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12. Assoc. Prof.Dr.Chamroen  Chuchuaisuwan. 
Rajamangala University of Technology Srivijaya. 

13. รองศาสตราจารย ์ดร.ชัชวาลย์  แอร่มหล้า    
     มหาวิทยาลัยราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง 

13.Assoc. Prof.Dr.Chatchawan  Araemla. 
    Chom Bueng Rajabhat University. 

14. รองศาสตราจารย ์ดร.สัญญา  เคณาภมู ิ  
    มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 

14. Assoc. Prof.Dr. Sanya  Khenaphum. 
Mahasarakham Rajabhat University. 
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ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก Outside Professional : 
15. รองศาสตราจารย ์ดร.ชลวิทย์  เจียรจิตต ์  
      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

15. Assoc. Prof.Dr. Chonwit   Chianchit. 
     Srinakharinwirot University. 

16. รองศาสตราจารย ์ดร.ไพศาล  สรรสรวสิุทธ์ิ   
      มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

16. Assoc. Prof.Dr. Phaisan  Sansonwisut. 
     Nakhon Sawan Rajabhat University. 

17. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.จตุภมู ิ เขตจัตุรสั  
     มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

17. Asst.Prof.Dr. Chatuphum  Khetchatturat. 
     Khonkaen University. 

18. รองศาสตราจารย์ ดร. ชวลิต  สวัสดิผ์ล  
     มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดสุิต 

18. Assoc. Prof.Dr. Chawalit  Sawatphon. 
    Suan Dusit Rajabhat University. 

19. รองศาสตราจารย ์ดร.ภักด ี โพธ์ิสิงห์  
     มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 

19. Assoc. Prof.Dr. Phakdi  Phosing. 
     Mahasarakham Rajabhat University. 

20. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อุทัย  สติมั่น  
    มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 

20. Asst. Prof.Dr. Uthai Satiman.             
     Suan Dusit University. 

22. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ชัยยนต์  ชิโนกุล  
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

21. Asst.Prof.Dr. Chaiyon  Chinokun. 
     Thammasat University. 

22. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.พลับพลึง คงชนะ  
     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

22. Asst. Prof.Dr.Phlapphlueng   Khongchana. 
     Srinakharinwirot University. 

23. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.มนตร ี เพชรนาจักร   
     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

23. Asst. Prof.Dr.Montri  Phetnachak. 
    Prince of Songkla University. 

24. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.วุฒินันท์  กันทะเตยีน  
     มหาวิทยาลัยมหิดล 

24. Asst. Prof.Dr. Wutthinan  Kanthatian. 
    Mahidol University. 

25. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.วศิน  ปัญญาวุธตระกลู  
     มหาวิทยาลัยนเรศวร 

25. Asst. Prof.Dr.  Wasin   Panyawutatrakun. 
    Naresuan University. 

26. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ทัศนีย์  เจนวิถีสุข  
     มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม 

26. Asst. Prof.Dr.Thatsani   Chenwithisuk. 
    Chandrakasem Rajabhat University. 

27. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ชนสิทธิ ์ สิทธ์ิสูงเนิน   
     มหาวิทยาลัยศิลปากร 

27. Asst. Prof.Dr.Chonsit  Sitisungnoen. 
    Silpakorn University. 

28. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สอาด  บรรเจิดฤทธิ ์  
     มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด 

28. Asst. Prof.Dr.Sa-At  Banchoetrit. 
    Stanford University. 

29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือโท ดร.อนันท์  ใจสมุทร  
      มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 

29. Asst. Prof. Lt.Jg. Dr.Anan  Chaisamut 
     Surat Thani Rajabhat  University. 

 

  



วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์    (7)  

ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก EXTERNAL EXPERTS 
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ชยสร  สมบุญมาก  
     มหาวิทยาลัยนครพนม  

30. Asst. Prof.Dr.Chayason  Sombunmak. 
     Nakhon Phanom University. 

31. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.บุษกร  วัฒนบุตร  
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 

31. Asst. Prof.Dr.Busakorn   Watthanabut. 
Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi. 

32. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์วา่ที่ พ.ต.ดร.สวัสดิ์  จิรฏัฐิติกาล  
     มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

32. Asst. Prof.Dr.Sawat  Chiratthitikan. 
Phra Nakhon Si Ayutthaya Rajabhat University. 

33. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ชัชวาล  แอร่มหล้า  
     มหาวิทยาลัยราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง 

33. Asst. Prof.Dr.Chatchawan  Araemla. 
   Chom Bueng Rajabhat University. 

34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริายุ  ทรัพย์สิน  
     มหาวิทยาลัยราชภฏัสรุินทร ์

34. Asst. Prof.Dr.Chirayu  Sapsin. 
    Surindra Rajabhat University. 

35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคดิ  ดวงจักร  
     มหาวิทยาลัยราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง 

35. Asst. Prof.Dr.Somkhit  Duangchak. 
     Chom Bueng Rajabhat University. 

36. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อนันต์  อุปสอด  
     มหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง 

36. Asst. Prof.Dr.Anan  Upasod. 
     Lampang Rajabhat University. 

37. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.วิชชุกร  นาคธน  
     มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

37. Asst. Prof.Dr.Witchukon  Nakathon. 
Phra Nakhon Si Ayutthaya Rajabhat University. 

38. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อัจฉรา  หล่อตระกลู  
     มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

38. Asst. Prof.Dr.Atchara  Lotrakun. 
Phra Nakhon Si Ayutthaya Rajabhat University. 

39. อาจารย์ พลเอก ดร.เอกชัย  ศรีวิลาศ  
    สถาบันพระปกเกล้า 

39. Gen.Dr. Akachai  Siwilat. 
     King Prajadhipok's Institute. 

40 อาจารย์ ดร.จิตต์วิมล  คล้ายสบุรรณ  
    มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 

40. Dr. Chitwimon  Khlaisuban. 
     Suan Dusit University. 

41. อาจารย์ ดร.วรอนงค์  โกวิทเสถียรชัย  
   มหาวิทยาลัยมหดิล 

41. Dr.Anong    Kowitsathianchai. 
     Mahidol University. 
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บทบรรณาธิการ 
 วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์นี้เป็นปีที่ 7 ฉบับที่ 3 คณะกองบรรณาธิการได้พิจารณา
บทความโดยเสนอบทความต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง (Peer Review) พิจารณาตรวจแก้ไข
เพ่ือความสมบูรณ์ของบทความก่อนการลงตีพิมพ์โดยคัดเลือกและกลั่นกรองบทความให้เกิดความความ
สมบูรณ์และมีคุณภาพมากที่สุด ควรค่าแก่การตีพิมพ์เผยแพร่ และเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางวิชาการ
และเป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการโดยฉบับนี้เน้นการน าเสนอ
บทความวิจัยอันประกอบด้วยบทความวิจัยทั้งหมด ซึ่งเนื้อหาสาระในเล่มประกอบด้วยนักวิชาการและ
เรื่องดังต่อไปนี้ 
 พระครูพินิตปริยัติกิจ (สมบัติ วรธมฺโม) บทความเร่ือง “รูปแบบการมีส่วนร่วมของ
พระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 2” พบว่า พระสงฆ์เข้า
ไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด อยู่ 10 ด้าน คือ 1) เทศนาหรืออบรมคุณธรรม 
จริยธรรม 2) เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 3) ร่วมกับทางจังหวัดจัดกิจกรรม “งดเหล้า 
เข้าพรรษา” “เทเหล้า เผาบุหรี่” 4) จัดนิทรรศการรณรงค์ให้เห็นโทษภัยของยาเสพติด 5) ปูองกันปัญหา
ยาเสพติดภายในวัด 6) จัดอบรมพระสังฆาธิการและผู้บริหารโรงเรียน 7) ประสานงานกับเจ้าคณะ
ผู้ปกครอง 8) ร่วมมือกับเรือนจ า จัดแสดงธรรมขัดเกลานักโทษคดียาเสพติด 9) ขอความร่วมมือจาก
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน ในการแก้ไขอย่างจริงจัง 10) เข้าร่วมกิจกรรมของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลโดยส่งวัดเข้าประกวดวัดส่งเสริมสุขภาพ ลานวัด ลานกีฬา ต้านยาเสพ
ติด 
 พระครูวิสิฐธรรมโสภณ (สง่า ติกฺขวีโร) บทความเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาชุมชน
ยั่งยืนของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี” พบว่า การพัฒนาชุมชนด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม  
มีวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีเก่าแก่ มีการสืบสานต่อทางศิลปวัฒนธรรม ในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ด้านสังคม ให้บริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ ขยายและ
พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้สู่ชุมชนและท้องถิ่น โดยการพัฒนาการสร้างหลักประกันสังคมเพ่ือให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้านเศรษฐกิจ ยกระดับฝีมือแรงงาน สร้างรากฐานอาชีพ ลดรายจ่าย
และกระจายรายได้ ความมั่นคงมีอยู่มีกิน พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค เพ่ือรองรับ
ระบบเศรษฐกิจของจังหวัด และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม มีการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ 
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 พระครูพิมลสุวรรณเขต (สนิท สุวณฺโณ) บทความเรื่อง “การพัฒนาการบริหารจัดการ
ที่เหมาะสมในการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี” พบว่า การปกครอง
คณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัยพระภิกษุสามเณรตั้งอยู่ในพระธรรมวินัยและเชื่อฟัง
ผู้บังคับบัญชาเป็นอย่างดี มีการก าหนดนโยบายในการปกครอง คณะสงฆ์ที่ชัดเจน กิจการงานคณะ
สงฆ์ ผู้บังคับบัญชา มีการส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณร ได้สวดมนต์ เช้า-เย็น ตลอดทั้งปี และส่งเสริม
การศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) แก่พระภิกษุเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีการวางนโยบาย และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ผู้บังคับบัญชา มีอ านาจใน
การระงับการปฏิบัติหน้าที่ของพระสังฆาธิการ ในเมื่อล่วงละเมิดพระธรรมวินัย มีการเดินเรี่ยไรเงิน 
ไม่อยู่ในกฎระเบียบของผู้บังคับบัญชา 
 พระครูกาญจนธรรมพิทักษ์ (อ านาจ เขม กโร) บทความเรื่อง “การพัฒนาวัดให้เป็น
ศูนย์กลางชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัดกาญจนบุรี” พบว่า การพัฒนาวัดให้เป็น
ศูนย์กลางชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย การพัฒนาวัดด้าน
สังคม โดยการจัดกิจกรรมและช่วยเหลือชุมชน ด้านวัฒนธรรมวัดส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น ด้าน
สิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมโครงการปลูกและอนุรักษ์ต้นน้ า ด้านสาธารณสุขวัดมีกิจกรรมสมุนไพรรักษา
โรค และด้านเศรษฐกิจของชุมชน วัดส่งเสริมการสร้างรายได้แก่ชุมชน และมีกระบวนการในการ
พัฒนาวัด ให้เป็นศูนย์กลางชุมชนวิถีพุทธ 
 พระครูโกศลธรรมานุสิฐ  (ประสิทธิ์  อโสโก) บทความเรื่อง “รูปแบบการบริหาร
จัดการสู่ความเป็นเลิศของส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์  ภาค 
14” พบว่า การบริหารจัดการส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 
14 โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านการบริหารงาน
วิชาการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านการบริหารงบประมาณ การบริหารงาน
บุคคล และการบริหารทั่วไป มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ในบางส านัก สามารถจัดหาทุนเพ่ือ
น ามาใช้ในการบริหารงานการศึกษาได้ โดยการรับบริจาค และมีการจัดตั้งกองทุนเพ่ือการศึกษา มี
การสรรหา คัดเลือก พัฒนา ครูสอน และให้ก าลังใจแก่บุคลากรภายใน และมีการจัดสวัสดิการ 
ต่าง ๆ ให้แก่ครูผู้สอน และนักเรียน จัดอาคารสถานที่มีความเหมาะสม มีอุปกรณ์ครุภัณฑ์ ที่
เพียงพอส าหรับการปฏิบัติงาน 
 ธีร์รัฐ ทิพย์นพนนท์ บทความเรื่อง “กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือของภาคประชาชนกับ
ต ารวจในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” พบว่า สภาพและ
ปัญหาความร่วมมือของภาคประชาชนกับต ารวจในการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมในภาค
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ตะวันออกเฉียงเหนือ  ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอยู่ในระดับปานกลาง ประชาชนยังไม่เชื่อมั่นในระบบการ
ท างานของต ารวจเท่าท่ีควร ยังขาดความไว้วางใจในตัวเจ้าหน้าที่ต ารวจ เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจยังขาด
ความจริงใจในการแก้ปัญหา และยังไม่เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจจะสามารถปกปูองคุ้มครองประชาชนผู้ให้
ข้อมูลยาเสพติดในพ้ืนที่ได้ 
 ถนัด ไชยพันธ์ บทความเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อการส่งเสริมประสิทธิผล
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี” พบว่า องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้น าหลักการเหล่านี้ไปเป็นแนวทางการพัฒนาการส่งเสริมประสิทธิผลในการบริหารงานตาม
หลักพุทธธรรม ท าให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีประสิทธิภาพและเป็นปัจจัยที่
ส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ดังนั้น จึงจ าเป็นที่จะสร้างคนให้มีความรู้ มีความสามารถ มีทักษะ
พ้ืนฐานที่จ าเป็น มีลักษณะนิสัยจิตใจที่ดีงาม มีความพร้อมที่จะต่อสู้เพ่ือตนเองและสังคม มีความพร้อม
ที่จะประกอบการงานอาชีพและสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับชีวิตของประชาชนอีกด้วย 
 พลวัฒน์ ชุมสุข บทความเรื่อง “การป้องกันและการแก้ไขปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์” พบว่า การปูองกันและการแก้ไขปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มที่
มีแอลกอฮอล์ตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์ ทัศนคติเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ใน 2 ชุมชนใน
เขตหมู่ที ่1,2 บ้านแคนใหญ่ ต าบลแคน อ าเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ขณะที่
ปัญหาและผลกระทบการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ที่มีต่อเศรษฐกิจ มีปัญหาและผลกระทบอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ มีปัญหาและผลกระทบการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ในระดับมาก
เช่นกัน ขณะที่แนวทางแก้ไขและปูองกันการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์ ใน 
2 ชุมชนใช้หลักการพิจารณาถึงคุณค่าแท้ และหลักความอดทนอดกลั้น เป็นแนวทางในการปูองกันใน
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 พระมหาภาธร อาภาธโร บทความเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์ความส าคัญของอายตนะ
ในสฬายตนวิภังคสูตร” พบว่า สฬายตนวิภังคสูตรเป็นพระสูตรขนาดกลางอยู่พระไตรปิฎกเล่มที่ 12 ว่า
ด้วยเรื่อง ของการจ าแนกอายตนะ  เป็นพระสูตรที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่บรรดาพระภิกษุผู้ที่ก าลัง
ปฏิบัติธรรม ณ วัดพระเชตวัน เมืองสาวัตถี โดยทรงมีพระประสงค์ให้เหล่าพระภิกษุมีความรู้ในเรื่อง  
ของอายตนะอย่างถ่องแท้ สามารถท่ีจะแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมได้  โดยสาระของเรื่อง
อายตนะในสฬายตนวิภังคสูตรนั้น เป็นเรื่องของการจ าแนกการท างานของอายตนะภายในและอายตนะ
ภายนอก และจิตกล่าวคือเมื่ออายตนะภายใน 6 ได้แก่ จักขุ (ตา) โสต (หู) ฆานะ (จมูก) ชิวหา (ลิ้น) กาย 
(กาย) และมโน (ใจ) กับอายตนะภายนอกหรืออารมณ์ 6 ได้แก่ รูป (รูป) สัททะ (เสียง) คันธะ (กลิ่น) รส 
(รส) โผฏฐัพพะ (สิ่งที่ต้องกาย) 



วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์    (11)  

 เกียรติศักดิ์    สุขเหลือง  บทความเรื่อง  “การพัฒนาต้นแบบวิทยากรพระธรรมทูตสุขภาวะ
เพ่ือการส่งเสริมสุขภาวะและปูองกันกลุ่มอาการอ้วนลงพุงในพระสงฆ์จังหวัดน่าน”  พบว่า พระสงฆ์มี
ความรู้และทัศนคติอยู่ในระดับดี แต่มีการปฏิบัติเพ่ือปูองกันภาวะเมตาบอลิกซินโดรมอยู่ในระดับปาน
กลาง เม่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมสุขภาวะและปูองกัน
ภาวะเมตาบอลิกซินโดรมของพระสงฆ์ พบว่า ความรู้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับทัศนคติ แต่ไม่พบ
ความสัมพันธ์กับการปฏิบัติ  ในขณะที่ทัศนคติมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบัติเพ่ือปูองกันภาวะเม
ตาบอลิกซินโดรมของพระสงฆ์ในจังหวัดน่าน 
 พระครูปลัดกวีวัฒน์ (ธีรวิทย์ ฉนฺทวิชฺโช) บทความเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการการสอนศีลธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆ์ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” พบว่า การบริหารจัดการ
การสอนศีลธรรมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาพรวมการบริหารจัดการทั้ง 8 ด้าน อยู่ระดับมาก โดย
ด้านการสื่อสารองค์กร ด้านการปฏิบัติการ ด้านการด าเนินการ ด้านการตรวจการ และด้านการ
ทบทวน อยู่ระดับมาก  ส่วนด้านการวิเคราะห์ ด้านการวางแผนและด้านการควบคุม อยู่ระดับปาน
กลาง ในด้านปัญหาการบริหารจัดการ พบว่า ท้ังภาพรวมและจ าแนกเป็นรายด้าน อยู่ ระดับปาน
กลาง 
 พระมหาสาธิต เมธีจรรยาภรณ์ บทความเรื่อง “รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะ
ทางปัญญา ในการคิดวิเคราะห์  ด้วยหลักพุทธธรรมของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะทาง
ปัญญาในการคิดวิเคราะห์ด้วยหลักพุทธธรรมของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลักคือ 1. กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 6 ประกอบ ได้แก่ (1) กิจกรรมการเรียนรู้  (2) สื่อ นวัตกรรมและ
แหล่งเรียนรู้  (3) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  (4) บทบาทผู้สอน  (5) บทบาทผู้เรียน (6) การวัดและ
ประเมินผล 2. ทักษะทางปัญญาในการคิดวิเคราะห์ ใน 3 ลักษณะ คือ (2) การวิเคราะห์เนื้อหา (2) การ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ (3) การวิเคราะห์หลักการ 
 พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร  จนฺทสาโร)  บทความเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผล
การพัฒนานักบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” พบว่า การพัฒนานักบริหารของ
มหาวิทยาลัย ปัจจัยคุณสมบัติของนักบริหารที่ประกอบด้วยการปรับตัว การมีวิสัยทัศน์และความคิด
เชิงกลยุทธ์ ความซื่อสัตย์ การสื่อสารที่ดี มีความรอบรู้ และปัจจัยหลักการบริหารจัดการ ประกอบด้วย
หลักการวางแผน การจัดองค์การ การน า การควบคุม และการใช้คุณธรรมทศพิธราชธรรมของนักบริหาร
มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัย ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
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คุณสมบัตินักบริหารและหลักการบริหารจัดการร่วมกันเป็นรายคู่มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับ
ประสิทธิผลการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัย 
 สมศักดิ์ สรสินธุ์ บทความเรื่อง “รูปแบบการจัดการความเสี่ยงในการบริหารจัดการที่ดี
ของการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย” พบว่า ความส าเร็จในการจัดการความเสี่ยงของการ
บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทยที่มีการบูรณาการในการจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์ในการ
จัดการความเสี่ยง ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและการสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน และ
การจัดการความเสี่ยงและความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมร่วมกันในองค์กรมีผลต่อความส าเร็จในการจัดการ
ความเสี่ยงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01 และโมเดลสมการโครงสร้างมีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 สุนันทา  สุเทศ บทความเรื่อง “ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผลการ
พัฒนาองค์การและบุคลากรของโรงเรียนนายร้อยต ารวจ” พบว่า ระดับความเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของโรงเรียนนายร้อยต ารวจในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมีด้านการเป็นบุคคลรอบรู้มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ด้านการมีแบบแผนความคิด ด้านการคิดอย่างเป็น
ระบบ และด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันมี ระดับประสิทธิผลการพัฒนาองค์การและบุคลากรของ
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก องค์การแห่งการเรียนรู้มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลการพัฒนาองค์การและบุคลากรของโรงเรียนนายร้อยต ารวจอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติใน
ทางบวก 
 บฏสกรรัตน์  หงสกุล บทความเรื่อง “กระบวนการจัดการเพื่อคุ้มครองสิทธิและป้องกัน
การกระท าความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” พบว่า สภาพและ
ปัญหาเกี่ยวกับการกระท าความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เกิดจาก 1 สภาพทางเศรษฐกิจ จากการมีรายได้
ต่ า ว่างงาน ไม่ได้ประกอบอาชีพ 2 สภาพแวดล้อมทางสังคม ใกล้แหล่งอบายมุข ยาเสพติด และสถาน
บริการทางเพศ 3 ความเชื่อ วัฒนธรรม ค่านิยม ของสังคม ที่ให้อ านาจและสิทธิเสรีภาพผู้ชายมากกว่า
ผู้หญิง 4 เด็กและสตรีผู้เสียหายไม่ต้องการด าเนินคดีตามกฎหมาย ไม่ต้องการเปิดเผยเรื่องราวให้
สื่อมวลชน เพราะกลัวการดูถูกเหยียดหยามจากสังคม 5 เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมขาดความรู้
ความเข้าใจสภาพและปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี 
 วิไลลักษณ์ ขาวสอาด บทความเรื่อง “ประสิทธิผลของสหกิจศึกษา : กรณีศึกษา 
อุดมศึกษาไทย” พบว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  (มทส.) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี การศึกษาประสิทธิผลของสหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัยทั้ง 3 
แห่ง ประสิทธิผลของสหกิจศึกษาที่ เกิดขึ้น  ในด้านคุณภาพของนักศึกษา สามารถวัดได้จาก 
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ประสบการณ์ในการท างานของนักศึกษา ทักษะต่างๆในการท างานของนักศึกษาเมื่อออกฝึกสหกิจศึกษา 
ในด้านคุณภาพของมหาวิทยาลัย สามารถวัดได้จากอาจารย์ที่มีคุณภาพ  หลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุง
และมีคุณภาพ มีการจัดการด าเนินสหกิจศึกษาที่ดี มีการประสานการด าเนินสหกิจศึกษาระหว่าง
อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา และพ่ีเลี้ยงนักศึกษาสหกิจศึกษา มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้
ระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ 
 อธิคม  บุญมณีประเสริฐ บทความเรื่อง “อนาคตภาพการบริหารจัดการสถานสงเคราะห์
เด็กในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2560-2570)” พบว่า อนาคตภาพการบริหารจัดการสถานสงเคราะห์เด็กใน
ทศวรรษหน้า (พ.ศ.2560-2570) ในด้านยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสถานสงเคราะห์เด็กจะเป็นภาพที่
ให้ความส าคัญกับบุคลากรที่มาท างานกับเด็กเป็นส าคัญ อนาคตภาพแนวโน้มการบริหารจัดการสถาน
สงเคราะห์เด็กในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2560-2570) ในด้านการช่วยเหลือและประสานงานจะเป็นภาพ
อนาคตที่มีเครือข่ายของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ชุมชน และองค์กรต่างๆเข้ามามีส่วน
ร่วมในการช่วยเหลือและประสานงานกับสถานสงเคราะห์เด็ก 
 ฤตพชรพร  ทองถนอม บทความเรื่อง “ความเชื่อในพิธีอรังกิตรัมในนาฏยศิลป์อินเดียภา
รตะนาฏยัม” พบว่า พิธีอรังกิตรัมเป็นพิธีเก่าแก่ที่มีขนบตามความเชื่อแต่โบราณ เป็นประเพณีหรือธรรม
เนียมที่ผู้เรียนภารตะนาฏยัม ถือปฏิบัติ และยังไม่เป็นที่รู้จักเท่าที่ควรในประเทศไทย เป็นที่น่าเสียดาย
มรดกทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในพิธีกรรมอันทรงคุณค่านี้เป็นอย่างยิ่ง ท าให้ผู้วิจัยเกิดแรงบันดาลใจ และ
แนวคิดที่จะน าเรื่องราวมาเผยแพร่เพ่ือเป็นความรู้แก่ผู้ที่สนใจเพ่ือน าไปปรับใช้ในโอกาสต่อไป 
 จันทนา  อุดม บทความเรื่อง “การคิดเชิงระบบและการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อ
ขับเคลื่อนสังคมความรู้” พบว่า แผนภาพรูปแบบจ าลองทางความคิดเชิงระบบ สามารถค้นหาและสะท้อน
ให้เห็นภาพความสัมพันธ์พฤติกรรมของตัวแปรการศึกษาการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จากการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์เชิงระบบ องค์ประกอบและปัจจัยการเรียนรู้ภายในขององค์กรกับความสัมพันธ์ปัจจัยพลวัต 
และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เพ่ือน าไปสู่การเห็นกระบวนความเชื่อมโยงเชิงระบบ และ ความเข้าใจโลก
ทัศน์ของสถาบันอุดมศึกษาให้มีกระบวนทัศน์ใหม่ และยกระดับทักษะการบริหารจัดการองค์กรทั้งในระดับ
ปัจเจก และระดับสถาบันอุดมศึกษา 
 ณัฐปราย์ ชัยสินคุณานนต์ บทความเรื่อง “การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ” พบว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน การ
บริหารเชิงกลยุทธ์อยู่ในระดับมาก จ านวน 1 ด้านได้แก่ด้านด้านการควบคุมและการประเมินผล อยู่ใน
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ระดับปานกลาง จ านวน 2 ด้านได้แก่ ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ และอยู่
ระดับน้อยจ านวน 1 คือด้านการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ 
 ผกาพรรณ บุญเต็ม บทความเรื่อง “การศึกษาปัจจัยองค์ประกอบโรงเรียนวิถีพุทธต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนวิถีพุทธ” พบว่า ส าหรับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้แก่ ปัจจัย
ด้านการเรียนการสอน (r= 0.247, p-value< 0.05) และมีอ านาจการท านายได้ร้อยละ  
6.1 (R2=0.061) ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนได้แก่ ปัจจัยด้านพฤติกรรม (r=-0.271, p-value< 0.01) และปัจจัยด้านกิจกรรม
ประจ าวันพระ (r=-.198, p-value< 0.05) แต่เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
มีเพียงปัจจัยด้านพฤติกรรมที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ มีอ านาจการท านายได้ร้อยละ 7.3 
(R2=0.073) ส าหรับโรงเรียนวิถีพุทธควรมีการพัฒนาองค์ประกอบด้านอ่ืนๆ เช่น ด้านการส่งเสริมวิถี
พุทธและด้านกายภาพ ซึ่งจ าเป็นที่ผู้อ านวยการโรงเรียนวิถีพุทธ จะต้องให้การสนับสนุนและส่งเสริม
ต่อไป 

 ปรมต   วรรณบวร  บทความเรื่อง “ศึกษาโครงสร้างองค์การเพื่อการด าเนินงาน
ของบัณฑิตวิทยาลัยสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร”  พบว่า ลักษณะ
โครงสร้างองค์การของบัณฑิตวิทยาลัยสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร ภาพรวมอยู่
ในระดับดี ปัจจัยทั้ง 4 ด้าน พบว่า ด้านที่อยู่ในระดับดี ได้แก่ ด้านการบังคับบัญชา และด้านการจัด
องค์การ ส่วนด้านที่อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการมอบหมายอ านาจหน้าที่  และด้านการ
กระจายอ านาจ  การด า เนิ นงานของบัณฑิตวิ ทยาลั ยสั งกัดมหาวิทยาลั ยของรั ฐ ใน เขต
กรุงเทพมหานคร ภาพรวมอยู่ในระดับดี ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ หากมีการปรับปรุง ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ ให้เอ้ืออ านวยต่อระบบโครงสร้างการบริหารจัดการใหม่ จ าเป็นต้องมีการ
ประสานงานระหว่างทุกฝุายหรือทุกกลุ่มงานก่อนทุกครั้ง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ในการ
สนับสนุนงบประมาณด้านต่าง ๆ ที่มีความจ าเป็นเพ่ือให้บุคลากรเกิดการพัฒนาตนเอง หัวหน้างาน
สามารถด าเนินการได้เลย 

 ธิติวุฒิ  หมั่นมี บทความเรื่อง “ภาวะผู้น าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น” พบว่า องค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่น าไปใช้ในการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับผู้น า แนวคิด
เกี่ยวกับการบริหาร ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร แนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล และแนวคิด
เกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น  แนวทางในการพัฒนาผู้น าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีส าหรับ
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ด้วยความปรารถนาดียิ่ง 
 

 
(รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม) 

บรรณาธิการวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือการพัฒนาภาวะผู้น าโดยใช้ “SHADED  Model ” ที่มีความ
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ได้แก่ S-Sociability มีสังคมที่ดี  H-Human relation ผู้น าจะต้อง
ตระหนักในคุณค่าและศักดิ์ศรีของตัวเอง ของลูกน้อง A-Ability มีความรู้ ความสามารถ การใช้
สติปัญญานั้นๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆให้ส าเร็จลุล่วงไปได้  D-Director มีศิลปะในการปกครองคือมี
จิตส านึกเกิดขึ้นในตัวของผู้น า E-Executive เป็นนักบริหารมืออาชีพ และ D-Developer เป็น
นักพัฒนามืออาชีพ  
 คณะกองบรรณาธิการขอบพระคุณคณะกรรมการกลั่นกรองบทความทุกท่านที่ได้ใช้ความ
เพียรพยายามชี้แนะให้มีการปรับปรุงแก้ไขงานของแต่ละท่านให้ออกมาได้อย่างถูกต้องน่าอ่านเป็น
ประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ และท้ายสุดขอขอบคุณเจ้าของผลงานทางวิชาการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกท่านที่ได้ท าให้มีวารสารฉบับนี้มีคุณค่าทางวิชาการที่น าไปสู่การปฏิบัติและเผยแพร่ในวงกว้าง
และโปรดติดตามฉบับต่อไป 
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สารบัญ 
กองบรรณาธิการ (2) 
คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ (3) 
บทบรรณาธิการ (8) 
บทความวิจัย :  
รูปแบบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด 
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 2 1 
 พระครูพินิตปริยัติกิจ (สมบัติ วรธมฺโม) 
รูปแบบการพัฒนาชุมชนยั่งยืนของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี 15 
 พระครูวิสิฐธรรมโสภณ (สง่า ติกฺขวีโร) 
การพัฒนาการบริหารจัดการที่เหมาะสมในการปกครองคณะสงฆ์ 
ของพระสังฆาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี 26 
 พระครูพิมลสุวรรณเขต (สนิท สุวณฺโณ) 
การพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัดกาญจนบุรี 38 
 พระครูกาญจนธรรมพิทักษ์ (อ านาจ เขม กโร) 
รูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศของส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี 
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 14 50 
 พระครูโกศลธรรมานุสิฐ  (ประสิทธิ์  อโสโก) 
กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือของภาคประชาชนกับต ารวจในการป้องกันและปราบปราม 
อาชญากรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 64 
 ธีร์รัฐ ทิพย์นพนนท์ 
การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อการส่งเสริมประสิทธิผลในการบริหารงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี 76 
 ถนัด ไชยพันธ์ 
การป้องกันและการแก้ไขปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 
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รูปแบบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด 
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 2 
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บทคัดย่อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  1) ศึกษาวิเคราะห์สภาพทั่วไปเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด  ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 2  2) ศึกษา
กระบวนการการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด  ในเขตปกครองคณะ
สงฆ์ภาค 2 และ 3) เสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดใน
เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 2 

