษณะนักการเมืองท้องถิ่นในความคาดหวังของประชาชนในเขตเทศบาลนครสวรรค์  จังหวัด
นครสวรรค์” ผลการเปรียบเทียบ พบว่า ประชาชนที่อาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

5. ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน มีความคาดหวังต่อคุณลักษณะของสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎร  
เขตเลือกต้ังที่ 1 จังหวัดชัยภูมิ โดยรวมแตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า   นโยบายของนักการเมืองส่งผลต่อ
การประกอบอาชีพ และเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน คนที่มีรายไ ด้น้อยก็คาดหวังว่านโยบายของ
นักการเมือง ช่วยได้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิราพร น้ าฟ้า (2556) ได้วิจัยเรื่อง “คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของนายก เทศมนตรีในทรรศนะของบุคลากรเทศบาลต าบลเกล็ดแก้ว อ าเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี” ผลการ เปรียบเทียบ พบว่า ประชาชนท่ีรายได้ต่างกัน มีความพึงประสงค์ต่อ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
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องค์ความรู้ 
 1) องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 

ผู้วิจัยน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 

 
จากองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย คุณลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เขตเลือกต้ังที่ 

1 จังหวัดชัยภูมิ ที่พึงประสงดังนี้ 
ด้านความรู้ความสามารถ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ต้องเป็นผู้ที่ยินดีรับฟังความคิดเห็น 

และใส่ใจข้อเรียกร้องของประชาชน มีความรู้ กล้าหาญ กล้าต่อสู้ กล้าตัดสินใจ ในสิ่งที่ เกิดประโยชน์
กับท้องถิ่น น าความรู้ ความสามารถ และศักยภาพที่มีไปปฏิบัติต่อประชาชน 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ต้องมีความประพฤติที่ ดีงาม เป็น
แบบอย่าง และส่งเสริมให้ท าความดี ยึดม่ันความถูกต้อง รักษาค าพูดและสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชน  
มีความซ่ือสัตย์สุจริตน่าเชื่อถือ สุจริตไม่คดโกง เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน  

คุณลักษณะของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

เขตเลือกต้ังท่ี 1  
จังหวัดชัยภูมิ 

ด้านความรู้ความสามารถ 
- ยินดีรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน 
- มีความกล้าหาญ กล้าต่อสู้ กล้าตัดสินใจ 
- รู้จักใช้อ านาจหน้าท่ีอย่างชอบธรรม 
- เป็นคนรุ่นใหม่ กล้าตัดสินใจ แก้ปัญหาเก่ง 
- ผู้น าคือ คนท่ีรู้จักจุดแข็งและก าจัดจุดอ่อน 

 
 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
- ส่งเสริมการท าความดี 
- รักษาค าพูดและสัญญากับประชาชน 
- มีความซ่ือสัตย์สุจริต ยุติธรรม 
- เคารพสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของผู้อ่ืน 
- โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

 

ด้านวิสัยทัศน์ 
- มีแผนพัฒนา และกล้าน าสู่ปฏิบัติจริง 
- มีความคิดมุ่งแต่งาน ประสานทุกชุมชน 
- มองการณ์ไกล รับใช้ประชาชน 
- ส่ือสารดี ชักชวนประชา หาข้อยุติ  
- มีทักษะ รู้จักแก้ปัญหาทุกสถานการณ์ 

ด้านบุคลิกภาพ 
- มีความกล้าคิด  กล้าท า ตรากตร าทุก

พ้ืนท่ี 
- มีความมุงมั่น ขยันปฏิบัติหน้าท่ี 
- มีท่าทีสง่างาม นอบน้อมและถ่อมตน 
- มีความเคารพในธรรม น้อมน าปฏิบัติ 
- พบง่าย ใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน 
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ด้านวิสัยทัศน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ มองกาลไกล ทั นต่อ
สถานการณ์ ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัด และท างานอย่างเป็นรูปธรรม  มีเป้าหมายมี
นโยบายในการท างาน และยึดม่ันในอุดมการณ์ มีความคิดริเริ่มในการท างาน  

ด้านบุคลิกภาพ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้ที่มีความคิดที่ทันสมัย มีลักษณะความเป็น
สากลพร้อมๆ กับลักษณะของความเป็นไทย บุคลิกเปิดเผย การมีทัศนคติที่ ดีและมีมนุษยสัมพันธ์   ไม่
มีพฤติกรรมฝ่าฝืนกฎหมาย รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา  

 
2) องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 

 
แผนภาพท่ี 2 องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 

 
จากองค์ความรู้ที่สังเคราะห์ อธิบายได้ว่า คุณลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พึง

ประสงค์ คือเป็นผู้แทนที่มีคุณลักษณะตามหลักพุทธธรรม ได้แก่ เป็นผู้ มีเหตุผล  เข้าใจตนเอง 
พอประมาณ รู้จักกาลเทศะ เข้าใจประชาชน และเข้าถึงชุมชน 
ข้อเสนอแนะ 

คุณลักษณะ
ของ ส.ส. ตาม
หลักพุทธธรรม 

ผู้น าท่ีมี
เหตุผล 

ผู้น าท่ี
คาดการณ์
ล่วงหน้า 

ผู้น าท่ีมี
ความมุ่งมั่น 

ผู้น าท่ีรู้จัก
เวลา 

รู้จัก
กาลเทศะ 

รู้จักบริบทท่ี
เป็นฐาน
เสียง 

รู้จักการ
ประสานงาน 
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หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563714: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 

 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ด้านความรู้ความสามารถ สมา ชิกสภาผู้ แทนราษฎร  ผู้น าควร มีความรอบรู้และมี

ความสามารถในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีประกอบการตัดสินใจ อยู่บนพ้ืนฐานของเหตุผลและ
ความถูกต้องในการท างาน 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ควรเป็นแบบอย่างในการมีความประพฤติที่
ดีงามเป็นแบบอย่าง  

ด้านการมีวิสัยทัศน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ผู้น าจะต้องเป็นผู้แนะน า เจรจาต่อรอง 
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง  ๆ ได้เป็นอย่างดี มีเป้าหมาย และคาดการณ์ได้อย่างแม่นย า 

ด้านบุคลิกภาพ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้น าควร มีความสุขุมรอบคอบ น่าเชื่อถือ เชื่อม่ัน
ในตนเอง และมีความเป็นผู้น า  

2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
ด้านความรู้ความสามารถ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ควรมีความรอบรู้และมีข้อมูลที่ทันสมัย 

อยู่บนพ้ืนฐานของเหตุผลและความถูกต้องในการท างาน 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ควรเป็นนักประสาน  ความเข้าใจของทุก

ฝ่าย สามารถบริหารความขัดแย้งระหว่างบุคคลและประสานประโยชน์ให้เกิดกับองค์กรได้ 
ด้านการมีวิสัยทัศน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จะต้องเป็นผู้แนะน า เจรจาต่อรอง ประสานงาน

กับหน่วยงานต่าง  ๆ ได้เป็นอย่างดี มีเป้าหมาย และคาดการณ์ได้อย่างแม่นย า 
ด้านบุคลิกภาพ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ผู้น าควรมีบุคลิกภาพที่ดี มีความสุขุมรอบคอบ  

มีบุคลิกที่น่าเชื่อถือ มีความเชื่อม่ันในตนเอง มีขอบเขตที่เหมาะสมตามกาลเทศะ 
3. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้ง ต่อไป 
1)  ควร วิ จั ย เรื่ อ ง  “ควา มสั มพัน ธ์ ของควา มรู้  ความสา มารถ  และศักยภา พของ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่อการได้รับการเลือกต้ัง” 
2) ควรวิจัยเรื่อง “นโยบายที่ส่งผลต่อการได้รับเลือกต้ังของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” 
3) ควรวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพในการสื่อสารของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่อประชาชน” 
4) ควรวิจัยเรื่อง “จริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนเลือกต้ังและหลังเลือกต้ัง” 
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การสื่อสารทางการเมืองของนักการเมืองท้องถ่ินกับประชาชน 
ในเขตเทศบาลเมืองบึงย่ีโถ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี* 

POLITICAL COMMUNICATION OF LOCAL POLITICIANS AND PEOPLE  
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 PATHUM THANI PROVINCE 
พระมหาศิวพล  พลเมธี  (ใกล้ชิด) 

Phramaha Siwaphon Balamedhī (Klaichid) 
E-mail: poonvisetsri@gmail.com 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็น  เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน 

ศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่มีต่อการสื่อสารทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นกับ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี  พบว่า 
ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการสื่อสารทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก ปัจจัย
ส่วนบุคคลต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย  ปัญหาและอุปสรรค คือ 
ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่มีความเข้าใจในเรื่องของการมีส่วนร่วมทางการเมือง และมีความเห็นว่า
ข่าวสารทางการเมืองท้องถิ่นยั งคงมีปัญหาในการแบ่งพรรคแบ่งพวก การขาดจริยธรรมของ
นักการเมือง ส่วนหนึ่งมีความรู้สึกเบื่อหน่ายการเมือง ควรมีการรณรงค์ให้มีการติดตามข่าวสารผ่านสื่อ
และศึกษาภูมิหลังของนักการเมืองท้องถิ่นก่อนการเลือกต้ัง  
ค าส าคัญ : การสื่อสารทางการเมือง; นักการเมืองท้องถิ่น; เทศบาล  
Abstract 

This research article was to study the level of people's opinions, to compare the 
people's opinion and the problems, obstacles and recommendations for Political 
Communication of Local Politicians and People in Bueng Yeetho Municipality, Thanyaburi 
District, Pathum Thani Province, using Mixed Methods. Findings were the level of people's 
opinion on the People’s opinions on Political Communication of Local Politicians and People, 
were at high level. Based on different is not found to be different rejecting the research 
hypothesis. Problems and obstacles were that the Political Communication of Local Politicians, 
they voted just for the sake of voting. There were guidelines to solve these problems. The 
local administrative organization should campaign with public relations for people to see the 
importance of the general election by looking at the politicians’ background. 
Keywords:  Political Communication; Local Politicians; Municipality 
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บทน า
  

การสื่อสารเปรียบเสมือนเส้นใยประสาทของมนุษย์ เช่นเดียวกับการส่ือสารทางการเมืองก็
เป็นดังเส้นใยสมองของนักการเมืองหากปราศจาก ซ่ึงการสื่อสารรัฐบาลก็ไม่สามารถด ารงอยู่ได้
การเมืองจึงเป็นเรื่องที่ไม่อาจแยกออกจากการสื่อสารได้เลย (วรัญญา ประเสริฐ , 2559) การสื่อสาร
กับการเมืองมีความเก่ียวพันกันอย่างใกล้ชิด การสื่อสารเป็นพ้ืนฐานของศาสตร์สาขาต่าง ๆ ส่วน
การเมืองเป็นเรื่องของการใช้และการควบคุมอ านาจแนวคิดทางการเมืองผูกพันอยู่ กับการสื่อสารจน
แยกกันไม่ออก บุคคล สถาบัน หรือประเทศหนึ่งไม่สามารถมีอ านาจหรืออิทธิพลเหนือบุคคล สถาบัน 
หรือประเทศอ่ืนได้ถ้าไม่ใช้การสื่อสาร การสื่อสารเป็นเครื่องมือที่จะน าไปสู่การกระท าทางการเมือง 
กล่าวคือ ชีวิตและสังคมจะเป็นไปอย่างไรขึ้นอยู่กับความสามารถของประชาชนในการแลกเปลี่ยน
ข่าวสารข้อมูลระหว่างกันหรืออีกนัยหนึ่งก็คือ การสื่อสารเป็นเครื่องมือสนับสนุนหรือเรียกร้องทาง
การเมืองนั่นเอ (วัฒนา นนทชิต, 2558) ปัญหาการส่ือสารถือว่าเป็นศาสตร์ต่างๆ โดยเฉพาะทาง
การเมืองที่จ าเป็นต้องใช้การสื่อสารเป็นสื่อในการถ่ายทอดนโยบายจากรัฐไปสู่ประชาชน และผู้น า
พรรคการเมืองท าหน้าที่แสดงผลประโยชน์และรวมผลประโยชน์ของตนโดยการ ส่ือสารความต้องการ
และข้อเสนอแนะด้านนโยบาย นักการเมืองท้องถิ่นมีความส าคัญต่อการพัฒนาชุมชนไม่ว่าจะเป็นทางด้าน
สังคมเศรษฐกิจ อาชีพ สาธารณสุข และการเมือง การสื่อสารของนักการเมืองที่เข้าถึงและสามารถส่งสาร
ไปยังประชาชนได้ท าให้กับประชาชนเข้าใจ (ชูศักด์ิ ชูช่วย, 2553) 

จากสภาพปัญหาดังกล่าวผู้เขียนวิจัยเห็นว่า การสื่อสารทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่น
กับประชาชน  เนื่องจ ากนักการเมืองท้องถิ่นมีความสัมพันธ์ที่ใ กล้ชิดกับประชาชน  และเป็ น
กระบอกเสียงแทนประชาชน ถ้าสามารถสื่อสารกันเข้าใจนักการเมืองก็จะได้รับการเลือกต้ังประชาชน
ก็ได้รับการแก้ไขปัญหาตามที่ท้องถิ่นต้องการ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาการสื่อสารทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นกับประชาชนในเขตเทศบาล

เมืองบึงยี่โถ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการสื่อสารทางการเมืองของ

นักการเมืองท้องถิ่นในเขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยจ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล  

3. เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ เก่ียวกับการสื่อสารทางการเมืองของ
นักการเมืองท้องถิ่นกับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณก าหนดการวิจัย
เชิงส ารวจ เก็บข้อมูลจากประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จ านวน 
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718: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