การวิจัยครั้งนี้การวิจัยแบบผสานวิธีระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิง
ลึก กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 18 รูปหรือคน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการบันทึกเสียง วิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนา และการสนทนา
กลุ่มเฉพาะ กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 9 รูปหรือคน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ และ
แบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการบันทึกเสียง วิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนา และการวิจัย
เชิงปริมาณ โดยการวิจัยเชิงส ารวจ กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 318 รูป เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน 
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ผลการวิจัยพบว่า 
1. สภาพทั่วไปเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด 

ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 2 พบว่า พระสงฆ์เข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด 
อยู่ 10 ด้าน คือ 1) เทศนาหรืออบรมคุณธรรม จริยธรรม 2) เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ 
ยาเสพติด 3) ร่วมกับทางจังหวัดจัดกิจกรรม “งดเหล้า เข้าพรรษา” “เทเหล้า เผาบุหรี่”  
4) จัดนิทรรศการรณรงค์ให้เห็นโทษภัยของยาเสพติด  5) ป้องกันปัญหายาเสพติดภายในวัด  
6) จัดอบรมพระสังฆาธิการและผู้บริหารโรงเรียน 7) ประสานงานกับเจ้าคณะผู้ปกครอง 8) ร่วมมือ
กับเรือนจ า จัดแสดงธรรมขัดเกลานักโทษคดียาเสพติด 9) ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
หลายหน่วยงาน ในการแก้ไขอย่างจริงจัง 10) เข้าร่วมกิจกรรมของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
โรงพยาบาลโดยส่งวัดเข้าประกวดวัดส่งเสริมสุขภาพ ลานวัด ลานกีฬา ต้านยาเสพติด  

2. กระบวนการการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค 2 ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมในขั้นต้น 2) การมีส่วนร่วมขั้นเตรียมการ และ 3) การมีส่วนร่วมในขั้น
ตัดสินใจปฏิบัติการ ขั้นตอนที่ 2.การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมในการสละ
ทรัพยากร 2) การมีส่วนร่วมในการบริหาร และการประสานงาน และ 3) การมีส่วนร่วมในการเข้า
เป็นผู้ปฏิบัติในโครงการขั้นตอนที่ 3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมรับ
ผลประโยชน์ในด้านวัตถุ 2) การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ในด้านสังคม และ 3) การมีส่วนร่วมรับ
ผลประโยชน์ในด้านบุคคล ขั้นตอนที่ 4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ได้แก่ 1.การประเมิน
บริบทหรือสภาวะแวดล้อม  2 .การประเมินปัจจัยเบื้องต้น 3 .การประเมินกระบวนการ  
4.การประเมินผลผลิตหรือผลงาน  

3. รูปแบบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค 2 มี 5 รูปแบบ คือ รูปแบบที่หนึ่ง ร่วมคิด พระสงฆ์เข้าไปมีส่วนร่วมใน 4 
ขั้นตอน กล่าวคือ ขั้นระบุปัญหา ได้แก่  การแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มพระสงฆ์ และเยาวชน 
ขั้นหาสาเหตุ ได้แก่ สาเหตุ จากตัวพระสงฆ์เอง จากกลุ่มฆราวาสที่เกี่ยวข้อง ขั้นหาวิธีแก้ ได้แก่  
แนวคิด “ก าแพง 7 ชั้น” ของ ศอ.ปส. ขั้นปฏิบัติการ ได้แก่ จัดท าเป็นนโยบายคณะสงฆ์และให้
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รูปแบบที่สอง ร่วมตัดสินใจ พระสงฆ์เข้าไปมีส่วนร่วมใน 4 
ขั้นตอน กล่าวคือ ขั้นระบุปัญหา ได้แก่  พระวินยาธิการขาดความรู้ในการแก้ปัญหายาเสพติด ขั้นหา
สาเหตุ ได้แก่ ไม่มีหลักสูตรอบรม ไม่มีอ านาจหน้าที่ มีอคติ 4 ขั้นหาวิธีแก้ ได้แก่  จัดอบรมถวาย
ความรู้ เพ่ิมอ านาจหน้าที่ให้พระวินยาธิการ ขั้นปฏิบัติการ ได้แก่ หลักสูตรถวายความรู้พระวินยาธิ
การ เพ่ือเป็นผู้น าแนวทางวัดสีขาวสู่การปฏิบัติ รูปแบบที่สาม ร่วมท า  พระสงฆ์เข้าไปมีส่วนร่วมใน 
4 ขั้นตอน กล่าวคือ ขั้นระบุปัญหา ได้แก่  ขาดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่พระสงฆ์ พระสงฆ์มีเงิน
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และเวลาว่างมาก ขั้นหาสาเหตุ ได้แก่ ไม่มีหลักสูตรอบรมพระสงฆ์ที่บวชใหม่ ไม่มีกิจกรรมให้
พระสงฆ์ท า ขั้นหาวิธีแก้ ได้แก่  จัดท าหลักสูตรส าหรับพระบวชใหม่ เพ่ิมกิจกรรมให้พระสงฆ์ท ามาก
ขึ้น ขั้นปฏิบัติการ ได้แก่ หลักสูตรศาสนศึกษา ส าหรับผู้บวชระยะสั้น กิจกรรมสวดมนต์ เจริญ
ภาวนา รูปแบบที่สี่ ร่วมติดตาม พระสงฆ์เข้าไปมีส่วนร่วมใน 4 ขั้นตอน กล่าวคือ ขั้นระบุปัญหา 
ได้แก่  ขาดการก ากับดูแล สอดส่องพระภิกษุสามเณรอย่างทั่วถึง  ขั้นหาสาเหตุ ได้แก่ ไม่มี
กระบวนการคัดกรองพระสงฆ์ที่เข้ามาบวชและอยู่วัด ขั้นหาวิธีแก้ ได้แก่ เพ่ิมกระบวนการและ
ขั้นตอนในการคัดกรองพระบวชใหม่และพระที่จะมาอาศัยอยู่ ขั้นปฏิบัติการ ได้แก่ ก ากับ ติดตาม 
พฤติกรรมของพระสงฆ์อย่างต่อเนื่อง รูปแบบที่ห้า ร่วมรับผิดชอบ พระสงฆ์เข้าไปมีส่วนร่วมใน 4 
ขั้นตอน กล่าวคือ ขั้นระบุปัญหา ได้แก่ ขาดการแก้ไขปัญหาและเยียวยาพระสงฆ์ที่ติดยาเสพติด ขั้น
หาสาเหตุ ได้แก่ เจ้าอาวาสเกิดความกลัวและภัยที่จะเกิดกับพระสงฆ์กลุ่มดังกล่าว  ขั้นหาวิธีแก้ 
ได้แก่  ท าความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขั้นปฏิบัติการ ได้แก่ อบรม และดูแลพระสงฆ์ที่ติด
ยาอย่างใกล้ชิด และให้ก าลังใจเสมอ 
ค าส าคัญ : ปัญหายาเสพติด, การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์, รูปแบบการแก้ปัญหา 
 

 
ABSTRACT 

 Objectives of this research were: 1. to study the general context of Sangha 
participation in drug problem solving at Sangha Administration, Region 2, 2. to study 
the process of Sangha participation in drug problem solving at Sangha 
Administration, Region 2 and 3. to propose a model of Sangha participation in drug 
problem solving at Sangha Administration, Region 2. 
 Methodology was the mixed methods research; qualitative research and  
quantitative research. For qualitative research, the data were collected by in-depth 
interviewing of 18 purposive selected key informants, using face-to-face interviewing 
scripts and from focus group discussion of 9 experts by selective selection. Data 
from two steps were analyzed by descriptive interpretation. For quantitative 
research, the data were collected by questionnaires and analyzed by descriptive 
statistics: frequency, percentile, mean and SD, standard deviation.  
 The research findings were as follows: 

1. For general context of Sangha participation in drug problem solving  
at Sangha Administration, Region 2, the research revealed that  Sangha participation 
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in drug problem solving in 10 areas; 1) preaching Dhamma and morality, 2) resource 
persons in providing knowledge about drug and narcotics, 3) participation with the 
province to conduct the campaign of “no alcohol during the Buddhist Lent”, 
“liquor pouring and cigarette burning”, 4) exhibition of the danger from drug and 
narcotics, 5) drug prevention in monasteries, 6)  workshop for administrative monks 
and schools administrators, 7) coordination with governing authority, 8) preaching in 
jails to create morale for the addicts, 9) requesting the cooperation from many 
agencies to help in pragmatic drug problem solving and 10) participating with the 
public health offices and hospitals for monastery contest in health promotion and 
anti-drug activities. 

2. The process of participation in drug problem solving of Sangha 
Administration, Region 2 consisted of 4 steps; step 1. decision making; consist of (1) 
at the beginning, (2) at preparing stage, (3) at the operating stage. Step 2. 
participation in operation consisted of (1) resource allocation, (2) administration and 
coordination, (3) participation in project operation. Step 3. participation in benefit 
sharing consisted of (1) benefits from materials, (2) social benefit and (3) personnel 
befits. And step 4. participation in evaluation consisted of (1) context and 
environment evaluation, (2) basic factors evaluation, (2) process evaluation, (3) 
products evaluation. 

3. Models of Sangha participation in drug problems solving at Sanga 
Administration, Region 2 were of 5 models:   First model: thinking participation in 4 
steps, problem identification; the spread of drug and narcotics among monks, and 
young people, finding the cause of the problems; from monks themselves and from 
involved laity, finding the solving method; applying “7 layers of wall” and 
operation; to formulate policy for Sanga and those involved. Second model: 
decision making participation in 4 steps, problems identification; Vinaya, discipline, 
controlling monks who lacked knowledge of drug problem solving, finding the 
cause of the problem; there was no training course for the subject, no authority, 4 
biases, finding the  solving method; give knowledge and more authority to Vinaya 
controlling monks, operation; curriculum for monks training for being leaders in 
monastery cleaning to be the white monasteries. The Third model: action 
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participation in 4 steps, problem identification; there was not useful activities, 
monks had more money and free time, finding the cause of the problems; there 
was not curriculum and activities for new ordained monks, finding the solving 
method; creating new curriculum for new monks and more useful activities for 
monks, operation; creating new curriculum for new and short term ordained monks, 
chanting and meditation activities. The fourth model: evaluation participation in 4 
steps, problems identification; there was not overall controlling and supervising of 
monks and novices, finding the cause of the problem; there was not screening 
process of those who wanted to be ordained, finding the solving method; stricter 
process of screening of those who wanted to be ordained and new coming monks, 
operation; continuous controlling and supervision of monks behavior and practice. 
The fifth model: responsibility participation in 4 steps, problem identification; there 
was no problem solving and caring for monks who were addicted to drug and 
narcotics, finding the cause of the problems; abbots were afraid of danger coming 
to those drug addicted monks, finding the solving method; to cooperate with all 
agencies involved, operation; training caring for  those addicted monks and giving 
them morality and morale. 
Keywords: Drug problem, Sangha Participation, Solving Model. 
 
1. บทน า 

โลกในยุคปัจจุบัน ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาส าคัญของทุกประเทศทั่วโลกที่ก่อให้เกิด
ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีส่งผลกระทบต่อมนุษย์ทุกด้าน ยาเสพติดให้โทษยังเป็นปัญหาส าคัญ
ในการพัฒนาประเทศ เนื่องจากจ านวนผู้ติดยาเสพติดมีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆ นับตั้งแต่ปี 2535 
เป็นต้นมา ยาเสพติดได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะยาเสพติดในกลุ่มแอมเฟตตามีน หรือที่
เรียกว่ายาบ้า ซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและรวดเร็ว เนื่องจากหาซื้อง่ายและมีราคาถูก 
ตลาดการค้าเริ่มหันมาที่กลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งถือว่าเป็นอนาคตของชาติ มีความอยากรู้อยากลอง 
สถานการณ์ยาเสพติดในสถานศึกษาจึงแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วจนยากที่จะควบคุม (Office of the 
Narcotics Control Board,1998 ) 

มหันตภัยที่น่ากลัวและเป็นปัญหาสังคมอย่างยิ่ง ซึ่งถือว่าเกิดจากน้ ามือมนุษย์  
คือ ปัญหายาเสพติด ถือว่าเป็นอาชญากรรมอีกอย่างหนึ่งซึ่งคุกคามมนุษยชาติยิ่งกว่าสงครามที่มีการ
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รบราฆ่าฟัน  ถึงแม้ว่าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด คือ การติดยาเสพติดนั้นเป็นผลเสียกับผู้เสพเอง  
ซึ่งเป็นลักษณะความผิดที่เรียกว่า Victimless crime หรือเรียกว่า อาชญากรรมที่ปราศจาก
ผู้เสียหาย ขณะเดียวกัน ผู้ติดยาเสพติดอาจจะก่ออาชญากรรมอ่ืนๆ ตามมาได้ เพ่ือให้ได้ซึ่งยาเสพติด
นั้นๆ เช่น การฉ้อโกง การลักขโมย การวิ่งราวทรัพย์ จนถึงการฆ่าผู้อ่ืนเพ่ือหวังทรัพย์ รวมตลอดถึง
การท าร้ายร่างกายผู้อ่ืนด้วยวิธีการต่างๆ อันเป็นผลมาจากฤทธิ์ของยาเสพติดนั้น ด้วยเหตุนี้ ในแต่ละ
ประเทศต้องทุ่มเทงบประมาณอันเป็นเงินจากภาษีอากรของประชาชนเป็นจ านวนมากมายมหาศาล 
มากกว่างบประมาณค่าใช้จ่ายประจ าปีของกระทรวง กรม  เป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกัน ปราบปราม 
ดูแลเมื่อต้องโทษในราชทัณฑ์และค่ารักษาพยาบาลผู้ติดยาเสพติดให้โทษ แต่ดูเหมือนว่ายิ่ ง
ปราบปรามก็ยิ่งเพ่ิมคนติดยาเสพติดมากขึ้น เป็นภาระหนักอ้ึงของทุกประเทศ  (Polprasit 
Ruetraksa, 1998) ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาถึงความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับยาเสพติดและวิธีการทางพระพุทธศาสนาที่พระสงฆ์น ามาใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้
โทษในชุมชน โดยศึกษาจากพระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 2 เพ่ือจะได้ทราบถึงวิธีที่เป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลเผยแพร่ใน
ระดับประเทศต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาวิเคราะห์สภาพทั่วไปเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไข
ปัญหาการติดยาเสพติด ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 2 
 2.2 เพ่ือศึกษากระบวนการการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติด 
ยาเสพติด ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 2 
 2.3 เพ่ือน าเสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 2 
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
3.1 รูปแบบการวิจัย  ในการวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method 

Research) ระหว่างงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก  
(In depth Interview) และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) และงานวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 
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3.2 ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ พระภิกษุผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
การแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 2 จ านวน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี และจังหวัดอ่างทอง จ านวนรวมทั้งสิ้น 400 รูป โดยมีกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  ได้ท าการสุ่มมาจากประชากรจ านวน 1,673,604 คน 
โดยค านวณตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane)  
 3.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ก) เชิงคุณภาพ (Qualitative  Research)  แบบสัมภาษณ์
เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง (Structure In-depth Interview) เพ่ือศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 2   แบบสนทนากลุ่ม
เฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือยืนยันรูปแบบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไข
ปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 2 ข) เชิงปริมาณ (Quantitative  Research)  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นโดยศึกษา
จากเอกสาร หนังสือ ต ารา วารสาร สิ่งพิมพ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะประเด็นศึกษา
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์  
ภาค 2 
 3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย  1) วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้
จากการศึกษาเอกสาร ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) น าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการ
พรรณนา 2) วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ( Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
(Key Informant) ที่เป็นผู้ทรงวุฒิ 18 ท่าน มาจ าลองเป็นกลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ที่เข้มแข็งใน
ยุคโลกาภิวัตน์ชั้นต้น (Basic Model) ก่อนจะน าไปขอค าชี้แนะจากที่ปรึกษา 3) หาข้อสรุปและ
ข้อเสนอแนะจากที่ปรึกษาโครงการวิจัยถึงกลยุทธ์เบื้องต้น (Basic Model) ก่อนที่จะพัฒนาไปเป็น
ค าถามหลักส าหรับการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญที่ไม่ใช่กลุ่มผู้ถูกสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน 12 ท่าน 4) สรุปปัญหา
และข้อเสนอแนะจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) มาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ ก่อนที่จะมีการประมวลผลและสรุปกลยุทธ์ต่อไป 
 2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 1)  สถานภาพส่วนบุคคล วิเคราะห์โดยหาค่าความถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 2) ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มี
ต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 2  
ใช้การวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 
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4. สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญในรูปแบบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ใน
การแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 2 ตามวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้ 

4.1  ผลการวิเคราะห์สภาพทั่วไปในการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการ
ติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 2 พบว่า พระสงฆ์ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียต่อการ
พัฒนาชุมชนอีกท้ังเป็นผู้น าทางด้านจิตวิญญาณของชุมชนสังคมได้จัดกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดเพ่ือให้ยาเสพติดลดลง สรุปได้ดังนี้ 1) การเทศนาหรือการแสดงธรรม การอบรม
คุณธรรม จริยธรรม 2) เข้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเพ่ืออบรมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพ
ติด 3) ร่วมกับทางจังหวัดจัดกิจกรรม “งดเหล้า เข้าพรรษา” “เทเหล้า เผาบุหรี่” โดยเอ้ือเฟ้ือ
สถานที่ภายในวัดเป็นที่จัดกิจกรรม 4) จัดนิทรรศการรณรงค์ให้เห็นโทษภัยของยาเสพติด  
โดยท าบอร์ด ประชาสัมพันธ์ในศาลาวัด มุมใดมุมหนึ่งภายในวัดที่มีประชาชนผ่านไปมาสามารถ
มองเห็นได้ชัดเจน  5) การป้องกันยาเสพติดภายในวัด วัดใดที่มีสามเณรเป็นจ านวนมากเจ้าอาวาสก็ 
 ด าเนินการโดยให้สามเณรรุ่นพ่ีดูแลรุ่นน้อง คอยให้ค าปรึกษาอย่างต่อเนื่อง 6) จัดอบรม 
พระสังฆาธิการและผู้บริหารโรงเรียน สถานศึกษาให้ก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 7) ขอความเมตตาเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ าเภอ ห้ามมิให้มียาเสพติดเข้าไปในวัดโดย
เด็ดขาด 8) ร่วมมือกับเรือนจ า จัดแสดงธรรมขัดเกลานักโทษคดียาเสพติด  9) พระสงฆ์เป็นส่วนหนึ่ง
ที่ได้มีส่วนเข้าร่วมการแก้ไขปัญหายาเสพติด การมีส่วนร่วมดังกล่าวได้อาศัยความร่วมมือจาก
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน สามารถท าได้ในระดับหนึ่ง 10) เข้าร่วมกิจกรรมของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลโดยส่งวัดเข้าประกวดวัดส่งเสริมสุขภาพ ลานวัด ลานกีฬา ต้านยา
เสพติด ในระดับต าบล อ าเภอ และจังหวัดตามลาดับ นอกจากนั้นได้ท าป้ายปิดประกาศหน้าวัดโดย
ใช้ข้อความว่า วัดส่งเสริมสุขภาพ การเริ่มต้นพัฒนาวัดให้เป็นวัดส่งเสริมสุขภาพนั้น เจ้าอาวาสต้อง
เปิดใจกว้างเพราะต้องใช้งบประมาณในการลงทุนสร้างสนามกีฬาด้วยงบประมาณของวัดก่อน  
จากน้ันจึงของบประมาณสนับสนุนจากประชาชน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล 

4.2  ผลการศึกษากระบวนการการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยา
เสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 2 พบว่า กระบวนการการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision 
Making) ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 2 นั้น พระสงฆ์เข้าไปมี
ส่วนร่วมใน 3 ขั้นตอน กล่าวคือ 1) การมีส่วนร่วมในข้ันต้น (Initial Decision) เป็นการค้นคว้าความ
ต้องการที่แท้จริงของวิธีการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมของโครงการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด ในเขต
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ปกครองคณะสงฆ์ภาค 2 โดยตัวคณะสงฆ์หรือพระสงฆ์ในฐานะผู้น าชุมชน หรือผู้มีบาทส าคัญได้เข้า
ไปร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกับชาวบ้านและหน่วยงานราชการ โดยการสอบถามและ
สังเกตการณ์ความเคลื่อนไหวภายในชุมชนในฐานะที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ เมื่อเกิดปัญหาจึงท าการแก้ไข
หรือป้องกันในชั้นต้น 2) การมีส่วนร่วมขั้นเตรียมการ (Ongoing Decision) เป็นการหาโอกาสหรือ
ช่องทางในการแก้ปัญหา รวมทั้งล าดับความส าคัญของโครงการที่จะต้องด าเนินการ ในกระบวนการ
นี้ตัวพระสงฆ์เองก็จัดท าโครงการที่สืบเนื่องกับการหาแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดในวัดและชุมชน 
เช่น โครงการวัดสีขาว ชุมชนสีขาว วัดปลอดสิ่งเสพติด ชุมชนปลอดสิ่งเสพติด โครงการงดเหล้า
เข้าพรรษา เป็นต้นและ 3) การมีส่วนร่วมในขั้นตัดสินใจปฏิบัติการ (Operation Decision)  
เป็นการหาบุคลากรเข้ามาปฏิบัติการ ได้แก่ อาสาสมัคร ผู้ประสานงานเพ่ือที่จะมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 2  โดยการเป็นสมาชิกร่วม
ด าเนินการ การคัดเลือกผู้น าและการสร้างพลังอ านาจให้แก่องค์กร 

4.3  รูปแบบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค 2 

รูปแบบที่หนึ่ง ร่วมคิด พระสงฆ์เข้าไปมีส่วนร่วมใน 4 ขั้นตอน กล่าวคือ ขั้นระบุปัญหา 
ได้แก่  การแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มพระสงฆ์ และเยาวชน ขั้นหาสาเหตุ ได้แก่ สาเหตุ  
จากตัวพระสงฆ์เอง จากกลุ่มฆราวาสที่เกี่ยวข้อง ขั้นหาวิธีแก้ ได้แก่  แนวคิด “ก าแพง 7 ชั้น”  
ของ ศอ.ปส. ขั้นปฏิบัติการ ได้แก่ จัดท าเป็นนโยบายคณะสงฆ์และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

รูปแบบที่สอง ร่วมตัดสินใจ พระสงฆ์เข้าไปมีส่วนร่วมใน 3 ขั้นตอน กล่าวคือ 1) การมี
ส่วนร่วมในขั้นต้น (Initial Decision) เป็นการค้นคว้าความต้องการที่แท้จริงของวิธีการที่จะเข้าไปมี
ส่วนร่วมของโครงการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 2  2) การมีส่วน
ร่วมขั้นเตรียมการ (Ongoing Decision) เป็นการหาโอกาสหรือช่องทางในการแก้ปัญหา รวมทั้ง
ล าดับความส าคัญของโครงการที่จะต้องด าเนินการและ 3) การมีส่วนร่วมในขั้นตัดสินใจปฏิบัติการ 
(Operation Decision) เป็นการหาบุคลากรเข้ามาปฏิบัติการ ได้แก่ อาสาสมัคร ขั้นระบุปัญหา 
ได้แก่  พระวินยาธิการขาดความรู้ในการแก้ปัญหายาเสพติด ขั้นหาสาเหตุ ได้แก่ ไม่มีหลักสูตรอบรม 
ไม่มีอ านาจหน้าที่ มีอคติ 4 ขั้นหาวิธีแก้ ได้แก่  จัดอบรมถวายความรู้ เพ่ิมอ านาจหน้าที่ให้ 
พระวินยาธิการ ขั้นปฏิบัติการ ได้แก่ หลักสูตรถวายความรู้พระวินยาธิการ เพ่ือเป็นผู้น าแนวทางวัด
สีขาวสู่การปฏิบัติ ปกครองคณะสงฆ์ภาค 2 โดยตัวคณะสงฆ์หรือพระสงฆ์ในฐานะผู้น าชุมชน หรือผู้มีบาทส าคัญได้เข้า

ไปร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกับชาวบ้านและหน่วยงานราชการ โดยการสอบถามและ
สังเกตการณ์ความเคลื่อนไหวภายในชุมชนในฐานะที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ เมื่อเกิดปัญหาจึงท าการแก้ไข
หรือป้องกันในชั้นต้น 2) การมีส่วนร่วมขั้นเตรียมการ (Ongoing Decision) เป็นการหาโอกาสหรือ
ช่องทางในการแก้ปัญหา รวมทั้งล าดับความส าคัญของโครงการที่จะต้องด าเนินการ ในกระบวนการ
นี้ตัวพระสงฆ์เองก็จัดท าโครงการที่สืบเนื่องกับการหาแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดในวัดและชุมชน 
เช่น โครงการวัดสีขาว ชุมชนสีขาว วัดปลอดสิ่งเสพติด ชุมชนปลอดสิ่งเสพติด โครงการงดเหล้า
เข้าพรรษา เป็นต้นและ 3) การมีส่วนร่วมในขั้นตัดสินใจปฏิบัติการ (Operation Decision)  
เป็นการหาบุคลากรเข้ามาปฏิบัติการ ได้แก่ อาสาสมัคร ผู้ประสานงานเพ่ือที่จะมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 2  โดยการเป็นสมาชิกร่วม
ด าเนินการ การคัดเลือกผู้น าและการสร้างพลังอ านาจให้แก่องค์กร 

4.3  รูปแบบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค 2 

รูปแบบที่หนึ่ง ร่วมคิด พระสงฆ์เข้าไปมีส่วนร่วมใน 4 ขั้นตอน กล่าวคือ ขั้นระบุปัญหา 
ได้แก่  การแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มพระสงฆ์ และเยาวชน ขั้นหาสาเหตุ ได้แก่ สาเหตุ  
จากตัวพระสงฆ์เอง จากกลุ่มฆราวาสที่เกี่ยวข้อง ขั้นหาวิธีแก้ ได้แก่  แนวคิด “ก าแพง 7 ชั้น”  
ของ ศอ.ปส. ขั้นปฏิบัติการ ได้แก่ จัดท าเป็นนโยบายคณะสงฆ์และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

รูปแบบที่สอง ร่วมตัดสินใจ พระสงฆ์เข้าไปมีส่วนร่วมใน 3 ขั้นตอน กล่าวคือ 1) การมี
ส่วนร่วมในขั้นต้น (Initial Decision) เป็นการค้นคว้าความต้องการที่แท้จริงของวิธีการที่จะเข้าไปมี
ส่วนร่วมของโครงการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 2  2) การมีส่วน
ร่วมขั้นเตรียมการ (Ongoing Decision) เป็นการหาโอกาสหรือช่องทางในการแก้ปัญหา รวมทั้ง
ล าดับความส าคัญของโครงการที่จะต้องด าเนินการและ 3) การมีส่วนร่วมในขั้นตัดสินใจปฏิบัติการ 
(Operation Decision) เป็นการหาบุคลากรเข้ามาปฏิบัติการ ได้แก่ อาสาสมัคร ขั้นระบุปัญหา 
ได้แก่  พระวินยาธิการขาดความรู้ในการแก้ปัญหายาเสพติด ขั้นหาสาเหตุ ได้แก่ ไม่มีหลักสูตรอบรม 
ไม่มีอ านาจหน้าที่ มีอคติ 4 ขั้นหาวิธีแก้ ได้แก่  จัดอบรมถวายความรู้ เพ่ิมอ านาจหน้าที่ให้ 
พระวินยาธิการ ขั้นปฏิบัติการ ได้แก่ หลักสูตรถวายความรู้พระวินยาธิการ เพ่ือเป็นผู้น าแนวทางวัด
สีขาวสู่การปฏิบัติ 



10    ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2561

รูปแบบที่สาม ร่วมท า  พระสงฆ์เข้าไปมีส่วนร่วมใน 3 ขั้นตอน กล่าวคือ 1) การมีส่วน
ร่วมในการสละทรัพยากร (Resource Contribution) ได้แก่ การมีส่วนร่วมสละแรงกาย การสละ
เงิน การให้วัสดุอุปกรณ์และการให้ค าแนะน า ซึ่งทรัพยากรเหล่านี้จะให้ด้วยความเต็มใจ 2) การมี
ส่วนร่วมในการบริหาร และการประสานงาน (Administration and Co-Ordination) จะมีส่วนร่วม
โดยวิธีการรับสมัครบุคลากรหรือจิตอาสาเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการในการแก้ไขปัญหาการติดยา
เสพติด และ 3) การมีส่วนร่วมในการเข้าเป็นผู้ปฏิบัติในโครงการ (Programmer Enlistment 
Activities) เป็นการเข้ามีส่วนร่วมโดยการเข้าเป็นผู้ปฏิบัติในโครงการ  ขั้นระบุปัญหา ได้แก่   
ขาดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่พระสงฆ์ พระสงฆ์มีเงินและเวลาว่างมาก ขั้นหาสาเหตุ ได้แก่  
ไม่มีหลักสูตรอบรมพระสงฆ์ที่บวชใหม่ ไม่มีกิจกรรมให้พระสงฆ์ท า ขั้นหาวิธีแก้ ได้แก่ จัดท า
หลักสูตรส าหรับพระบวชใหม่ เพ่ิมกิจกรรมให้พระสงฆ์ท ามากขึ้น ขั้นปฏิบัติการ ได้แก่ หลักสูตร 
ศาสนศึกษา ส าหรับผู้บวชระยะสั้น กิจกรรมสวดมนต์ เจริญภาวนา 