394 คน จากประชากร จ านวน 24,221 คน (เทศบาลเมืองบึงยี่โถ, 2562)  ค านวณขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (สุจินต์ ธรรมชาติ, 2549) เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และ
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ส่วนการวิจัย
เชิงคุณภาพ มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 8 คน เลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญแบบเจาะจง และวิเคราะห์เนื้อหา
เชิงพรรณนา 
 

ผลการวิจัย 
1. การส่ือสารทางการเมืองของนักการเมืองท้องถ่ินกับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบึง

ย่ีโถ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
 

ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการสื่อสารทาง
การเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นในเขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถ  อ าเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี โดยภาพรวม และรายด้าน                                                      

(n=394) 
 

การส่ือสารทางการเมืองของนักการเมืองท้องถ่ิน 
ระดับความคิดเห็น 

Χ  S.D. แปลค่า 
   1. ด้านผู้ส่งสาร (Sender) 3.91 0.78 มาก 
   2. ด้านสาร (Message) 3.99 0.60 มาก 
   3. ด้านช่องทางการสื่อสาร (Channel) 3.93 0.52 มาก 
   4. ด้านผู้รับสาร (Receiver) 3.92 0.78 มาก 

โดยรวม 3.90 0.78 มาก 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า การสื่อสารทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นกับประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองบึงยี่โถ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (Χ =3.90) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามล าดับดังนี้  ด้านสาร (Message) อยู่ใน
ระดับมาก  ( =3.99) ด้านช่องทางการสื่อสาร ( =3.93) ด้านผู้รับสาร ( =3.92 ) และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านผู้ส่งสาร (Sender) ( =3.91) ตามล าดับ 

 
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการส่ือสารทางการเมืองของ

นักการเมืองท้องถ่ินในเขตเทศบาลเมืองบึงย่ีโถ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี   โดยจ าแนกปัจจัย
ส่วนบุคคล  

 
 

Χ Χ Χ

Χ
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ตารางท่ี 2  สรุปผลการเปรียบเทียบการสื่อสารทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นกับประชาชนใน
เขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  โดยจ าแนกปัจจัยส่วนบุคคล  
 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล t-test F-test Sig. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

เพศ 5.559 - 0.051 -  
อายุ - 0.795 0.083 -  
การศึกษา - 0.001 0.079 -  
อาชีพ - -0.552 0.165 -  
รายได้ - 1.107 0.059 -  
 

จากตารางท่ี 2 พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อการสื่อสารทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่น โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ดังนั้น 
จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

3. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับเก่ียวกับการส่ือสารทางการเมืองของ
นักการเมืองท้องถ่ินกับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบึงย่ีโถ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  

 
ตารางท่ี 3  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการสื่อสารทางการเมืองของนักการเมือง

ท้องถิ่นกับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  
 
การส่ือสารทางการเมือง ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ด้านผู้ส่งสาร นักการเมืองมักมีพฤติกรรม
ที่ท าให้ตนเองได้ เปรียบ คู่
ต่อสู้ 

นักการเมืองควรเปลี่ยนวิธีคิดและ
ปฏิบัติตนให้เป็นกลาง ให้ข้อมูลที่
เป็นข้อเท็จจริง 

ด้านสาร สารที่นักการเมืองส่ง มักมี
เนื้อหา มุ่งจับผิดกัน 

ให้ข้อมูลที่เป็นกลาง ให้ประชาชน
สามารถตัดสินใจได้เอง  

ด้านช่องทางการส่ือสาร นักการเมืองใช้หัวคะแนน
และแผ่นป้ายในการหาเสียง 

นั กกา ร เ มื อง ต้ องห ม่ัน เ ข้ า ห า
ประชาชนเม่ือมีโอกาส  

ด้านผู้รับสาร ปร ะช า ช นผู้ รั บ สา ร ยึ ด
ตนเองและพรรคพวกเป็น
ที่ต้ัง 

ประชาชนผู้ รับสา รต้อง ติดตา ม
สถานการณ์ ควรพิจารณาอย่าเห็น
แก่เงินทอง  

 
จากตารางที่ 3  พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามมีข้อเสนอแนะเก่ียวกับการส่ือสารทาง

การเมืองของนักการเมือง ดังนี้ 
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ด้านผู้ส่งสาร คือ นักการเมืองควรเปลี่ยนวิธีคิดและปฏิบัติตนให้เป็นกลาง ให้ข้อมูลที่เป็น
ข้อเท็จจริง 

ด้านสาร คือ การให้ข้อมูลที่เป็นกลาง ให้ประชาชนสามารถตัดสินใจได้เอง 
ด้านช่องทางการส่ือสาร คือ นักการเมืองต้องหม่ันเข้าหาประชาชนเม่ือมีโอกาส 
ด้านผู้รับสาร คือ ประชาชนผู้รับสารต้องติดตามสถานการณ์ ควรพิจารณาอย่าเห็นแก่เงินทอง 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ จะกล่าวถึงการสื่อสารทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นกับ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก สามารถ
อภิปรายได้ดังนี้ 

1. ด้านผู้ส่งสาร พบว่า อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า นักการเมืองท้องถิ่นมีความช านาญใน
การพูดโน้มน้าวจูงใจ เพราะเข้าถึงและเข้าใจขนบธรรมเนียมของสังคมนั้นๆ ท าให้สามารถสื่อสารให้
บรรลุเป้าหมายได้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วัลลภ วิบูลย์กูล  (2554) ได้วิจัยเรื่อง “การรับรู้
ข่าวสารและพฤติกรรมทางการเมืองของครูสังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนองบัวล าภู ” 
ผลการวิจัย 1) ด้านการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง พบว่า ครูส่วนใหญ่มีการรับรู้อยู่ในระดับมาก  

2. ด้านสาร พบว่า อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า นักการเมืองท้องถิ่นสามารถจัดเรียงล าดับ
เนื้อหาที่ส าคัญก่อนหลังได้น่าสนใจ น าเสนอเนื้อหาสาระของสารที่เข้าใจได้ง่าย ธัญญา ใยทอง (2550) 
ไดวิจัยเรื่อง “กลยุทธการสื่อสารทางการเมืองของสาขาพรรคประชาธิปตย์” ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ
การวางแผนการสื่อสารทางการเมืองของสาขาพรรคประชาธิปตย ผูสงสาร คือ มีทักษะ ความช านาญ
และเชี่ยวชาญ มีอุดมการณทางการเมืองสูง 

3. ด้านช่องทางการส่ือสาร พบว่า อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า นักการเมืองใช้หัวคะแนน
ในการพบปะแบบซ่ึงหน้า ในการน าเสนอนโยบายและการแนะน าตัว และการเข้าร่วมกิจกรรมในพ้ืนที่ 
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑารัตน สัมฤทธิ์ผล (2550) ไดวิจัยเรื่อง “กระบวนการสื่อสารของ
นักการเมืองรุนใหมในการเขาสูอาชีพนักการเมือง” ผลการวิจัยพบว่า สวนใหญใชชองทางการส่ือสาร
จากการมีสวนรวมในกิจกรรมการเมืองระดับทองถิ่น การเข าร วมกิจกรรมการเมืองกับนักการเมือง 
และการสื่อสารกับแกนน าพรรคการเมือง  

4. ด้านผู้รับสาร อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า นักการเมืองท้องถิ่นสามารถสื่อสารและรับรู้
ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามต้องการและตามความจ าเป็น สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุขุม เกสรสิทธ์ิ (2552) ได้วิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองของหนัก
งานภาคเอกชน : ศึกษากรณีเฉพาะพนักงาน บริษัท เนชั่นพับลิชชิ่ง กรุ๊ป จ ากัด" พบว่า พนักงานส่วน
ใหญ่รับรู้ข่าวสารทางการเมืองจากโทรทัศน์เป็นประจ าโดยรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก 
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ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการส่ือสารทางการเมืองของ
นักการเมืองท้องถ่ินกับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบึงย่ีโถ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  
สามารถอภิปรายได้ ดังนี้ 

1. ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการสื่อสารทางการเมืองของนักการเมือง
ท้องถิ่นกับประชาชน  โดยรวมไม่แตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า  ประชาชนทุกเพศทุกวัยต้องการ
นักการเมืองที่สามารถคุยกับประชาชนรู้เรื่อง เข้าถึงประชาชน มีความเป็นผู้น า ให้กับท้องถิ่นได้ ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหามานะ พุทฺธวิริโย (นามนนท์) (2550) ได้วิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น าของ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีเพศ
ต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

2. ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการสื่อสารทางการเมืองของนักการเมือง
ท้องถิ่นกับประชาชน โดยรวมไม่แตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า  ประชาชนทุกวัยต้องการนักการเมืองที่
เข้าถึงและเข้าใจประชาชน เป็นผู้ที่พบง่าย รับฟังความคิดเห็นและปัญหาของประชาชน ซ่ึงสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ กานต์  กล้าตลุมบอน (2557) ได้วิจัยเรื่อง “คุณลักษณะนักการเมืองท้องถิ่นในความ
คาดหวังของประชาชนในเขตเทศบาลนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์” ผลการเปรียบเทียบ พบว่า 
ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกัน มีความคาดหวังไม่แตกต่างกัน 

3. ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการสื่อสารทางการเมืองของนักการเมือง
ท้องถิ่นกับประชาชน โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย อภิปรายได้ว่า  ประชาชน
ทุกระดับการศึกษาคาดหวังกับนักการเมืองท้องถิ่นมาก เพราะเป็นตัวแทนเป็นกระบอกเสียง จึงควรมี
ความรู้ความสามารถในการสื่อสาร ประชาชนจึงให้ความร่วมมือในการไปลงคะแนนเสียงให้ ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เอมวดี กาฬภักดี (2560) ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ มีผลต่อการเลือกต้ัง
นายกเทศมนตรี เทศบาลต าบล หนองกระทุ่ม อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี : ศึกษา
เฉพาะกรณีการเลือกต้ัง เม่ือวันที่ 20 เมษายน 2557” ผลการวิจัยพบว่า  เลือกต้ัง เพศ อายุ ระดับ 
การศึกษา รายได้ ไม่มีผลต่อการเลือกต้ัง 

4. ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการสื่อสารทางการเมืองของนักการเมือง
ท้องถิ่นกับประชาชน โดยรวมไม่แตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า ประชาชนทุกอาชีพต้องการนักการเมือง
เข้าถึงทุกคน มีวิสัยทัศน์ในการสื่อสาร ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุตินารถ พูลดาวทอง (2549) ได้
วิจัยเรื่อง “คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนายกเมืองพัทยาในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิเศษ 
ตามทัศนะของประชาชนเมืองพัทยา” ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน  มีทัศนะ
ต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนายกเมืองพัทยาไม่แตกต่างกัน 

5. ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการสื่อสารทางการเมืองของนักการเมือง
ท้องถิ่นกับประชาชน โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย อภิปรายได้ว่า ประชาชน
ทุกคนต้องการให้นักการเมืองสื่อสารในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับท้องถิ่น มีความจริงใจกับประชาชน ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เอมวดี กาฬภักดี (2560) ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ มีผลต่อการเลือกต้ัง
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นายกเทศมนตรี เทศบาลต าบล หนองกระทุ่ม อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี :  ศึกษา
เฉพาะกรณีการเลือกต้ัง เม่ือวันที่ 20 เมษายน 2557” ผลการวิจัยพบว่า  เลือกต้ัง เพศ อายุ ระดับ 
การศึกษา รายได้ ไม่มีผลต่อการเลือกต้ัง 

 
องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 
 1) องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 

ผู้วิจัยน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 1  องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
1. ด้านผู้ส่งสาร (Sender) พบว่า การสื่อสารทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่น ด้านผู้

ส่งสาร (Sender) นักการเมืองท้องถิ่นมีความช านาญในการพูดโน้มน้าวจูงใจ รองลงมา คือ ประชาชน

ด้านช่องทางการสื่อสาร (Channel) 
1. ส่ือสารผ่านโทรทัศน์  
2. ผ่านส่ือต่างๆ เช่น Line Facebook  
3. ผ่านส่ือ วิทยุ ส่ิง พิมพ์ ส่ืออินเทอร์เน็ต 
4. ผ่านการออกพบปะประชาชน 
5. ผ่านการปราศรัย 
 

ด้านผู้รับสาร (Receiver) 
5. ได้รับส่ิงท่ีประชาชนต้องการ 
6. เกิดความพึงพอใจ  
7. ได้รับประโยชน์อย่างต่อเนื่อง  
8. ได้รู้ข้อเท็จจริง จากการอภิปรายกัน 
9. ได้รับข้อมูลท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจ 

การส่ือสารทางการเมืองของ
นักการเมืองท้องถ่ินกับประชาชน 

ในเขตเทศบาลเมืองบึงย่ีโถ อ าเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

 

ด้านผู้ส่งสาร (Sender)  
1. ความช านาญในการพูดโน้มน้าวจูงใจ  
2. มีมารยาทอ่อนน้อม 
3. ส่ือสารส่ิงท่ีเป็นประโยชน์กับตนเอง 
4. เข้าถึงประชาชนตามเทศกาล 
5. มีข้อมูลใหม่ๆ มาน าเสนอ 

ด้านสาร (Message) 
1. จัดเรียงล าดับเนื้อหาท่ีส าคัญก่อนหลัง 
2. เนื้อหาสาระของสารเข้าใจง่าย  
3. แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับคนท่ัวไป 
4. สารท่ีส่ือมุ่งประโยชน์ประชาชน 
5. สารท่ีเป็นจริง 
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เข้าร่วมอภิปราย หรือแสดงความคิดเห็นทางการเมืองตามสถานที่ต่าง  ๆของชุมชนจัดขึ้น  และระดับ
ความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ นักการเมืองท้องถิ่นเข้าใจระบบสังคม  