รูปแบบที่สี่ ร่วมติดตามพระสงฆ์เข้าไปมีส่วนร่วมใน 4 ขั้นตอนกล่าวคือ 1) การประเมิน
บริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) เป็นการประเมินเกี่ยวกับนโยบาย เป้าหมาย 
สภาพเศรษฐกิจและสังคม ปัญหาและความต้องการของบุคคลและหน่วยงาน  ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ 2) การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) เป็นการประเมินความพร้อมทั้งใน เชิง
คุณภาพและความพอเพียงของทรัพยากรต่างๆ ก่อนเริ่มโครงการ และ 3) การประเมินกระบวนการ 
(Process Evaluation) เป็นการประเมินขณะด าเนินงาน หรือประเมินความก้าวหน้าของโครงการ
สารสนเทศที่ได้น ามาใช้ในการตัดสินใจเพื่อการปรับปรุงการด าเนินโครงการ 4) การประเมินผลผลิต
หรือผลงาน (Product Evaluation) เป็นการประเมินหลังจากการด าเนินโครงการสิ้นสุดแล้วขั้นระบุ
ปัญหา ได้แก่  ขาดการก ากับดูแล สอดส่องพระภิกษุสามเณรอย่างทั่วถึง ขั้นหาสาเหตุ ได้แก่ ไม่มี
กระบวนการคัดกรองพระสงฆ์ที่เข้ามาบวชและอยู่วัด ขั้นหาวิธีแก้ ได้แก่ เพ่ิมกระบวนการและ
ขั้นตอนในการคัดกรองพระบวชใหม่และพระที่จะมาอาศัยอยู่ขั้นปฏิบัติการ ได้แก่ ก ากับ ติดตาม 
พฤติกรรมของพระสงฆ์อย่างต่อเนื่อง 

รูปแบบที่ห้า ร่วมรับผิดชอบ พระสงฆ์เข้าไปมีส่วนร่วมใน 3 ขั้นตอน กล่าวคือ 1) การมี
ส่วนร่วมรับผลประโยชน์ในด้านวัตถุ (Material Benefits) ได้แก่ การมีส่วนร่วมการเพ่ิมผลผลิต 
รายได้ หรือทรัพย์สิน 2) การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ในด้านสังคม (Social Benefits) ได้แก่ 
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่สังคม เช่น โรงเรียน สถานที่สาธารณะ หรือส่วนกลางของชุมชน และ  
3) การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ในด้านบุคคล (Personal Benefits) ได้แก่ความนับถือตนเอง  
(Self-esteem) พลังอ านาจการเมือง (Political Power) และความคุ้มค่าของผลประโยชน์ ขั้นระบุ
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ปัญหา ได้แก่ ขาดการแก้ไขปัญหาและเยียวยาพระสงฆ์ที่ติดยาเสพติด  ขั้นหาสาเหตุ ได้แก่  
เจ้าอาวาสเกิดความกลัวและภัยที่จะเกิดกับพระสงฆ์กลุ่มดังกล่าว  ขั้นหาวิธีแก้ ได้แก่  ท าความ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขั้นปฏิบัติการ ได้แก่ อบรม และดูแลพระสงฆ์ที่ติดยาอย่างใกล้ชิด 
และให้ก าลังใจเสมอ 
 
5. อภิปรายผลการวิจัย 

รูปแบบที่หนึ่ง ร่วมคิด พระสงฆ์เข้าไปมีส่วนร่วมใน 4 ขั้นตอน กล่าวคือ ขั้นระบุปัญหา 
ได้แก่  การแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มพระสงฆ์ และเยาวชน ขั้นหาสาเหตุ ได้แก่ สาเหตุ จาก
ตัวพระสงฆ์เอง จากกลุ่มฆราวาสที่เกี่ยวข้อง ขั้นหาวิธีแก้ ได้แก่  แนวคิด “ก าแพง 7 ชั้น”  
ของ ศอ.ปส. ขั้นปฏิบัติการ ได้แก่ จัดท าเป็นนโยบายคณะสงฆ์และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องสอดคล้องกับงานวิจัยของ Tharathep charoen and colleagues, 2011 ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง “รูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม : 
กรณีศึกษาเทศบาลต าบลค าบง อ าเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์” ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาเกี่ยวกับ
การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ เทศบาลต าบลค าบง อ าเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่าใน
พ้ืนที่เทศบาลต าบลค าบงทั้ง 15 ชุมชน มีปัญหาผู้ค้ายาเสพติด ผู้เสพยาเสพติด และเป็นทั้งผู้ค้าและ
เสพยาเสพติดทุกชุมชน ส่วนผู้ผลิตไม่มีในพ้ืนที่ ผลการสร้างรูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในพ้ืนที่เทศบาลต าบลค าบง อ าเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ จากการระดมสมองของกลุ่ม
แกนน าชุมชนทั้ง 15 ชุมชน ได้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจ านวนทั้งสิ้น 7 โครงการ 
คือ โครงการจัดตั้งคณะกรรมการคุ้ม โครงการจัดตั้งเวรยาม โครงการตั้งกฎสังคม โครงการอบรมให้
ความรู้แก่ประชาชนเป็นประจ า โครงการจัดกีฬาต้านยาเสพติด  

รูปแบบที่สอง ร่วมตัดสินใจ พระสงฆ์เข้าไปมีส่วนร่วมใน 3 ขั้นตอน กล่าวคือ 1) การมี
ส่วนร่วมในขั้นต้น (Initial Decision) เป็นการค้นคว้าความต้องการที่แท้จริงของวิธีการที่จะเข้าไปมี
ส่วนร่วมของโครงการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติด ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 2 2) การมีส่วน
ร่วมขั้นเตรียมการ (Ongoing Decision) เป็นการหาโอกาสหรือช่องทางในการแก้ปัญหา รวมทั้ง
ล าดับความส าคัญของโครงการที่จะต้องด าเนินการและ 3) การมีส่วนร่วมในขั้นตัดสินใจปฏิบัติการ 
(Operation Decision) เป็นการหาบุคลากรเข้ามาปฏิบัติการ ได้แก่ อาสาสมัคร ขั้นระบุปัญหา 
ได้แก่  พระวินยาธิการขาดความรู้ในการแก้ปัญหายาเสพติด ขั้นหาสาเหตุ ได้แก่ ไม่มีหลักสูตรอบรม 
ไม่มีอ านาจหน้าที่ มีอคติ 4 ขั้นหาวิธีแก้ ได้แก่  จัดอบรมถวายความรู้ เพ่ิมอ านาจหน้าที่ให้ 
พระวินยาธิการ ขั้นปฏิบัติการ ได้แก่ หลักสูตรถวายความรู้พระวินยาธิการ เพ่ือเป็นผู้น าแนวทางวัด
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สีขาวสู่การปฏิบัติ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Koson Intrawong, 2007 ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง  
“การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสถาบัน
อาชีวศึกษา ภาคตะวันออก 3” ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการส่งเสริมพัฒนาและกระตุ้นเสริมแรง 
สร้างขวัญก าลังใจในการพัฒนาตนเองและบุคคลรอบข้าง เสริมสร้างการเรียนรู้เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด โดยได้รูปแบบมีชื่อว่า KINCO Reinforcement Model ซึ่งประกอบด้วย 
Knowledge Identification (KI) คือ การร่วมกันก าหนดเงื่อนไขการให้ความรู้การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด การจัดการความรู้ Knowledge Norm (KN) บรรทัดฐานโทษพิษภัย ให้ความรู้ กฎ 
กติกา ของโทษพิษภัยของยาเสพติด Knowledge Cognitive Learning (KC) การให้ความรู้ 
แนวคิดเชิงนามธรรม การเรียนรู้เชิงพุทธิปัญญา และ Knowledge Operant 

รูปแบบที่สาม ร่วมท า  พระสงฆ์เข้าไปมีส่วนร่วมใน 3 ขั้นตอน กล่าวคือ 1) การมีส่วน
ร่วมในการสละทรัพยากร (Resource Contribution) ได้แก่ การมีส่วนร่วมสละแรงกาย การสละ
เงิน การให้วัสดุอุปกรณ์และการให้ค าแนะน า ซึ่งทรัพยากรเหล่านี้จะให้ด้วยความเต็มใจ 2) การมี
ส่วนร่วมในการบริหาร และการประสานงาน (Administration and Co-Ordination) จะมีส่วนร่วม
โดยวิธีการรับสมัครบุคลากรหรือจิตอาสาเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการในการแก้ไขปัญหาการติดยา
เสพติด และ 3) การมีส่วนร่วมในการเข้าเป็นผู้ปฏิบัติในโครงการ (Programmer Enlistment 
Activities) เป็นการเข้ามีส่วนร่วมโดยการเข้าเป็นผู้ปฏิบัติในโครงการ ขั้นระบุปัญหา ได้แก่ ขาด
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่พระสงฆ์ พระสงฆ์มีเงินและเวลาว่างมาก ขั้นหาสาเหตุ ได้แก่ ไม่มี
หลักสูตรอบรมพระสงฆ์ที่บวชใหม่ ไม่มีกิจกรรมให้พระสงฆ์ท า ขั้นหาวิธีแก้ ได้แก่  จัดท าหลักสูตร
ส าหรับพระบวชใหม่ เพ่ิมกิจกรรมให้พระสงฆ์ท ามากขึ้น ขั้นปฏิบัติการ ได้แก่ หลักสูตรศาสนศึกษา 
ส าหรับผู้บวชระยะส้ัน กิจกรรมสวดมนต์ เจริญภาวนา สอดคล้องกับงานวิจัยของ Uthit Apskittit 
Suksang (2014) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด : กรณีศึกษา 
ศูนย์บ าบัดยาเสพติด วัดศรีทรงธรรม จังหวัดอุดรธานี” ผลการวิจัยพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ของศูนย์บ าบัดยาเสพติด วัดศรีทรงธรรม จังหวัดอุดรธานี ด้าน
การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติการ อยู่ในระดับมาก 

รูปแบบที่ สี่  ร่ วมติดตามพระสงฆ์ เข้ า ไปมี ส่ วนร่ วมใน 4 ขั้ นตอน กล่ าวคือ  
1) การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) เป็นการประเมินเกี่ยวกับ
นโยบาย เป้าหมาย สภาพเศรษฐกิจและสังคม ปัญหาและความต้องการของบุคคลและหน่วยงาน   
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 2) การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) เป็นการประเมินความ
พร้อมทั้งในเชิงคุณภาพและความพอเพียงของทรัพยากรก่อนเริ่มโครงการและ 3) การประเมิน
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กระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินขณะด าเนินงาน หรือประเมินความก้าวหน้า
ของโครงการสารสนเทศที่ได้น ามาใช้ในการตัดสินใจเพ่ือการปรับปรุงการด าเนินโครงการ    
4) การประเมินผลผลิตหรือผลงาน (Product Evaluation) เป็นการประเมินหลังจากการด าเนิน
โครงการสิ้นสุดแล้ว  ขั้นปฏิบัติการ ได้แก่ ก ากับ ติดตาม พฤติกรรมของพระสงฆ์อย่างต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Uthit Apskittit Suksang (2014) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด : กรณีศึกษา ศูนย์บ าบัดยาเสพติด วัดศรีทรงธรรม จังหวัด
อุดรธานี” ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด การมีส่วนร่วม
ด้านการประเมินผล การมีส่วนร่วมด้านการสนับสนุน การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติการ อยู่ในระดับ
มาก 

รูปแบบที่ห้า ร่วมรับผิดชอบ พระสงฆ์เข้าไปมีส่วนร่วมใน 3 ขั้นตอน กล่าวคือ 1) การมี
ส่วนร่วมรับผลประโยชน์ในด้านวัตถุ (Material Benefits) 2) การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ในด้าน
สังคม (Social Benefits) และ  3) การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ในด้านบุคคล (Personal 
Benefits) ขั้นระบุปัญหา ได้แก่ ขาดการแก้ไขปัญหาและเยียวยาพระสงฆ์ที่ติดยาเสพติด ขั้นหา
สาเหตุ ได้แก่ เจ้าอาวาสเกิดความกลัวและภัยที่จะเกิดกับพระสงฆ์กลุ่มดังกล่าว ขั้นหาวิธีแก้ ได้แก่  
ท าความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขั้นปฏิบัติการ ได้แก่ อบรม และดูแลพระสงฆ์ที่ติดยาอย่าง
ใกล้ชิด สอดคล้องกับงานวิจัยของ Tharathep charoen and colleagues (2011) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง “รูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม : 
กรณีศึกษาเทศบาลต าบลค าบง อ าเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์” ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาเกี่ยวกับ
การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ เทศบาลต าบลค าบง อ าเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่าใน
พ้ืนที่เทศบาลต าบลค าบงทั้ง 15 ชุมชน มีปัญหาผู้ค้ายาเสพติด ผู้เสพยาเสพติด และเป็นทั้งผู้ค้าและ
เสพยาเสพติดทุกชุมชน ส่วนผู้ผลิตไม่มีในพ้ืนที่ ผลการสร้างรูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดในพ้ืนที่เทศบาลต าบลค าบง อ าเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ จากการระดมสมองของกลุ่ม
แกนน าชุมชนทั้ง 15 ชุมชน ได้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด คือ โครงการจัดตั้ง
คณะกรรมการคุ้ม โครงการจัดตั้งเวรยาม โครงการตั้งกฎสังคม เป็นต้น 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1) มหาเถรสมาคมและส านักงานพระพุทธศาสนา ร่วมกับศูนย์อ านวยการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ น ารูปแบบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติด  
ยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 2 ทั้ง 5 รูปแบบ ไปก าหนดเป็นนโยบายให้คณะสงฆ์ปฏิบัติ 
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 2) มหาเถรสมาคมและส านักงานพระพุทธศาสนา ร่วมกับศูนย์อ านวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ มีการก ากับติดตามและประเมินผลการน ารูปแบบการมีส่วนร่วมของ
พระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 2 ทั้ง 5 รูปแบบ  
ไปปฏิบัติ 

6.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 1) ระดับให้ข้อมูลข่าวสาร คือ ศึกษาวิจัย หาสาเหตุ / ปัจจัยเงื่อนไขการแพร่ระบาด 

ยาเสพติดในพระ โดยพระเป็นผู้ด าเนินการ 
 2) ระดับหารือ คือ การผลักดันกฎระเบียบ / พัฒนาระบบ-กลไกการป้องกันและเฝ้า

ระวังปัญหายาเสพติดในหมู่สงฆ์ (อ านาจหน้าที่ของพระวินยาธิการ พันธะของพระสังฆาธิการ  
พระอุปัชฌาย์ ต่อผู้บวชใหม่ ฯลฯ) , รูปแบบวิธีการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในประชาชน  

6.3 ข้อเสนอเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
 1) ศึกษาเกี่ยวกับผลการน ารูปแบบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการ

ติดยาเสพติดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 2 ไปใช้ 
 2) ศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดในเขต

ปกครองคณะสงฆ์ภาค 2 ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
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รู ปแบบการพัฒนาชู มชนยั่งยู นของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบ รี 
A SUSTAINABLE COMMUNITY DEVELOPMENT MODEL OF SANGHA 

ADMINISTRATORS IN CHONBURI PROVINCE 
 

พระครูวิสิฐธรรมโสภณ (สง่า  ติกฺขวีโร)   พระปลัดระพิน  พุทฺธิสาโร สุริยา รักษาเมือง 
Phrakhruvisitdhammasophon (Sanga  Tikkhav r ,), Phrapalad Raphin  Boddhis r  

Suriya  Raksamuang 
 

บทคัดย่อ 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์  1) เ พ่ือศึกษาสภาพการพัฒนาชุมชนด้านศาสนา

ศิลปวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ในจังหวัดชลบุรี  
2) เพ่ือศึกษาการพัฒนาชุมชนยั ่งย ืนของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี และ 3) เพ่ือน าเสนอ
รูปแบบการพัฒนาชุมชนยั่งย ืนของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี โดยการศึกษารูปแบบการพัฒนา
ช ุมชนยั่งย ืนของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี 

ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่มีโครงสร้าง 
โดยวิธีการสัมภาษณ์ตัวต่อตัวกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 25 รูป/คน โดยหลักเกณฑ์การเลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือเป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) และการ
สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ที่จ านวน 12 รูป/คน ครอบคลุมประเด็นส าคัญ
เกี่ยวกับรูปแบบชุมชนวิถีพุทธที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น วิเคราะห์ข้อมูลโดยการพรรณนาความ  

ผลการวิจัย พบว่า  
1. การพัฒนาชุมชนด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม มีวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีเก่าแก่ มี

การสืบสานต่อทางศิลปวัฒนธรรม ในการพัฒนาการท่องเที่ยว ด้านสังคม ให้บริการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานอย่างท่ัวถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ ขยายและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้สู่ชุมชนและท้องถิ่น 
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Mahachulalongkornrajavidyalaya University. 

 Department of Political Science, Faculty of Social Sciences, Mahachulalongkorn-
rajavidyalaya University   
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โดยการพัฒนาการสร้างหลักประกันสังคมเพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้านเศรษฐกิจ 
ยกระดับฝีมือแรงงาน สร้างรากฐานอาชีพ ลดรายจ่ายและกระจายรายได้ความมั่นคงมีอยู่มีกิน  

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค  เพ่ือรองรับระบบเศรษฐกิจของจังหวัด และด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม มีการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พัฒนาเทคโนโลยีที่สะอาด ปลอดภัย ปลอดมลภาวะ เพ่ือการมีสภาพแวดล้อมที่ดี สร้างการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการก าจัดขยะมูลฝอย และการจัดระบบบ าบัดน้ าเสียในชุมชน การคุ้มครอง
สภาพแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาจังหวัดชลบุรี 

2. การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านศาสนาศิลปะวัฒนะธรรมและวิถีชีวิตชุมชนที่ยั่งยืน จะต้องมี
การสืบสานจัดเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ตั้งแต่ระบบในโรงเรียน นอกโรงเรียนมีการรณรงค์สร้าง
จิตส านึกการมีส่วนร่วม การพัฒนาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนที่ยั่งยืนสร้างฐาน
การเรียนรู้ และเข้าถึงการเรียนรู้ให้ได้ทั้งในระดับตนเองและสังคม ท าแผนการฟ้ืนฟูวัฒนธรรมชุมชน 
ด้านสังคมยั่งยืนโดยการน าหลักศีลมาบูรณาการให้สังคมปลอดภัย ปลอดอบายมุข คนในชุมชนคิดดี 
ท าดี มีวินัย มีการปกครองกันโดยการมีศีล ในการอยู่ร่วมกัน ด้านเศรษฐกิจ โดยการน าหลักหัวใจ
เศรษฐีมาบูรณาการให้เกิดความยั่งยืน ตอบสนองความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานของประชาชน หรือการลด
ปัญหาความยากจน  

3. การพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืนเป็นการพัฒนาเพื่อเปลี่ยนแปลงชุมชนทั้งทางวัตถุและ
จิตใจแบบองค์รวมเพื่อการพัฒนาท้องถ ิ่นของตนเองและตรงกับความต้องการกับสภาพความ
เป็นอยู่ของตนให้ดีกว่าเดิมโดยของพระสังฆาธิการ ด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม พระสังฆาธิ
การ เป็นสัญลักษณ์และตัวแทนของการอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะและวัฒนาธรรมของท้องถิ่นให้ยั่งยืน 
โดยที่วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นได้รับการสืบสานต่อ ด้านสังคม พระสังฆาธิการต้องเป็น
แบบอย่างที่ดีของการด าเนินชีวิต การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สังคมต้นแบบของสังคมชาวบ้านที่ดีให้ได้ 
มีการจัดระเบียบสังคมสงฆ์ให้ดีเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติ สอนให้ประชาชน รู้จักมอง รู้จักคิด มี
หลักการคิด มีวิธีคิดที่จะเข้าถึงความจริง และได้คุณประโยชน์มีโยนิโสมนสิการ มองเป็น คิดเป็น 
รู้จักวิเคราะห์ แยกแยะเป็น ด้านเศรษฐกิจ ต้องปลุกจิตส านึกของคนในสังคมให้เห็นประโยชน์ของ
ความขยัน รู้จักอดออม ซึ่งเป็นรากฐานของอนาคต ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม การ
อนุรักษ์ คือการใช้ธรรมะเป็นเครื่องมืออนุรักษ์ธรรมชาติ มุ่งใช้ธรรมะสอนให้ชาวบ้านเรียนรู้และ
เคารพธรรมชาติ โดยการให้ความรู้และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และใช้
ธรรมชาติเป็นเครื่องมือเข้าถึงธรรมะ 
ค าส าคัญู:ูรูปแบบ, การพัฒนา, ชุมชนยั่งยืน 
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ABSTRACT 
The objectives of this research were: 1) to study the status of 

sustainable community development of Sangha administrators in Chonburi 
Province, 2) to study the sustainable community development model of Sangha 
administrators in Chonburi Province, and 3) to study the sustainable community 
development model of Sangha administrators in Chonburi Province. This research is 
a qualitative research used in-depth interviews of 25 key informants and focus 
group discussion 12 experts by selective selection 
  The Findings of the research are as follows:  

1. The opinions to status of sustainable community development model  
of Sangha administrators in Chonburi Province in overall were at the good level but 
when consider each aspect , it was found that the religious important days, ancient 
religious preservation and old buildings of community and cultural document 
preservation respectively such as materials donation, equipment, sermon for 
creating the career and new project for career respectively below. 

2.  A sustainable  community  development model of Sangha 
administrators in Chonburi Province. Have to do the process of the learning system 
of the school and participation on religious arts and culture: The people who were 
respondents of such as good environment, environmental consciousness, cultural 
preservation center respectively 

3.  A sustainable community development model of Sangha 
administrators in Chonburi Province by good moral and good law, for changing of 
the spiritual and material such as good environment, environmental consciousness, 
cultural preservation center respectively by the Sangha administrator as below:  
1) religious arts and culture: The people who were respondents in details found 
that the sustainable community development model of sangha administrators in 
Chonburi Province were at the good level such as organize the activities the 
religious important days, ancient religious preservation and old buildings of 
community and cultural document preservation respectively, 2) economy: The 
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people who were respondents in details found that the Roles of the religious 
important days, ancient religious preservation and old buildings of community and 
cultural document preservation respectively Province were at the good level such 
as materials donation, equipment, sermon  for creating the career and new project 
for career respectively,  3) society: The people who were respondents in details 
found that the status of sustainable community development model of Sangha 
administrators in Chonburi Province were at the good level such as label for public 
relations, convenience for activities, and library respectively, and 4) national 
resource and environment: The people who were respondents in each topic was 
found that the status of sustainable community development model of Sangha 
administrators in Chonburi Province were at the good level such as good 
environment, environmental consciousness, cultural preservation center 
respectively. Suggestions: monks should have the Dhamma training center for the 
people continuously within the temple and help the people by donating the 
necessary thins during natural disastrous events and participate with the 
government agencies for Buddhist propagation of the natural Dhamma. 
Keywords: Sustainable Community Development, Model. 
 
1.ูบทน า 

นับตั้งแต่ประเทศไทยได้รับอารยธรรมตะวันตก ชาวไทยได้พัฒนาประเทศไปสู่สังคมที่
เจริญขึ้นกว่าเดิมมีความทันสมัยทั้งในด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม แต่การพัฒนา
ดังกล่าวยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร ทั้งนี้ เพราะผลพวงของการพัฒนาก่อให้เกิดสภาพที่
ชาวบ้านต้องเปล่ียนแปลงระบบการผลิตแบบเลี้ยงตัว (Self-Sufficient Economy) ให้กลายเป็น
ระบบการผลิตแบบเลี้ยงตลาด (Market Economy) เปลี่ยนแบบแผนการผลิตเดิมชนิดพ่ึงตนเอง 
(Self-Reliance) ให้กลายเป็นชนิดพ่ึงคนอ่ืน หรือพ่ึงพาระบบภายนอกเปลี่ยนวิถีชีวิตเดิมของ
เกษตรกรจากการเป็น “ผู้รู้ทาง” ในการตัดสินใจเกี่ยวกับผลผลิตและการด าเนินชีวิต ให้กลายเป็น 
“ผู้หลงทาง” (Pramaha Boonlert Chuaythanee, 2003) อีกทั้งการพัฒนาที่ผ่านมาละเลย 
การพัฒนาคน ทั้งๆ ที่การพัฒนาประเทศจะด าเนินไปได้ด้วยดีทั้งปริมาณและคุณภาพเพียงใดนั้น 
ย่อมจะข้ึนอยู่กับลักษณะต่างๆ ของประชากรในประเทศนั้นๆ (Thitiwut Manmee,2016) 
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ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคคลให้มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาสังคม
ด้านอื่นๆ ด้วย ดังจะเห็นได้จากแนวคิดการพัฒนาแบบสรรโวทัยที่เน้นการพัฒนาคน ก่อนการพัฒนา
ด้านอ่ืนๆ ด้วย กล่าวคือเป็นการพัฒนา 4 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนาปัจเจกชน (ปุรุโษทัย)  
2) การพัฒนาชุมชนระดับหมู่บ้าน (คาโมทัย) 3) การพัฒนาชุมชนระดับประเทศ (เทโศทัย)  
และ  4) การพัฒนาชุมชนระดับโลก (วิเทโศทัย) “พระพุทธศาสนา” ถือได้ว่าเป็นปัจจัยหลักในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย รวมทั้งมีส่วนส าคัญที่ช่วยให้สังคมเกิดความสงบสุข ความมั่นคงแก่
ประเทศชาติอย่างยั่งยืน โดยมี “พระสงฆ์” เป็นกลจักรส าคัญในการเผยแผ่และถ่ายทอดหลักธรรม
ค าสอนทางพระพุทธศาสนาไปสู่ประชาชนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม ในชุมชนแต่ละชุมชนจะมีวัดเป็น
ศูนย์กลาง ความสัมพันธ์ระหว่างวัด พระสงฆ์และประชาชนเป็นไปอย่างใกล้ชิด (Surapon 
Suyaprom, 2015) 

พระสงฆ์มีบทบาทเป็นอย่างมากส าหรับชุมชนชนบท และหากรู้จักด าเนินการให้ดี 
พระสงฆ์นั่นเองจะเป็นผู้ที่สามารถน าชนบทไปสู่ความเจริญได้ โดยวิถีทางที่เหมาะสม  และมี
หลักเกณฑ์ เพราะความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์กับชาวบ้านยังอยู่ในสภาพที่ดี และความสัมพันธ์
แบบนี้มีลักษณะพิเศษจ าเพาะคือ พระสงฆ์เป็นผู้เข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริง ชาวบ้านให้ความ
เคารพ นับถือและเชื่อฟังพระ โดยความเคารพนับถือและเชื่อฟังนี้เกิดจากความเลื่อมใสศรัทธาไม่ได้
เกิดจากการเกรงกลัวอ านาจ การกระท าจึงเป็นไปด้วยความเต็มใจและเต็มก าลัง ได้ผลส าเร็จของงาน
พร้อมทั้งผลทางจิตใจของผู้ท างานด้วย (Phraratworamuni (P. A. Payutto), 1984) 
 
2. วัตถ ประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาสภาพการพัฒนาชุมชนด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ  
และทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ในจังหวัดชลบุรี  
 2.2 เพ่ือศึกษาการพัฒนาชุมชนยั่งย ืนของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี  
 2.3 เพ่ือน าเสนอรูปแบบการพัฒนาชุมชนยั่งย ืนของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี  
 
3.ูวิธีด าเนินการวิจัย 

3.1 รูปแบบการวิจัย เรื่องร ูปแบบการพัฒนาช ุมชนยั่งย ืนของพระสังฆาธิการใน
จังหวัดชลบุรี  นี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จากการสัมภาษณ์เชิงลึก  
(In-depth Interview) จ านวน 25 รูป/คน และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) จ านวน 12 รูป/คน 
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3.2 ผู้ให้ข้อมูลหลักประกอบไปด้วย ผู้ให้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก จ านวน 25 รูป/คน 
3.3 การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) โดยผู้ร่วมสนทนาได้แก่

ผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์การพัฒนาช ุมชนยั่งย ืน จ านวน 12 รูป/คน 
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่แบบสัมภาษณ์ 

และการสนทนากลุ่มเฉพาะ  
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์  1) ขอหนังสือจากผู้อ านวยการหลักสูตร

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ถึงผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการให้สัมภาษณ์ จ านวน 25 
 รูป/คน   2) ท าการนัดวัน เวลา และสถานที่กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) เพ่ือสัมภาษณ์
ตามท่ีก าหนดไว้  3) ด าเนินการสัมภาษณ์ตามวัน เวลาและสถานที่ที่ก าหนดนัดไว้ โดยขออนุญาตใช้
วิธีการจดบันทึก และการบันทึกเสียงประกอบการสัมภาษณ์  4) น าข้อมูลดิบที่ได้มารวบรวมเพ่ือ
วิเคราะห์โดยวิธีการที่เหมาะสมและน าเสนอต่อไป 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์โดย
วิธีการดังนี้   1) น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาถอดเสียงและบันทึกเป็นข้อความ  2) น าข้อความ
จากการสัมภาษณ์และการจดบันทึกมาจ าแนกเป็นประเด็นและเรียบเรียงเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับวัตถุประสงค์การวิจัย  3) วิเคราะห์ค าให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท (Context) 
4) สังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยและน าเสนอต่อไป 
 

4. สร ปผลการวิจัย 
4.1 ผลการศึกษาการพัฒนาชุมชนด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และ

ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ในจังหวัดชลบุรี จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า การพัฒนา
ชุมชนด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม มีวิถีชีวิต วัฒนธรรม  ประเพณีเก่าแก่ มีการสืบสานต่อทาง
ศิลปวัฒนธรรม ในการพัฒนาการท่องเที่ยว ด้านสังคม ให้บริการการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึงเท่า
เทียมและมีคุณภาพ ขยายและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้สู่ชุมชนและท้องถิ่น  โดยการพัฒนาการ
สร้างหลักประกันสังคมเพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้านเศรษฐกิจ ยกระดับฝีมือแรงงาน 
สร้างรากฐานอาชีพ ลดรายจ่ายและกระจายรายได้ ความมั่นคงมีอยู่มีกิน  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และสาธารณูปโภค เพ่ือรองรับระบบเศรษฐกิจของจังหวัด และด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อม มีการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาเทคโนโลยีที่สะอาด 
ปลอดภัย ปลอดมลภาวะ เพ่ือการมีสภาพแวดล้อมที่ดี สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ



  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์    21  

ก าจัดขยะมูลฝอย และการจัดระบบบ าบัดน้ าเสียในชุมชน  การคุ้มครองสภาพแวดล้อมควบคู่ไปกับ
การพัฒนาจังหวัดชลบุรี  

4.2 ผลการศึกษาการพัฒนาชุมชนยั ่งย  ืนของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี  
กระบวนการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนวิถีพุทธโดยพระสังฆาธิการในจังหวัดกาญจนบุรี  
โดยการจัดกิจกรรม ให้บริการความรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ และสร้างเครือข่าย ในการ
เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมพัฒนาสังคมส่งเสริมการรักษาศีล เช่น ด้านวัฒนธรรม ส่งเสริมให้มี
การจัดกิจกรรมนุ่งแบบไทย หิ้วปิ่นโต ไปวัดในวันพระ ด้านสิ่งแวดล้อม ร่มรื่นสัปปายะ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข สนับสนุนให้ชาวบ้านมีสุขภาพแข็งแรง กินเป็นอยู่เป็น ด้านเศรษฐกิจ 
ส่งเสริมกิจกรรมการปลูกผักและผลไม้ แบ่งเขตพ้ืนที่ในวัดเป็นพ้ืนที่พุทธาวาสและสังฆาวาสให้
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ 