2. ด้านสาร (Message) พบว่า การสื่อสารทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่น ด้านสาร 
(Message) นักการเมืองท้องถิ่นสามารถจัดเรียงล าดับเนื้อหาที่ส า คัญก่อนหลังให้ประชาชนได้รับ
ทราบ รองลงมา คือนักการเมืองท้องถิ่นน าเสนอเนื้อหาสาระของสารที่เข้าใจได้ง่าย  และระดับความ
คิดเห็นน้อยที่สุด คือ ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ นักการเมืองท้องถิ่นสามารถส่งสารให้ประชาชน
ผู้รับสารเข้าใจง่าย 

3. ด้านช่องทางการส่ือสาร (Channel) พบว่า การสื่อสารทางการเมืองของนักการเมือง
ท้องถิ่น ด้านช่องทางการสื่อสาร (Channel) นักการเมืองท้องถิ่นใช้ช่องทางการสื่อสารผ่านการเห็น /
โทรทัศน์ ประชาชนได้น าเสนอความคิดเก่ียวกับการเมืองผ่านสื่อ วิทยุ สิ่ง พิมพ์ สื่ออินเทอร์เน็ต 
รองลงมา คือ นักการเมืองท้องถิ่นใช้ช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อต่างๆ  เช่น Line Facebook อยู่ใน
ระดับมาก และระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด คือนักการเมืองท้องถิ่นใช้ช่องทางการสื่อสารผ่านการได้
ยิน/วิทยุ 

4. ด้านผู้รับสาร (Receiver) พบว่า การสื่อสารทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่น  ด้าน
ผู้รับสาร (Receiver) นักการเมืองท้องถิ่นพูดแล้วประชาชนเกิดความพ่ึงพอใจ เป็นที่รักของประชาชน 
รองลงมา คือ นักการเมืองท้องถิ่นให้สิ่งที่ประชาชนต้องการตามความจ าเป็น และระดับความคิดเห็น
น้อยที่สุด คือประชาชนต้องได้รับประโยชน์จากนักการเมืองอย่างต่อเนื่อง 
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2) องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 2 องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย  
 

องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย คือ สื่อสารมวลชนเป็นเครื่องมือ และช่องทางที่
ส าคัญในการสร้างความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมทางด้านการเมือง จะเห็นได้
ว่าการสื่อสารทางการเมืองถือว่าเป็นพลังหลักในการพัฒนาการเมือง และจะน าไปสู่การพัฒนาระบบ
การเมืองในภาพรวมต่อไป ดังนั้นการสื่อสารทางการเมือง จึงเป็นส่วนส าคัญที่ท าใ ห้ประชาชนได้รับรู้
และเรียนรู้ประสบการณ์ทางการเมือง อุดมการณ์ทางการเมืองในรูปแบบต่าง ๆ นับได้ว่าการสื่อสาร
ทางการเมืองเป็นปัจจัยที่ส าคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

 

ด้านผู้ส่งสาร (Sender)  
1. ให้ความจริงใจ 
2. มีความซ่ือสัตย์ 
3. มีอุดมการณ์ 
4. มคีวามเมตตา 

ด้านผู้รับสาร (Receiver) 
- พิจารณาส่ิงท่ีรับรู้ 
- มีความเป็นกลาง 
- ยอมรับสภาพความเป็นจริง 

ด้านช่องทางการสื่อสาร 
(Channel) 

- กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ 
- ส่งเสริมกิจกรรมตามประเพณี 
- ทุกคนเข้าถึงได้ 
 

ด้านสาร (Message) 
- เนื้อหาให้ความรู้ 
- สารท่ีส่ือเป็นประโยชน ์
- ข้อมูลท่ีให้เป็นความจริง 

 

การส่ือสารทางการเมือง 
ตามหลักสังคหวัตถุ 

ของนักการเมืองท้องถ่ินกับ
ประชาชน 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

1.1) ผู้น าควรมีการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับข่าวสารการเลือกต้ัง เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารการเลือกต้ังเพ่ิมมากขึ้น โดยหาวิธีการประชาสัมพันธ์ท่ีเหมาะสมกับพ้ืนที่และประชากรในเขต
พ้ืนที่ 

1.2) ควรมีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์สื่อสารให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมึงควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบเก่ียวกับการมีส่วนร่วมในด้านนี้ 

1.3) ควรมีแนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมรณรงค์การเลือกต้ังให้มากขึ้น โดย
การจัดกิจกรรมภายในท้องถิ่นสื่อสารให้ประชาชนออกไปรณรงค์ในเรื่องการเลือกต้ังท้องถิ่น เพ่ือให้
ประชาชนมีการต่ืนตัวในเรื่องการเลือกต้ัง 

2. ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติการ  
2.1) ควรจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสิทธิ และ

บทบาทหน้าที่ของประชาชนต่อการปกครองท้องถิ่นตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
2.2) ควรมีการรณรงค์ให้มีการติดตามข่าวสารผ่านสื่อดังกล่าวให้มากขึ้น โดยเริ่มจากสื่อ

วิทยุชุมชน ซ่ึงอยู่ใกล้กับประชาชนในท้องถิ่นมากที่สุดและช่วยในการประชาสัมพันธ์ เช่น แจกใบปลิว
และชักชวนญาติพ่ีน้องและเพ่ือนบ้านให้ไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง 

2.3) ควรมีแนวเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองการปกครองท้องถิ่นให้ประชาชน
รับทราบอย่างทั่วถึง 

3. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปวิจัยครั้งต่อไป    
3.1) ควรวิจัยเก่ียวกับ “ปัจจัยที่มีผลต่อการสื่อสารทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่น

ในเขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี” 
3.2) ควรวิจัยเก่ียวกับ “แรงจูงใจในการสื่อสารทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นใน

เขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี”   
3.3) ควรวิจัยเก่ียวกับ “ปัญหาและอุปสรรคการสื่อสารทางการเมืองของนักการเมือง

ท้องถิ่นในเขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี” 
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พัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ไทยต้ังแต่รัชกาลท่ี 5 จนถึงปัจจุบัน* 
THE SANGHA ADMINISTRATIVE DEVELOPMENT  

SINCE KING RAMA V TO PRESENT 
พระมหาสมเกียรติ เขมจาริ าโณ (จงเกษี)  

Phramaha Somkeart Khemacāriñaṇo (chongkesee) 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีเพ่ือศึกษาระบบ โครงสร้าง บทบาท อ านาจหน้าที่ ปัญหาอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะแนวการปรับปรุงการปกครองคณะสงฆ์ไทยต้ังแต่รัชกาลที่ 5 จนถึงปัจจุบัน  เป็นการวิจัย
แบบเชิงคุณภาพ พบว่า  รูปแบบการปกครองในอดีตมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ปกครอง และ
กระจายอ านาจออกเป็นส่วน ๆ ตามที่รับผิดชอบ บทบาทอ านาจหน้าที่การปกครองคณะสงฆ์ไทย  ร.ศ. 
121 มีความเป็นระเบียบที่ชัดเจนขึ้นใน พ.ศ. 2484 มีการต้ังสังฆสภา สังฆมนตรี และคณะวินัยธร 
และกลับมาใช้มหาเถรสมาคมตามเดิม และมีการแก้ไขพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เป็นล าดับจนถึง
ปัจจุบัน ปัญหาอุปสรรค พระราชบัญญัติเขียนไว้ให้ตีความในลักษณะกว้างๆ จึงตีความไม่ตรงจุด
ปัญหา ควร มีการแก้ไขพระราชบัญญัติคณะสงฆ์บางมาตราที่บัญญัติไว้ไม่ชัดเจนท าให้เกิดปัญหา
ในทางปฏิบัติ ควรที่จะต้องแก้ไขให้เหมาะสมกับปัจจุบัน  
ค าส าคัญ : พัฒนาการ; การปกครอง; คณะสงฆ์ไทย  
 

ABSTRACT 
 This research article was to study the structure, role, authority problems and 
suggestions for improvement sangha administrative since king rama v to present. It was a 
qualitative research. Finding were the form of government with the King as the former 
governor and decentralization into sections the responsibility role and authority of Thai sangha 
administrative R.E. 121. There is a mess to clear up B.E. 2484 with the sangha council and the 
sanghamandarin and winaitr and re-used by The Sangha Supreme Council of Thailand. The 
amendments to the Sangha Act, the ecclesiastical hierarchy today obstacles and suggestions 
for improvement was Sangha Act. Some provisions of Section unclear caused problems in 
practice. It Should be modified to appropriate the present. 
Keywords : Development; administrative; Thai Sangha 
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บทน า 
 การปกครองคณะสงฆ์ได้มีมาต้ังแต่สมัยพุทธกาลโดยมีพระพุทธเจ้าเป็ นผู้ประมุขปกครอง

คณะสงฆ์สูงสุด โดยได้มีการบัญญัติพระวินัยขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือในการปกครองคณะสงฆ์ และ
เปรียบเสมือนเป็นแม่บทของพระผู้มีพระภาคเจ้า ดังในคราวก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปริ
นิพพานได้ตรัสปัจฉิมโอวาทว่า “ธรรมและวินัยที่เราแสดงแล้ว บัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลาย หลังจาก
เราล่วงลับไป ก็จะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลาย”(ที.ม. (ไทย) 10/216/164) เม่ือพิจารณาจากข้อความ
ในส่วนนี้จะเห็นว่า พระพุทธองค์ทรงวางพระธรรมวินัยให้เป็นใหญ่เป็นหลักการปกครองโดยไม่ได้มอบ
อ านาจการปกครองคณะสงฆ์ให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นการเฉพาะ การปกครองคณะสงฆ์ในระยะหลัง
พุทธกาลต่อมาจึงมีพระเถระผู้อาวุโสเป็นผู้ดูแลปกครองและเคารพนับถือกันตามพรรษา แต่ภายหลัง
จากที่พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้ามาสู่ประเทศต่างๆ โดยเกิดจากการสังคายนาครั้งที่  3 ในประเทศ
อินเดียราวพุทธศตวรรษที่ 3 พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่ไปยังประเทศต่า งๆ อย่างกว้างขวาง การ
ปกครองคณะสงฆ์ในแต่ละประเทศที่รับพระพุทธศาสนาไปประดิษฐานอยู่นั้นจึงขึ้นอยู่ กับการปกครอง
คณะสงฆ์ในปัจจุบันแบ่งเป็นหลัก 3 ประการท่ีเข้ามาเสริมความส าคัญ คือ พระธรรมวินัย จารีต
ประเพณี และกฎหมายบ้านเมืองกฎหมายของประเทศนั้นๆ (ช าเลือง วุฒิจันทร์, 2526) 

 พระพุทธศาสนาเข้ามาเผยแผ่ในดินแดนสุวรรณภูมินั้น การปกครองสงฆ์ในสมัยนั้นก็ยังยึด
หลักตามพุทธบัญญัติที่พระองค์ทรงแสดงไว้เป็นหลักต่อมาพระภิกษุมากขึ้นและต้องมีความสัมพันธ์กับ
ทางฝ่ายบ้านเมืองโดยอาศัยพระราชามหากษัตริย์เป็นฝ่ายอุปถัมภ์ดูแลให้การสนับสนุน ต้ั งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบันจึงเกิดมีบทบัญญัติต่างๆ ที่เพ่ิมเติมมาจากพระธรรมวินัยที่พระสงฆ์ต้องเว้นข้อที่พระองค์
ทรงห้ามและท าตามข้อที่พระองค์อนุญาตอยู่แล้ว เช่น พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ เป็นต้น ที่ ต้องอาศัย
ฝ่ายราชอาณาจักรในการอุปถัมภ์ดูแล การจะน ากฎหมายไปบังคับใช้ในกรณีความขัดแย้งในวงการ
ของศาสนานั้น จะต้องกระท าด้วยความรอบคอบและรัดกุมที่สุดเพ่ือพิทักษ์ความบริสุทธิ์ของพระธรรม
วินัยจารีตประเพณีอันดีงามของสังคม ความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงของประเทศไว้ให้ได้  (แสวง 
อุดมศรี, 2533)  
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการท าวิจัยเรื่องพัฒนาการการปกครองคณะสงฆ์ไทยต้ังแต่
รัชกาลที่ 5 จนถึงปัจจุบัน เพราะเห็นว่าควรจะแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์ที่ มี
ปัญหาทับถมมากมายอย่างยาวนาน งานวิจัยชิ้นนี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของการสะท้อนให้เห็นการใช้ความ
พยายามในการคลี่คลายปัญหาด้วยการแสวงหาทางออก หรืออาจหาแนวทางเพ่ือแก้ไขปัญหาการ
ปกครองของคณะสงฆ์ เพ่ือด ารงม่ันไว้ซ่ึงพระสัทธรรมอันไพบูลย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาระบบโครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์ไทยต้ังแต่รัชกาลที่ 5 จนถึงปัจจุบัน  
 2. เพ่ือศึกษาบทบาท อ านาจหน้าที่การปกครองคณะสงฆ์ไทยต้ังแต่รัชกาลที่ 5 จนถึง

ปัจจุบัน 
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 3. เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการปกครองสงฆ์คณะ
สงฆ์ไทยให้สอดคล้องกับปัจจุบัน 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยแบบเชิงคุณภาพ คือการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) 
เก่ียวกับการปกครองคณะสงฆ์โดยเฉพาะด้านกฎ หมายปกครองคณะสงฆ์เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 17 รูป/คน คือ 1. พระสังฆาธิการ 2. นักวิชาการทางกฎหมาย 3. นักวิชาการ
ทางพระพุทธศาสนา 4. ผู้เชี่ยวชาญด้านการปกครองสงฆ์ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์ ( In-depth Interview) การเก็บข้อมูล
จากเอกสาร (Document Data) ซ่ึงเป็นข้อมูลจากหนังสือเอกสาร งานวิจัยที่ เก่ียวข้องกับระบบและ
โครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์ตา มแนว คิดการปกครองต่า ง ๆ ศึกษา ข้อมูลจากกฎหมา ย
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. 121 กฎหมายพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2484  
กฎหมายพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 กฎหมายพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2535 กฎหมายพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 กฎมหาเถรสมาคมและกฎระเบียบ
ต่างๆ ตลอดจนถึงการบังคับใช้กฎหมายตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการปกครอง
สงฆ์ในสังคมไทย มีรายละเอียดการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ ผูว้ิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์โดยวิธีการ
ดังนี้ 
 1) น าข้อมูลที่ได้จาการสัมภาษณ์มาถอดเสียงและบันทึกเป็นข้อความ  
 2) น าข้อความจากการสัมภาษณ์และการจดบันทึกมาจ าแนกเป็นประเด็นและเรียบเรียง
เฉพาะประเด็นที่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย  
 3) วิเคราะห์ค าให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) ตามวัตถุประสงค์การ
วิจัย โดยใช้เทคนิคการวิเครา ะห์เนื้ อหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท 
(Context)  
 4) สังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยและน าเสนอในรูปของความเรียง 
 
ผลการวิจัย 

 1. ศึกษาระบบและโครงสร้ างการปกครองคณะสงฆ์ไทยต้ังแต่รัชกาลท่ี 5 จนถึง
ปัจจุบัน พบว่า 

 ปกครองอย่างสูงสุด แบ่งการปกครองออกเป็น 2 ระดับ คือ การปกครองส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค การปกครองแบบ 4 ประการดังกล่าวท่ีต้องค านึงมีดังต่อไปนี้  

 1) พระธรรมวินัย  
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 2) ความซับช้อนของสภาพสังคม  
 3) การปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
 4) ความเข้มแข็งของพุทธบริษัท 
 2. ศึกษาบทบาท อ านาจหน้าท่ีการปกครองคณะสงฆ์ไทยต้ังแต่รัชกาลท่ี 5 จนถึง

ปัจจุบัน พบว่า 
 การปกครองคณะสงฆ์ในส่วนกลาง หมายถึงเป็นศูนย์กลางการบัญชาการการปกครอง

คณะสงฆ์ไทยทั่วประเทศ หน้าที่ในการดูแลกิจการของคณะสงฆ์ส่วนกลาง พระราชบัญญัติคณะสงฆ์
ฉบับนี้ (พ.ศ. 2505) เป็นการแบ่งแยกองค์กรสงฆ์ออกเป็นสองคณะอย่างเป็นทางการ คือ คณะ
มหานิกาย และคณะธรรมยุติกนิกาย 

 3. ศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวการปรับปรุงการปกครองสงฆ์คณะสงฆ์
ไทยให้สอดคล้องกับปัจจุบัน พบว่า 

 อุบาสกอุบาสิกาไม่เข้าใจในการปกครองของคณะสงฆ์ จะต้องเปิดโอกาสให้พุทธบริษัท คือ 
ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก  อุบาสิกา และแม่ชี ที่มีความรู้ในพระธรรมวินัยและวิทยาการสมัยใหม่  
 
อภิปรายผลการวิจัย 

 1. ศึกษาระบบและโครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์ไทยต้ังแต่รัชกาลท่ี 5 จนถึงปัจจุบัน 
ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาการองค์กรการปกครองคณะสงฆ์ไทยต้ังแต่รัชกาลที่ 5 จนถึงปัจจุบันนั้น 
ลักษณะขององค์กรการปกครองของคณะสงฆ์ เม่ือเทียบกับองค์กรและการปกครองของประเทศ มี
รูปแบบการจัดองค์กรและระบบการปกครองเหมือนกัน โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสูงสุด 
และกระจายอ านาจออกเป็นส่วน ๆ ตามหน้าที่รับผิดชอบ และแบ่งเขตการปกครองออกไปตามพ้ืนที่ 
เช่นเดียวกับการบริหารประเทศ และมีการลดหลั่นกันทางฐานะเช่นกัน เพ่ือที่จะสอดคล้องกับพระ
ธรรมวินัย ความซับซ้อนทางสังคม การปกครองในระบอบประชาธิปไตย และความเข้มแข็งของพุทธ
บริษัทด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนทร ณ รังษี ได้วิจัยเรื่อง “การปกครองคณะสงฆ์อดีต ปัจจุบัน 
อนาคต”  ผลการวิจัยพบว่า พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2484 ใช้เวลา 21 ปีเศษที่ใช้ในการ
ปกครองคณะสงฆ์ และการประกาศใช้ของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2484 ที่รัฐบาลสมัยนั้น
คาดหวังจะรวม 2 นิกายเข้าด้วยกันเพ่ือความสามัคคี 

 2. ศึกษาบทบาท อ านาจหน้าท่ีการปกครองคณะสงฆ์ไทยต้ังแต่รัชกาลท่ี 5 จนถึง
ปัจจุบัน ผลการวิจัยพบว่า บทบาทการใช้อ านาจหน้าที่การปกครองคณะสงฆ์ตามพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองคณะสงฆ์  ร .ศ . 121 (พ.ศ .  2445)  นั บ เป็ นครั้ง แ รกของคณะสงฆ์ไทยที่ มี
พระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ์ที่ก าหนดรูปแบบองค์กรการปกครองไว้อย่างเป็นระบบ ระเบียบ 
และชัดเจนที่สุด บทบาทของผู้ใช้อ านาจในการปกครองคณะสงฆ์ใช้เฉพาะพระสังฆาธิการ ในการ
ปฏิบัติให้ตามพระธรรมวินัย สอดคล้องกับงานวิจัยของ สายธาร อินทวดี ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทของ
มหาเถรสมาคมในการแก้ไขปัญหา คณะสงฆ์ไทย (พ.ศ. 2445 – 2530)”  ผลการวิจัยพบว่า บทบาท
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ของมหาเถรสมาคมในการแก้ไขปัญหาคณะสงฆ์ไทยเท่าที่ผ่านมาถูกวิพากษ์วิจารณ์จากนักวิชาการ 
สื่อมวลชน และพุทธศาสนิกชนว่าเป็นองค์กรที่อ่อนแอ เฉื่อยชา ขาดประสิทธิภาพในการบริหารงาน  

 3. ศึกษาปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะแนวการปรับปรุงการปกครองสงฆ์คณะสงฆ์
ไทยให้สอดคล้องกับปัจจุบัน ผลการวิจัยพบว่า พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ได้ใช้บังคับมา
เป็นเวลานานแล้ว บทบัญญัติบางมาตราไม่ชัดเจน ไม่เหมาะสมไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน
ในบางกรณีมิได้บัญญัติไว้ท าให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ จึงเป็นการสมควรที่จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
ในครั้งนี้ มิใช่การแก้ไขยกร่างพระราชบัญญัติขึ้นใหม่หรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหม่แต่ประการใด 
เพียงเป็นการแก้ไข เพ่ิมเติมให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบันและเพ่ือลดปัญหาที่
เกิดขึ้นในทางปฏิบัติเท่านั้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระณรงค์ วุฑฒิเมธี (สังขวิจิตร) ได้วิจัยเรื่อง 
“การปกครองคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน: ปัญหาและแนวทางการแก้ไข” ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการ
ปกครองคณะสงฆ์ในปัจจุบันมีปัญหาทางโครงสร้างการปกครอง ปัญหาการขาดประสิทธิภาพในการ
ปกครอง และปัญหาหลักเกณฑ์การแต่งต้ังสมณศักด์ิ พร้อมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 
ด้านโครงสร้างการปกครอง แนวทางการแก้ไขคือ แยกรัฐออกจากศาสนาและเน้นการกระจายอ านาจ
และถ่วงดุลพร้อมทั้งให้พุทธบริษัทมีส่วนร่วม ด้านการขาดประสิทธิภาพในการปกครอง แนวทางการ
แก้ไขคือ ปรับในเรื่องของระบบการศึกษาเพ่ือจะช่วยให้พระสงฆ์มีคุณภาพทั้งผู้ปกครองและผู้ใต้
ปกครอง ด้านหลักเกณฑ์การแต่งต้ังสมณศักด์ิ แนวทางการแก้ไขคือ ปรับหลักเกณฑ์การแต่งต้ังสมณ
ศักด์ิและแยกสมณศักด์ิออกจากต าแหน่งทางการปกครอง 
 
องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยในเรื่อง พัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ไทยต้ังแต่
รัชกาลที่ 5 จนถึงปัจจุบัน ลักษณะแผนภาพที่แสดงการประยุกต์ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 

พัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ไทยต้ังแต่รัชกาลที่ 5 

ด้านโครงสร้างการปกครอง ด้านบทบาทอ านาจหน้าท่ี ด้านปัญหาและข้อเสนอแนะ 

1. ปกครองตามโครงสร้าง
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
2. ปกครองตามโครงสร้าง
พระธรรมวินัย 

1. พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
2. อ านาจหน้าท่ีของมหาเถร
สมาคม 

1. อุบาสกอุบาสิกาไม่เข้าใจในการ
ปกครองของคณะสงฆ์ 
2. จะต้องเปิดโอกาสให้พุทธบริษัท 
ให้มีความรู้ในพระธรรมวินัย 
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จากองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย พัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ไทยต้ังแต่รัชกาลที่ 5  ที่พึง
ประสงดังนี้ 

ด้านโครงสร้างการปกครอง ปกครองตามระบบและโครงสร้างตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  
และปกครองตามโครงสร้างพระธรรมวินัย จารีตประเพณี 

ด้านบทบาทอ านาจหน้าที่ เป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์และอ านาจหน้าที่ของมหาเถร
สมาคมในการปกครองคณะสงฆ์ 

ด้านปัญหาและข้อเสนอแนะ  อุบาสกอุบาสิกาไม่เข้าใจในการปกครองของคณะสงฆ์  จะต้อง
เปิดโอกาสให้พุทธบริษัท ให้มีความรู้ในพระธรรมวินัย เพ่ือช่วยกันในการดูแลรักษาคณะสงฆ์ให้ ม่ันคง
ถาวร 
องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 2 องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 
 จากองค์ความรู้ที่สังเคราะห์ อธิบายได้ว่า การประยุกต์หลักธรรมาธิปไตยขององค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพ่ือก ากับดูแลการปกครองคณะสงฆ์ไปตามพระธรรมวินัย จารีตประเพณี และ

ด ารงมั่น 

ตามกฎระเบียบ
ของวัด 

พัฒนาการปกครอง
คณะสงฆ์ไทยตั้งแต่

รัชกาลที่ 5 
ก าจัดกิเลส 

ด้วยพระธรรมวินัย 

การปกครอง 

ตามกฎหมาย 

คณะสงฆ์ 
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กฎหมายบ้านเมืองโดยสันติ มีสติไตร่ตรองปราศจากอคติที่เกิดขึ้น มีความยุติธรรมมุ่งเน้นที่ประโยชน์
ส่วนรวมไม่มุ่งเน้นการโจมตีและแตกแยก ก่อให้เกิดความสามัคคีในคณะสงฆ์ 
 
ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
  1.1) ควรมีงบประมาณจากภาครัฐหรือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องมาสนับสนุนในการ

ก าหนดนโยบายให้มีการประชุม สัมมนา อบรม หรือการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานให้แก่พระสังฆาธิ
การทุกระดับ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการวัด และพัฒนาวัดให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากยิ่งขึ้น  
   1.2) ควรให้พระสงฆ์ทั่วประเทศที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นพระสังฆาธิการใหม่ทุก
ระดับชั้นได้มีกาปฏิบัติวิปัสสนาอย่างน้อย 15 วัน เพ่ือสร้างผู้น าที่มีคุณภาพ  

  1.3) คณะสงฆ์ควรมีหน่วยงานในการท างานด้านกฎหมายเพ่ือดูแลแก้ไขเก่ียวกับ
ปัญหาที่มีการฟ้องร้องเก่ียวกับที่ดินของวัด โดยพระภิกษุไม่ต้องไปขึ้นศาลหรือด าเนินคดีด้วยตนเอง 
และจะต้องเปิดโอกาสให้พุทธบริษัทที่ มีความรู้ทางพระธรรมวินัยและกฎหมายเข้ามามีบทบาทด้วย 

 2. ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติการ  
  2.1) การกระท าทุกอย่างที่เก่ียวกับคณะสงฆ์ควรมีการท าสังฆพิจารณ์และประชา

พิจารณ์ท าให้เกิดการกระจายอ านาจโดยชอบธรรมและหม่ันประชุมกันอยู่เนื่องนิตย์ จัดต้ังส านักงาน
องค์กรสงฆ์และมีบุคลากรบริหารจัดการที่ถาวรเห มือนกระทรวง  กรมต่างๆ ท าความเข้าใจให้กับ
อุบาสกอุบาสิกาเพ่ือให้เข้าใจในการปกครองของคณะสงฆ์ไทย 

  2.2) องค์กรสงฆ์ในส่วนภูมิภาคต้ังแต่ระดับเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะ
อ าเภอเจ้าคณะแขวง  และเจ้าอาวาสเป็นหน้าที่ควบคุมดูแลโดยองค์กรการบริหารกิจการคณะสงฆ์
ผ่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการในแต่ละระดับชั้นลงไป จะต้องเปิดโอกาสให้พุทธบริษัทให้มีความรู้ในพระ
ธรรมวินัยและหลักการปกครองของคณะสงฆ์ไทย 