4.3 ผลการน าเสนอรูปแบบการพัฒนาชุมชนยั่งย ืนของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี
จาการศึกษาข้อมูลสภาพทั่วไปของการพัฒนาชุมชนยั่งย ืนของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี ทั้ง 4 
ด้าน ได้แก่ ด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืน จึงเป็นการพ่ึงตนเองได้ เป็นการพัฒนาเพื่อเปลี่ยนแปลงชุมชน
ทั้งทางวัตถุและจิตใจแบบองค์รวมเพื่อการพัฒนาท้องถ ิ่นของตนเองและตรงกับความต้องการกับ
สภาพความเป็นอยู่ของตนให้ดีกว่าเดิม โดยพระสังฆาธิการ ดังนี้ 

ด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม พระสังฆาธิการเป็นสัญลักษณ์และตัวแทนของการ
อนุรักษ์ประเพณี ศิลปะและวัฒนาธรรมของท้องถิ่นให้ยั่งยืน โดยที่วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น
ได้รับการสืบสานต่อ 

ด้านสังคม  พระสังฆาธิการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของการด าเนินชีวิต การช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน สังคมต้นแบบของสังคมชาวบ้านที่ดีให้ได้ มีการจัดระเบียบสังคมสงฆ์ให้ดีเป็นผู้ที่ประพฤติ
ปฏิบัติ สอนให้ประชาชน รู้จักมอง รู้จักคิด มีหลักการคิด มีวิธีคิดที่จะเข้าถึงความจริง และได้
คุณประโยชน์ มีโยนิโสมนสิการ มองเป็น คิดเป็น รู้จักวิเคราะห์ แยกแยะเป็น 

ด้านเศรษฐกิจ พระสังฆาธิการปลุกจิตส านึกของคนในสังคมให้เห็นประโยชน์ของความ
ขยัน รู้จักอดออม ซึ่งเป็นรากฐานของอนาคต ผลประโยชน์ที่ได้จากการประกอบอาชีพที่สุจริตใน
การเทศนาตามงานต่างๆ มุ่งเน้นให้พ่ึงตนเองในการท ามาหาเลี้ยงชีพในการสร้างฐานะและการเก็บ
รักษาทรัพย์ที่หามาได้เพ่ือจับจ่ายใช้สอยในยามจ าเป็นนอกจากเป็นที่พ่ึงแห่งตนแล้ว จะต้องเป็นที่พ่ึง
ของบุคคลอ่ืนและการพ่ึงตนเองในลักษณะ “เศรษฐกิจพอเพียง” ความขยันที่ต้องฝึกฝนเอาไว้ให้เคย
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ชินเป็นนิสัย เช่น นักเรียนก็ต้องขยันท าหน้าที่เป็นรากฐานที่ส าคัญของการท าให้ก้าวไปสู่อาชีพการ
งานที่ดีในอนาคต 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม พัฒนาให้ยั่งยืนโดยการใช้ธรรมะเป็น
เครื่องมืออนุรักษธ์รรมชาติ มุ่งใช้ธรรมะสอนให้ชาวบ้านเรียนรู้และเคารพธรรมชาติ สร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และใช้ธรรมชาติเป็นเครื่องมือเข้าถึงธรรมะ ใช้บทบาทพระสงฆ์และ
วัดดึงคนให้มีศรัทธาในพระรัตนตรัย ให้เข้าถึงวัดสร้างวัดให้มีความร่มรื่นด้วยธรรมชาติ ให้วัดเป็นที่
พ่ึงทางใจ เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุล มี
ความสุขตามอัตภาพจนถึงรุ่นลูกหลาน แนวคิดในการอนุรักษ์โดยใช้ธรรมะเป็นเครื่องมืออนุรักษ์
ธรรมชาติ และใช้ธรรมชาติเป็นเครื่องมือเข้าถึงธรรมะ ให้ทรัพยากรธรรมชาติของวัด ปุาของชุมชน 
ได้เป็นเป็นที่พักผ่อน ให้คนลืมความทุกข์ ความวุ่นวาย ความอึดอัดใจ จะโล่ง คลายเครียด 
 

5.ูอภิปรายผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “ร ูปแบบการพัฒนาช ุมชนยั่งย ืนของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี”  

การพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืนเป็นการพัฒนาเพ่ือเปลี่ยนแปลงชุมชนทั้งทางวัตถุและจิตใจแบบองค์รวม 
โดยพระสังฆาธิการใช้วิธ ีการกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมของช ุมชนเองการ
พัฒนาในระดับท้องถิ ่น และสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางในการพัฒนาระดับประเทศ  
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน ดังนี้ 

ด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม อภิปรายผลการวิจัยได้ว่า การพัฒนาขุมชนอย่าง
ยั่งยืน โดยการสืบสานต่อประเพณีในท้องถิ่น และประเพณีวัฒนธรรมเหล่านั้นมีการบรรจุไว้ใน
การศึกษาทั้งนอกระบบและในระบบ  ศิลปะและวัฒนาธรรมของท้องถิ่น เป็นตัวแทนในการสืบทอด
พระพุทธศาสนา และในการประสานคนหมู่มากให้อยู่ร่วม กันอย่างมีความสุข ช่วยขจัดความขัดแย้ง
ที่เกิดขึ้นท าให้คนอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ตั้งแต่ระดับครอบครัวจนถึงระดับสังคม  ก่อให้เกิดความ
ผาสุกใน บ้านเมือง และประเทศชาตินั่นเอง เป็นที่ยึดเหนี่ยวน้ าใจ ผูกไมตรี เอ้ือเฟ้ือ เกื้อกูล หรือ
เป็นหลักในการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน ในการให้ การเสียสละ หรือการเอ้ือเฟ้ือแบ่งปัน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Phrakhrusangrakbunsome  Kittiwanno (2016)  ได้วิจัยเรื่อง “การ
ประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดแพร่” ผลการวิจัยพบว่า 
การส่งเสริมอาชีพและการจัดสวัสดิการสังคม ส่วนกระบวนการบริหารมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้
มีที่อยู่อาศัย ที่ท ากิน การศึกษา ระบบสาธารณสุขและบริการที่หลากหลายจากหน่วยงานของรัฐ  

ด้านสังคม อภิปรายผลการวิจัยได้ว่า ชุมชนจะยั่งยืนถ้าสังคมเข้มแข็ง พระสังฆาธิการ
ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของการด าเนินชีวิต การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สังคมสงฆ์ต้องเป็นสังคม
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ล าลอง สังคมแบบอย่างหรือสังคมต้นแบบของสังคมชาวบ้านที่ดีให้ได้ สังคมสงฆ์ต้องเป็นระเบียบ 
สอนให้ประชาชน รู้จักมอง รู้จักคิด มีหลักการคิด มีวิธีคิดที่จะเข้าถึงความจริง และได้คุณประโยชน์  
มีโยนิโสมนสิการ มองเป็น คิดเป็น รู้จักวิเคราะห์ แยกแยะ สืบสาวหาเหตุปัจจัยของสิ่งเกิดขึ้น  
ด ารงตั้งอยู่และแปรเปลี่ยนสภาวะไป สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อ่ืน มีระเบียบ วินัยและรับผิดชอบต่อ
หน้าที่  และจัดระเบียบวินัยในชุมชน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Phrapalatwaranyu  
Akkhawachiro (2514) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาการบริหารจัดการวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนในยุค
โลกาภิวัฒน์” พบว่า ความเป็นไปได้ในการพัฒนาการบริหารจัดการวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนในยุค
โลกาภิวัตน์ ต้องอาศัยองค์ประกอบ ด้านกฎหมาย ด้านเศรษฐกิจ ด้านบุคลากร ด้านเทคนิค ด้าน
สังคม และด้านประชากรชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา 

ด้านเศรษฐกิจ อภิปรายการวิจัยได้ว่า ชุมชนจะยั่งยืนถ้าจิตส านึกของคนในสังคมเห็น
ประโยชน์ของความขยัน รู้จักอดออม ซึ่งเป็นรากฐานของอนาคต ที่จะได้รับจากการประกอบอาชีพ
ที่สุจริต ถูกต้องทั้งทางกฎหมายและศีลธรรม ผลประโยชน์ที่ได้จากการประกอบอาชีพที่สุจริตในการ
เทศนาตามงานต่างๆ มุ่งเน้นให้พ่ึงตนเองในการท ามาหาเลี้ยงชีพในการสร้างฐานะและการเก็บรักษา
ทรัพย์ที่หามาได้เพ่ือจับจ่ายใช้สอยในยามจ าเป็นนอกจากเป็นที่พ่ึงแห่งตนแล้ว  จะต้องเป็นที่พ่ึงของ
บุคคลอ่ืนและการพ่ึงตนเองในลักษณะ “เศรษฐกิจพอเพียง” ความขยันที่ต้องฝึกฝนเอาไว้ให้เคยชิน
เป็นนิสัย เช่น นักเรียนก็ต้องขยันท าหน้าที่เป็นรากฐานที่ส าคัญของการท าให้ก้าวไปสู่อาชีพการงาน
ที่ดีในอนาคต การลดรายจ่ายและกระจายรายได้ให้ทั่วถึงทุกชุมชน เพ่ือเสริมสร้างรายได้ความมั่นคง
มีอยู่มีกิน พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค  เพ่ือรองรับระบบเศรษฐกิจของจังหวัด  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Theerachai Chutimant (2016) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการ
ชุมชนตามแนววิถีพุทธที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ผลการวิจัย
พบว่า การบูรณาการจัดการชุมชนกับหลักพุทธธรรมในท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้ ด้านเศรษฐกิจ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดโอกาสและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย
พัฒนาท้องถิ่น และก าหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม อภิปรายได้ว่า ชุมชนจะยั่งยืนโดยการใช้
ธรรมะเป็นเครื่องมืออนุรักษ์ธรรมชาติ มุ่งใช้ธรรมะสอนให้ชาวบ้านเรียนรู้และเคารพธรรมชาติ  
โดยการให้ความรู้และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และใช้ ธรรมชาติเป็น
เครื่องมือเข้าถึงธรรมะ ใช้บทบาทพระสงฆ์และวัดดึงคนให้มีศรัทธาในพระรัตนตรัย ให้เข้าถึงวัดสร้าง
วัดให้มีความร่มรื่นด้วยธรรมชาติ ชาวบ้านให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่าง และใช้ธรรมชาติเป็ น
เครื่องมือเข้าถึงธรรมะ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Theerachai Chutimant (2016) ได้วิจัยเรื่อง 
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“รูปแบบการจัดการชุมชนตามแนววิถีพุทธที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น”ผลการวิจัยพบว่า การบูรณาการจัดการชุมชนกับหลักพุทธธรรมในท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยชุมชนช่วยกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ สิ่งแวดล้อม ปุา เขา ต้นไม้ ต้นน้ าล าธาร 
 

6.ูข้อเสนอแนะ 
 6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1) ด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม พระสังฆาธิการส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณี 
ศิลปะและวัฒนาธรรมของท้องถิ่นให้ยั่งยืน  
  2) ด้านสังคม  พระสังฆาธิการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของการด าเนินชีวิต การช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน สังคมต้นแบบของสังคมชาวบ้านที่ดีให้ได้ มีการจัดระเบียบสังคมสงฆ์ให้ดีเป็นผู้ที่ประพฤติ
ปฏิบัติ สอนให้ประชาชน รู้จักมอง รู้จักคิด มีหลักการคิด มีวิธีคิดที่จะเข้าถึงความจริง  และได้
คุณประโยชน์ มีโยนิโสมนสิการ มองเป็น คิดเป็น รู้จักวิเคราะห์ แยกแยะเป็น 
  3) ด้านเศรษฐกิจ พระสังฆาธิการ ปลุกจิตส านึกของคนในสังคมให้เห็นประโยชน์ของ
ความขยัน รู้จักอดออม ซึ่งเป็นรากฐานของอนาคต 
  4) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม การให้ความรู้และสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และใช้ธรรมชาติเป็นเครื่องมือเข้าถึงธรรมะ 
 6.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
  1) ด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม จัดหลักสูตรวิถีชีวิตชุมชน เข้าสู่กระบวนการ
เรียนรู้ตั้งแต่ระบบในโรงเรียน นอกโรงเรียน มีการรณรงค์สร้างจิตส านึกการพัฒนาศาสนาศิลปะและ
วัฒนธรรม ท าให้ชุมชนเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เข้ามามีส่วนร่วม  
  2) ด้านสังคม จัดท าหลักสูตรการพัฒนาชุมชนยั่งยืนของพระสังฆาธิการ โดยการบูรณา
การหลักศีลควบคุมพฤติกรรมคนในชุมชน ให้สังคมปลอดภัย ปลอดอบายมุข คนในชุมชนคิดดี  
ท าดี มีวินัย ตั้งอยู่ในความดีงาม การรักษาระเบียบวินัย มีมารยาทที่ด ีคิดดี ท าดี พูดดี 
  3) ด้านเศรษฐกิจ สร้างความยั่งยืนด้วยการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจต่างๆ  
เช่น สร้างอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ ภายในวัด 
  4) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม สร้างความยั่งยืนด้วยการให้ความรู้และ
สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และใช้ธรรมชาติเป็นเครื่องมือเข้าถึงธรรมะ 
 6.3 ข้อเสนอเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
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  1) ควรวิจัยเกี่ยวกับ “รูปแบบการน านโยบายไปสู่การพัฒนาชุมชนยั่งยืนที่สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” 
  2) ควรวิจัยเกี่ยวกับ “การพัฒนาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนที่ยั่งยืน
จะต้องจัดเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ตั้งแต่ระบบในโรงเรียน นอกโรงเรียน” 
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การพัฒนาการบริหารจัดการที่เหมาะสมในการปกครองคณะสงฆ์ 
ของพระสังฆาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี 

SUITABLE ADMINISTRATION DEVELOPMENT FOR SANGHA 
ADMINISTRATION OF ADMINISTRATIVE MONKS 

IN SUPHANBURI PROVINCE 
 

พระครูพิมลสุวรรณเขต (สนิท  สุวณฺโณ) พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร  พิเชฐ ทั่งโต 
Phrakhruphimonsuwannaket (Sanit  SuwSanit  Suw n ),  

Phra Palat Raphin Buddhis r , Phichet Thangto  
 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีว ัตถ ุประสงค์ 3 ประการ ค ือ 1) เ พื ่อศ ึกษาสภาพทั ่ว ไปเกี ่ยวก ับ 
การพัฒนาการบริหารจัดการที่เหมาะสมในการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการจังหวัด
สุพรรณบุรี 2) เพ่ือศึกษาหลักการ และวิธีการบริหารจัดการที่เหมาะสมในการปกครองคณะสงฆ์
ของพระสังฆาธิการ จังหวัดสุพรรณบุรี และ 3)เพื ่อน าเสนอการพัฒนาการบริหารจัดการ 
ที่เหมาะสมในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี  
 การวิจ ัยใช ้แบบผสานวิธ ี ระหว่างการว ิจ ัยเช ิงค ุณภาพ  และการวิจ ัยเช ิงปริมาณ 
การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 18 รูป/คน เลือกแบบเจาะจงจาก
ผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่มีโครงสร้าง ด้วยการสัมภาษณ์
แบบตัวต่อตัว และการสนทนากลุ่มเฉพาะจ านวน 11 รูป/คนวิเคราะห์ข้อมูลจากทั้งสองขั้นตอน  
โดยการพรรณนาความ การวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 290 รูป สุ่มตัวอย่างแบบ
ง่าย จากประชากร 1,050 รูป โดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) เครื่องมือเก็บข้อมูล 
ได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.955 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา 

                                                           
  Doctor of Philosophy Program in Buddhist Management, Faculty of Social Sciences, 

Mahachulalongkornrajavidyalaya University. 
  Department of Political Science, Faculty of Social Sciences, Mahachulalongkorn-

rajavidyalaya University 
  Department of Political Science, Faculty of Social Sciences, Mahachulalongkorn-
rajavidyalaya University 



  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์    27  

ได้แก่ คาความถี ่ค่าร้อยละ คาเฉลี่ย และคาเบีย่งเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบว่า 
  1. สภาพทั่วไปของการพัฒนาการบริหารจัดการที่เหมาะสมในการปกครองคณะสงฆ์
จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า 1) ด้านด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัยพระภิกษุ
สามเณรตั้งอยู่ในพระธรรมวินัยและเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาเป็นอย่างดี  มีการก าหนดนโยบายในการ
ปกครอง คณะสงฆ์ที่ชัดเจน 2) ด้านส่งเสริมกิจการงานคณะสงฆ์ พบว่า ผู้บังคับบัญชา มีการส่งเสริม
ให้พระภิกษุสามเณร ได้สวดมนต์ เช้า -เย็น ตลอดทั้งปี  และส่งเสริมการศึกษา หลักสูตร
ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) แก่พระภิกษุเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการวางนโยบาย และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 3) ด้านระงับอธิกรณ์ พบว่า 
ผู้บังคับบัญชา มีอ านาจในการระงับการปฏิบัติหน้าที่ของพระสังฆาธิการ ในเมื่อล่วงละเมิดพระธรรม
วินัย มีการเดินเรี่ยไรเงิน ไม่อยู่ในกฎระเบียบของผู้บังคับบัญชา 4) ด้านการแก้ไขข้อขัดข้องของเจ้า
คณะปกครองให้เป็นไป โดยชอบ พบว่า มีการออกค าสั่งให้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย 
และมีนโยบายให้เจ้าคณะผู้ปกครองก ากับสอดส่องดูแลความเรียบร้อยของพระภิกษุสามเณรอย่าง
สม่ าเสมอ 5) ด้านการก ากับบังคับบัญชาเจ้าคณะ และพระสังฆาธิการ พบว่า มีการออกกฎ ระเบียบ 
ค าสั่ ง  เ พ่ือให้พระสั งฆาธิการ ได้ปฏิบั ติหน้ าที่ ตามพันธกิจที่ ผู้ บั งคั บบัญชามอบหมาย  
ไม่ให้เกิดการทุจริตในหน้าที ่ 
 2. การบริหารจัดการที่เหมาะสมในการปกครองคณะสงฆจังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า       
1) การวางแผน ใช้หลักธรรมด้านฉันทะ พระสังฆาธิการมีความเต็มใจที่ได้ปฏิบัติตามค าสั่งของ
ผู้บังคับบัญชาเหนือตน มีการวางแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ในการปฏิบัติงานการ
ปกครองคณะสงฆ์ และคณะสงฆ์จึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
จังหวัดสุพรรณบุรี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดทิศทางการบริหารกิจการ
พระพุทธศาสนาตามพันธกิจ 6 ด้าน ของคณะสงฆ์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสภาพการณ์ใน
ปัจจุบัน และการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติโดยถ่ายทอดลงไประดับอ าเภอ ระดับต าบล และระดับ
วัดจ านวน 13 โครงการ เป็นนโยบายของเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นการมอบนโยบายให้พระ
สังฆาธิการระดับผู้บริหารทุกระดับชั้นน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 2) การจัดองค์การ ใช้
หลักธรรมด้านวิริยะ ผู้บังคับบัญชา มีความเพียรพยายามที่จะส่งเสริมให้พระภิกษุได้ศึกษาพระปริยัติ
ธรรมแผนกธรรม-บาลี และมีอ านาจในการเสนอขอแต่งตั้งพระภิกษุให้ด ารงต าแหน่งพระสังฆาธิการ
ได้ เ พ่ือให้ช่วยปกครองดูแลพระภิกษุสามเณรภายในวัด หรือภายในเขตปกครองของตน  
3) การสั่งการ  ใช้หลักธรรมด้านจิตตะ ผู้บังคับบัญชา มีความเอาใจใส่ ไม่วางธุระ มีอ านาจในการ
ระงับการปฏิบัติหน้าที่ของพระสังฆาธิการ และมีบทลงโทษอย่างชัดเจน ในเมื่อล่วงละเมิดพระธรรม
วินัย เพ่ือป้องกันความเสียหายของหมู่คณะสงฆ์ 4) การประสานงาน ใช้หลักธรรมด้านวิมังสา 
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ผู้บังคับบัญชา มีการพิจารณาใคร่ครวญ ด้วยความรอบคอบ ในการติดต่อสื่อสารร่วมสมัย กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา และวางแผนงานการปฏิบัติงานกันอย่างเป็นระบบ และมีกรอบในการปฏิบัติหน้าที่
อย่างชัดเจน 5) การก ากับบังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชามีการสอดส่องดูแลพระภิกษุสามเณรภายในวัด 
และภายในเขตปกครองของตน ให้อยู่ในกฎ ระเบียบ ของมหาเถรสมาคม และของคณะสงฆ์จังหวัด
สุพรรณบุรี 
 3. การพัฒนาการบริหารจัดการที่เหมาะสมในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี
โดยภาพรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
(  = 4.23) และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันมาก (S.D.=0.372)  เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า 
ทั้ง 5 ด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยเรียงจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการควบคุมบังคับ
บัญชาเจ้าคณะ และพระสังฆาธิการ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.25 ด้านพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหา
เถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ค าสั่ ง
ผู้บังคับบัญชาเหนือตน   มีค่าเฉลี่ย 4.24 ด้านการระงับอธิกรณ์ และด้านการแก้ไขข้อขัดข้องของ 
เจ้าคณะ มีค่าเฉลี่ย 4.22 และด้านส่งเสริมกิจการงานคณะสงฆ์ มีค่าเฉลี่ย 4.21 
ค าส าคัญ: การพัฒนา, การบริหารจัดการ, การปกครองคณะสงฆ์ 
 

 
ABSTRACT 

  Objectives of this research were: 1) to study the general context of 
suitable administration development for Sangha administration by administrative 
monks in Suphanburi Province, 2) to study the development of suitable 
management by administrative monks in Suphanburi Province and 3) to propose 
the approaches to the suitable Sangha administration development for 
administrative monks in Suphanburi Province. 
  Methodology was the mixed methods research between the qualitative 
and quantitative researches. The qualitative research collected data from 18 key 
informants, purposive selected from experts by face-to-face in-depth interviewing 
with in-depth-interviewing scripts and from 11 participants in focus group discussion. 
data from two steps were analyzed by descriptive interpretation. The quantitative 
research collected data from a sample of 290 people by simple random sampling 
from the populations of 1,050 people using Taro Yamane’s formula, by using 
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questionnaires with reliability coefficient of 0.955 and data were analyzed by 
descriptive statistics: frequency, percentile, mean and standard deviation.  
 Findings were as follows: 
  1. The general context of suitable Sangha administration development  in 
Suphanburi Province were that,1) the aspect of Sangha disciplines; monks and 
novices practice along with Dhamma and Vinaya and obeyed and respected the 
elders well. There was clear administrative policy, 2) Sangha activity promotion;  
chief monks supported and promoted monks and novices to chant morning and 
evening mantras all year round and promoted monks and novices to take course of 
Sangha affaires management, at certificate level so that the development would be 
continuous with clear policy and operation plan, 3) dispute solving; the head 
monks had authority to revoke the duties of administrative monks when they do 
not abide by the rules and regulations such as doing solicitation, 4) problem solving 
for smooth administration; were issued for administrative monks to supervise and 
look after monks and novices to behave and abide by rules and regulations 
regularly,  
  5) controlling from district and administrative monks, there were orders, 
rules and regulations for administrative monks to be responsible for assigned duties 
and mission, not to corrupt the power. 
 2. The approaches to the suitable Sangha Administration development for 
administrative monks in Suphanburi Province were that: 1) Planning; Chanta, 
aspiration, administrative monks were willing to practice along the superior monks.  
There were short, medium and long plans for Sangha administration. The Sangha  
formulated strategic plan for Buddhist activities  reform plan of Supanburi Province 
(2017-2020) as a guideline for Sangha mission implementation in 6 areas in order to 
cope with the continuous changes, to transfer these plans to district, sub-district 
and monasteries levels. There were 13 operational plans from the provincial 
governing monk of Suphanburi Province for administrative monks and 
administrators at all level to carry out concretely. 2) Organizing; Viriya, effort, 
supervisory monks put  an effort to promote monks and novices to study Dhamma 
and Pali and had authority to propose monks to be appointed as administrative 
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assistants to supervise monks and novices in monasteries or in their own 
constituency, 3) Commanding; Chitta, attention,  supervisory monks paid attention 
to the duties, and had authorities to revoke power of administrative monks who 
break the rules and regulations to prevent the ruin coming to Sangha community 
as a whole, 4) Coordinating; Vimansa, examination, Supervisory monks carefully 
scrutinized matters. There were clear communication channel and systematic 
planning and clear frame of operation, 5) Controlling;  there was controlling and 
supervising monks and novices in monasteries and constituencies to behave, 
practice and abide by the rules and regulations of the Supreme Patriarch Council 
and Suphanburi Sangha. 
 3. The opinions towards suitable Sangha administration development for 
administrative monks in Suphanburi Province by overall were at the high level with 
the average value at 4.23, and standard deviation at 0.372. The opinions towards 
all 5 areas of administration were also at the high level that could be categorized 
from high to low as follows; controlling from district and administrative monks 
were at the average of 4.25, Dhamma, Vinaya, laws, rules and regulations of Sangha 
Supreme Council, order, resolution, announcement and Supreme Patriarch’s order, 
commander’s order were at 4.24, dispute resolving, and problems solving of 
administrative monks were at 4.22 and Sangha Activities promotion was at 4.21 
Keywords: Suitable Administration Development, Sangha Administrarion 
 
1. บทน า 

 การปกครองของคณะสงฆ์ไทย มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเมื่อเทียบกับอดีตที่ผ่านมาใน
ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัตถุและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ท าให้สภาพสังคมเปลี่ยนไป ซึ่งมี
ผลกระทบต่อค่านิยมและความเชื่อถือของประชาชน ประเพณี วัฒนธรรมและศาสนา จึงท าให้    
มหาเถรสมาคมมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบของการบริหารคณะสงฆ์ให้เข้ากับสถานการณ์ 
(Boonton Dockthaisong, 2017) ในปัจจุบันมหาเถรสมาคมในปัจจุบันมีบทบาท อ านาจ  
และหน้าที่ ที่เกี่ยวกับงานคณะสงฆ์ 6 ด้าน คือ 1) การปกครอง 2) การศาสนศึกษา 3) การศึกษา
สงเคราะห์ 4) การเผยแผ่ 5) การสาธารณูปการ และ 6) การสาธารณสงเคราะห์ บทบาทหน้าที่ของ
คณะสงฆ์ทั้ง 6 ที่กล่าวมา 1 ใน 6 ด้าน คือ ด้านการปกครอง นั้น จ าเป็นต้องอาศัยผู้บริหารเป็น
ปัจจัยเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพ พระสงฆ์เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในฐานะที่เป็นผู้ชี้น าทางด้านปัญญาเป็น
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แบบอย่างที่ดี ในการสร้างศรัทธาของสาธารณชนโดยทั่วไป ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาพระสงฆ์เป็นผู้มี
บทบาทส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของพุทธบริษัททุกระดับ การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของไทยมี
ความส าคัญต่อการสร้างความเข้มแข็งและการด ารงอยู่อย่างมั่นคงของพระพุทธศาสนา คณะสงฆ์ถือ
เป็นตัวแทนหรือเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพุทธศาสนิกชน ซึ่งท าหน้าที่ใน
การปฏิบัติภารกิจเผยแผ่สืบสานและถ่ายทอดพระธรรมค าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ที่ได้บัญญัติไว้เพ่ือให้ผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาได้น าพระธรรมค าสอนไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันให้
เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมการเผยแผ่สืบสานและถ่ายทอดพระธรรมค าสอนขององค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถือเป็นภารกิจส าคัญที่คณะสงฆ์จะต้องปฏิบัติ    
  ดังนั้น พระสั งฆาธิการจึงมีหน้าที่ รับผิดชอบกิจการคณะสงฆ์  6 ประการ คือ  
1) ด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ 
ระเบียบ ค าสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ค าสั่งของผู้บังคับบัญชาเหนือตน  
2) ควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผย
แผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ ให้ด าเนินไปด้วยดี  3) ระงับ
อธิกรณ์ วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยชั้น   เจ้าคณะต าบล  
4) แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะต าบลให้เป็นไปโดยชอบ 5) ควบคุมบังคับบัญชาเจ้าคณะและเจ้า
อาวาส ตลอดถึงพระภิกษุสามเณรผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาหรืออยู่ในเขตปกครองของตน และชี้แจง
แนะน าการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย 6) ตรวจการและ
ประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน 
 
2. วัตถปุระสงค์ของการวิจัย 
  2.1 เ พ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของการบริหารจัดการในการปกครองคณะสงฆ์ของ 
พระสังฆาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี 
 2.2 เพ่ือศึกษาหลักการ และวิธีการบริหารจัดการที่เหมาะสมในการปกครองคณะสงฆ์
ของ   พระสังฆาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี 
  2.3 เพ่ือน าเสนอการพัฒนาการบริหารจัดการที่เหมาะสมในการปกครองคณะสงฆ์ของ   
พระสังฆาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจ ัยใช ้แบบผสานวิธ ี ระหว่างการว ิจ ัยเช ิงค ุณภาพ และการวิจ ัยเช ิงปริมาณ 
การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 18 รูป/คน เลือกแบบเจาะจงจาก
ผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่มีโครงสร้าง ด้วยการสัมภาษณ์
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แบบตัวต่อตัว และการสนทนากลุ่มเฉพาะจ านวน 11 รูป/คนวิเคราะห์ข้อมูลจากทั้งสองขั้นตอน  
โดยการพรรณนาความ การวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 290 รูป สุ่มตัวอย่างแบบ
ง่าย จากประชากร 1,050 รูป โดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) เครื่องมือเก็บข้อมูล 
ได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.955 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา 
ได้แก่ คาความถี ่ค่าร้อยละ คาเฉลี่ย และคาเบีย่งเบนมาตรฐาน  
 
4. สรุปผลการวิจัย 
  การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมในการปกครองคณะสงฆ์ของ 
พระสังฆาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า พบว่า การพัฒนาการบริหารจัดการที่เหมาะสมในการ
ปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.23, 
S.D.=0.372) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การพัฒนาการบริหารจัดการที่เหมาะสมในการ
ปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ในระดับมากและปานกลาง โดยการ
พัฒนาการบริหารจัดการที่เหมาะสมในการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี 
ด้านการก ากับบังคับบัญชาเจ้าคณะและพระสังฆาธิการอยู่ในระดับมาก ( =4.25, S.D.=0.406) 
รองลงมาคือ ด้านพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง มติ 
ประกาศ ( = 4.24, S.D.=0.387) ด้านการระงับอธิกรณ์ ด้านการแก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะ อยู่
ในระดับปานกลาง และด้านการส่งเสริมกิจการงานคณะสงฆ์ อยู่ในระดับน้อยที่สุด ( =4.21, S.D.= 
0.470) 
 