  2.3) ควรจะมีการต้ังกองทุนเพ่ือให้ความช่วยเหลือในแง่ของการบูรณปฏิสังขรณ์วัด
ช่วยเหลือพระภิกษุสามเณร หรือวัดในต่างจังหวัด วัดใหญ่ควรจะเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับวัดเล็ก ๆ ที่ มี
เสนาสนะไม่เพียงพอ หรือไม่มี ด้วยการให้ความอุปถัมภ์ในเรื่องเก่ียวกับงบประมาณ การบริหาร
จัดการ และปกครอง ดังนั้นการปกครองหรือการบริหารจัดการองค์กรสงฆ์ควรจะเป็นแบบพ่ึงพา
อาศัยซ่ึงกันและกัน 

3. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปวิจัยครั้งต่อไป    
  3.1) ควรท าการศึกษาวิจัย พัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ไทยต้ังแต่สมัยสุโขทัยจนถึง

ปัจจุบัน  
  3.2) ควรท าการศึกษาวิจัย ปัญหาการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ไทยต้ังแต่อดีต

จนถึงปัจจุบัน  
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  3.3) ควรท าการศึกษาวิจัย การเปรียบเทียบการปกครองคณะสงฆ์ไทยต้ังแต่อดีต
จนถึงปัจจุบันการประยุกต์หลักพุทธธรรม  
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บทความวิจัยครั้งนี้เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็น เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน ศึกษา
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ เก่ียวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบธรรมาธิปไตยของประชาชนใน
เทศบาลต าบลเนินพระ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี พบว่าประชาชนมีความ
คิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบธรรมาธิปไตย โดยของประชาชนภาพรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัย
ส่วนบุคคลต่างมีความคิดเห็นภาพรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ ต้ังไว้  ปัญหาและอุปสรรค คือ 
ประชาชนส่วนใหญ่คิดว่ าการเมืองเป็นเรื่องไกลตัวการเมืองเป็นเรื่องของนักการเมือง ไม่ใช่เรื่องของ
ประชาชนการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์จะเอ้ือกับกลุ่มที่ มีอ านาจ ควรมีการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้
กับบุคคลทุกกลุ่มเพ่ือให้มีความเข้าใจในการมีส่วนร่วม 
ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วม; การมีส่วนร่วมทางการเมือง; ธรรมาธิปไตย;  
 

 
Abstract 
 This research article was to study the level of people's opinions, to compare the 
people's opinion and the problems, obstacles and recommendations for the people’s 
Dhammatipateyya Political participation at Nernpra Sub-District Municipality, Rayong Province, 
,using Mixed Methods. by overall was at the high level all aspect, Findings were the level of 
people's opinion on people’s Dhammatipateyya Political participation , People with different 
gender, age, educational level, occupations and incomes had different opinions to be different 
rejecting the research hypothesis. Problems and obstacles of people’s Dhammatipateyya 
political participation were that people thought that politics was far away from them, politics 
was the politicians’ concern, not people’s business. Politics was for interest group, And yielding 
interest for the group in power. Public relation should be used to give knowledge for every 
group for political participation, interest group. 
Keywords:  Participation; Political Participation; Dhammadhipateyya  
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บทน า
  

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างยิ่ง เพราะการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชนเป็นการยอมรับว่าระบบการปกครองของประเทศนั้นเป็นการปกครอง
ของประชาชน ฉะนั้นการที่จะให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองในการปกครองก็คือ รัฐบาล
กระจายอ านาจในการปกครอง ไปให้ประชาชนในท้องถิ่นต่าง ๆ มีอิสระที่จะก าหนดนโยบายทางการ
เมืองตลอดจนเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารท้องถิ่นด้วยตนเอง(ฉัณทิพย์ จ าเดิมเผด็จศึก, 2561)  ปัญหา
ของการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชน คือ การมีส่วนร่วมทางการเมืองยังไม่มีการ
สนับสนุนอย่างเต็มที่เนื่องมาจาก ผู้บริหารมิได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ถ้าหาก
ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมก็จะท าให้การพัฒนาท้องถิ่นประสบความส าเร็จ 
(ปนัดดา ดิศกุล, สมคิด เลิศไพฑูรย์, จรัส สุวรรณมาลา, 2556) จากการพัฒนาของเทคโนโลยีโซเชียล
มีเดียท าให้การเข้าถึงข่าวสารทางด้านการเมืองท าได้สะดวกและรวดเร็ว แต่ก็น ามาซ่ึงการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองที่เกิดความแตกแยกความขัดแย้งทางอุดมการณ์ทางการเมือง การโจมตีกันด้วยข้อมูล
ข่าวสารและความเบื่อหน่ายตัวนักการเมืองและการเลือกต้ัง ซ่ึงมีสาเหตุมาจากเหตุการณ์ทางการเมือง
ในอดีตที่ผ่านมา ส่วนใหญ่คิดว่าการเมืองคือเรื่องน่าเบื่อเลือกไปก็ได้การเมืองเดิมๆ รูปแบบเก่าๆ ที่
มุ่งเน้นเข้าไปกอบโกยผลประโยชน์โดยไม่มุ่งเน้นประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชน อีกทั้งในเขตเทศบาล
นครระยองมีระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองค่อนข้างน้อยเพราะประชาชนส่วนใหญ่มุ่งเน้นการหา
เลี้ยงชีพ (จรูญ สุภาพ, 2551) 

จากสภาพปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยเห็นว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบธรรมาธิปไตย
ของประชาชนในเทศบาลต าบลเนินพระ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง หลักธรรมาธิปไตย จึงมี
ความส าคัญทั้งในแง่ของการ เป็นหลักธรรมที่ ส า คัญ  ของการปฏิบัติหรือปรับปร ะยุกต์ ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และในแง่ของการบริหารและการปกครอง พุทธธรรมาธิปไตย เป็นหลักที่พระพุทธเจ้า
ทรงใช้ในการบริหารพุทธบริษัท ได้แก่หลักการที่ว่า ด้วยการถือเอาธรรมะเป็นใหญ่ในการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ เช่นการด าเนินชีวิต การปฏิบัติงาน การบริหารทุกระดับ พระพุทธเจ้าไม่ใช่เพียงแต่
สอนเหล่าสาวกเก่ียวกับธรรมาธิปไตยอย่างเดียวเท่านั้น พระองค์เองทรงปฏิบัติอยู่ในหลักของ
ธรรมาธิปไตยด้วย  หลักพุทธธรรมาธิปไตยนี้จึงส าคัญส าหรับการบริหารงานทั้งในหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ควรจะได้น ามาใช้เพ่ือศึกษาปัญหาและแนวทางในการแก้ไขการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการปกครองส่วนท้องถิ่นและเพ่ือจะได้น าข้อมูลมาใช้ในการประกอบการส่งเสริมกระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชน อันจะท าให้เกิดการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ดียิ่งขึ้น  ส่งผลให้
เกิดกระบวนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคตต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบธรรมาธิปไตยของประชาชนในเทศบาล

ต าบลเนินพระ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
2. เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบธรรมาธิปไตยของประชาชนใน

เทศบาลต าบลเนินพระ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
ต่อเดือน ที่แตกต่างกัน  

3. เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเก่ียวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองแบบธรรมาธิปไตยของประชาชนในเทศบาลต าบลเนินพระ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัย ในครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิจั ยแบบผสานวิธี โดยการ วิจัยเชิ งปริมา ณ
ก าหนดการวิจัยเชิงส ารวจเก็บข้อมูลจากประชาชนในเขตเขตเทศบาลต าบลเนินพระ อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง จ านวน 3,910 (เทศบาลต าบลเนินพระ, 2562) ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (สุจินต์ ธรรมชาติ, 2549) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 363 คน เก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 8 คน เลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญแบบ
เจาะจง และวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
 
ผลการวิจัย 

 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบธรรมาธิปไตยของประชาชนใน
เทศบาลต าบลเนินพระ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง” ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตอบวัตถุประสงค์
ทั้ง 3 ข้อ ดังนี้ 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบธรรมาธิปไตย

ของประชาชนในเทศบาลต าบลเนินพระ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง  โดยภาพรวม 
และรายด้าน        (n=363) 

ด้านท่ี ความคิดเห็น ระดับความคิดเห็น 
Χ  S.D. แปลผล 

1. ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 4.61 0.34 มากที่สุด 
2. ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม 3.23 0.65 ปานกลาง 
3. ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลปะโยชน์ 3.31 0.60 ปานกลาง 

รวม 4.09 0.52 มาก 
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 จากตารางท่ี 1 พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบธรรมาธิปไตยของประชาชนใน
เทศบาลต าบลเนินพระ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า ด้านการมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลปะโยชน์ และด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม 
ตามล าดับ (Χ =4.09, S.D.= 0.52) 
ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบธรรมาธิปไตยของประชาชน

ใน โดยจ าแนกปัจจัยส่วนบุคคล 

ตัวแปรต้น ค่า t ค่า F Sig. ผลการศึกษา 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

เพศ 6.45 - 0.002   - 
อายุ - 7.69 0.002   - 

การศึกษา - 14.09 0.001   - 
อาชีพ - 12.99 0.000   - 
รายได้ - 15.71 0.001   - 

 

 จากตารางท่ี 2 พบว่า ผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพและรายได้ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองแบบธรรมาธิปไตยแตกต่างกัน จึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัย 
ตารางท่ี 3  ผลการศึกษาปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เก่ี ยวกับการมีส่ วนร่ วมทางการเมืองแบบ

ธรรมาธิปไตยของประชาชนในเทศบาลต าบลเนินพระ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
ปัญหา  ข้อเสนอแนะ 

ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
การตัดสินใจสนับสนุนพรรคการเมือง
ท้องถิ่น 

การประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้กับบุคคลทุกกลุ่มเพ่ือใช้
มีความเข้าใจที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

การเ มือง เป็น เรื่อ งของนักการ เมือง 
ไม่ใช่เรื่องของประชาชน 

ปลูกฝังคุณธรรม ศีลธรรม และการใช้อ านาจอย่างเป็น
ธรรมแก่ผู้บังคับ ใช้กฎหมายเพ่ือความเท่าเทียมกัน 

การเมืองไม่ยุติธรรมและเอ้ือกับกลุ่มที่ มี
อ านาจมากในสังคมเท่านั้น  

ควรมีการจัดประชุมชี้แจงอธิบายให้กับประชาชนโดย
ผู้น าของหมู่บ้านแต่ละบ้านที่มีความใกล้ชิดประชาชน 

ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม  
การรับข้อมูลข่าวสารโดยผู้อ่ืนบอกมา
และแสดงออกมาโดยไม่กรองข้อมูลนั้น
โดยเฉพาะรายละเอียดจริง ๆของข่าว 

ผู้เสพข่าวสารข้อมูลจะต้องพิจารณาดี ๆ และพยายาม
ศึกษาข้อมูลและใช้ข้อมูลนั้นแสดงออกอย่างถูกต้อง 
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ปัญหา  ข้อเสนอแนะ 
ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม  

ลิดรอนสิทธิเสรีภาพ ผู้บังคับใช้กฎหมาย ฝ่ายบริหาร  ควรมีจ ริยธรรม 
คุณธรรม และมีความยุติธรรม 

ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจถึง
เสรีภาพของอ านาจของตนเองที่พึงมี 

ผู้น าชุมชนหรือหมู่บ้าน ควรมีการประชุมให้ความรู้แก่
ประชาชนอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้ทราบถึงเสรีภาพตนเอง
ที ่

ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
รัฐบาลยังมีปัญหาและอุปสรรคทั้งการ
ขาดการรับรู้เก่ียวกับแนวคิด และการ
ให้ความส าคัญของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

การท างานแบบมีส่วนร่วมนั้นต้องอาศัยความพร้อม
เพรียงในการใช้อ านาจตัดสินใจเพ่ือมุ่งไปสู่ความส าเร็จ 

กา ร ขา ดแคลนผู้ มีทั กษะในกา ร ใช้
เครื่องมือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

การมีส่วนร่วมในการร่วมรับผลประโยชน์ เป็นการร่วม
รับผิดชอบต่อผลท่ีจะเกิดขึ้น 

ขาดผู้น าชุมชนที่มีอุดมการณ์ เสียสละ
และเข้มแข็ง  

การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น และเวทีแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล และเป็น
เป็นเวทีในการตัดสินใจ 

  จากตารางที่ 3 พบว่า ปัญหาอุปสรรค เก่ียวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบ
ธรรมาธิปไตยของประชาชนในเทศบาลต าบลเนินพระ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง ประชาชนส่วนใหญ่  
คิดว่าการเมืองเป็นเรื่องไกลตัว การเมืองเป็นเรื่องของนักการเมือง ไม่ใช่เรื่องของประชาชน  การเมือง
เป็นเรื่องของผลประโยชน์จะเอ้ือกับกลุ่มที่มีอ านาจมากในสังคมเท่านั้น  นโยบายของรัฐบาลจึงเป็น
นโยบายเพียงประชาสังคมที่ไม่ได้ค านึงถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชน  ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงานของรัฐควรมีการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้กับบุคคลทุกกลุ่มเพ่ือให้มีความเข้าใจในการมีส่วน
ร่วมที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ควรมีการจัดประชุมชี้แจงอธิบายให้กับประชาชนโดยผู้น าของหมู่บ้านแต่
ละบ้านที่มีความใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด การท างานแบบมีส่วนร่วมนั้นต้องอาศัยความพร้อมเพรี ยง
ในการใช้อ านาจตัดสินใจเพ่ือมุ่งไปสู่ความส าเร็จ การมีส่วนร่วมในการร่วมรับผลประโยชน์ เป็นการ
ร่วมรับผิดชอบต่อผลท่ีจะเกิดขึ้นร่วมกัน เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น และเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล และเป็นเป็นเวทีในการตัดสินใจ 
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อภิปรายผลการวิจัย 
การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ จะกล่าวถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบธรรมาธิปไตยของ

ประชาชนในเทศบาลต าบลเนินพระ โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญและน่าสนใจและน ามา
อภิปรายดังนี้ 

ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบธรรมาธิปไตยของประชาชน 
ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบธรรมาธิปไตยของประชาชนใน

เทศบาลต าบลเนินพระ โดยรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า ประชาชนในเทศบาลต าบล
เนินพระ มีความรู้และเข้าใจหลักการที่ส าคัญต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบธรรมาธิปไตย  คือ 
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีความเคารพสิทธิมนุษยชนกับทุกเพศทุกวัย เม่ือเขาไม่เห็นด้วยกับ
ข้ออภิปรายของท่านในการเลือกต้ังสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล  อยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ นุชาวดี อิศรภักดี, (2554) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองกับความคิด
ประชาธิปไตย” พบว่า พนักงานธนาคารทหารไทย จ ากัด(มหาชน) มีส่วนร่วมทางการเมืองด้านความ
สนใจข่าวสารทางการเมือง และมีความคิดประชาธิปไตยอยู่ในระดับน้อย ในขณะเดียวกันมีการ
รณรงค์หาเสียงเลือกต้ังและการเป็นผู้น าทางการเมืองในระดับมาก 

ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมือง  
ประชาชนที่เพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าแบบธรรมาธิปไตยของผู้ปกครองส่วน

ท้องถิ่น อภิปรายได้ว่า พบว่า แตกต่างกัน ยอมรับสมมติฐานที่ต้ังไว้ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีภาวะผู้น าแบบธรรมาธิปไตยของผู้ปกครองส่วนท้องถิ่นแต กต่างกัน ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิทธิศานต์ิ  ทรัพย์สิริโสภา  (2554) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการมูลฝอย : กรณีศึกษาการจัดการมูลฝอยเทศบาลท่าบ่อ อ าเภอท่าบ่อ จังหวัด
หนองคาย” จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 328 ราย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้  ความตระหนัก
เก่ียวกับมูลฝอยและการจัดการมูลฝอยในดับปานกลาง รวมทั้งมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอยและมี
ความต้องการมีส่วนร่วมในการก่อสร้างระบบก าจัดมูลฝอยในระดับปานกลาง ปัจจัยที่ มีผลต่อการมี
ส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่อยู่อาศัย
ในชุมชน รายได้ อาชีพ สถานภาพทางสังคม การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้และความตระหนัก
เก่ียวกับมูลฝอยและการจัดการมูลฝอย ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการมีส่วนร่วมในการก่อสร้าง
ระบบก าจัดมูลฝอย ได้แก่ ระดับการศึกษา รายได้ การรับรู้ข่าวสาร ความรู้แ ละความตระหนัก
เก่ียวกับมูลฝอย และการจัดการมูลฝอย 
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องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 
  1) องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 
 ผู้วิจัยน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยดังน ี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 1 องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
 จากแผนภาพท่ี 1 ประชาชน มีความรู้ เก่ียวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบ
ธรรมาธิปไตยของประชาชน 

 ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 1) ให้ความเคารพสิทธิมนุษยชนกับทุกเพศทุกวัย  2 ) 
ตรวจดูบัญชีผู้มีสิทธ์ิลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง ก่อนลงไปใช้สิทธิ์ เลือกต้ัง  3 ) รับฟังความคิดเห็นของ
สมาชิกทุกๆคนในองค์การ  

ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม  
1) ข่าวการเมืองจากสื่อและ ร่างกฎหมายโดยตรง 2) มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมทาง

การเมือง เช่ นเป็นคณะกร รมการในการ คุ้มครองผู้ไป ใช้สิทธิ์ เลือกต้ั ง  3)ฟังข่าวการวิเคราะห์
สถานการณ์ทางการเมือง  

ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลปะโยชน์ 1) ร่วมรณรงค์แสดงความคิดเห็นกับเรื่องที่ไม่ได้
รับความเป็นธรรม 2) จ้าหน้าที่รัฐหรือผู้น าในชุมชนมีความเด็ดขาดในการตัดสินใจ หรือให้เกียรติให้
ความเคารพกับประชาชน 3) ร่วมรณรงค์หาเสียงทางการเมืองในเวทีสาธารณะ 

 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบธรรมาธิปไตยของประชาชน ในเทศบาลต าบลเนินพระ  
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

๑) ด้านการมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ  
1 . ใ ห้ ความ เ คา รพสิท ธิ
มนุษยชนกับทุกเพศทุกวัย 
2 .ตรวจ ดู บัญ ชี ผู้ มี สิ ท ธ์ิ
ลงคะ แนน เสีย งเลือกต้ั ง 
ก่อนลงไปใช้สิทธ์ิเลือกต้ัง 
3.รับฟังความคิดเห็นของ
สมาชิกทุกๆคนในองค์การ 

๓. ด้านการตัดสินใจ  
1.ร่วมรณรงค์แสดงความคิดเห็น
กับเร่ืองท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรม 
2.จ้าหน้าท่ีรัฐหรือผู้น าในชุมชนมี
ความเด็ดขาดในการตัดสินใจ 
หรือให้เกียรติให้ความเคารพกับ
ประชาชน 
3.ร่ วม ร ณรง ค์หา เ สี ย ง ทา ง
การเมืองในเวทีสาธารณะ 

๒ . ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินกิจกรรม 
 1.ข่าวการเมืองจากส่ือและ ร่าง
กฎหมายโดยตรง 
2 .มี ส่ วน ร่ วม ใ นกา รด า เ นิ น
กิจกรรมทางการเมือง เช่นเป็น
คณะกรรมการในการคุ้มครองผู้ไป
ใช้สิทธ์ิเลือกต้ัง 
3 . ฟั ง ข่ า ว ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
สถานการณ์ทางการเมือง 
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742: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

 
 2) องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 

 
แผนภาพท่ี 2 การมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบธรรมาธิปไตย 

องค์ควา มรู้ที่ ได้ สังเครา ะห์ จากงาน วิจั ย  คือ การมี ส่วนร่วมทา งการเ มืองแบบ
ธรรมาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเนินพระ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง  ระบอบ
การเมืองหนึ่งที่ทางรัฐบาลต้องตอบสนองความชอบของประชาชน ที่ถือว่ าความเท่าเทียมของ
ประชาชนในทางการเมืองเป็นสิ่งส าคัญของประชาธิปไตย ประชาชนต้องมีโอกาสในการก าหนดความ
พอใจของเขา นั้นคือต้องประกันว่าประชาชนมีเสรีภาพที่จะรวมตัวกัน มีเสรีภาพในการแสดงออกซ่ึง
สิทธิในการลงคะแนน มีแหล่งทางเลือกของข้อมูล มีเสรีภาพ มีการเลือกต้ังที่ยุ ติธรรม ผู้น าทาง
การเมืองมีสิทธิในการแข่งขันเพ่ือการเลือกต้ัง และสถาบันในการด าเนินการตามนโยบายที่มาจากการ
เลือกต้ังและการแสดงอออกของประชาชน ดังนั้น ในความคิดของ Dahl ประชาธิปไตยเป็นเครื่องมือ
เพ่ือการมีอิสรภาพซ่ึงมีหลายมิติ เสรีภาพของประชาชน และเสรีภาพของการเมืองเป็นเสรีภาพในการ
แสดงออกประชา สัมพันธ์ทางสื่อรวมตัวเป็นกลุ่ม เม่ือแน่ใจว่ามีการแข่งขันและมีการมีส่วนร่วมที่
ตรงไปตรงมา 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
1.1) มีนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการ

ทวงผืนป่าดอยสุเทพ 
1.2) ส่งเสริมให้ประชาชนรับทราบสิทธิและหน้าที่รวมถึงอ านาจของการไปใช้สิทธิ

เลือกต้ัง 
2. ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติการ  
2.1) จัดท าโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของประชาชนในด้านสิทธิ หน้าที่รวมถึง

อ านาจของการไปใช้สิทธิเลือกต้ัง 
2.2) ต้ังคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 
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2.3) มีโครงการส่งเสริมให้กับบุคลากรยึดหลักคุณธรรม ความสุจริต มีจรรยาบรรณใน
การปฏิบัติหน้าที่ มีการอบรมให้ความรู้ 

3. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปวิจัยครั้งต่อไป    
3.1) ควรศึกษาการส่งเสริม หรือเพ่ิมเติมความรู้ความเข้าใจโดยมุ่งให้ประชาช นแสดง

บทบาท ต่อการมีส่วนร่วมทางเมืองเพ่ือที่จะช่วยพัฒนาการเมืองไทย 
3.2) ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ทราบแนวคิดในการอนุรักษ์อย่างมีส่วน 

ร่วมทางการเมืองของภาคพลเมือง 
3.3) ควร มีการน าหลั กธรรมมาประยุกต์ใช้เ พ่ือให้การมีส่วนร่วมทา งการเมือง มี 

ประสิทธิภาพมากขึ้น 
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การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกต้ังระดับท้องถ่ิน 
ต าบลหนองแก อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี* 

THE PEOPLE’S POLITICAL PARTICIPATION IN LOCAL ELECTIONS AT NONGKAE  
SUB-DISTRICT, PHRAPHUTTHABAT DISTRICT, SARABURI PROVINCE 

 
พระปลัดเอกชัย จนฺทโชโต (คงชีวะ) 

Phrapalad Ekachai  Jantakchoto (Khongchiwa) 
E-mail: jaekdorsom2523@gmail.com 

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยครั้งนี้เพ่ือศึกษาความคิดเห็น เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชน ศึกษาปัญหา
และข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกต้ังระดับท้องถิ่นต าบลหนองแก 
อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี  พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองใน
การเลือกต้ังระดับท้องถิ่น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยส่วนบุคคลด้านการศึกษา และรายได้ ต่างกัน มี
ส่วนร่วมแตกต่างกัน ด้านความคิดเห็นภาพรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนเพศ อายุ และอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วม
ทางการเมืองท้องถิ่นไม่แตกต่าง ปัญหาคือประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยเข้าใจการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
และมีความเห็นว่าการเมืองท้องถิ่นมีการแบ่งพรรคแบ่งพวก การขาดจริยธรรมของนักการเมือง การไม่มี
เวลาร่วมกิจกรรมทางการเมือง เนื่องจากการประกอบอาชีพ และขาดการติดตามผลงานทางการเมือง โดยมี
สาเหตุจากความรู้สึกเบื่อหน่ายจากการเมือง 
ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วมทางการเมือง; การเลือกต้ังท้องถิ่น 
 
Abstract 
 This research article was to study the level of people's opinions, to compare the 
people's opinion and the problems, obstacles and recommendations for the People’s 
Political Participation in Local Elections at Nongkae Sub-District, Phraphutthabat District, 
Saraburi Province, using Mixed Methods. by overall was at high level,  Findings were the 
level of people's opinion on the effectiveness of the implementation of the by People’s 
Political Participation in Local Elections. Based on different is not found to be different 
rejecting the research hypothesis. Problems and obstacles of people’s still see politics as 
the interest of individual groups. People still believed that the power of decision making 
belong to government, not people. People yielded their political right to politicians and 
they cannot recall until next election. 

 

Keywords:  Political Participation; Local Elections. 
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บทน า
 

การปกครองท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิดการพัฒนาทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
ความเข็มแข็งของการปกครองจะเกิดขึ้นได้ จะต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชน การส่งเสริม
ให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการเลือกต้ังจึงเป็นส่วนส าคัญในการที่จะส่งเสริมระบบการเมือง
ให้เป็นประชาธิปไตยและก่อให้เกิดการพัฒนาประชาธิปไตยไปได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการเลือกต้ังใน
ระดับท้องถิ่นอันเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการที่จะท าให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ทางการเมืองโดยการมี
ส่วนร่วม การเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นการเมืองที่ มีความใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิ่นมาก
ที่สุด (แสวง รัตนมงคลมาศ, 2556) ในอดีตที่ผ่านมา ประชาชนในท้องถิ่นจะมีส่วนร่วมในการปกครอง
ท้องถิ่นของตนเองน้อยมากการมีส่วนร่วมที่เป็นรูปธรรม คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนไปใช้สิทธิ
เลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่น แต่เม่ือเลือกต้ังเสร็จสิ้น มีสมาชิกสภาท้องถิ่นมีคณะผู้บริหารหรือผู้บริหา ร
ท้องถิ่นแล้ว ประชาชนจะไม่มีส่วนร่วมอย่างอ่ืนเลย ในกรณีที่ประชาชนสนใจจะมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติก็พบว่า ไม่มีช่องทางที่เปิดให้ประชาชนท าอะไรได้มากนัก ซ่ึงท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขาดพลัง ขาดความร่วมมือ และขาดความสนใจจากประชาชนส่งผลให้การปกครองท้องถิ่น ซ่ึง เป็น
การปกครองของคนในท้องถิ่นเอง ประสบความล้มเหลวอย่างมาก (บุศรา โพธิสุข, 2559) 