5. อภิปรายผลการวิจัย 
  ผลการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการบริหารจัดการที่เหมาะสมในการปกครองคณะสงฆ์
ของ  พระสังฆาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี” ผู้วิจัยได้อภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

 5.1 ด้านพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง มติ 
ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ค าสั่งของผู้บังคับบัญชาเหนือตน  ผลการวิจัย พบว่า  
พระสังฆาธิการ มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการที่เหมาะสมในการปกครองคณะสงฆ์
ของพระสังฆาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี โดยรวม อยู่ในระดับมาก ไม่มีอุปสรรคในการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Phratheprattanasuthee (2014) ได้วิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การ
ปกครองของคณะสงฆ์ภาค 1” ผลการวิจัย พบว่า   การปกครองคณะสงฆ์ในยุคปัจจุบัน มีการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยี ซึ่งบูรณาการด้วยหลักพุทธธรรมน าการปกครองไปพร้อมกับความเจริญและมี
กฎหมาย พระราชบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ มาเกื้อกูลพระธรรมวินัย โดยเฉพาะการปกครอง
คณะสงฆ์มีรูปแบบที่แตกต่างไปจากสมัยก่อนมาก คือ ด้านการปกครอง ด้านการศาสนศึกษา 
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 ด้านการเผยแผ่ ด้านการสาธารณูปการ และด้านการสาธารณสงเคราะห์ ซึ่งมีรูปแบบที่ปฏิบัติ
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน  
  5.2 ด้านส่งเสริมกิจการงานคณะสงฆ์ ผลการวิจัย พบว่า การพัฒนาการบริหารจัดการที่
เหมาะสมในการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ด้านส่งเสริมกิจการงาน  
คณะสงฆ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า พระสังฆาธิการมีความ
คิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการที่เหมาะสมในการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ
จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า พระสังฆาธิการได้มีการส่งเสริมกิจการงานคณะ
สงฆ์ภายในวัดและในเขตการปกครองของตนเป็นอย่างดีท้ัง 6 ด้าน ทั้งด้านการศึกษา ด้านการศาสน
ศึกษา ด้านการเผยแผ่ ด้านสาธารณูปการ ด้านศึกษาสงเคราะห์ และด้านสาธารณสงเคราะห์  
เป็นการชี้ให้เห็นว่าพระสังฆาธิการได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับกิจการงานคณะสงฆ์เป็นอย่างดียิ่ง และ
เป็นรูปธรรมจนท าให้เกิดประสิทธิภาพต่องานคณะสงฆ์เป็นอันมาก อันจะน าไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
ของคณะสงฆ์พระสังฆาธิการในจังหวัดสุพรรณบุรี  ได้มีการส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา โดยให้วัดเป็นแหล่งเรียนรู้หลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา จึงมีความส าคัญ
ในการบริหารจัดการในองค์กรสงฆ์ ฉะนั้นหลักธรรมของพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะหลักอิทธิบาท 4 
ถ้าน ามาปฏิบัติในการท างาน จะเห็นผลที่เป็นรูปธรรม จึงเป็นที่มาของขนบธรรมเนียมประเพณี วิถี
ชีวิต ทัศนคติ ในด้านความรู้สึกนึกคิดต่างๆ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ โดย
ยึดแนวทางการปฏิบัติที่เรียกว่า ทางสายกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  Chot Bodeera, 
(2012)  ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 4 เพ่ือความ
มั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา” ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพการบริหารงานคณะสงฆ์ภาค 4 ในการ
บริหารคน มีการสร้างและพัฒนาภาวะผู้น าบุคลากรทางพระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
การบริหารงาน มีการออกฎระเบียบในการปกครองคณะสงฆ์ 2) ประสิทธิผลการบริหารงานคณะ
สงฆ์ ภาค 4 ในการบริหารคน มีการด าเนินไปอย่างรวดเร็วสนองต่องานที่มอบหมายให้ท า การ
บริหารภาระงานมุ่งบริหารที่สนองตอบต่อความต้องการของผู้มาติดต่อ และการบริหารองค์กร ได้
เน้นในเรื่องสร้างศรัทธาเข้าวัดและปฏิบัติธรรมมากขึ้น 3) ศักยภาพการบริหารงานคณะสงฆ์ ภาค 4 
การบริหารคน มีการน าจุดเด่นของบุคลากรมาใช้ในการบริหารงาน การบริหารภาระงาน มีการ
ประยุกต์เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารงาน และการบริหารองค์กร มีการจัดท าแผนงานหรือ
โครงการเพ่ือพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 4) วิธีการพัฒนาการบริหารงานคณะสงฆ์ ภาค 4 ควรมี
วิธีการพัฒนาคนให้เก่ง มีความรู้ความสามารถ มีการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารงาน โดยอบรม
ให้พระสังฆาธิการเป็นผู้น าในการพัฒนาจิตใจจริยธรรมคุณธรรมและให้มีความรู้และทักษะในเรื่อง
การป้องกันไม่ให้พุทธศาสนิกชนเสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนา  
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  5.3. ด้านการระงับอธิกรณ์ ผลการวิจัย พบว่า การพัฒนาการบริหารจัดการที่เหมาะสม
ในการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการระงับอธิกรณ์ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการ
บริหารจัดการที่เหมาะสมในการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ในระดับ
มาก แสดงให้เห็นว่า พระสังฆาธิการระดับผู้ปกครองมีอ านาจในการระงับการปฏิบัติหน้าที่ของ     
พระสังฆาธิการ ในเมื่อล่วงละเมิดพระธรรมวินัย พระสังฆาธิการมีอ านาจ หน้าที่ ในการสอบสวน
พิจารณาคดีต่างๆ เกี่ยวกับพระภิกษุ ซึ่งไม่ขัดกับหลักพระธรรม และลงโทษพระภิกษุสามเณรผู้ อยู่
ภายใต้การปกครองโดยสมควรตามพุทธบัญญัติ มีหลักในการลงโทษแก่พระภิกษุผู้ทุศีล ตามนโยบาย
ของเจ้าคณะผู้ปกครอง ตามมติมหาเถรสมาคม เร่ืองพระภิกษุสามเณรประพฤติไม่เหมาะสมกับ  
สมณสารูป จึงเป็นหน้าที่หลักของพระวินยาธิการที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าคณะจังหวัดให้ตรวจสอบ
ความเรียบร้อยของคณะสงฆ์ในจังหวัดนั้นๆ เช่น พระภิกษุสามเณร เดินเรี่ยไร แจกซองผ้าป่า บอก
เลข ใบ้หวย สักยันต์ ขับรถยนต์ เป็นต้น พระวินยาธิการจะต้องสอดส่องดูแลความสงบเรียบร้อยใน
พ้ืนที่ เพ่ือให้พระภิกษุสามเณรปฏิบัติอยู่ในกฎระเบียบ ซึ่งไม่ขัดกับหลักพระธรรมวินัย และเพ่ือให้
เป็นไปตามนโยบายของเจ้าคณะผู้ปกครองในการระงับอธิกรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ซึ่งสอดคล้องกับ Phrakhrusantithammapirat (2014) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการ
ปกครองคณะสงฆ์ในเขตปกครอง คณะสงฆ์ภาค 15 พบว่า สภาพการปกครองคณะสงฆ์ภาค 15  มี
การปกครองโดยใช้พระธรรมวินัยและพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 
ประกอบกับ กฎ ระเบียบ ค าสั่ง มติมหาเถรสมาคม เป็นแบบแผนในการปฏิบัติ งานสืบทอดกันมา
ตามแบบการปกครองคณะสงฆ์ในภาคอ่ืนๆ ยังไม่มีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับยุคสมัย 
  5.4 ด้านการแก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะ ผลการวิจัย พบว่า การพัฒนาการบริหาร
จัดการที่เหมาะสมในการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการแก้ไข
ข้อขัดข้องของเจ้าคณะ และเจ้าอาวาส โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการที่เหมาะสมในการปกครอง  
คณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า  ผู้บังคับบัญชา   
เหนือตน ได้ออกระเบียบการปกครองในการปฏิบัติหน้าที่อย่างชัดเจน สั่งการให้เจ้าอาวาสได้จัดท า
บัญชี-รับจ่ายเงินของวัดอย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ เพราะพระสังฆาธิการระดับ
ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นที่พ่ึงของผู้ใต้บังคับบัญชาได้ และมีการประพฤติตนในอยู่ในกรอบของการยึด
มั่นในศีลธรรม สามารถแก้ไขข้อขัดข้องให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้ โดยการเข้าไปติ ดตาม และให้
ค าแนะน าในการแก้ไขปัญหา และการท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมสงฆ์ ต้องปฏิบัติตนในการ
เสียสละเพ่ือส่วนรวมทั้งภาระหน้าที่ ในการแก้ไขปัญหา ในเขตปกครองของตน เมื่อมีเหตุเกิดขึ้น
ภายในเขตปกครองของตน ก็ควรจะรีบด าเนินการ เพ่ือหาข้อยุติขัดแย้งร่วมกัน โดยให้ตั้งอยู่บน
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พ้ืนฐานของกฎหมาย  กฎมหาเถรสมาคม ในการปกครอง  ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
Phrakhru Pairojphattarakun (2014) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าของเจ้าอาวาสใน
เขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 14” ผลการวิจัย พบว่า การพัฒนาภาวะผู้น าของเจ้าอาวาสในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ ภาค 14  เน้นการพัฒนาภาวะผู้น าของเจ้าอาวาส ต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในการ
บริหารงาน มีความสามารถควบคุมบุคลากรให้อยู่ในกฎระเบียบ การบริหารงานคณะสงฆ์มีการ
วางแผนทั้งระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจน มีร่างกายพร้อมที่จะสนองงาน
คณะสงฆ ์เพ่ือให้งานคณะสงฆ์ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม ไม่มีปัญหาและอุปสรรคใดๆ ท าให้
งานคณะสงฆ์เดินไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่ผู้บังคับบัญชาต้องการ แต่การสนองงาน
คณะสงฆ์นั้น ต้องมีใจรักในการท างานคณะสงฆ์ และมีความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่อง  มีการ
วางแผนเกี่ยวกับด้านการบริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้าน ให้เป็นรูปธรรม น ามาใช้ให้ เกิด
ประโยชน์มากที่สุด เป็นการประยุกต์ใช้งานคณะสงฆ์ในยุคโลกาภิวัตน์ ให้ทันสมัย และทันกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน  
  5.5 ด้านการก ากับบังคับบัญชาเจ้าคณะ ผลการวิจัย พบว่าการพัฒนาการบริหารจัดการ
ที่เหมาะสมในการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการแก้ ไขข้อขัดข้อง
ของเจ้าคณะ และเจ้าอาวาส โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า    
พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการที่เหมาะสมในการปกครองคณะสงฆ์
ของพระสังฆาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า ผู้บังคับบัญชาเหนือตน ได้ให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติ ประกาศ ของมหาเถรสมาคมอย่าง
เคร่งครัด ผู้บังคับบัญชาเหนือตน ได้มีการประสานงานระดับ เจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะต าบล  
เจ้าอาวาส ลงมาตามล าดับชั้น เพ่ือให้งานของคณะสงฆ์ด าเนินไปได้ด้วยดี และเกิดความเรียบร้อยใน
พ้ืนที่นั้นๆ นอกจากนี้ ได้มีการสอดส่อง ก ากับ ดูแล กวดขัน ควบคุมอาจาระของพระสังฆาธิการและ
พระภิกษุสามเณร เพื่อให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย หากละเมิดค าสั่ง ต้องได้รับโทษฐานละเมิดจริยา
พระสังฆาธิการ ต้องมีความส านึกในหน้าที่การงานที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่ เพ่ือให้เกิดการท างานอย่าง
โปร่งใส จนน าไปสู่ความส าเร็จในการบริหารองค์กรคณะสงฆ์ ได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
Phramaha Tarueti Virojano. (2014) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการเพ่ือ
ประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์” พบว่า การพัฒนาพระสังฆาธิการในด้านการศาสนศึกษา
ยังคงมีการบริหารจัดการ ทางด้านการศึกษายังคงไว้ซึ่งพระธรรมวินัย แต่มีการย่อหย่อนไปบ้าง 
เพราะมีการศึกษาพระปริยัติธรรมสายสามัญ หรือการศึกษาในมหาวิทยาลัยมากขึ้น ถือว่าเป็นสิ่งที่
ท าให้พระสังฆาธิการมีการพัฒนาการศึกษาให้รู้เท่าทันทางโลกแต่จ าท าให้ในอนาคตอาจจะมีปัญหา 
เพราะว่า การศึกษาพระธรรมวินัย จะศึกษากันตามธรรมเนียมเท่านั้น ไม่ได้ศึกษาตามศรัทธาของ
พระธรรมวินัย การพัฒนาพระสังฆาธิการในด้านการศึกษาสงเคราะห์ ยังคงมีการบริหารจัดการ
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ทางด้านการศึกษาโดยมุ่งเน้นการสงเคราะห์ประชาชนในด้านการศึกษา ซึ่งยังคงให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาพระธรรมวินัย ควบคู่ไปกับการปฏิบัติ นอกจากนี้ ก็ยังมุ่งเน้นให้มีการศึกษาวิชาการทาง
โลกควบคู่กันไปด้วย 
 
6. ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ผู้วิจัยขอเสนอประเด็นที่ควรก าหนดเป็นนโยบายเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้น าไปใช้ดังต่อไปนี ้
 1) มหาเถรสมาคมมีการก าหนดหลักการบริหารจัดการ ให้เป็นพันธกิจ และเป็นรูปแบบ    
ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ เพ่ือให้เกิดเป็นรูปธรรมและน าไปปฏิบัติได้จริงตามท่ีก าหนดไว้ 
 2) ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีการเสนอให้มีการก าหนดรูปแบบการบริหารเพ่ือ
ยกระดับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ให้ทันต่อสถานการณ์และสอดคล้องกับการบริหารงานของรัฐ 
อันจะท าให้การบริหารงานคณะสงฆ์มีความก้าวหน้า และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น 
 3) ผู้ปกครองระดับสูง มีการก าหนดนโยบายการบริหารจัดการ มีการวางแผน ทั้งระยะ
สั้น ระยะยาว ในการบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรม 
 6.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
  1) มีการประชุมระดับผู้บริหาร เพ่ือท าความเข้าใจ และรับทราบถึงปัญหาหรือข้อ
ขัดแย้ง และท าความตกลงกัน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งใน
ส่วนของพระภิกษุสงฆ์และคฤหัสถ์ เพ่ือให้เป็นไปตามหลักพระธรรมวินัย 
  2) มีการจัดการประชุมเพ่ือวางนโยบายในการปกครองร่วมกันภายในเขตการปกครอง   
คณะสงฆ์ของตน 
  3) มีน าเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติการท างาน ในเรื่องของการ
ประชาสัมพันธ์ สั่งการ และการติดต่อสื่อสาร เพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  6.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
  1) คณะสงฆ์ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาวัดระหว่างประชาชนกับ
คณะสงฆ์ 
  2) การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการปกครองคณะสงฆ์ที่มีประสิทธิภาพขององค์กร
คณะสงฆ์จังหวัดอ่ืนๆ เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบว่ามีประสิทธิผลหรือมีความแตกต่างกันหรือไม่ 
  3) ศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนาด้าน 
การปกครองอันจะน าไปสู่ความส าเร็จได้ในอนาคต เพ่ือพัฒนาวิธีการและรูปแบบการบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 
บทความวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปการพัฒนาวัดให้เป็น

ศูนย์กลางชุมชนวิถีพุทธโดยพระสังฆาธิการในจังหวัดกาญจนบุรี 2) เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาวัด
ให้เป็นศูนย์กลางชุมชนวิถีพุทธโดยพระสังฆาธิการในจังหวัดกาญจนบุรี 3) เพ่ือนําเสนอรูปแบบการ
พัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนวิถีพุทธโดยพระสังฆาธิการในจังหวัดกาญจนบุรีระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสําคัญ จํานวน 26 ท่าน และการสนทนากลุ่มเฉพาะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 11 ท่าน วิเคราะห์ข้อมูลโดยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์ และแบบสนทนากลุ่ม 

ผลการวิจัย พบว่า 
1. สภาพทั่วไปของการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการใน

จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย การพัฒนาวัดด้านสังคม โดยการจัดกิจกรรมและช่วยเหลือชุมชน 
ด้านวัฒนธรรมวัดส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น ด้านสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมโครงการปลูกและอนุรักษ์

                                                           
  Doctor of Philosophy Program in Buddhist Management, Faculty of Social Sciences, 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University. 
 Department of Political Science, Faculty of Social Sciences, Mahachulalongkorn- 
rajavidyalaya University 
  Department of Political Science, Faculty of Social Sciences, Mahachulalongkorn- 
rajavidyalaya University 
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ต้นน้ํา ด้านสาธารณสุขวัดมีกิจกรรมสมุนไพรรักษาโรค และด้านเศรษฐกิจของชุมชน วัดส่งเสริมการ
สร้างรายได้แก่ชุมชน และมีกระบวนการในการพัฒนาวัด ให้เป็นศูนย์กลางชุมชนวิถีพุทธ 

2. กระบวนการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนวิถีพุทธโดยพระสังฆาธิการในจังหวัด
กาญจนบุรี โดยการจัดกิจกรรม ให้บริการความรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ สร้างเครือข่าย  
ในการเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมพัฒนาสังคมส่งเสริมการรักษาศีล เช่น ด้านวัฒนธรรม ส่งเสริม
ให้มีการจัดกิจกรรมนั่งไปไทย หิ้วปิ่นโต ไปวัดวันพระ ด้านสิ่งแวดล้อมร่มรื่นสัปปายะ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข สนับสนุนให้ชาวบ้านสุขภาพแข็งแรง กินเป็นอยู่เป็น ด้านเศรษฐกิจ 
ส่งเสริมกิจกรรมการปลูกผักและผลไม้ แบ่งเขตพ้ืนที่ในวัดเป็นพ้ืนที่พุทธาวาสและสังฆาวาสให้
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ 

 3. รูปแบบการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนวิถีพุทธโดยพระสังฆาธิการในจังหวัด
กาญจนบุรี คือ วิถีชีวิต อยู่กับธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พบว่า 1) ด้านสังคม การพัฒนาวัด
ให้เป็นศูนย์กลางชุมชนวิถีพุทธ โดยวัดรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนรักษาศีล 5 อย่าง การจัด
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา วัดให้บริการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้เป็นแหล่งการเรียนรู้ 
ส่งเสริมให้ทุกหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านศีล 5 เป็นเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
พระสงฆ์กับชุมชน จัดโครงการปฏิบัติธรรม  

2) ด้านวัฒนธรรม วัดส่งเสริมให้ประชาชนแต่งชุดไทย หิ้วปิ่นโตเข้าวัด การให้บริการ
ความรู้แก่ชุมชนในด้านวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ที่เป็นแหล่งการ
เรียนรู้ และส่งเสริมการศึกษาศิลปวัฒนธรรม วัดเป็นศูนย์กลางศูนย์การเรียนรู้ชุมชน สร้างเครือข่าย
กับหน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนในการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น วัฒนธรรมการแต่งกาย เป็นต้น 3) ด้าน
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาวัดเป็นศูนย์กลางชุมชน สิ่งแวดล้อมในชุมชนเป็นสัปปายะ เนื่องจากมีชุมชน
และหน่วยงานต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เช่น  โครงการพุทธอุทยาน เป็นการจัดสวน
ป่าพุทธอุทยานและสถานปฏิบัติธรรมรอบๆ เพ่ือการเกษตรของชุมชนด้วยโครงการปลู กป่าเชิง
อนุรักษ์ระบบนิเวศ โครงการปลูกฟ้ืนฟูสภาพป่าในบริเวณวัด การแบ่งเขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส 
4) ด้านสาธารณะสุข วัดสนับสนุนให้ชาวบ้านมีสุขภาพแข็งแรง กินเป็น อยู่เป็น จัดให้ทางวัดเป็น
ศูนย์กลางรักษาโรคของชุมชน และให้ความรู้ด้านแพทย์แผนไทยให้คนในชุมชนได้ศึกษาและปฏิบัติ
ได้จริง ซึ่งได้จัดสถานที่ให้บริการผู้ป่วยและผู้สนใจศึกษาสมุนไพร ส่งเสริมพัฒนาวัดให้ร่มรื่น  
ให้สัปปายะ จากวัด 5 ส. ไปสู่ชุมชน 5 ส. 5) ด้านเศรษฐกิจ อธิบายได้ว่าว่า วัดใช้บริเวณวัดที่รกทิ้ง
ร้างว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์ มีการแบ่งส่วนปลูกพืชและผลไม้ต่างๆ ตามหลักปรัญชาเศรษฐกิจ
พอเพียง เช่น คนในชุมชนมีความขยันหมั่นเพียร มีกัลยาณมิตร มีความเป็นอยู่เหมาะสม สร้างงาน
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ให้แก่คนในชุมชน เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว การพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนวิถีพุทธของ
พระสังฆาธิการในจังหวัดกาญจนบุรีชุมชนวิถีพุทธ 
ค าส าคัญ : การพัฒนา, ศูนย์กลางชุมชน, ชุมชนวิถีพุทธ 

 
 

ABSTRACT 
The Objectives of this research were: 1. to Study general administration 

context of Phrapariyattidhamma schools, Pali division, at Sangha Administration, 
region 14, 2. to Study administrative components for excellence of 
Phrapariyattidhamma Schools, Pali section, at Sangha Administration, region 14, and 
3. to propose an administrative model for excellence of Phrapariyattidhamma 
Schools, Pali section, at Sangha Administration, region 14, 

Methodology was the mixed methods research: The qualitative research 
collected data from 18 key informants by in-depth-interviewing and 10 participants 
in focus group discussion and data were analyzed by descriptive interpretation. The 
quantitative research collected data with questionnaires with reliability coefficient 
of 0.981 from a sample of 265 persond who were administrators, teachers and 
students at Phrapariyattidhamma Schools, Pali section and data wrere analyzed 
data by descriptive statistics; frequency, percentile, mean and standard deviation. 

Findings were as follows: 
1. The general administrative context of Phrapariyattidhamma Schools, 

Pali division, at Sangha Administration, region 14, by overall were at the high level 
and each aspects of administration were that academic administration was at the 
middle level, the budget, personnel and general administration were at the high level 
and accordingly. Data from in-depth-interviewing revealed that some schools were able 
to find the budget to run the school activities from various donations and set up fund for 
education. There was recruitment, selection, development to enhance the morale of 
teachers and internal personnel and students by providing appropriate facilities with 
equipment and welfares. Some schools, teachers still used old method of teaching; 
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there was not new teaching media to arouse students’ interest. There was not enough 
budgets to run the schools effectively and no financial account. Teachers with 
appropriate knowledge were limited, not energetic students reduced. Learning 
atmosphere and school buildings were not attractive in learning. 

2. Administrative components for excellence of Phrapariyattidhamma Schools, 
Pali division, at Sangha Administration, region 14, were that; 1) direction, vision, mission, 
policy and budgets were set for educational administration annually, 2) using the 
available resources to develop teachers’ competency, 3) using resources from donations 
to develop teachers, the schools resources, network creation for students recruitment, 4) 
setting up motivations by improving schools and facilities to create good atmosphere to 
teaching and learn, giving awards to students and 5) administrative factors consist of 
planning, organizing, checking and problems solving. 

3. An administrative model for excellence of Phrapariyattidhamma Schools, 
Pali division, at Sangha Administration, region 14, integrated with Ittipadha 4 were that 1) 
academic administration; paying attention to assign teachers to class according time table 
diligent to teach and produce teaching media for easy understanding attention to quality 
of teaching and learning examination, checking and instruction development, 2) budget 
administration, budget auditing, annual budget planning, effort to find new source of 
budget for administration, attention to budget allocation and budget summary for 
education each fiscal year, 3) personnel administration; attention to recruit teachers then 
develop, teachers and students spiritual uplifting, attention to teaching and learning, 
allocation of appropriate compensation, motivation personnel to remain with the 
schools, 4) general administration: planning to design the work flow process, attention to 
environment, buildings and educational media being ready to use creating network for 
educational publicity and school development effectively.  
Keywords: Administration, Phrapariyattidhamma Schools, Pali Division. 
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1. บทน า 
สังคมไทยในอดีตและปัจจุบัน ส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา ในแต่ละชุมชนจะมีวัด

ประจําชุมชนของตน ชุมชนชาวพุทธมีความเกี่ยวข้องกับวัดตั้งแต่เกิดจนกระทั้งตาย วัดจึงเป็น
สถานที่ในการทํากิจกรรมต่างๆ ทั้งทางศาสนาและทางบ้านเมือง (Anuwat Krasang, 2017)   
โดยมีพระสงฆ์ผู้เป็นเจ้าอาวาสเป็นผู้ดูแลปกครองให้เกิดความเรียบร้อยภายในวัดอีกทั้งบทบาทของ
พระสงฆ์ใน จึงเป็นเหตุให้พระสงฆ์ได้ทําหน้าที่ช่วยเหลือสังคม ก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนให้มี
ความสุขทั้งทางกายและจิตใจสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบ  มีความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจ  
มีความช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกัน การนําความรู้ในหลักพุทธธรรมคําสอนมาสู่การปฏิบัติไปใช้ในการ
ดําเนินชีวิต  จะเพียบพร้อมในการคบคนดีเป็นมิตร  ตลอดจนกระทั่งทําตนเป็นคนดี  เพ่ือเป็นมิตร
แก่คนอ่ืน และมีความสมชีวิตาความเป็นอยู่เหมาะสม วัดจึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน  ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของชุมชน ด้วยเหตุนี้พระสงฆ์จึงเข้าใจความทุกข์ยากและปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้นกับชุมชน พระสงฆ์จึงร่วมแรงร่วมใจกันในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน   
(Phra Udomsittinayok (Kumphol Kunungkaro),2017) 

ในสังคมปัจจุบันวัดจึงถูกลดบทบาทความเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาชุมชนน้อยลง 
เนื่องจากภาครัฐมีบทบาทในพัฒนาโดยตรง ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ 
(Economic Growth) ตามหลักทุนนิยม ก่อให้เกิดความทุกข์แก่ประชาชนในชุมชนของประเทศไทย
หลายประการ กล่าวคือ  ความ อยุติธรรมทางเศรษฐกิจและความเลื่อมล้ําทางสังคม ปัญหาความไม่
มั่นคงทางสังคม ความเจ็บปวดทางสังคม และการขาดความสุข การทุจริตคอรัปชั่น ความไร้ซึ่งความ
ยั่งยืน จากความสําเร็จของการพัฒนาในช่วง 50 ปีที่ผ่านมาครั้นถึงพ.ศ.2540 สังคมไทยมีความ
เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้านวัตถุ แต่เกิดความเสื่อมทางด้านจิตใจ ขณะนี้กลายเป็นปัญหาอัน
ใหญ่ของสังคมไทยยุคโลกภิวัตน์ ซึ่งพอสรุปเป็นข้อความสั้นๆ แต่น่าคิดอย่างยิ่งว่า "เศรษฐกิจ
ก้าวหน้า สังคมมีปัญหา การพัฒนาไม่ยั่งยืน"  ทําให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม อีกท้ัง ปัญหาความ ทําให้
เกิดสภาพเสื่อมโทรมทางสังคม อันเกิดจากความเสื่อมทางจิตใจชักนําไปสู่ปัญหายาเสพติด โสเภณี 
โรคเอดส์ และปัญหาอ่ืนๆ   

จังหวัดกาญจนบุรี  มีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติ ภาษา และวัฒนธรรมประเพณี
ของเชื้อชาติที่อาศัยอยู่ร่วมกันทั้งไทย พม่า มอญ ปากะญอ (กะเหรี่ยง)ฯลฯ ซึ่งส่วนใหญ่ร้อยละ 
90 เป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาในส่วนของพุทธศาสนสถานต่าง ๆ มีวัด  สํานักสงฆ์  และที่พักสงฆ์  
จํานวน 589 แห่ง (Buddhism in Kanchanaburi, 2017)  ซึ่งแต่ละวัดมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วย
ธรรมชาติและทางประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกัน  จึงทําให้จังหวัดกาญจนบุรีมีจํานวนนักท่องเที่ยว
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เดินทางมามากที่สุดในภาคตะวันตก  แต่การพัฒนาวัดของพระสังฆาธิการที่จะให้เป็นศูนย์กลาง
ชุมชนวิถีพุทธ  โดยให้มีจุดเด่นที่เป็นตัวชี้วัดผลงานหรือความสําเร็จของการพัฒนาในแต่ละด้าน เช่น 
ด้ านสั งคม  ด้ านวัฒนธรรม  ด้ านสิ่ งแวดล้อม  ด้ านสาธารณสุข  และด้ านเศรษฐกิจ   
ยังมีจํานวนน้อย   

จากปัญหาและความสําคัญดังกล่าว  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจเป็นอย่างยิ่งที่จะศึกษาการ
พัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัดกาญจนบุรี การพัฒนาวัดใน
แต่ละวัดได้ อันจะก่อให้เกิดผลดีแก่การพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนวิถีพุทธ  อีกทั้งยังสามารถ
เสริมสร้างศักยภาพของพระสังฆาธิการในจังหวัดกาญจนบุรี เ พ่ือดําเนินงานการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้มีความม่ันคงสืบต่อไป  
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนวิถีพุทธของพระ 
สังฆาธิการในจังหวัดกาญจนบุรี 
 2.2 เพ่ือศึกษากระบวนการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการ
ในจังหวัดกาญจนบุรี 

2.3  เพ่ือนําเสนอรูปแบบการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิ
การในจังหวัดกาญจนบุรี 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 

3.1 รูปแบบการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quanlitative Research) จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จํานวน 26 รูป/คน และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus 
Group Discussion) จํานวน 11 รูป/คน 

3.2 ผู้ให้ข้อมูลหลักเชิงคุณภาพ ประกอบไปด้วยบุคคล 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้ให้การ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก จํานวน 26 รูป/คน 

3.3 การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) โดยผู้ร่วมสนทนาได้แก่
ผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์การพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนวิถีพุทธ จํานวน 11 ท่าน 

3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ แบบ
สัมภาษณ์ และแบบสนทนากลุ่มเฉพาะ  
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3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 1) ขอหนังสือจากผู้อํานวยการหลักสูตร
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ถึงผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการให้สัมภาษณ์ 2) ทําการนัดวัน 
เวลา และสถานที่กับผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) เพ่ือสัมภาษณ์ตามที่กําหนดไว้  
3) ดําเนินการสัมภาษณ์ตามวัน เวลาและสถานที่ที่กําหนดนัดไว้ จนครบทุกประเด็นโดยขออนุญาต
ใช้วิธีการจดบันทึก และการบันทึกเสียงประกอบการสัมภาษณ์ 4) นําข้อมูลดิบที่ได้มารวบรวมเพ่ือ
วิเคราะห์โดยวิธีการที่เหมาะสมและนําเสนอต่อไป 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  1) นําข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาถอดเสียง
และบันทึกเป็นข้อความ  2) นําข้อความจากการสัมภาษณ์และการจดบันทึกมาจําแนกเป็นประเด็น
และเรียบเรียงเฉพาะประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย  3) วิเคราะห์คําให้สัมภาษณ์ของ
ผู้ให้ข้อมูลสําคัญตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis 
Technique) ประกอบบริบท (Context)  4) สังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยและ
นําเสนอต่อไป 
 
4. สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัด
กาญจนบุรี เพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัย 3 ข้อ ผู้วิจัยสรุปได้ดังนี้ 

4.1 ผลการศึกษาสภาพทั่วไปในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนวิถีพุทธของ 
พระสังฆาธิการในจังหวัดกาญจนบุรี จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า จากสภาพทั่วไปของการพัฒนา
วัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย การพัฒนา
วัดด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม ด้านส่ิงแวดล้อม สาธารณสุข และด้านเศรษฐกิจของชุมชน และ
กระบวนการในการพัฒนาวัด ให้เป็นศูนย์กลางชุมชนวิถีพุทธ  

4.2 กระบวนการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนวิถีพุทธโดยพระสังฆาธิการในจังหวัด
กาญจนบุรี มีกระบวนการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนวิถีพุทธโดยพระสังฆาธิการในจังหวัด
กาญจนบุรี โดยการจัดกิจกรรม ให้บริการความรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ และสร้าง
เครือข่าย ในการเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมพัฒนาสังคมส่งเสริมการรักษาศีล  เช่น  
ด้านวัฒนธรรม ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนุ่งแบบไทย หิ้วปิ่นโต ไปวัดในวันพระ ด้านสิ่งแวดล้อม 
ร่มรื่นสัปปายะ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข สนับสนุนให้ชาวบ้านมีสุขภาพแข็งแรง  
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กินเป็นอยู่เป็น ด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมกิจกรรมการปลูกผักและผลไม้ แบ่งเขตพ้ืนที่ในวัดเป็นพ้ืนที่
พุทธาวาสและสังฆาวาสให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ 

4.3 รูปแบบการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนวิถีพุทธโดยพระสังฆาธิการในจังหวัด
กาญจนบุรี  จาการศึกษาข้อมูลสภาพทั่วไปของการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนวิถีพุทธของ 
พระสังฆาธิการในจังหวัดกาญจนบุรี ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม  
ด้านสาธารณสุข และด้านเศรษฐกิจ ซึ่งผู้วิจัยได้นําเสนอรูปแบบการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชน
วิถีพุทธโดยพระสังฆาธิการในจังหวัดกาญจนบุรี ทั้ง 5 รูปแบบดังต่อไปนี้  

ด้านสังคม การพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนวิถีพุทธ โดยวัดรณรงค์ให้ประชาชนใน
ชุมชนรักษาศีล 5 อย่างจริงจัง จัดโครงการปฏิบัติธรรม จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
วัดให้บริการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้เป็นแหล่งการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้ทุก
หมู่บ้านเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านศีล 5 เป็นเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างพระสงฆ์กับชุมชน  

ด้านวัฒนธรรม วัดส่งเสริมให้ประชาชนแต่งชุดไทย หิ้วปิ่นโตเข้าวัด ส่งเสริมวัฒนธรรม
ท้องถิ่น วัฒนธรรมการแต่งกาย การให้บริการความรู้แก่ชุมชนในด้านวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ วัดเป็นที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ และส่งเสริมการศึกษาศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับประชาชนและหน่วยงานต่างๆ 
ในท้องถิ่นและขยายสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นต้น 

ด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาวัดเป็นศูนย์กลางชุมชน สิ่งแวดล้อมในชุมชนเป็นสัปปายะ 
เนื่องจากมีชุมชนและหน่วยงานต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เช่น ด้วยโครงการปลูกป่า
เชิงอนุรักษ์ระบบนิเวศ โครงการปลูกฟ้ืนฟูสภาพป่าในบริเวณวัด โครงการพุทธอุทยาน เป็นการจัด
สวนป่าพุทธอุทยานและสถานปฏิบัติธรรม เพ่ือการเกษตรของชุมชนการแบ่งเขตพุทธาวาส เขต
สังฆาวาส  

ด้านสาธารณะสุข วัดสนับสนุนให้ชาวบ้านมีสุขภาพแข็งแรง กินเป็น อยู่เป็น กินผักให้รู้
คุณค่า เป็นได้ทั้งอาหารและยา จัดให้ทางวัดเป็นศูนย์กลางรักษาโรคของชุมชน และให้ความรู้ด้าน
แพทย์แผนไทยให้คนในชุมชนได้ศึกษาและปฏิบัติได้จริง จัดสถานที่ให้บริการผู้ป่วยและผู้สนใจศึกษา
สมุนไพร ส่งเสริมสุขภาวะชุมชนจากวัด 5 ส. ไปสู่ชุมชน 5 ส.  

ด้านเศรษฐกิจ วัดส่งเสริมประชาชนให้ยึดหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง ใช้วัดเป็น
ตัวอย่างใช้บริเวณพ้ืนที่วัดที่รกทิ้งร้างว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์ มีการแบ่งส่วนปลูกพืชและผลไม้
ต่างๆ เป็นการสร้างงานให้คนในชุมชน ให้คนในชุมชนมีความขยันหมั่นเพียร เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่
ครอบครัว เป็นกัลยาณมิตรต่อกัน มีความเป็นอยู่เหมาะสม  
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5. อภิปรายผลการวิจัย 
การศึกษา “การพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัด

กาญจนบุรี” มีประเด็นในการอภิปรายผลการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนวิถี
พุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัดกาญจนบุรี ดังต่อไปนี้ 

5.1 ด้านสังคม อภิปรายได้ว่า การพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนวิถีพุทธ โดยวัด
รณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนรักษาศีล 5 อย่างจริงจังให้ประชาชนมีระเบียบแบบแผนในการใช้
ชีวิตประจําวัน การจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา วัดให้บริการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้เป็น
แหล่งการเรียนรู้ จากพระ จากห้องสมุดในวัดเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เช่น การมีหมู่บ้านศีล 5 ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Phrapalat  Waranyu (2015) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาการบริหาร
จัดการวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนในยุคโลกาภิวัฒน์” พบว่า ความเป็นไปได้ในการพัฒนาการบริหาร
จัดการวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนในยุคโลกาภิวัตน์  ต้องอาศัยองค์ประกอบ ด้านกฎหมาย ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านบุคลากร ด้านเทคนิค ด้านสังคม และด้านประชากรชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา 

5.2 ด้านวัฒนธรรม อภิปรายได้ว่า วัดส่งเสริมให้ประชาชนจัดกิจกรรมในวันวัด เช่น 
ประชาชนในชุมชนรอบวัดการหิ้วปิ่นโตไปวัดในวันพระ การเผยแผ่พุทธศาสนามีการส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนรู้การประกอบพิธีกรรมตามประเพณีของมอญและจัดงานอ่ืนๆ เป็นแหล่งการเรียนรู้
ส่งเสริมการศึกษาศิลปวัฒนธรรมมอญอาศัยวัดเป็นศูนย์กลาง Theerachai Chutimant (2016)  
ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการชุมชนตามแนววิถีพุทธที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น” ผลการวิจัยพบว่า ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม นําหลักสังคหวัตถุธรรม 
เป็นหลักธรรมที่นํามาเพ่ือการยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มาบูรณาการเพ่ือจัดการชุมชนตามแนว
วิถีพุทธจากการที่คนในชุมชนมีศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นที่ยึดเหนี่ยวและร่วมใจกันจัด
กิจกรรมตามประเพณีและวันสําคัญต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา 

5.3 ด้านส่ิงแวดล้อม อภิปรายได้ว่า การพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนวิถีพุทธของ
พระสังฆาธิการในจังหวัดกาญจนบุรี จากการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ พระสงฆ์มีบทบาทในการเทศน์ 
บทบาทในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เน้นการประหยัดหรือใช้ทรัพยากรเท่าที่
จําเป็นและให้คุ้มค่าที่สุด สัปปายะ ร่วมเย็น ร่ืนใจ  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Theerachai 
Chutimant, (2015) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการชุมชนตามแนววิถีพุทธที่มีผลต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”ผลการวิจัยพบว่า การบูรณาการจัดการชุมชนกับหลักพุทธ
ธรรมในท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยชุมชนช่วยกันในการ
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อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ สิ่งแวดล้อม ป่า เขา ต้นไม้ ต้นน้ํา 
ลําธาร 

5.4 ด้านสาธารณสุข อภิปรายได้ว่า การพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของพระสังฆาธิการ
ในจังหวัดกาญจนบุรี โดยวัดสนับสนุนให้ชาวบ้านมีสุขภาพแข็งแรง กินเป็น อยู่เป็น จัดให้ทางวัดเป็น
ศูนย์กลางรักษาโรคของชุมชน และให้ความรู้ด้านแพทย์แผนไทยให้คนในชุมชนได้ศึกษาและปฏิบัติ
ได้จริง ซึ่งได้จัดสถานที่ให้บริการผู้ป่วยและผู้สนใจศึกษาสมุนไพร ปฏิบัติธรรมบําบัด  สวนอนุรักษ์
สมุนไพร แหล่งผลิตยาสมุนไพรแผนโบราณ แหล่งการเรียนรู้วิ ธีการเก็บสมุนไพร การปรุงยา
สมุนไพร และการใช้ยาสมุนไพร แหล่งการเรียนรู้ชุมชน การทําเครื่องสําอางสมุนไพร เช่น สบู่ ครีม 
ซีรั่ม และอ่ืนๆ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Phrapalat Waranyu (2015) ได้วิจัย เรื่อง  
“การพัฒนาการบริหารจัดการวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนในยุคโลกาภิวัฒน์” พบว่า การพัฒนาการ
บริหารจัดการวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนในยุคโลกาภิวัตน์ ต้องอาศัยองค์ประกอบ ด้านกฎหมาย 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านบุคลากร ด้านเทคนิค ด้านสังคม และด้านประชากรชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนา มีกลุ่มกัลยาณมิตร คิดถูก คือ การสร้างภาคีเครือข่าย ในการทํางานให้เหมาะสมและเอ้ือ
ประโยชน์ต่อกันระหว่างวัดกับชุมชน และระหว่างวัดกับองค์การต่างๆ 

5.5 ด้านเศรษฐกิจ อภิปรายได้ว่า วัดใช้บริเวณวัดที่รกทิ้งร้างว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์ 
มีการแบ่งส่วนปลูกพืชและผลไม้ต่างๆ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เช่นชุมชนมีความขยันหมั่นเพียรมีกัลยาณมิตรมีความเป็นอยู่เหมาะสมปลูก
ต้นไม้ จากการปลูกพืชผลไม้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของวัด นอกจากได้สร้างงานให้แก่
คนในชุมชนแล้ว ยังให้ความรู้ด้านการเพาะปลูกพืชผลไม้ให้คนในชุมชนได้ไปปลูกในพ้ืนที่ว่างเปล่า 
เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว และผลผลิตจากเกษตรทําให้เกิดรายได้ให้แก่วัดและชุมชน  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Duangphon Somsamai (2008) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ 4 : กรณีศึกษา อําเภอม่วงสามสิบ จังหวัด
อุบลราชธานี” ผลการวิจัยพบว่า หลังจากการนํารูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตไปใช้ ประชาชนมี
หลักธรรม 4 ด้านเพิ่มขึ้น คือ ขยันหา รักษาทรัพย์ คบคนดีเป็นมิตร และใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 

 
6. ข้อเสนอแนะ 

6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1) ด้านสังคม วัดควรจัดกรรมทางพระพุทธศาสนา ให้บริการและส่งเสริมการเรียนรู้
ทางพระพุทธศาสนา เป็นแหล่งศึกษาพระธรรม  
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 2) ด้านวัฒนธรรม วัดส่งเสริมให้ประชาชนแต่งชุดไทย หิ้วปิ่นโตเข้าวัด ให้บริการความรู้ 
การศึกษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นแก่ 
 3) ด้านสิ่งแวดล้อม วัดส่งเสริมและสนับสนุน โครงการพุทธอุทยาน โครงการปลูกป่าเชิง
อนุรักษ์ระบบนิเวศ โครงการปลูกฟ้ืนฟูสภาพป่าในบริเวณวัด  
 4) ด้านสาธารณะสุข วัดสนับสนุนให้ชาวบ้านมีสุขภาพแข็งแรง กินเป็น อยู่เป็น จัดให้ทาง
วัดเป็นศูนย์กลางรักษาโรคของชุมชน  
 5) ด้านเศรษฐกิจ วัดส่งเสริมการเลี้ยงชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และใช้
บริเวณวัดที่ให้เกิดประโยชน์  

6.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
  1) ด้านสังคม วัดรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนรักษาศีล 5 อย่างจริงจัง จัดกิจกรรม

ทางพระพุทธศาสนาวัดโครงการปฏิบัติธรรม เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น และเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การทํางาน  

 2) ด้านวัฒนธรรม วัดส่งเสริมให้ประชาชนแต่งชุดไทย หิ้วปิ่นโตเข้าวัด 
 3) ด้านสิ่งแวดล้อม รณรงค์ชุมชนสัปปายะ จัดกิจกรรมให้ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ 

ในโครงการพุทธอุทยาน โครงการปลูกป่าเชิงอนุรักษ์ระบบนิเวศ โครงการปลูกฟ้ืนฟูสภาพป่าใน
บริเวณวัด และการแบ่งเขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส 

4) ด้านสาธารณะสุข วัดสนับสนุนให้ชาวบ้านมีสุขภาพแข็งแรง กินเป็น อยู่เป็น จัดให้
ทางวัดเป็นศูนย์กลางรักษาโรคของชุมชน และให้ความรู้ด้านแพทย์แผนไทยให้คนในชุมชนได้ศึกษา
และปฏิบัติได้จริง จัดกิจกรรมวัด 5 ส. ไปสู่ชุมชน 5 ส.  

5) ด้านเศรษฐกิจ วัดยึดหลักหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช้บริเวณวัดที่รกทิ้งร้าง
ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์ มีการแบ่งส่วนปลูกพืชและผลไม้ต่างๆ สร้างงานให้แก่คนในชุมชน เพ่ือ
สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว  

6.3 ข้อเสนอเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
 1) ศึกษารูปแบบการบริการสังคมเชิงรุกของวัดต่อสังคมไทย 
 2) ศึกษาการบริหารจัดการชุมชนสัปปายะ จากวัด 5 ส. สู่ชุมชน 5 ส. 
 3) ศึกษารูปแบบการกินเป็นอยู่ เป็น การกินอาหารให้มีคุณค่า กินผักให้เป็นยา  

รักษาโรคได้ 
4) ศึกษาพ้ืนที่ในวัดที่สามารถให้ชุมชนทําประโยชน์ ปลูกผัก ปลูกผลไม้ สร้างรายได้แก่

วัดและชุมชน 
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รูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศของส านักเรียนพระปริยัติ  
ธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 14 
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บทคัดย่อ 
บทความวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปในการบริหารจัดการ

ส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 14 2. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบ
ในการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศของส านักเรียนพระปริยัติ แผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ 
ภาค 14 3. เพ่ือน าเสนอรูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศของส านักเรียนพระปริยัติ แผนก
บาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 14 

ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหว่างการวิจัยเชิง
คุณภาพ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 18 ท่าน และการสนทนากลุ่มเฉพาะ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 10 ท่าน วิเคราะห์ข้อมูลโดยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา และการ
วิจัยเชิงปริมาณ ด้วยการวิจัยแบบส ารวจกับผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
บาลี ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 265 รูป เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม โดยมีค่าความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับเท่ากับ 0.981 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  
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ผลการวิจัย พบว่า 
1. สภาพทั่วไปในการบริหารจัดการส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขต

ปกครองคณะสงฆ์ ภาค 14 โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านการบริหารงานวิชาการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านการบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ในบางส านัก สามารถจัดหาทุนเพ่ือน ามาใช้ในการบริหารงานการศึกษาได้ 
โดยการรับบริจาค และมีการจัดตั้งกองทุนเพ่ือการศึกษา มีการสรรหา คัดเลือก พัฒนา ครูสอน และ
ให้ก าลังใจแก่บุคลากรภายใน และมีการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่ครูผู้สอน และนักเรียน จัดอาคาร
สถานที่มีความเหมาะสม มีอุปกรณ์ครุภัณฑ์ ที่เพียงพอส าหรับการปฏิบัติงาน ในบางส านัก ครูผู้สอน
ยังใช้วิธีการสอนแบบเดิมๆ ไม่สามารถผลิตสื่อ หรืออธิบายให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาของหลักสูตร   
มีงบประมาณในการบริหารอย่างจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการบริหารดูแล ทั้งไม่มีการจัดท าบัญชีการเงิน 
ครูผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถจริง ๆ มีจ านวนน้อยลง ไม่กระตือรือร้น ทั้งยังมีจ านวนนักเรียนที่
น้อยลง และบรรยากาศการเรียนการสอน และอาคารสถานที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนการสอน  

 2. องค์ประกอบในการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศของส านักเรียนพระปริยัติ แผนก
บาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 14 พบว่า 1) ก าหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ พันธกิจ วางนโยบาย 
และก าหนดงบประมาณในการจัดการศึกษาแต่ละปี 2) ได้จัดหาทรัพยากร รับบริจาค สร้างครูสอน 
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ พัฒนาศักยภาพความสามารถของครูผู้สอนที่มีอยู่ 3) ก าหนดแรงจูงใจ พัฒนา
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียน มอบสิ่งตอบแทนให้บุคลากร 4) การบริหารงานดี ประกอบด้วย 
การวางแผน การจัดองค์กร การตรวจสอบ และการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 

 3. รูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศของส านักเรียนพระปริยัติแผนกบาลี ใน
เขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 14 ประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 พบว่า 1) ด้านการบริหารงานวิชาการ คือ 
ใฝ่ใจจัดท าแผนพัฒนางานด้านวิชาการ จัดครูสอน และตารางเรียน หมั่นส่งเสริมให้ครูสอนผลิตสื่อ
การสอนให้เข้าใจง่ายขึ้น เอาจิตฝักใฝ่ ตรวจสอบคุณภาพการเรียนการสอนเป็นประจ า  ใคร่ครวญ 
ตรวจสอบ และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 2) ด้านการบริหารงบประมาณ 
คือ มีความต้องการที่จะส ารวจค่าใช้จ่าย วางแผนการหางบประมาณประจ าปี เพียรสรรหาแหล่ง
งบประมาณเพ่ือน ามาใช้ในการบริหารงาน ใส่ใจจัดสรรงบประมาณอย่างทั่วถึง ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า 
ตรวจสอบบัญชีสรุปรายรับรายจ่ายงบประมาณการศึกษาประจ าปี 3) ด้านการบริหารงานบุคคล คือ 
ตั้งใจที่จะสรรหาคัดเลือกแต่งตั้งครูสอน หมั่นให้ก าลังใจ พัฒนาครูผู้สอน และนักเรียน เอาใจใส่
ก ากับ และติดตามผลการสอนของครูผู้สอน พิจารณาก าหนดค่าตอบแทน และสร้างแรงจูงใจเพ่ือ
รักษาไว้ซึงบุคลากร 4) ด้านการบริหารทั่วไป คือ มีใจรักในการวางแผนบริหารงาน ออกแบบ
ระบบงานธุรการ หมั่นดูแลสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ และอุปกรณ์ทางการศึกษาให้พร้อมใช้งาน 
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ไตร่ตรองหาวิธีพัฒนาเครือข่ายข้อมูล ประชาสัมพันธ์งานการศึกษา พิจารณาก าหนดทิศทางในการ
บริหาร และพัฒนาส านักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
ค าส าคัญ :  รูปแบบ, การบริหารจัดการ, ส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี 

 
 

ABSTRACT 
The Objectives of this research were: 1. to Study general administration 

context of Phrapariyattidhamma schools, Pali division, at Sangha administration, 
region 14, 2. to study administrative components for excellence of 
Phrapariyattidhamma schools, Pali section, at Sangha administration, region 14, and 
3. to propose an administrative model for excellence of Phrapariyattidhamma 
schools, Pali section, at Sangha administration, region 14, 

Methodology was the mixed methods research: The qualitative research 
collected data from 18 key informants by in-depth-interviewing and 10 participants 
in focus group discussion and data analyzed by descriptive interpretation. The 
quantitative research collected data by questionnaires with reliability coefficient of 
0.981 from a sample of 265 persons who were administrators, teachers and 
students at Phrapariyattidhamma schools, Pali section and data were analyzed by 
descriptive statistics; frequency, percentile, mean and standard deviation. 

Findings were as follows: 
1. The general administrative context of Phrapariyattidhamma schools, 

Pali division, at Sangha administration, region 14, by overall were at the high level 
and each aspects of administration were that academic administration was at the 
middle level, the budget, personnel and general administration were at the high level 
and accordingly. Data from in-depth-interviewing revealed that some schools were able 
to find the budget to run the school activities from various donations and set up fund for 
education. There was recruitment, selection, development to enhance the morale of 
teachers and internal personnel and students by providing appropriate facilities with 
equipment and welfares. Some schools, teachers still used old method of teaching; 
there was not new teaching media to arouse students’ interest. There were not enough 
budgets to run the schools effectively and no financial account. Teachers with 
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appropriate knowledge were limited, not energetic students reduced. Learning 
atmosphere and school buildings were not attractive to learning. 

2. Administrative components for excellence of Phrapariyattidhamma schools, 
Pali division, at Sangha administration, region 14, were that; 1) direction, vision, mission, 
policy and budgets were set for educational administration annually, 2) using the 
available resources to develop teachers’ competency, 3) using resources from donations 
to develop teachers, the schools resources, network creation for students recruitment, 4) 
setting up motivations by improving schools and facilities to create good atmosphere to 
teaching and learn, giving awards to students and 5) administrative factors consist of 
planning, organizing, checking and problems solving. 

3. An administrative model for excellence of Phrapariyattidhamma schools, 
Pali division, at Sangha administration, region 14, integrated with Ittipadha 4 were that 1) 
academic administration; paying attention to assign teachers to class according time table 
diligent to teach and produce teaching media for easy understanding attention to quality 
of teaching and learning examination, checking and instruction development 2) budget 
administration, budget auditing, annual budget planning, effort to find new source of 
budget for administration, attention to budget allocation and budget summary for 
education each fiscal year, 3) personnel administration; attention to recruit teachers then 
develop, teachers and students spiritual uplifting, attention to teaching and learning, 
allocation of appropriate compensation, motivation personnel to remain with the 
schools, 4) general administration: planning to design the work flow process, attention to 
environment, buildings and educational media being ready to use creating network for 
educational publicity and school development effectively 
Keyword: Administration, Phrapariyattidhamma Schools, Pali Division. 
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1. บทน า 
ภาษาบาลี หรือภาษามาคธีโบราณ เป็นภาษาท่ีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงใช้ใน

การประดิษฐานศาสนธรรมค าสอนที่พระองค์ได้ตรัสแก่พุทธบริษัท 4 ตลอดจนพระชนมชีพ 
นับตั้งแต่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี ถึงสาลวโนทยาน เมืองกุสินารา แม้พระอรหันต์
สาวกก็ได้สืบทอดค าสอนของพระพุทธองค์ที่เราเรียกกันว่า “พระพุทธศาสนา” ด้วยภาษาบาลีมา
จนถึงปัจจุบันนี้ (Somdetphramaharatchamang kalachan, 2013, p.7)  ภาษามาคธีจึงได้รับ
เกียรติและได้รับการยกย่องว่า (Phratepmethachan,1962) 1. เป็นภาษาอันเป็นโวหารของ
พระพุทธเจ้า (สัมพุทธโวหารภาสา) 2. เป็นภาษาอันเป็นโวหารของพระอริยเจ้า (อริยโวหารภาสา) 
3. เป็นภาษาท่ีใช้บันทึกสภาวธรรม (ยถาภุจจพรหมโวหารภาสา) 4. เป็นภาษาที่รักษาพระพุทธพจน์ 
(ปาลีภาสา) นอกจากนี้ นักไวยากรณ์บาลียังได้กล่าวถึงความส าคัญภาษาบาลีไว้ดังนี้ 1) มูลภาสา คือ
ภาษาหลักหรือภาษาดั้งเดิมของเสฏฐบุคคล 4 จ าพวกคือ อาทิกัปปิยบุคคล พรหม อัสสุตาลาป
บุคคล และพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 2 )  ตันติภาสา คือภาษาที่มีแบบแผนมีกฎไวยากรณ์ดี  
3) สกานิรุตติ คือ ภาษาที่พระพุทธเจ้าตรัสและเป็นภาษาหลักในการประกาศ 4) อุตตมภาสา คือ
ภาษาชั้นสูง (Anuwat Krasang,2017). 

 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนกระทั้งปัจจุบัน ล้วนต้องใช้ภาษาบาลี 
นอกจากนี้ยังเป็นภาษาท่ีชนชาวชมพูทวีปในสมัยพุทธกาลนิยมใช้กันทั่วไป เป็นภาษาที่พระพุทธเจ้า
ใช้เผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยนั้น  หลังจากพระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพาน พระสงฆ์สาวก
จึงได้ประชุมกันท าสังคายนาพระธรรมวินัย เพ่ือรวบรวมประมวลค าสั่งสอนของพระองค์ไว้เป็น
หมวดหมู่ 3 หมวด ที่เรียกกันว่า “พระไตรปิฎก” จ าแนกออกเป็น 84,000 พระธรรมขันธ์ โดยใน
ระยะแรกได้มีการถ่ายทอดกันด้วยวิธีที่ เ รียก ว่ า “มุขปาฐะ” หรือการท่องจ าด้วยปาก  
ต่อมาจนกระทั่งการท าสังคายนาครั้งที่ 5 จึงได้มีการจดบันทึกแยกเนื้อหาจดบันทึกพระสูตรต่าง ๆ 
ลงในใบลาน  พระไตรปิฎกจึงถือว่าเป็นคัมภีร์ส าคัญของพระพุทธศาสนา จะเห็นได้ว่าพระไตรปิฎก
แต่เดิมเป็นภาษาบาลี เป็นภาษาท่ีพระสงฆ์ผู้เป็นพุทธสาวกได้ท าการสังคายนารวบรวมไว้ เป็นภาษา
ที่รองรับพระธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า (Surapon Suyaprom,2016).  ภาษาบาลีจึงมี
ความส าคัญในฐานะเป็นภาษาที่พระพุทธเจ้าทรงเลือกใช้เทศนาโปรดเวไนยสัตว์ให้ได้บรรลุมรรคผล
และนิพพาน และเป็นภาษาที่พระอรหันต์ทั้งหลายใช้ทรงจ าเพ่ือถ่ายทอดพระพุทธพจน์ ดังพระบาลี
ที่ว่า พุทฺธวจน  ปาเลตีติ ปาลี (ภาสา) อันว่าภาษาใด ย่อมรักษาไว้ซึ่งพระพุทธวจนะ เพราะเหตุนั้น
อันว่าภาษานั้นชื่อว่าปาลี ด้วยเหตุที่ภาษาบาลีเป็นภาษาที่รักษาไว้ซึ่งพระพุทธวจนะ ท าให้ส านัก
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เรียนและส านักศาสนศึกษาต่าง ๆ พยายามที่จะธ ารงไว้ซึ่งการจัดการเรียนการสอน พระปริยัติธรรม
แผนกบาลีไว้ให้มากที่สุด (Surachet thongmaen, 2005) 

จากความส าคัญ และปัญหา การจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีที่
กล่าวมาข้างต้น เป็นเหตุจูงใจให้ผู้วิจัย มีความสนใจที่จะศึกษาถึง “รูปแบบการบริหารจัดการสู่ความ
เป็นเลิศของส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 14” เพ่ือที่จะ
ท าการศึกษาปัญหา เพ่ือเป็นแนวทางในการใช้แก้ปัญหา และน ามาเป็นแนวปฏิบัติในการพัฒนา
รูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศของส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ ภาค 14 ให้มีคุณภาพและประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้นในภายหน้า 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปในการบริหารจัดการส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ใน
เขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 14 
 2.2 เพ่ือศึกษาองค์ประกอบในการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศของส านักเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 14 
 2.3 เพ่ือน าเสนอรูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศของส านักเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 14 
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
งานวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศของสานักเรียนพระปริยัติธรรม

แผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 14” นี้ ใช้ระบบวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method 
Research) ประกอบด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative Research) จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth Interview) จ านวน 18 ท่าน และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
จ านวน 10 ท่าน และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยการวิจัยแบบส ารวจ 
(Survey Research)  

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูล กับ 
พระภิกษุสามเณร ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 265 ชุด และเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง แล้ว
น ามาตรวจสอบความถูกต้อง ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ทั้งหมด จ านวน 265 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
จ านวนแบบสอบถามทั้งหมด น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือ
การวิจัยทางสังคมศาสตร์ต่อไป  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ ด าเนินการสัมภาษณ์ตาม
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วัน เวลาและสถานที่ที่ก าหนดนัดไว้ จนครบทุกประเด็นโดยขออนุญาตใช้วิธีการจดบันทึก และการ
บันทึกเสียงประกอบการสัมภาษณ์ น าข้อมูลดิบที่ได้มารวบรวมเพ่ือวิเคราะห์โดยวิธีการที่เหมาะสม
และน าเสนอต่อไป 
 
4. สรุปผลการวิจัย 

4.1 ผลการศึกษาสภาพทั่วไปในการบริหารจัดการส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี 
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 14  พบว่า ด้านการบริหารงานวิชาการ ในบางส านักครูผู้สอนได้ผลิต
หลักสูตรส าหรับนักเรียนเอง อธิบายเนื้อหาให้นักเรียนเข้าใจง่ายขึ้น ด้านการบริหารงบประมาณ 
สามารถจัดหาทุนเพ่ือน ามาใช้ในการบริหารงานการศึกษาได้ โดยการรับริจาคจากพุทธศาสนิกชน 
และมีการจัดตั้งกองทุนเพ่ือการศึกษาของส านักเรียนเอง ด้านการบริหารงานบุคคล มีการพัฒนา
บุคลากร มีการสรรหา หรือคัดเลือกครูสอนที่มีความรู้ และมีคุณภาพ และให้ก าลังใจแก่บุคลากร
ภายใน และด้านการบริหารทั่วไป มีการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่ครูผู้สอน และนักเรียน มีการจัด
อาคารสถานที่มีความเหมาะสม มีอุปกรณ์ครุภัณฑ์ ที่เพียงพอส าหรับการปฏิบัติงาน  จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ รูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศของส านักเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 14 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน เมื่อพิจารณาราย
ข้อ พบว่า ผู้บริหารดูแลรักษาพยาบาลแก่ผู้เรียน เป็นธุระในการน าไปส่งโรงพยาบาล และช่วยเหลือ
ค่ารักษาพยาบาล อยู่ในระดับมาก รองลงมาผู้บริหารดูแลเรื่องอาหารบริโภค มีบริการเครื่องดื่ม
ให้แก่ผู้เรียน อย่างเพียงพอ อยู่ในระดับมาก และผู้บริหารสรรหา คัดเลือกครูผู้สอนที่ดี มีคุณภาพมา
สอน อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ  