จากสภาพปัญหาดังกล่าวผู้เขียนวิจัยเห็นว่า ประชาชนในต าบลหนองแก อ าเภอพระพุทธ
บาท จังหวัดสระบุรี คนหนึ่ง จึงมีความสนใจและต้องการศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนที่อาศัย
อยู่ในต าบลหนองแก อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ว่าประชาชนเหล่านั้นมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนอยู่ในระดับใด รวมถึงด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและด้านประชาสัมพันธ์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลไม่ทั่วถึง สาเหตุเพราะมีประชากรแฝงจ านวนมาก และบางคนมีรายชื่ออยู่ในส าเนา
ทะเบียนบ้านแต่ไม่ได้อาศัยอยู่ประจ า รวมทั้งทราบว่าจะมีการเลือกต้ัง แต่ก็ไม่มาใช้สิทธิเลือกต้ัง 
เพราะรู้สึกสับสนไม่รู้ว่าจะเลือกใครดี จึงท าให้ไม่ได้รับความร่วมมือและความสนใจที่จะเข้าไปมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมทางการเมือง เพราะคิดว่า กา รเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองไม่สามารถเป็ น
หลักประกันว่าจะท าให้ระบบการเมืองตอบสนองต่อตนเอง ได้ไม่สามารถลดความเหลื่อมล้ า  และ
แก้ปัญหาคอร์รัปชั่นได้อย่างแท้จริง ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
ขาดการให้ความส าคัญต่อการเลือกต้ัง ผู้วิจัยจึงได้ด าเนินการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน ซ่ึงจะ
เปน็ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส าหรับบุคลากรที่จะน าไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแก อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกต้ังระดับท้องถิ่นต าบล

หนองแก อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 
2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกต้ังระดับ

ท้องถิ่นต าบลหนองแก อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
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3. เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะ ของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชา ชนในการ
เลือกต้ังระดับท้องถิ่นต าบลหนองแก อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี การวิจัยเชิงปริมาณ โดยการวิจัยเชิง
ส ารวจ เก็บข้อมูลจากประชาชนในเขตต าบลหนองแก อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี  จ านวน 
3,853 คน (ส านักทะเบียนส านักงานเทศบาลต าบลหนองแก, 2562) ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 362 คน เก็บข้อมูล
ด้วยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 8 คน เลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญแบบ
เจาะจง และวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกต้ังระดับ
ท้องถ่ินต าบลหนองแก อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 
 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ใน

การเลือกต้ังระดับท้องถิ่นต าบลหนองแก  อ าเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี โดย
ภาพรวม และรายด้าน                                                 

(n=362) 

การมีส่วนร่วมทางการเมือง ระดับความคิดเห็น  
แปลผล Χ  S.D. 

ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 3.90 0.78 มาก 
ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม 3.99 0.78 มาก 
ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 3.93 0.76 มาก 
ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล  3.92 0.78 มาก 

โดยรวม 3.90 0.76 มาก 
 
จากตารางที่ 1 พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

ในการเลือกต้ังระดับท้องถิ่นต าบลหนองแก อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยรวม อยู่ในระดับ
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไปต่ าสุด ดังนี้ คือ ด้านการมีส่วน
ร่วมในการด าเนินกิจกรรม ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ด้านการมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ตามล าดับ 
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 2. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกต้ังระดับ
ท้องถ่ินต าบลหนองแก อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี  
 
ตารางท่ี 2  สรุปผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกต้ัง
ระดับท้องถิ่นต าบลหนองแก อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยจ าแนกปัจจัยส่วนบุคคล  

 

ปัจจัยส่วนบุคคล t-test F-test Sig. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

เพศ 5.559 - 0.051   
อายุ - 7.795 0.012*   
การศึกษา - 15.001 0.009*   
อาชีพ - 17.552 0.005*   
รายได้ - 18.107 0.059   

 
จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประชาชนที่ มีการศึกษา และรายได้ ต่างกัน  

มีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกต้ังระดับท้องถิ่ น แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 จึง
ยอมรับสมมติฐานการวิจัย ส่วนประชาชนที่มีเพศ อายุ และอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง
ท้องถิ่นไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
 3. ปัญหาและข้อเสนอแนะ เก่ียวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการ
เลือกต้ังระดับท้องถ่ินต าบลหนองแก อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี  
ตารางท่ี 3  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
ในการเลือกต้ังระดับท้องถิ่นต าบลหนองแก อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี  

การมีส่วนร่วมทางการ
เมือง ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1. ด้า น กา ร มี ส่ ว น
ร่วมในการตัดสินใจ 

ไม่ความเข้าใจในเรื่องการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง 

เพ่ิมการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับ
ข่าวสารการเลือกต้ัง 

2. ด้า น กา ร มี ส่ ว น
ร่วมในการด าเนินกิจกรรม 

ไม่ค่อยมีส่วนร่วมในกิจ กรรม
ทางการเมือง 

ส่งเสริมจัดเวทีให้นักการเมือง
ตอบปัญหาประชาชน 

3. ด้า น กา ร มี ส่ ว น
ร่วมในการรับผลประโยชน์ 

ประชาชนบางกลุ่มยังไ ม่เห็ น
ประโยชน์จากการมีส่วนร่วม 

ให้ป ระชาชน เห็ นข้อ ดีข้อ เสี ย
เพ่ือให้ประชาชนมีการต่ืนตัวใน
เรื่องการเลือกต้ัง 

4. ด้า น กา ร มี ส่ ว น
ร่วมในการประเมินผล  

มีควา มรู้ สึ ก เบื่ อห น่ า ยจ า ก
กา ร เ มือง  ข า ดกา ร ติดตา ม
ผลงานทางการเมือง 

จัดกิจกรรมให้ประชาชนเข้าร่วม
รณรงค์เก่ียวกับการเลือกต้ังทั้ง
ก่อนและหลัง 
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จากตารางที่ 3  พบว่า ประชาชนเสนแนวทางการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน
การเลือกต้ังระดับท้องถิ่นต าบลหนองแก อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ข้อเสนอแนะดังนี้ 

ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ คือ เพ่ิมการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับข่าวสารการเลือกต้ัง 
ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม  คือ ส่งเสริมจัดเวทีให้นักการเมืองตอบปัญหา

ประชาชน 
ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ คือ ให้ประชาชนเห็นข้อดีข้อเสียเพ่ือให้ประชาชน

มีการต่ืนตัวในเรื่องการเลือกต้ัง  
ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล คือ จัดกิจกรรมให้ประชาชนเข้าร่วมรณรงค์ เก่ียวกับ

การเลือกต้ังทั้งก่อนและหลัง 

อภิปรายผลการวิจัย 
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกต้ังระดับท้องถิ่นต าบลหนองแก อ าเภอ

พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก อภิปรายในรายด้านได้ดังนี้ 
1. ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก  อภิปรายได้ว่า 

ประชาชนในต าบลหนองแก อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี มีส่วนร่วมทางการเมืองในการ
ตัดสินใจ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงณภัทร  ศรีทอง (2557) ได้ท าวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองท้องถิ่นของสตรีในองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด”ผลการวิจัย
พบว่า 1) สตรีในองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด มีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น
โดยรวม อยู่ในระดับมาก  

2. ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า 
ประชาชนในต าบลหนองแก ได้ร่วมในการด าเนินกิจกรรมเก่ียวกับการเลือกต้ัง  ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พัฒนพงษ์ เลขโฆษ (2554) ได้ท าวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์การ
บริหารส่วนต าบล : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดจันทบุรี ผลการวิ จัยพบว่า “ประชาชนส่วนใหญ่มีส่วน
ร่วมทางการเมืองและการบริหารในองค์การบริหารส่วนต าบลอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก 

3. ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า 
ประชาชนในต าบลหนองแก มีส่วนร่วมและเห็นประโยชน์จาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
ในการเลือกต้ังระดับท้องถิ่น ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัฒนพงษ์  เลขโฆษ  (2554) ได้ท าวิจัยเรื่อง 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบล : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัย
พบว่า “ประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารในองค์การบริหารส่วนต าบลอยู่ในเกณฑ์
ระดับมาก 

4. ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า 
ประชาชนในต าบลหนองแก ได้ร่วมติดตามและประเมินผลนักการเมือง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พระนิกุล ปชฺโชโต (โพธิจิตร) (2556) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชน 
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อ าเภอเกษตรวิลัย จังหวัดร้อยเอ็ด”ผลการวิจัย พบว่า 1) การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของ
ประชาชน  อ าเภอเกษตรวิลัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับมาก 

 
  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกต้ัง
ระดับท้องถ่ิน   

1. ประชาชนที่เพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน
การเลือกต้ังระดับท้องถิ่น ไม่แตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ เฉลิมพล ม่ิง
เมือง (2554) ได้ท าวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการปก ครองท้องถิ่น
รูปแบบสุขาภิบาล : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสุขาภิบาลในเขตจังหวัดนนทบุรี ” การเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาเสียวในการพัฒนา
ท้องถิ่น จ าแนกตามเพศมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

2. ประชาชนที่อายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน
การเลือกต้ังระดับท้องถิ่น ไม่แตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า  ได้รับความร่วมมือในการเลือกต้ังระดับ
ท้องถิ่น ซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรทิพย์ รัตนวารินทร์ชัย (2556) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาล : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลต าบลหนองแค จังหวัด
สระบุรี” ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประชาชนที่มีเพศแตกต่างกันจะส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการ 
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกต้ังระดับท้องถิ่น  

3. ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ เฉลิมพล ม่ิงเมือง  (2554 ) ได้วิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในการปก ครองท้องถิ่นรูปแบบสุขาภิบาล: ศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง
สุขาภิบาลในเขตจังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า ส าหรับปัจจัยที่มีผลต่อระดับการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนในเขตสุขาภิบาลทั้งสองรูปแบบ และอุดมการณ์ประชาธิปไตย ที่ไม่มีผลต่อระดับ
การมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติได้แก่ ระดับการศึกษา และ
ระยะเวลาที่อยู่ในเขตสุขาภิบาล 

4. ประชาชนที่อาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน
การเลือกต้ังระดับท้องถิ่น ไม่แตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า ประชาชนทุกอาชีพให้ความร่วมมือและมีส่วน
ร่วมในการเลือกต้ังจะสังเกตได้จากการไปใช้สิทธิเลือกต้ังของประชาชนครั้งที่ผ่านมา  

5. ประชาชนที่รายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน
การเลือกต้ังระดับท้องถิ่น แตกต่าง อภิปรายได้ว่า ประชาชนที่มีที่มาของแหล่งรายได้ และจ านวน
รายได้ที่ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงณภัทร ศรีทอง (2557 ) ได้วิจัย
เรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของสตรีในองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอพนมไพร 
จังหวัดร้อยเอ็ด” ผลการวิจัยพบว่า สตรี ที่ มีอายุ อาชีพ โดยรวมต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง
ท้องถิ่นแตกต่างกัน  
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องค์ความรู้ 
 1) องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 

ผู้วิจัยน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 1 สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกต้ังระดับท้องถิ่นในต าบลหนองแก 
อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
ในการเลือกต้ังระดับท้องถิ่น โดยการติดตามผลคะแนนการเลือกต้ังสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลที่
ผ่านมา และเข้าไปตรวจดูบัญชีผู้มีสิทธ์ิลงคะแนนเสียงเลือกต้ังก่อนลงไปใช้สิทธิ์ เลือกต้ัง และชักชวน
เพ่ือนบ้านไปใช้สิทธ์ิเลือกต้ังสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล  

2. ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองใน
กิจกรรมการเลือกต้ังระดับท้องถิ่น พัฒนาไปพร้อมกันกับหลักคุณธรรม  

การมีส่วนร่วม 
ทางการเมืองของ

ประชาชนในการเลือกต้ัง
ระดับท้องถ่ิน 

 

ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ 

- การให้ความส าคัญกับกิจกรรมของ
ท้องถ่ิน 

- ตรวจดูบัญชีผู้มีสิทธ์ิออกเสียง 
- การไปใช้สิทธ์ิเลือกต้ัง 
- ความกระตือรือร้นในการเลือกต้ัง 

ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินกิจกรรม 

- ติดตามข่าวสารทางการเมือง 
- ร่วมประชุม 
- ร่วมรณรงค์ 
- ร่วมตรวจสอบ 

 
 

ด้านการมีส่วนร่วม 
ในการรับผลประโยชน์ 

- ตรวจสอบ ติดตาม 
- โปร่งใสและเกิดประโยชน์ 
- ร่วมเสนอแนวทางการพัฒนา 
- มีสัมพันธภาพท่ีดี 
 

ด้านการมีส่วนร่วม 
ในการประเมินผล 

- ร่วมในการรณรงค์ 
- ร่วมในการประชาสัมพันธ์ 
- ปลูกฝังให้ตระหนักในการใช้สิทธิ 
- ยึดสังคมและประโยชน์ของ ส่วน

ร่วม 
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3. ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลปะโยชน์ พบว่า ประชาชนมีส่วนในการรับผลประโยชน์ จาก
ตรวจสอบติดตามโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ถูกต้อง โปร่งใส
และเกิดประโยชน์ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนเอง 

4. ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการรณรงค์และช่วยใน
การประชาสัมพันธ์การเลือกต้ัง และร่วมปลูกฝังให้ประชาชนมีความคิดที่เป็นประชาธิปไตยให้
ตระหนักในการใช้สิทธิเลือกต้ังเพ่ือสังคมและประโยชน์ของส่วนร่วม 

  
 2) องค์ความรู้ท่ีได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 

 

 
แผนภาพท่ี 2 องค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัย 

 
องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย คือ ประชาชนในต าบลหนองแก อ าเภอพระพุทธบาท 