4.2 องค์ประกอบในการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศของส านักเรียนพระปริยัติ แผนก
บาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 14   พบว่า 1) การก าหนดทิศทาง หรือเป้าหมายการบริหาร
จัดการส านักเรียน การก าหนดทิศทาง หรือเป้าหมายการบริหารจัดการส านักเรียน เป็นหน้าที่หลัก
ของผู้บริหารส านักเรียน ที่จะต้องก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วางนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา 
และก าหนดงบประมาณในการจัดการศึกษาแต่ละปี อย่างเป็นระบบ เช่น ค่าอุปกรณ์การศึกษา ค่า
นิตยภัตครูสอน และรางวัลตอบแทนแก่ผู้สอบผ่านแต่ละปี  2) ใช้ทรัพยากรอย่างพอเพียงและคุ้มค่า 
งบประมาณที่ใช้ในการบริหารจัดการส านักเรียน ส่วนใหญ่ใช้วิธีรับบริจาคจากพุทธศาสนิกชนผู้มี
ศรัทธา ผู้บริหารจะต้องให้ความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพความสามารถของครูผู้สอนที่มีอยู่ 
ซ่อมแซมบ ารุงอาคารสถานที่  และครุภัณฑ์ทางการศึกษาให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ใช้
งบประมาณอย่างจ าเป็นโดยแบ่งล าดับความส าคัญของการใช้งบประมาณ    3) สร้างแรงจูงใจให้
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บุคลากร การสร้างแรงจูงใจถือเป็นส่วนส าคุณในการจัดการศึกษาพระบาลี ซึ่งผู้บริหารจะต้องท า
การสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ใต้ปกครองด้วยการพัฒนาด้านสภาพแวดล้อมทางการเรียน เช่น จัด
สถานที่อาคารเรียนให้เป็นเอกเทศ มีห้องเรียน และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียน ด้านสิ่งตอบ
แทน เช่น จัดถวายนิตยภัตประจ าเดือนแก่ครูผู้สอน และจัดกิจนิมนต์ให้แก่นักเรียนตามความ
เหมาะสม เป็นต้น   4) บริหารจัดการเป็นระบบมีประสิทธิภาพ จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์ได้ว่าการบริหารส านักเรียนต้องอาศัยปัจจัยการบริหารงานส านักเรียน 
พระปริยัติธรรมแผนกบาลี มีองค์ประกอบ 4 อย่าง ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์กร การตรวจสอบ 
และการแก้ไขปัญหา คือ การวางแผน เพ่ือให้ทราบเป้าหมาย เป็นเครื่องชี้ทาง (Busakrn  
Watthanabut,2016) และสร้างความตั้งใจอย่างแท้จริงที่จะบริหารจัดการส านักเรียน รวบรวม
ข้อมูล องค์ความรู้ศึกษา SWOT ก าหนดเป้าหมายในแต่ละปีการศึกษา การจัดองค์กร :จัดผังการ
บริหารอย่างชัดเจน การจัดองค์กรที่ดี โดยการก าหนดขอบเขต  ความรับผิดชอบ และอ านาจหน้าที่
ต่าง ๆ ของแตล่ะฝ่ายให้ชัดเจน การตรวจสอบ : ผู้บริหารจะต้องมีแนวทางการ และเครื่องมือในการ
ตรวจสอบการท างานของผู้ใต้ปกครองอย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหา : จัดการประชุมประจ า
สัปดาห์ หรือประจ าเดือนเพื่อรับทราบข้อปัญหา 

4.3 รูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศของส านักเรียนพระปริยัติแผนกบาลี  
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 14  พบว่า  รูปแบบที่ 1 การบริหารจัดการด้านการบริหารงาน
วิชาการ ก าหนดหลักสูตรการเรียนการสอนตามหลักสูตรของแม่กองบาลีสนามหลวง จัดตารางเรียน
ตารางสอนให้คณาจารย์และนักเรียนตามความเหมาะสม ส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้แก่
นักเรียน  การประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 เข้ากับรูปแบบการบริหารงานวิชาการ ฉันทะ มีความใฝ่ใจ
จัดท าแผนพัฒนางานด้านวิชาการ จัดครูสอน และตารางเรียนในแต่ละชั้น ของแต่ละปีอย่าง
เหมาะสม วิริยะ หมั่นส่งเสริมให้ ครูสอนผลิตหลักสูตร สื่อ และวิธีการสอน อธิบายเนื้อหาให้
นักเรียนเข้าใจง่ายขึ้น จิตตะ เอาจิตฝักใฝ่ ตรวจสอบคุณภาพการเรียนการสอนแต่ละชั้นเป็นประจ า 
วิมังสา พิจารณาใคร่ครวญ มีระบบตรวจสอบคุณภาพแก้ไข พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

รูปแบบที่ 2 การบริหารจัดการด้านการบริหารงบประมาณ ต้องมีการส ารวจค่าใช้จ่าย
ประจ าปี แหล่งเงินทุน สรรหาแหล่งงบประมาณจากที่ต่าง ๆ จัดสรรงบประมาณอย่างทั่วถึ ง  
การประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 เข้ากับรูปแบบการบริหารงบประมาณ ฉันทะ มีความต้องการที่จะ
ส ารวจค่าใช้จ่ายหลักประจ าปี วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของส านักเรียน วางแผนการใช้งบประมาณ
ประจ าปี วิริยะ เพียรสรรหาแหล่งงบประมาณเพ่ือน ามาใช้ในการบริหารงาน ประสานและรวบรวม



58    ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2561
 

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแหล่งทรัพยากรที่สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งภาครัฐ เอกชน  จิตตะ ใส่ใจ
จัดสรรงบประมาณอย่างทั่วถึง ส ารวจความต้องการของผู้เรียน และใช้งบประมาณที่มีให้คุ้มค่าครบ
วงจร  วิมังสา ตรวจสอบ จัดท าบัญชีสรุปรายรับรายจ่ายงบประมาณการศึกษาประจ าปี ท าแผนการ
ตรวจสอบ ติดตามการใช้เงิน ทั้งเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ แผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส และวางแผนในการใช้งบประมาณปี 

รูปแบบที่ 3 การบริหารจัดการด้านการบริหารงานบุคคล ผู้บริหารมีหน้าที่สรรหา 
คัดเลือกบุคลากร และแต่งตั้งครูผู้สอนในแต่ละชั้น จ่ายค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม พัฒนาครูผู้สอน 
และรักษาไว้ซึ่งครูผู้สอน การประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 เข้ากับรูปแบบการบริหารงานบุคคล ฉันทะ 
ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะสรรหา คัดเลือกครูผู้สอน บุคลากร และนักเรียนในแต่ละปี  วิริยะ หมั่นให้
ก าลังใจ พัฒนาครูผู้สอน และนักเรียน ให้ได้รับการศึกษาท่ีสูงขึ้น มีการพัฒนาครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง
และเหมาะสม จิตตะ เอาใจใส่ในการถ่ายทอดนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน ก ากับและติดตามผล
การด าเนินงานอย่างใกล้ชิด วิมังสา พิจารณาก าหนดค่าตอบแทน และสร้างแรงจูงใจ ให้แก่ครูและ
นักเรียน มกีารจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ครูผู้สอน และเจ้าหน้าที่อย่างเหมาะสม  

รูปแบบที่ 4 การบริหารจัดการด้านการบริหารทั่วไป ในการบริหารจัดการผู้บริหารมี
หน้าที่วางแผนการบริหารงานการศึกษา การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน จัดด าเนินงาน
ธุรการ  ดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม พัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ จัดให้มี
การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา และส่งเสริม สนับสนุนประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน 
องค์กรหน่วยงานและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา การประยุกต์หลักอิทธิบาท 4 เข้ากับรูปแบบ
การบริหารทั่วไป ฉันทะ มีใจรักในการประชาสัมพันธ์ วางแผนการบริหารงานการศึกษา ออกแบบ
ระบบงานธุรการลดขั้นตอนการท างานให้มีประสิทธิภาพ วิริยะ หมั่นดูแลสภาพแวดล้อม อาคาร
สถานที่ และอุปกรณ์ทางการศึกษาให้พร้อมใช้งาน จัดสถานที่พักอย่างเหมาะสมเพียงพอ เป็น
เอกเทศ จิตตะ ไตร่ตรองหาวิธีพัฒนาเครือข่ายข้อมูล ประสานงาน กับชุมชน หน่วยงานและสถาบัน
สังคมอ่ืนๆ วิมังสา พิจารณาก าหนดทิศทางในการบริหาร และพัฒนาส านักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น  
 
5. อภิปรายผลการวิจัย 

5.1 รูปแบบการบริหารจัดการด้านการบริหารงานวิชาการ ต้องมีการก าหนดใช้หลักสูตร
บาลีสนามหลวงที่แม่กองบาลีสนามหลวงก าหนดไว้ จัดตารางเวลาการเรียนตารางสอน ส่งเสริม
กิจกรรมเสริมหลักสูตรให้แก่นักเรียน พัฒนาสื่อ เอกสาร การเรียนการสอน และเทคนิคการสอน
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แบบใหม่ พัฒนาระบบการสอบวัดผลการศึกษา เช่น การทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน และพัฒนา
คุณภาพการศึกษา มีระบบตรวจสอบคุณภาพการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Phrametithammalangkarn, (2014) ที่ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาศักยภาพ
การบริหารการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ตามทรรศนะของผู้บริหาร ครูผู้สอนและ
นักเรียน : ศึกษาเฉพาะกรณี วัดจองค า จังหวัดล าปาง ผลการวิจัยพบว่า ด้านการบริหารงาน
วิชาการ เชิงคุณภาพ : โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี วัดจองค า จังหวัดล าปาง ได้มีการบริหาร
วิชาการ ใช้หลักสูตรบาลีสนามหลวงที่ก าหนดไว้ตั้งแต่ระดับชั้นบาลีไวยากรณ์ จนถึงประโยค ป.ธ.9 
เวลาสอนและเวลาเรียน ภาคปกติแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ ภาคเช้า และภาคบ่าย ส่วนภาคพิเศษคือก่อน
สอบบาลีสนามหลวง แบ่งเป็น 3 ช่วงคือ ภาคเช้า - ภาคบ่าย และภาคค่ า การวัดผลและประเมินผล 
ทางโรงเรียนมีการวัดผลและประเมินผลตามขั้นตอนของหลักสูตร เช่น มีวิธีการทดสอบทุกสัปดาห์ 
(วันศุกร์) เพ่ือพิจารณาผลการเรียนของนักเรียนและการสอนของครู มีการอบรมบาลีก่อนสอบ
สนามหลวง และจัดพิมพ์เป็นเอกสารเพ่ิมเติมเพ่ือความสะดวกแก่นักเรียนและเป็นของส านักเรียน 
ส่วนงานแนะแนวและสารสนเทศ มีการแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียนเป็นประจ าทุกวัน เช่น เวลา
ท าวัตรสวดมนต์และนอกเวลาเรียน และยังมีการจัดพิมพ์หนังสือเพ่ือแจกในงานฉลองเปรียญธรรม
ของโรงเรียนฯ ทุกปี 

5.2 รูปแบบการบริหารจัดการด้านการบริหารงบประมาณ การบริหารงบประมาณที่ดี 
และเพียงพอเป็นปัจจัยส าคัญในการบริหารส านักเรียนให้สามารถมุ่งสู่ความเป็นเลิศได้ โดย
ด าเนินการส ารวจค่าใช้จ่ายประจ าปี แหล่งเงินทุน สรรหาแหล่งงบประมาณจากที่ต่าง ๆ จัดสรร
งบประมาณอย่างทั่วถึง ใช้จ่ายงบประมาณที่คุ้มค่า จัดท าบัญชีรายรับรายจ่าย และการตรวจสอบ
จากภายนอกในการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากร และสร้างสภาพแวดล้อม
ทางการเรียนที่ดีแก่ผู้เรียน ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Pinsuda Siritrangsri, (2013)  ที่ได้
วิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” ผลการวิจัย พบว่า ด้านงบประมาณ 
ในด้านงบประมาณในการจัดสรรเพ่ือการศึกษา ขาดความเป็นเอกภาพในเชิงปฏิบัติ ขาดความ
ยืดหยุ่นในการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อความต้องการของสถานศึกษาแต่ละพ้ืนที่อย่าง
แท้จริง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์และระเบียบ
บังคับทางการเงินจากหน่วยงานต้น 

5.3 รูปแบบการบริหารจัดการด้านการบริหารงานบุคคล การสรรหาครูผู้สอน คัดเลือก
ครูผู้สอน แต่งตั้งครูผู้สอน จ่ายค่าตอบแทนครูผู้สอน พัฒนาครูผู้สอน และรักษาไว้ซึ่งครูผู้สอน ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Somchai Mitri, (2010) ที่ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาของพระสงฆ์ใน



60    ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2561
 

 

ประเทศไทย : กรณีศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี” ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกบาลีในปัจจุบัน มีรูปแบบและพ้ืนฐานการจัดการศึกษามาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่  2 คือ  
เป็นการศึกษาท่ีเน้นการสอบวัดผลความรู้ หรือที่เรียกว่าสอบบาลีสนามหลวงเป็นหลัก โดยมีแม่กอง
บาลีสนามหลวงเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ ส่วนการเรียนการสอนนั้น 
จะอยู่ที่ผู้เรียนหรือแต่ละส านักเรียนจะด าเนินการโดยมีเจ้าส านักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการทั้ง
การเรียนการสอน การจัดการเรื่องสถานที่  อุปกรณ์การเรียนการสอน ครูผู้สอน ตลอดถึง
งบประมาณในการด าเนินการ ซึ่งโดยภาพรวมแล้วระบบการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลียังมี
ความเหมาะสมในระดับปานกลางและกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 83 เห็นด้วยที่จะให้มีการปรับปรุงระบบ
การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี 4. รูปแบบการบริหารจัดการด้านการบริหารทั่วไป 
สภาพแวดล้อมของสถานที่จัดการเรียนการสอน ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยในการด าเนินการเรียนการสอน
ให้ประสบความส าเร็จได้ ซึ่งผู้บริหารจะต้องค านึงถึงเป็นประการแรกของการบริหารจัดการศึกษา
พระปริยัติธรรมแผนกบาลี เพราะจะต้องมีแผนในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเรียนการสอนของ
ส านักเรียนให้เป็นที่รู้จักสู่สาธารณะ รวมถึงการจัดการสภาพแวดล้อมภายในของส านักเรียน  ได้แก่ 
วางแผนการบริหารงานการศึกษา การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน ด าเนินงานธุรการ  
ดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม พัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์
งานการศึกษา และส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร
หน่วยงานและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา  
 
6. ข้อเสนอแนะ 

6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1) ด้านการบริหารงานวิชาการ แม่กองบาลีสนามหลวงควรมีการปรับปรุงหลักสูตร 

ส านวน ในการแปลในระดับชั้นเปรียญตรีให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้ง่าย เพ่ือพัฒนางานวิชาการของ
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีให้มีมาตรฐานเดียวกัน 

 2) ด้านการบริหารงบประมาณ ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องควรมีนโยบาย
สนับสนุนงบประมาณในการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี อย่างชัดเจนและเพียงพอ 

 3) ด้านการบริหารงานบุคคล คณะสงฆ์ควรมีนโยบายในการสรรหา พัฒนา และ
กระจายบุคลากรทางการศึกษาซึ่งหมายถึงพระภิกษุสามเณร ทั้งนักเรียนและครูสอน 
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 4) ด้านการบริหารทั่วไป ผู้บริหารหรือเจ้าส านักเรียน ควรมีการวางแผนการจัด
การศึกษาแผนกบาลี ทั้งระยะสั้นและระยะยาว มีเป้าหมายชัดเจนตาม กฎระเบียบของส านักเรียน
เป็นต้น 

6.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 1) ด้านการบริหารงานวิชาการ แม่กองบาลีสนามหลวงควรมีการสัมมนาเชิงวิชาการ 

ตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ขัดเกลาส านวนแปลในระดับชั้นเปรียญตรีให้ผู้เรียนสามารถ
เข้าใจได้ง่าย พัฒนาหลักสูตรของการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีให้มีมาตรฐานเดียวกันทั้ง
ประเทศ 

 2) ด้านการบริหารงบประมาณ ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ์โดยจัดสรรงบประมาณในการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ให้
เพียงพอ 

 3) ด้านการบริหารงานบุคคล คณะสงฆ์ควรมีการจัดอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ครูสอน อบรม สัมมนาเชิงวิชาการ ไปศึกษาดูงานในสถานที่ปฏิบัติงานจริง มีการจัดฝึกอบรมสัมมนา
เชิงวิชาการ และสนับสนุนทุนทรัพย์ เพ่ือให้อาจารย์มีความรู้ในการพัฒนาตนเอง  

 4) ด้านการบริหารทั่วไป ผู้บริหารหรือเจ้าส านักเรียน อาจารย์ และบุคลากรเจ้าหน้าที่ 
ประชุมเพ่ือรับทราบนโยบายการวางแผนการจัดการศึกษาแผนกบาลี ทั้งระยะสั้นและระยะยาวแล้ว
จัดการเรียนการสอนให้ไปในแนวทางเดียวกัน รวมถึงนักเรียนจะต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนตาม
กฎระเบียบของส านักเรียนที่ได้ตั้งไว้อย่างเคร่งครัด เพ่ือให้ส านักเรียนด าเนินกิจการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

6.3 ข้อเสนอเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
 1) ศึกษารูปแบบการบริหารทางวิชาการของส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีอ่ืน 

ๆ หรือในเขตการปกครองคณะสงฆ์อ่ืนๆ ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาท่ีเป็นเลิศ 
 2) ศึกษาเกี่ยวกับนโยบายและการบริหารจัดการด้านงบประมาณในการจัดการศึกษา

พระปริยัติธรรมแผนกบาลีเป็นการเฉพาะ เพ่ือน าผลการวิจัยไปปรับใช้ในการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีอย่างเพียงพอ 

3) ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบในการพัฒนาบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลี เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาบุคลากรทางด้านบาลีให้มีความรู้ความสามารถใน
ระดับสูง 
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4) ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการวัดที่มีการด าเนินการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลี ในเขตการปกครองคณะสงฆ์อ่ืนๆ เพ่ือเปรียบเทียบรูปแบบทางการบริหารว่ามี
ความเหมือน หรือแตกต่างจากการวิจัยครั้งนี้อย่างไร 
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บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาความร่วมมือของ
ภาคประชาชนกับต ารวจในการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
2) เพ่ือวิเคราะห์หลักพุทธธรรมกับหลักการบริหารงานที่เป็นปัจจัยเกี่ยวข้องกับการสร้างความ
ร่วมมือของภาคประชาชนกับต ารวจในการปูองกันและปราบปรามอาชญา กรรมในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และ  3) เพ่ือน าเสนอกลยุทธ์การสร้างความร่วมมือของภาคประชาชนกับ
ต ารวจในการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method) ประกอบด้วยการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักในพ้ืนที่ 3 จังหวัด  
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 30 คน และการสนทนากลุ่มเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 10 รูป/
คน กับการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการสอบถามประชาชนในชุมชนที่มี

                                                           
  Doctor of Philosophy Program in Public administration, Faculty of Social Sciences, 
Mahachulalongkronrajavidyalaya University. 
 Department of Political Science, Faculty of Social Sciences, Mahachula- 
longkornrajavidyalaya University   
 Department of Political Science, Faculty of Social Sciences, Mahachula- 
longkornrajavidyalaya University   
 Department of Political Science, Faculty of Social Sciences, Mahachula- 
longkornrajavidyalaya University   



  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์    65  

ภูมิล าเนาหรืออาศัยอยู่ ในพ้ืนที่  3 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 400 คน   
จากจ านวนประชากร 670,371 คน 
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1) สภาพและปัญหาความร่วมมือของภาคประชาชนกับต ารวจในการปูองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอยู่ในระดับปานกลาง      
ประชาชนยังไม่เชื่อมั่นในระบบการท างานของต ารวจเท่าที่ควร ยังขาดความไว้วางใจในตัวเจ้าหน้าที่
ต ารวจ  เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจยังขาดความจริงใจในการแก้ปัญหา และยังไม่เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจ
จะสามารถปกปูองคุ้มครองประชาชนผู้ให้ข้อมูลยาเสพติดในพ้ืนที่ได้ 
 2) หลักพุทธธรรมและหลักการบริหารงานที่เป็นปัจจัยเกี่ยวข้องกับการสร้างความร่วมมือ
ของภาคประชาชนกับต ารวจในการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม  เจ้าหน้าที่ต ารวจชุด
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีจะต้องปรับโครงสร้างการปฏิบัติงาน ในลักษณะของการให้ความช่วยเหลือ 
อ านวยความสะดวก ให้ค าแนะน า และท าให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริงและทั่วถึง 
ต้องปรับกลยุทธ์ในการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดกับชุมชน มีมาตรการที่รัดกุม สามารถสื่อสารให้
ชุมชนเข้าใจได้อย่างชัดเจน น าข้อมูลจุดเสี่ยงจุดอันตรายจากชุมชนมาพิจารณาวางแผนการปฏิบัติ 
ผู้บังคับบัญชาต้องเข้ามาควบคุมก ากับดูแล ต้องน าระบบการปฏิบัติงาน รวมถึงมาตรการต่างๆ 
ที่เหมาะสม มาช่วยในการปูองกันอาชญากรรมร่วมกับชุมชน  ด้านบุคลากร เจ้าหน้าที่ต ารวจจะต้อง
เป็นผู้ที่เสียสละในการท างานเพ่ือชุมชน มีบุคลิกลักษณะที่เป็นมิตร ไม่พูดจาดูถูกประชาชน พร้อม
รับข้อร้องเรียนหรือปัญหาในชุมชนไปแก้ไขอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  ต้องมีทักษะในการปฏิบัติงาน
เพ่ือให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาอาชญากรรมได้อย่างทันท่วงที 
มีรูปแบบการท างานที่เป็นมืออาชีพ มีการศึกษาท าความเข้าใจสภาพแวดล้อมเพ่ือน ามาก าหนด
รูปแบบที่เหมาะสม  มีค่านิยมร่วมหรือเจตคติร่วมกันในการปฏิบัติงาน ยึดมั่นในอุดมคติของต ารวจ
และยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชด าริปฏิบัติต่อประชาชนอย่างเท่าเทียม 
 3) กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือของภาคประชาชนกับต ารวจในการปูองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1) การตั้งจุดตรวจจุดสกัดอาชญากรรม 
2) การเสนอโครงการ/กิจกรรมในการปูองกันอาชญากรรม 3) การเฝูาระวังอาชญากรรมโดยการ
ติดตั้งกล้องวงจรปิด  4) การฝึกปฏิบัติร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ 5) การแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับ
อาชญากรรม  6) การเสริมสร้างความรู้ในการปูองกันอาชญากรรม 7) การร่วมสนับสนุนกิจกรรม
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
ค าส าคัญ: กลยุทธ์, ความร่วมมือ, การปูองกันปราบปรามอาชญากรรม 
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ABSTRACT 
The objectives of this research were 1) to study cooperation conditions 

and problems concerning with the community and police on crime prevention and 
suppression in the Northeastern region,  2)  to analyze Buddhism and management 
principles which are related factors of community and police cooperation on crime 
prevention and suppression in the Northeastern region and  3) to identify strategies 
of community and police cooperation on crime prevention and suppression in the 
Northeastern region. The methodology of this research was the mixed methods 
Research, the qualitative research and quantitative researches. The qualitative research 
included the in-depth interviewing of 30 key informants in the Northeastern region 
interview and focus group discussion of 10 experts. The quantitative research used  
survey research by a sample of explores 400 people from 670,371 people in the 
Northeastern region questionnaires of 

The research findings were summarized as follows:  
Firstly, the conditions and problems of the community and police 

cooperation on crime prevention and suppression in the Northeastern region in the 
present were at the moderate level. The people had unconfident to the police 
activities and distrusted the police, lack of sincerity in fix the problem and didn’t 
believe that the police could protect the people who contribute the drug clue in 
areas. 

Secondly, the Buddhism and management principles which were related 
factors of community and police cooperation on crime prevention and suppression 
in the Northeastern region, required (1) operation restructuring in order to take the 
contribute, convenience, advise, truly and thoroughly benefit to the community, (2) 
strategies adjust in order to take the trust of the community, the concise measures, the 
good apparent communications and the risk and dangerous area information’s to set 
up the action plan under controlling of the commander, (3) operation systems and the 
properly measures for crime prevention together with the community, (4) staff 
personality in order to sacrifice in operates for the community, friendly, doesn’t 
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insulted, get the community complaints and problems to seriously and 
continuously solving, (5) operation skills  in order to set up the community 
confidence of promptly crimes solving, (6) professional style in order to understand 
the environment in order to set up the appropriate style, and (7) shared values in 
order to take attitudes together in operation, adhere the Ideals of the police, 
adhere the King’s conception in sufficient economy, and equality operate to the 
people.  

Finally, The strategies of community and police cooperation on crime 
prevention and suppression in the Northeastern region are 1) setting up the  check 
points to crime extraction, 2) presenting the crime prevention projects and activities,   
3) preventing the crimes by install CCTV,  4) practicing together with the police,   
5) Informing the crime clues  6) strengthening the crime prevention knowledge, and  
7) supporting the police activities. 
Keyword: Strategies, Cooperation, Crime Prevention and Suppression. 
 
1. บทน า 

ยาเสพติดเป็นปัญหาที่ส าคัญในระดับประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบในด้านต่างๆ ดังนี้ ประการ
แรก ผลกระทบด้านสุขภาพอนามัย ความคิดอ่านช้า ความจ าเสื่อม ขาดสติ และเสียชีวิตในที่สุด 
ประการที่สอง ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ท าให้สูญเสียเงินทองเป็นจ านวนมากส าหรับการซื้อยาเสพ
ติดมาเสพอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และประการสุดท้ายผลกระทบด้านสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหา
อาชญากรรม และในสภาพความเป็นจริงผู้ติดยาเสพติดไม่มีผู้ใดคบค้าหรือร่วมสมาคมด้วย เป็น
จุดเริ่มต้นของการประกอบอาชญากรรม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชญากรรมท่ีเกี่ยวกับทรัพย์ เนื่องจาก
ความร้ายแรงของยาเสพติดมีผลโดยตรงต่อความม่ันคงของประเทศ หากประชากรติดยาเสพติด
จ านวนมาก ประเทศชาติก็จะอ่อนแอ เศรษฐกิจเสียหาย และมีปัญหาสังคมต่างๆ อีกมากมาย  

ขณะที่สถานการณ์ยาเสพติดของประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) ปรากฏความเคลื่อนไหวของกลุ่มนักค้ายาเสพติดรายใหญ่ใน  สปป.ลาว 
ร่วมมือกับกลุ่มคิงส์โรมัน และเจ้าหน้าที่ของ สปป.ลาว ลักลอบล าเลียงยาเสพติดหลายประเภท
จ านวนมากเข้าพักในพื้นที่แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว เพ่ือเตรียมลักลอบน าเข้าไทย และลักลอบขายใน
ประเทศเพ่ือนบ้านและนอกภูมิภาค นอกจากนี้ ยังพบว่า การลักลอบน ายาเสพติดเข้าสู่ประเทศไทย
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ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องและมีปริมาณมาก โดยพ้ืนที่การลักลอบล าเลียงที่ส าคัญยังคงเป็นพ้ืนที่
ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะพ้ืนที่ลุ่มน้ าโขง ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี 
จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดหนองคายเป็นพ้ืนที่ชายแดน มีการ
ประกอบอาชญากรรมเกี่ยวกับยาเสพติดที่พิเศษกว่าพ้ืนที่อ่ืนคือ การลักลอบน าเข้ายาเสพติด ซึ่งมัก
ท าเป็นเครือข่าย มีการลักลอบจ าหน่ายและมีการเสพยาเสพติดในพ้ืนที่ดังกล่าว มีการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในชุมชนอย่างรวดเร็ว โดยคนในชุมชนอาจจะรู้และทราบเบาะแส   
 จากการที่ผู้วิจัย ได้สัมผัสกับปัญหาการลักลอบน าเข้ายาเสพติดจากประเทศเพ่ือนบ้าน 
โดยส่วนใหญ่จะส่งไปจ าหน่ายในจังหวัดต่างๆ รวมทั้งกรุงเทพมหานคร และส่งผ่านไปยังประเทศ
อ่ืนๆ  อีกส่วนหนึ่งน ามาจ าหน่ายให้กับเยาวชนและประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอธาตุพนม ซึ่งปัจจุบันได้
แพร่ระบาดเข้าไปในโรงเรียนในพ้ืนที่ซึ่งผู้วิจัยรับผิดชอบ ในฐานะที่ด ารงต าแหน่ง รองผู้ก ากับการ
สืบสวน สถานีต ารวจภูธรธาตุพนม อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เป็นระยะเวลา 2 ปี และได้
เลื่อนต าแหน่งขึ้นเป็น ผู้ก ากับการ ที่สถานีต ารวจภูธร แห่งนี้  

ผู้วิจัย มีหน้าที่รับผิดชอบในการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม ในพ้ืนที่ 6 ต าบล 
ของอ าเภอธาตุพนม ซึ่งเป็นพ้ืนที่ชายแดน มีแม่น้ าโขงที่เป็นเส้นกั้นพรหมแดนระหว่างประเทศไทย 
กับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  และโดยที่ความยาวของแม่น้ าโขงในส่วนที่ผ่าน
พ้ืนที่อ าเภอธาตุพนม ประมาณ 24 กิโลเมตร ซึ่งตลอดทั้งแนวไม่มีก าแพงกั้น ประชาชนของทั้งสอง
ประเทศ ยังคงไปมาหาสู่กันได้อย่างปกติ จึงเป็นการง่ายต่อการลักลอบน าเข้ายาเสพติดในรูปแบบ
ต่างๆ แม้จะมีการก าหนดมาตรการในการควบคุมการผ่านเข้า-ออกประเทศ ทางจุดผ่อนปรน และ
ตามท่าเรือต่างๆ ซึ่งมีด่านศุลกากร มีทหาร-ต ารวจ ฝุายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่
ประจ าก็ตาม ทั้งนี้เพราะผลตอบแทนในการลักลอบน าเข้ายาเสพติด มีมูลค่าสูงเมื่อเทียบกับรายได้
ปกติของประชาชนทั้ง 2 ประเทศ จึงเป็นสิ่งล่อใจให้ตัดสินใจลงมือกระท าโดยไม่ลังเล 