จังหวัดสระบุรี มีความคิดเห็นเก่ียวกับการมีด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล การตรวจสอบมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่ง ฝ่ายค้านในสภาท้องถิ่นต้องท าหน้าอย่างจริงจังเพ่ือผลประโยชน์ของประชาชน
และประชาชนในท้องถิ่นก็ต้องติดตามตรวจสอบการบริหารงานว่า คุ้มค่า มีการโกงกิน คอรัปชั่นกัน
หรือไม่ ถ้ามีก็จ าเป็นต้องด าเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษกับผู้กระท าผิดและควรมีการประเมินผลโดย
ออกแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนใจต าบลว่ามีความพอใจมากน้อยเพียงใด เพ่ือน าไป

การตัดสินใจ 
เพ่ือส่วนร่วม 

การร่วมกัน 
ออกเสียง 

ร่วมกันประเมิน 

การได้ตัวแทน 
ท่ีดี 

การเลือกตั้ง 
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ปรับปรุงแก้ไขในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งประเมินผลความรู้ความ
เข้าใจของประชาชนทางการเมืองด้วย คือการเลือกต้ังมีการชื้อสิทธ์ิ-ขายเสียงกันอย่างกว้างขวาง ส่วน
เรื่องการมีส่วนร่วมหรือมีส่วนร่วมของประชาชนก็คือการติดตามข่าวสารการไปใช้สิทธิ์ เลือกต้ังเป็น
เรื่องก่อนเลือกต้ัง หลังเลือกต้ัง ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ แต่ก็มีน้องไม่เป็นทางการ
และไม่สนใจมากก็มี จนกว่าจะหมดวาระหรือได้เลือกต้ังจึงจะเริ่มให้ความสนใจมากขึ้น  

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

  1.1) การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนในการเลือกต้ังระดับท้องถิ่น  ด้าน
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ผู้น าต าบลหนองแกควรมีการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับข่าวสารการ
เลือกต้ัง เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารการเลือกต้ังเพ่ิมมากขึ้น โดยหาวิธีการประชาสัมพันธ์ที่
เหมาะสมกับพ้ืนที่และประชากรในเขตพ้ืนที่ 
  1.2) การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนในการเลือกต้ังระดับท้องถิ่น  ด้าน
การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม  ผู้น าต าบลหนองแกควรมีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมึงควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบเก่ียวกับ
การมีส่วนร่วมในด้านนี้ 
  1.3) การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนในการเลือกต้ังระดับท้องถิ่น ด้าน
การมีส่วนร่วมในการรับผลปะโยชน์ ผู้น าต าบลหนองแกควรมีแนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนเข้า
ร่วมรณรงค์การเลือกต้ังให้มากขึ้น โดยการจัดกิจกรรมภายในท้องถิ่นอย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 วัน ใน
การให้ประชาชนออกไปรณรงค์ในเรื่องการเลือกต้ังท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนมีการต่ืนตัวในเรื่องการ
เลือกต้ัง 
  1.4) การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนในการเลือกต้ังระดับท้องถิ่น ด้าน
การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ผู้น าต าบลหนองแกควรมีแนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมายเลือกต้ังมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถแยกแยะออกได้ว่ากฎหมาย
ข้อใดที่ยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรม โดยการแจกจ่ายกฎหมายเลือกต้ังให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ศึกษาให้
ทั่วถึง การตัดสินใจทางการเมืองโดยสนับสนุนโดยการบริจาคเงินให้พรรคการเมือง 

2. ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติการ  
1.1) ควรมีการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับข่าวสารการเลือกต้ัง เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้

ข่าวสารการเลือกต้ังเพ่ิมมากขึ้น โดยหาวิธีการประชาสัมพันธ์ท่ีเหมาะสมกับพ้ืนที่และประชากรในเขต
พ้ืนที่ 

1.2) ควรมีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรร
มึงควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบเก่ียวกับการมีส่วนร่วมในด้านนี้ 
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1.3) ควรมีแนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมรณรงค์การเลือกต้ั งให้มากขึ้น โดย
การจัดกิจกรรมภายในท้องถิ่นอย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 วัน ในการให้ประชาชนออกไปรณรงค์ในเรื่อง
การเลือกต้ังท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนมีการต่ืนตัวในเรื่องการเลือกต้ัง 

1.4) ควรมีแนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมาย
เลือกต้ังมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถแยกแยะออกได้ว่ากฎหมายข้อใดที่ยุ ติธรรมหรือไม่
ยุติธรรม โดยการแจกจ่ายกฎหมายเลือกต้ังให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ศึกษาให้ทั่วถึง การตัดสินใจทาง
การเมืองโดยสนับสนุนโดยการบริจาคเงินให้พรรคการเมือง 

3. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป    
3.1) ควรวิจัยเก่ียวกับ “ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการ

เลือกต้ังระดับท้องถิ่นต าบลหนองแก อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี” 
3.2) ควรวิจัยเก่ียวกับ “แรงจูงใจในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการ

เลือกต้ังระดับท้องถิ่นต าบลหนองแก อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี” 
3.3) ควรวิจัยเก่ียวกับ “ปัญหาและอุปสรรคการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

ในการเลือกต้ังระดับท้องถิ่นต าบลหนองแก อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี” 
 

เอกสารอ้างอิง 
เฉลิมพล ม่ิงเมือง (2557). การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการปกครองท้องถิ่นรูป แบบ

สุขาภิบาล: ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสุขาภิบาลในเขตจังหวัดนนทบุรี . (วิทยานิพนธ์ครุศาสต
รมหาบัณฑิต). บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ดวงณภัทร  ศรีทอง. (2557). การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของสตรีในองค์การบริหารส่วนต าบล 
อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด. (สารนิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การ
ปกครอง). บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย. 

บุศรา โพธิสุข. (2559). การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชน: ศึกษาเฉพาะกรณี ต าบล
ช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ . (รายงานการวิจัยการบริหารเชิงพุทธ ). บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

พรทิพย์ รัตนวารินทร์ชัย (2556). การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาล: ศึกษา
เฉพาะกรณีเทศบาลต าบลหนองแค จังหวัดสระบุรี . (ภาคนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ). 
บัณฑิตวิทยาลัย: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

สงวน  ศรีไส (2557). การมีส่วนร่วมทางการเมืองตามหลังประชาธิปไตยของพนักงานบริษัท .เอช.บี.นิ
ตต้ิง จ ากัด อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร . (สารนิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต). 
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย. 

ส านักทะเบียนส านักงานเทศบาลต าบลหนองแก. (20 ธันวาคม 2562). อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัด
สระบุรี. สืบค้นจาก: http://hydrolaw.thaiwater.net/web.  

Book.indd   753 29/4/2563   21:18:20



754 การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม ปี 2563
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563

754: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

Taro Yamane (1973) . Statistics: An Introductory Analysis. (New York .Harper and Row 
Publications. 
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ภาคีเครือขาย 

การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อําเภอวังนอย จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
วันศุกรที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 

ผานระบบออนไลน ZOOM Video Conferencing 
ID: 4567898998 

 

  
 1. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
   
 2. คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
     
 3. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
 
 4. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) (โครงการเสริมสรางสุขภาวะเชิงพุทธของ
หนวยอบรมประชาชนประจําตําบลในสังคมไทย ) 
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โครงการประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings)  
๒. ช่ือหนวยงาน : หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร  
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. ผูรับผิดชอบโครงการ : หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร  
       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔. โครงการเช่ือมโยงกับมาตรฐาน สกอ. : องคประกอบท่ี ๒ บัณฑิต 

องคประกอบท่ี ๓ นิสิต 
องคประกอบท่ี ๔ อาจารย 
องคประกอบท่ี ๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

๕. หลักการและเหตุผล 
 คณะสังคมศาสตรโดยภาควิชารัฐศาสตรไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยใหเปดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๙ เปนตนมา หลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๑ เปนตนมา และหลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ต้ังแตปการศึกษา ๒๕๖๑ เปนตนมาจนถึงปจจุบัน โดยในแตละปไดมีผูสําเร็จการศึกษา
มากพอสมควร ซ่ึงนิสิตเหลานี้ ไดสําเร็จการศึกษาตามแผน ก แบบ ก ๒ ท่ีท้ังศึกษารายวิชาและทําสารนิพนธ/
วิทยานิพนธ 
 ผลงานสารนิพนธและวิทยานิพนธของนิสิตผูสําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ หลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน ๘๐ รูป/คน จะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวน
หนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท่ี
มีรายงานการประชุม (Proceedings) ซ่ึงจะนําไปสูการประกันคุณภาพการศึกษาไดอีกดวย 
 การดําเนินการดังกลาวนี้ เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ และสอดคลองกับประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ 
 ดวยเหตุผลและความจําเปนดังกลาว จึงตองจัดใหมีโครงการประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม 
(Proceedings) ของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรท้ังสามใหสาธารณชนไดรับทราบ อันจะ
นําไปสูการประกันคุณภาพการศึกษาและความเปนเลิศทางวิชาการตอไป 
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๖. วัตถุประสงค 
 ๖.๑ เพ่ือจัดใหมีการตีพิมพผลงานสารนิพนธและวิทยานิพนธของหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตใน
วารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ 
 ๖.๒ เพ่ือจัดใหมีการประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) 
 ๖.๓ เพ่ือเผยแพรผลงานทางวิชาการของหลักสูตรท้ังสามสาขาใหสาธารณชนไดรับทราบอยาง
กวางขวาง 
 
๗. ลักษณะของโครงการ 
 เปนโครงการจัดประชุมสัมมนาบทความทางวิชาการท่ีมีการรายงานการประชุมของหลักสูตรพุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 
๘. เปาหมายผลผลิต 
 ๘.๑ เปาหมายเชิงคุณภาพ  มีการตีพิมพผลงานวิทยานิพนธในรูปแบบของบทความทางวิชาการและ
นําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) 
 ๘.๒ เปาหมายเชิงปริมาณ  มีการตีพิมพเอกสารทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาไมนอยกวา ๒๐๐ 
เลมเพ่ือเผยแพรตอสาธารณชนท่ีเขารวมประชุมทางวิชาการไมนอยกวา ๑๐๐ รูปหรือคนจากทุกวิทยาเขตท่ี
เปดการศึกษาในหลักสูตร 

๘.๓ เปาหมายเชิงเวลา : มีกําหนดระยะเวลาระหวาง เดือน มีนาคม ถึง เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓  รวมเปน
ระยะเวลาท้ังสิ้น ๒ เดือน 
 

๙. งบประมาณ : 
๙.๑ ท่ีมาของงบประมาณ : งบประมาณสนับสนุนจากหลักสูตรบัณฑิตศึกษา/นิสิต

ปริญญาโท 
๑๐. ข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการ 

กระบวนการดําเนินการโครงการจัดประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) โดยใช
กระบวนการ PDCA คือ 

๑๐.๑ การวางแผน (PLAN) ประชุมระดมความคิดเห็นระหวางคณาจารยเจาหนาท่ีประจําหลักสูตร
และนิสิต เพ่ือจัดทําโครงการจัดประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) เพ่ือขออนุมัติหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร ตลอดถึงทําหนังสือไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

๑๐.๒ การดําเนนิงาน (DO) มีการปฏิบัติงานตามแผนท่ีกําหนดไว ภายใตกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว
ในแผน ระหวางเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓  

๑๐.๓ สรุปและประเมินโครงการ (CHECK) โดยมีการประชุมสรุปโครงการ ปรากฏในรายงานการ
ประชุมหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร  คณะสังคมศาสตร 

๑๐.๔ นําผลสรุปและขอเสนอแนะ (ACT) ไปดําเนินดารพัฒนาปรับปรุงแกไขตอไป ปรากฏใน
รายงานประชุมหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารฐัศาสตร   คณะสังคมศาสตร 
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ตารางแผนปฏิบัติการโครงการ 

 

ลําดับท่ี กิจกรรมดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ (มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๓) 
สัปดาห ๑ สัปดาห ๒ สัปดาห ๓ สัปดาห ๔ สัปดาห ๕ สัปดาห ๖ สัปดาห ๗ สัปดาห ๘ 

๑ ประชุมระดมความคิดเห็นผูท่ี
เก่ียวของ 

        

๒ จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติ
มหาวิทยาลัย 

        

๓ จัดทําหนังสือไปยังหนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

        

๔ ดําเนินตามแผนท่ีกําหนด         

๕ สรุปโครงการตามแบบ มคอ.๒ 
และเสนอมหาวิทยาลัย 

        

 
๑๑. ตัวช้ีวัด 

๑๑.๑ ผลผลิต (Output) 
๑) รอยละ๘๐ ของนิสิตท่ีเขารวมโครงการฯ มีความรูเพ่ิมข้ึน 
๒) รอยละ๘๐ ของนิสิตท่ีเขารวมโครงการฯ มีพึงพอใจตอโครงการฯ 

๑๑.๒ ผลลัพธ (Outcome) 
๑) นิสิตท่ีเขารวมโครงการฯ มีความรูจากการประสบการณตรงในการประชุมสัมมนาวิชาการ 
๒) การจัดการโครงการเปนไปตามเกณฑ สกอ.ท่ีไดกําหนดไว 
 

๑๒. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑๒.๑ ไดตีพิมพผลงานสารนิพนธ/วิทยานิพนธหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

เชิงพุทธ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตในวารสารหรือสิ่งพิมพ
ทางวิชาการ 

๑๒.๒ ไดจัดประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) 
๑๒.๓ ไดเผยแพรผลงานทางวิชาการของหลักสูตรท้ังสามสาขาใหสาธารณชนไดรับทราบอยาง

กวางขวาง 
 

 

 

Book.indd   760 29/4/2563   21:18:34



761Proceedings 2020
Graduate Program, Department of Political Sciences, Faculty of Social Sciences, MCU April 3, 2020

Book.indd   761 29/4/2563   21:18:34



Book.indd   762 29/4/2563   21:18:34
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