ผู้วิจัยเชื่อว่า การจะลดปัญหาการลักลอบน าเข้ายาเสพติด ลดการจ าหน่าย ลดการแพร่
ระบาด  โดยใช้เพียงการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ต ารวจ หรืออาศัยความร่วมมือจาก
ประชาชนบางกลุ่มซึ่งกระท าโดยมีค่าตอบแทนหรือผลตอบแทน อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันน่าจะไม่
เพียงพอ จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมืออย่างจริงจัง จริงใจ และต่อเนื่องจากภาคประชาชนในการ
แจ้งเบาะแสโดยไม่หวังผลตอบแทนในรูปของทรัพย์สินเงินทอง อันจะเป็นความร่วมมือที่ยั่งยืน  
ผู้วิจัยจึงใคร่จะน าหลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจในการปฏิบัติต่อผู้อ่ืน เป็นหลักธรรมในการ
สงเคราะห์ซึ่งกันและกัน คือ หลักสังคหวัตถุ 4 มาใช้ในการสร้างความร่วมมือจากภาคประชาชน 
โดยน ามาบูรณาการกับหลักการบริหารองค์กรของแม็คคินซีย์  มาก าหนดเป็นกลยุทธ์ เพ่ือน ามาใช้
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ในการปูองกันปราบปรามการลักลอบน าเข้า ลักลอบจ าหน่าย รวมถึงลดการแพร่ระบาดของยาเสพ
ติดในพ้ืนที่ตามแนวชายแดนแม่น้ าโขง 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาความร่วมมือของภาคประชาชนกับต ารวจในการ
ปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2.2 เพ่ือวิเคราะห์หลักพุทธธรรมและหลักการบริหารองค์กรที่เป็นปัจจัยเกี่ยวข้องกับ
การสร้างความร่วมมือของภาคประชาชนกับต ารวจในการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2.3 เพ่ือน าเสนอกลยุทธ์การสร้างความร่วมมือของภาคประชาชนกับต ารวจในการ
ปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) 
โดยการผสมผสานระหว่างวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  กับวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ให้สอดคล้องกับปัญหาและครอบคลุมแนวคิดการวิจัย เพ่ือศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีเกี่ยวกับกลยุทธ์  หลักการบริหารองค์กรของแม็คคินซีย์ (McKinsey) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ
ความร่วมมือ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม   นโยบายภาครัฐ
เกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด หลักพุทธธรรมที่เกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือ 
สถานการณ์ยาเสพติด  
 ข้อมูลพ้ืนที่วิจัย  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้ท าการสัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูลหลัก (In-depth Interviews) ใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interviews) 
โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง  คือ เจ้าหน้าที่ต ารวจ เจ้าหน้าที่ฝุายปกครอง เจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิชาการ ผู้น าชุมชนในระดับต าบลและหมู่บ้าน ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ในพ้ืนที่ 
3 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีพ้ืนที่ติดกับแม่น้ าโขง ได้แก่ จังหวัดหนองคาย 11 คน 
จังหวัดนครพนม 10 คน และจังหวัดอุบลราชธานี 9 คน รวม 30 คน   
 การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) เจ้าหน้าที่ต ารวจ นักวิชาการ และ
ผู้น าชุมชน โดยเลือกแบบเจาะจง  จ านวน 10 รูป/คน ในการวิจัยเชิงปริมาณ ได้ใช้แบบสอบถามกับ
ประชากรที่มีภูมิล าเนาและพักอาศัยอยู่ในอ าเภอซึ่งมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้โทษค่อนข้าง
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รุนแรง และเป็นอ าเภอที่มีพ้ืนที่ติดกับแม่น้ าโขง ได้แก่ จังหวัดหนองคาย จ านวน 5 อ าเภอ คือ 
อ าเภอเมืองหนองคาย อ าเภอรัตนวาปี อ าเภอโพนพิสัย อ าเภอโพธิ์ตาก และอ าเภอสังคม  จังหวัด
นครพนม จ านวน  4 อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองนครพนม อ าเภอบ้านแพง อ าเภอท่าอุเทน และอ าเภอ
ธาตุพนม และจังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 3 อ าเภอ คือ อ าเภอเขมราฐ อ าเภอโขงเจียม และอ าเภอ
โพธิ์ไทร รวมประชากรทั้งสิ้นจ านวน 670,371 คน 

 

4. สรุปผลการวิจัย 
  4.1 สภาพและปัญหาความร่วมมือของภาคประชาชนกับต ารวจในการปูองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ชุมชนหมู่บ้านจะมีแผนในการปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกหมู่บ้าน มีการวางมาตรการทางสังคม ลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพ
ติดไว้ในกฎของหมู่บ้าน มีการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ เช่น โครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลาน
กลับคืน ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 
แต่ยังขาดช่องทางในการน าเสนอให้กับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ผู้ก ากับการหัวหน้า
สถานีจะต้องมอบหมายชุดชุมชนสัมพันธ์เข้าไปท ากิจกรรมในชุมชน จัดประชาชนเข้าร่วมโครงการ
ต่างๆ และได้น าความรู้ ทักษะต่างๆ ไปปฏิบัติ รวมถึงให้ค าแนะน าวิธีปูองกันปัญหายาเสพติด 
นอกจากนี้ ยังต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดแก่อาสาสมัครกู้ภัย อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
สมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม และต ารวจอาสา เพ่ือให้การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ต ารวจ  
  4.2 หลักพุทธธรรมและหลักการบริหารงานที่เป็นปัจจัยเกี่ยวข้องกับการสร้างความ
ร่วมมือของภาคประชาชนกับต ารวจในการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า 1) หลักพุทธธรรมที่เป็นปัจจัยเกี่ยวข้องกับการสร้างความร่วมมือ  
พบว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจได้น าหลักทานมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเป็นวิทยากรให้ความรู้ ข้อชี้แนะ
แก่ชาวชุมชนที่เป็นจิตอาสา เสียสละเวลาออกตรวจตราเวลากลางคืนตามหมู่บ้าน รักษาความ
ปลอดภัยในงานเทศกาลต่างๆ เจ้าหน้าที่ต ารวจปฏิบัติตามหลักปิยวาจา เหมาะสมกับกาลเทศะ ให้
ค าแนะน าประชาชนด้วยถ้อยค าสุภาพ ยิ้มแย้ม แจ่มใส  เจ้าหน้าที่ต ารวจได้อ านวยความสะดวกใน
การรักษาความสงบในการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ  ประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืนอยู่แล้ว 
มีการปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ การร่วมกิจกรรมที่แสดงออกในการช่วยเหลือประชาชน เพ่ือสร้างความ
ศรัทธาแก่ประชาชน เช่น ช่วยเกี่ยวข้าว ถ้ามีกิจกรรมมากกว่านี้จะท าให้ประชาชนรู้สึกดีต่อต ารวจ  
เจ้าหน้าที่ต ารวจจะปฏิบัติตามระเบียบวินัยของทางราชการ จึงเป็นการปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งจะ
ละเว้นไม่ได้  2) หลักการบริหารงานที่เป็นปัจจัยเกี่ยวข้องกับการสร้างความร่วมมือ ตามทฤษฎีการ
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บริหารองค์กรของแม็คคินซีย์  พบว่าโครงสร้างของการท างาน ออกเป็นค าสั่งมอบหมายและมีแผนใน
การปฏิบัติงาน การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจจะขนานไปกับสภาพแวดล้อมและค าสั่งของ
ผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด มีการศึกษาข้อมูล สภาพของพ้ืนที่แล้วมาปรับเขตการตรวจของสาย
ตรวจให้เหมาะสม แม่น้ าโขงกั้นเขตแดน เป็นพ้ืนที่ล่อแหลมต่อการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพ
ติด ซึ่งส่วนใหญ่ยาเสพติดมีต้นทางมาจากประเทศ สปป.ลาว จึงต้องมีการปรับการตรวจ เน้นพื้นที่ริม
แม่น้ าโขง  การตรวจค้นจับกุมของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ได้ใช้กฎหมายเป็นบรรทัดฐานในทุกกรณี  
เนื่องจากจะเป็นการจับโดยชอบ  การตรวจค้น จับกุม เป็นธรรมดาที่เจ้าหน้าที่ต ารวจต้องปฏิบัติตาม
กฎหมาย และระเบียบการต ารวจเกี่ยวกับคดี  มิฉะนั้นต ารวจจะเป็นผู้กระท าผิดกฎหมายเสียเอง 
การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด โดยเน้นปฏิบัติตามแผนของรัฐบาลและแผนของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
กรณีฉุกเฉินเร่งด่วน ก็สามารถเรียกก าลังผู้ปฏิบัติได้โดยเร็ว งานจราจรนอกจากการตั้งจุดตรวจ
กวดขันวินัยจราจรแล้วยังกวดขันความผิดเรื่องอ่ืน รวมทั้งยาเสพติด ตั้งจุดตรวจตามจุดเสี่ยงที่จะเกิด
อาชญากรรม เพ่ือเป็นการปูองกัน ปราบปรามอย่างสม่ าเสมอ มีการจับกุมคดียาเสพติด แล้วน าไปสู่
การขยายผลถึงผู้ผลิต ผู้ค้ารายย่อย รายใหญ่ ในการด าเนินการกับผู้มีพฤติการณ์ดังกล่าว จะต้องมี
งานการข่าว ส่วนใหญ่จะจับกุมได้ เพราะการข่าวจากผู้หวังดีหรือผู้ต้องหาเอง  มีการติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนที่  ในการท างานบางครั้ง บางโอกาส มีการสนธิก าลังกับ
หน่วยงานอ่ืน ปฏิบัติตามนโยบายผู้บังคับบัญชาในการขจัดยาเสพติดให้ลดน้อยลง เพ่ือลดจ านวนผู้
ติดยาเสพติดให้โทษ  ปฏิบัติในแนวทางการให้ความรู้แก่เยาวชนถึงโทษภัยของยาเสพติดใน
สถานศึกษา ส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
  4.4 กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือของภาคประชาชนกับต ารวจในการปูองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ต ารวจควรมีการจัดองค์กร/
จัดท าค าสั่งในการตั้งด่าน จุดตรวจ จุดสกัดควรมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
วางแผนปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติด การจับกุม ตรวจค้นยาเสพติดในพ้ืนที่ ควร
แจ้งข้อกฎหมายให้ประชาชนทราบ ควรมีการประสานงานกับคนในชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
กรณีประสบเหตุ เจ้าหน้าที่ต ารวจควรจะแก้ไข/ระงับปัญหาอาชญากรรมยาเสพติดได้ด้วยความ
รวดเร็ว ควรตรวจตรา สอดส่องดูแลอาชญากรรมยาเสพติดในพ้ืนที่ และควรให้บริการประชาชน
ด้วยความเสมอภาคเท่าเทียม 
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5. อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือของภาคประชาชนกับต ารวจในการ
ปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ผู้วิจัยพบว่า การสร้างความ
ร่วมมือให้ได้ผลเป็นรูปธรรม น าไปใช้ในการปูองกันปราบปรามอาชญากรรมได้อย่างจริงจัง จะต้อง
อาศัยหลักการบริหารองค์กรที่มีองค์ประกอบ 7 ประการ ได้แก่ โครงสร้าง กลยุทธ์ ระบบ บุคลากร 
ทักษะ รูปแบบ และค่านิยมร่วม บูรณาการกับหลักสังคหวัตถุธรรม 4 ประการ ได้แก่ ทาน ปิยวาจา 
อัตถจริยา และสมานัตตตา มาก าหนดเป็นกลยุทธ์ 7 กลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1 การตั้งจุดตรวจจุดสกัดอาชญากรรม (Structure) โดยเพ่ิมจุดตรวจ จุด
สกัด โดยเฉพาะช่วงเทศกาลต่างๆ และตามแนวชายแดนที่มีอาณาเขตเชื่อมต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
เป็นแนวทางที่สอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการ ของ พลต ารวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา                   
ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2560 ในส่วนที่เกี่ยวกับยาเสพติด ข้อ 
4 การแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ มุ่งเน้นการสกัดกั้นการลักลอบล าเลียงขนส่งยาเสพติดจาก
พ้ืนที่ตามแนวชายแดน เพ่ือปูองกันไม่ให้มีการล าเลียงยาเสพติดเข้าไปพ้ืนที่ชั้นใน หรือแหล่งชุมชน 
รวมทั้งสถานศึกษาต่างๆ และแผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.2560 ปราบปรามจับกุม ผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้ล าเลียงยาเสพติดทุกระดับ   และสกัด
กั้นการลักลอบล าเลียงยาเสพติด 

กลยุทธ์ที่ 2 การเสนอโครงการ/กิจกรรมในการปูองกันอาชญากรรม (Strategy) 
จัดสรรงบประมาณที่เพียงพอแก่หน่วยงานระดับสถานีต ารวจ เพ่ือใช้ในการปูองกันและปราบปราม
ยาเสพติด  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการ ของ พลต ารวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา  
ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2560 ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรม โครงการด้านการปูองกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน 
สถานศึกษา และสถานประกอบการต่างๆ เพ่ือตัดวงจรการค้ายาเสพติด และไม่ให้มีผู้เสพรายใหม่
เกิดข้ึน รวมถึงมาตรการปูองกันการแพร่ระบาดยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 3 การเฝูาระวังอาชญากรรมโดยการติดตั้ งกล้องวงจรปิด (Systems)   
โดยเสริมสร้างความร่วมมือจากประชาชนในชุมชน ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็น
การแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และองค์กรในชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจการต ารวจ ตามแนวทางต ารวจชุมชนสัมพันธ์ 

กลยุทธ์ที่ 4 การฝึกปฏิบัติร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ (Staff) โดยให้ชุดปฏิบัติการฝึก
ปฏิบัติร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ และฝึกยุทธวิธีต ารวจอย่างต่อเนื่อง โดยแผนปฏิบัติการปูองกันและ
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แก้ไขปัญหายาเสพติด ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.2560 ก าหนดเปูาหมายพัฒนาระบบงาน
การข่าวทั้งในระดับส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ระดับกองบัญชาการ เพื่อวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของ
เครือข่ายยาเสพติดทั้งระบบ อีกท้ังการเป็นข้าราชการต ารวจมีภารกิจในการปูองกันและปราบปราม
อาชญากรรม จึงต้องเป็นผู้ที่มีทักษะและยุทธวิธีต ารวจ โดยได้รับการฝึกอบรมจากส านักงานต ารวจ
แห่งชาติอย่างสม่ าเสมอ เช่น การทดสอบยิงปืน การทดสอบโดดร่ม รวมถึงการทดสอบสมรรถภาพ
ร่างกาย เพ่ือความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ 

กลยุทธ์ที่ 5 การเสริมสร้างความรู้ในการปูองกันอาชญากรรม (Skills) เสริมสร้าง
ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ต ารวจในด้านต่างๆ เช่น ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ด้านการปูองกันยาเสพติด
มุ่งเน้นนวัตกรรมใหม่ๆ และไม่ละเลยการลักลอบค้ายาเสพติดแบบดั้งเดิม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560- – 2579) ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้
มีพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์
ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ  สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน เปูาหมายที่ 
4 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศ  สมาชิกอาเซียน 
มิตรประเทศ และนานาประเทศในการปูองกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติ 

กลยุทธ์ที่ 6 การแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับอาชญากรรม (Style) เพ่ิมความมั่นคงในชุมชนให้
ปลอดยาเสพติด พบปะคนในชุมชน พูดจา ชี้แจง แนะน าสิ่งที่เป็นประโยชน์ มีเหตุผล ให้แก่คนใน
ชุมชน โดยเริ่มที่บุคคล ครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา แผนยุทธศาสตร์การปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด พ.ศ.2558 – 2562 ยุทธศาสตร์การสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือปูองกันปัญหายาเสพติด มี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง ควบคุม และบริหารจัดการสภาพแวดล้อมทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมให้
เอ้ือต่อการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ 7 การร่วมสนับสนุนกิจกรรมของเจ้าหน้าที่ต ารวจ (Shared Values) 
ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน สถานประกอบการ  สถานศึกษา  ชุมชน และ
ครอบครัว ในการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ.2558 – 2562 ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมภาคประชาชน มีวัตถุประสงค์
เพ่ือบริหารจัดการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้บุคคล  
ครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ และสังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด และสร้าง 
ความเข้มแข็งและความยั่งยืนในระยะยาว 
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6. ข้อเสนอแนะการวิจัย  
6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยในพ้ืนที่ ควรบูรณาการความร่วมมือกับภาคประชาชน 

โดยการให้ค าแนะน า ให้โอกาส พูดคุยด้วยมิตรไมตรี ด้วยความสุภาพ ช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรม
ชุมชน กระท าอย่างเท่าเทียม เป็นกันเองและอย่างต่อเนื่อง 

2) ในส่วนหน่วยงานอ่ืนของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ควรปลูกฝังให้ข้าราชการต ารวจ
ยึดมั่นในอุดมคติต ารวจ 9 ประการ 

3) ในระดับสถานีต ารวจทั่วประเทศ  ควรเน้นการปฏิบัติด้านชุมชนสัมพันธ์ โดยจัดให้มี
การฝึกร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ต ารวจ ต ารวจอาสา และประชาชนในชุมชน เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการ
ปูองกันปราบปราม การแจ้งข่าว  เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานร่วมกัน สร้างความเข้าใจและความ
เชื่อมั่นให้เกิดข้ึนกับชุมชน 

6.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
1) ควรพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎ ระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการ

ปูองกันปราบปรามอาชญากรรม มุ่งเน้นให้ประชาชนให้ความร่วมมือ ก าหนดแนวทางปฏิบัติให้
ชัดเจน 

2) ควรมุ่งเน้นการฝึกทักษะต่างๆ ให้ประชาชนในชุมชน เช่น ยุทธวิธีต ารวจ ทักษะใน
การตรวจตราและเฝูาระวังชุมชน 

3) ควรปรับรูปแบบและทิศทางในการด าเนินงานให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมของชุมชน รวมถึงให้ความร่วมมือ ใกล้ชิดกับชุมชน โดยใช้หลักต ารวจชุมชนสัมพันธ์ 

6.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรศึกษาวิจัยในด้านประโยชน์ที่เกิดจากความร่วมมือ เพื่อให้รัฐบาลเห็นความส าคัญ

ของการสร้างความร่วมมือ เนื่องจากการน าเข้ายาเสพติดที่มีปริมาณลดลง จะเป็นการลดการน าเงิน
ออกไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน  ผู้ติดยาเสพติดมีปริมาณลดลง งบประมาณในการดูแลรักษา  
และปัญหาอาชญากรรมก็จะลดลงตามไปด้วย 

2) ควรศึกษาวิจัยเปรียบเทียบประโยชน์ที่ประเทศชาติได้รับจากความร่วมมือในการ
ปูองกันปราบปราม กับงบประมาณที่หน่วยงานภาครัฐได้รับจัดสรร เพ่ือให้รัฐบาลพิจารณาจัดสรร
งบประมาณเพ่ิมเติมให้อย่างเหมาะสม 

3) ควรศึกษาวิจัยด้านหลักธรรมซึ่งเป็นความจ าเป็นที่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงาน
ร่วมกับชุมชน จะต้องเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง และน าไปใช้ในการปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม  
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 ผลการวิจัย พบว่า  
1. ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.69) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ล าดับที่หนึ่ง คือ ด้าน
การปฏิบัติราชการ ( X = 3.74) ล าดับที่สอง คือ ด้านการพัฒนาองค์กร ( X = 3.74) ล าดับที่สาม 
คือ ด้านคุณภาพการให้บริการ ( X = 3.67) และล าดับสุดท้าย คือ ด้านแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ( X = 3.60) 

2. หลักพุทธธรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า หลักสัปปุริสธรรม 7 ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.61) และ
เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านโดยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
ได้แก่ หลักอัตตัญญุตา (รู้ตน รู้ว่าตนเองมีคุณสมบัติ มีความรู้อย่างไร) ( X = 3.70) และ
หลักมัตตัญญุตา (รู้จักประมาณ รู้จักความพอดี) ( X =3.70) รองลงมา หลักอัตถัญญุตา (รู้จุดกมาย 
รู้ความมุ่งหมาย รู้จักผล) ( X =3.68) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ หลักปริสัญญุตา (รู้ชุมชน 
รู้สังคม สามารถแก่ปัญหาต่างๆได้) ( X =3.35) และหลักพละ 4 ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 
3.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ล าดับที่หนึ่ง คือ ด้านสังคหพละ (ก าลังเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
จิตใจคน) ( X = 3.55) ล าดับที่สอง คือ ด้านวิริยะพละ (ก าลังความขยันหมั่นเพียร) ( X = 3.52) 
ล าดับที่สาม คือ ด้านอนวัชชพละ (ก าลังความชื่อสัตย์สุจริต) ( X = 3.36) และล าดับสุดท้าย คือ 
ด้านปัญญาพละ มีค่าเฉลี่ยระดับมาก ( X = 3.30) 

3. แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมประสิทธิผลการบริหารงานตามหลักพุทธธรรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถน าหลักสัปปุริสธรรม 7 และพละ 4 มาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารงาน จะส่งผลและก่อให้เกิดหลักการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ คือ ในการท างานของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะมีหลักการ กฎเกณฑ์ในการท างาน  รู้ถึงสถานภาพ
ความรู้ ความถนัด ความสามารถ ทั้งของตนเองและบุคคลอ่ืน ตลอดจนในการสั่งการหรือหมอบ
หมายงานหรือการบริหารงานต่าง ๆ จะมีความเหมาะสมและสมกับงานนั้น ๆ ตลอดจนมีความ
คุ้มค่า พอประมาณ และสอดคล้องกับความการของประชาชนเพ่ือให้การปฏิบัติงานนั้นก่อเกิด
ประโยชน์สูงสุด  
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ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้น าหลักการเหล่านี้ไปเป็นแนวทางการพัฒนาการ
ส่งเสริมประสิทธิผลในการบริหารงานตามหลักพุทธธรรม ท าให้การบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีประสิทธิภาพและเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ดังนั้น จึงจ าเป็นที่
จะสร้างคนให้มีความรู้ มีความสามารถ มีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็น มีลักษณะนิสัยจิตใจที่ดีงาม มีความ
พร้อมที่จะต่อสู้เพ่ือตนเองและสังคม มีความพร้อมที่จะประกอบการงานอาชีพและสร้างความ
เจริญก้าวหน้าให้กับชีวิตของประชาชนอีกด้วย  
ค าส าคัญ : การส่งเสริมประสิทธิผล, การบริหารจัดการ, การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรม 

 
 

ABSTRACT 

  The purposes of this research were 1) to study the administrative 
effectiveness promotion of local administrative organizations in Ubolrachatani 
Province, 2) to examine the Buddhist principles affecting the administrative  
effectiveness of the local administrative organizations in Ubolrachatani Province, 
and 3) to propose the development for administrative effectiveness promotion 
according to the Buddhist principles at local administrative organizations in 
Ubolrachatani Province. This study is a mixed methods research between 
qualitative research and quantitative research. The qualitative research consisted of 
in-depth interviewing of 18 key informants in Ubolrachatani Province. The 
quantitative research method collected the data from a sample of 363 personnel 
of local administrative administrations in Ubolrachatani Province. 

Findings were as follows: 

1. Effectiveness of local administrative organizations in Ubon Ratchathani 
Province, as a whole, was at the high level ( X = 3.69). When considering each 
aspect, it the first one was the government ( X =3.74). The second was the 
organizational development ( X =3.74). The third was the quality of service ( X = 
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3.67) and the last was the development plan of the local government organizations 
( X = 3.60). 

2. Buddhist principles affecting the administrative effectiveness 
promotion of local government organizations in Ubon Ratchathni Province were 
Sappurisa - dhamma 7 which affected the effectiveness promotion of the 
management of the local governments, as a whole, at a high level ( X = 3.61). 
When considering each aspect based on the mean scores from high to low, the 
highest mean scores were Attannuta (knowing how they are qualified) ( X = 
3.70)and Mattannuta (knowing the moderation) ( X = 3.70), followed by Atthannuta 
(knowing goals and results) ( X = 3.68). The lowest mean scores were Parisannuta 
(knowing communities and solutions) ( X = 3.35). In addition, Bala 4 (The Four 
Powers) also affected the  administrative effectiveness promotion of the local 
administrations in Ubon Ratchathani Province, as a whole, at a high level ( X = 3.43). 
When considering each aspect, the first one was Sangaha Bala (power of solidarity) 
( X =3.55). The second was Viriya Bala (power of diligence) ( X = 3.52). The third was 
Anavajja Bala (power of faultlessness) ( X = 3.36), and the last one was Panna Bala 
(power of wisdom) ( X = 3.30). 

3. The administration guidelines of local administrative organizations using 
Sappurisa-dhamma 7 and Bala 4 in the management would result in effective 
administration. The local administrative organization employees would have rules 
of work, knowledge status, aptitude, ability of both themselves and others, as well 
as the assignment of work or assignments, which would be appropriate for certain 
tasks. Moreover, their work performance would be worth, moderate, and in 
accordance with the public in order to maximize public benefits.  

If local governments adopt these principles as a guideline to promote the 
administrative effectiveness according to Buddhism, the administration will be 
effective and become a crucial factor for development. As a result, it is important 
to develop people to have knowledge, skills, necessary basic skills, good 
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temperament, readiness to fight for themselves and the society, as well as to 
engage in a career and develop the lives of the people. 
Keywords:  Effective Promotion, Management, Application the Principle of 
     Buddhism. 
 

1. บทน า 
 ความเปลี่ยนแปลงด้านสังคมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยการแข่งขันในด้านต่าง ๆ ความแตกต่าง
จึงเกิดขึ้นในสังคมทั้งความคิดความเห็น พฤติกรรรมการแสดงออกจึงเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของคน
ในสังคมไทย (Surapon Suyaprom, 2015)  สืบเนื่องมาจากความเจริญที่ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว
ยิ่งสังคมมีความเจริญไปมากเท่าใด คนในสังคมนั้นจะต้องพยายามปรับตัวให้กับสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ไปให้มากเท่านั้น และความจ าเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศชาติให้
เจริญก้าวหน้า  มาตรฐานของชีวิตคนที่พยายามให้มีความเสมอภาคกันตามระบบการปกครองที่ทุก
ฝ่ายต้องการให้มีความสมบูรณ์เหมาะสม เข้ากับยุคสมัยนิยมในการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ทางสังคมให้
เอ้ือต่อการแก้ปัญหาวิกฤตสังคมไทยที่มีความหลากหลายซับซ้อนยิ่งขึ้น (Prasert  Thilao,2018) 

ปัจจุบันประเทศไทยได้ด าเนินการปฏิรูปภาครัฐ ด้วยการ ลดขนาดของรัฐบาลในส่วนกลาง 
การกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่นและชุมชน เพ่ือให้ประชาสังคมมีความเข้มแข็งขึ้น การลดล าดับชั้น
บังคับบัญชาที่ยุ่งยากเพ่ือให้บริการประชาชนอย่างมีอิสระและยืดหยุ่น เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของการให้บริการภาครัฐ ซึ่งรูปแบบดังกล่าวเป็นไปตามแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการที่ดีและการ
จัดการภาครัฐแนวใหม่ (Budhya Bowornwathana, 2002) โดยเชื่อว่าการด าเนินงานภาครัฐ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ แต่อย่างไรก็ตาม การทุจริตคอรัปชั่นในระบบ
ราชการยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทุจริตคอรัปชั่นในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยได้ผลักดันให้เกิดกระแสความสนใจการปฏิรูปด้านต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นการปฏิรูประบบราชการ การปรับบทบาทภาครัฐ การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น โดยเฉพาะ
เม่ือทรัพยากรมีจ านวนจ ากัด ความสนใจจึงพุ่งเป้าไปที่การใช้จ่ายงบประมาณ การดูแลทรัพยากร
ของท้องถิ่ น  ปัญหาการทุจริ ตคอรัปชั่ นทั้ ง ในวงราชการ  การ เมืองและระดับท้องถิ่ น  
(Kowit Poungngam and Alongkorn Akkasaeng,2004 ) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ตั้งคณะท างาน (Core Team) ในการตรวจนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
องค์กรท้องถิ่นท่ีผ่านมา เพ่ือพิจารณาคัดเลือกองค์กรส่วนท้องถิ่นรับเงินอุดหนุนส าหรับเป็นรางวัลจูง
ใจ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ ก็พบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลส่วน



  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์    81   
 

หน้าที่ ก็พบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารอยู่ใน
ระดับต่ าถึงปานกลาง นอกจากนี้ผลการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลของการบริหารจัดการองค์การ
บริหารส่วนต าบลพบว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหาร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การให้ความส าคัญต่อ
ประชาชนในท้องถิ่น การจัดระบบสารสนเทศการสร้างความพึงพอใจให้แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
ประชาชนผู้รับบริการ กระบวนการบริหารจัดการ รวมทั้งบรรยากาศขององค์กรเป็นปัจจัยที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลขององค์กร (Tikhamporn Chulalong, 2007 ) 

จังหวัดอุบลราชธานี มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอิสระในการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน มีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย การปกครอง 
การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลังและงบประมาณ บริหารงานให้เป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชนโดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยการใช้ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2542 ซึ่งประกอบด้วย หลักนิติธรรม 
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใสตรวจสอบได้ หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่าและประชาชน
มีส่วนร่วม โดยมุ่งสร้างองค์กรให้เป็นไปตามหลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีประชาชนเป็น
เป้าหมายสูงสุดในการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การที่จะบริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพนั้นจะต้องตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดหลักพุทธธรรม 
 ผู้วิจัยจึงได้น าหลักพุทธธรรม ที่เป็นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นเครื่องก ากับใน
การบริหารงานทุกด้านย่อมเป็นการประสานความเชื่อ แนวคิดในเชิงจริยธรรมของสังคม เข้ากับการ
ปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งในการประยุกต์ใช้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
อุบลราชธานี เพราะการบริหารงานใดก็ตามจะประสบผลส าเร็จนั้นต้องใช้ความรู้คู่คุณธรรม ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ สร้างองค์ความรู้และน าเสนอการประยุกต์ใช้หลัก
พุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมประสิทธิผลการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี
ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
อุบลราชธานี 

2.2 เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี 
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2.3 เพ่ือเสนอการพัฒนาการส่งเสริมประสิทธิผลในการบริหารงานตามหลักพุทธธรรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 3.1 รูปแบบการวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methodology 
Research) ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก  
(In-depth Interview) ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 18 รูป/คน และการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) จากการแจกแบบสอบถาม 
(Questionnaire) จ านวน 363 ชุด จ านวน 25 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา 1) ตัวแปรต้น คือ  (1) สถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ  
วุฒิการศึกษา ความเกี่ยวข้องกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลักษณะงานที่รับผิดชอบ รายได้ต่อ
เดือน และประสบการณ์ในการท างาน  (2) หลักสัปปุริสธรรม 7 ได้แก่ ธัมมัญญุตา รู้หลักหรือรู้จัก
เหตุ อัตถัญญุตา รู้ความมุ่งหมายหรือรู้จักผล อัตตัญญุตา รู้จักตน มัตตัญญุตา รู้จักประมาณ 
กาลัญญุตา รู้จักกาล ปริสัญญุตา รู้จักชุมชน ปุคคลัญญุตา รู้จักบุคคล  (3) หลักพละ 4 ได้แก่ 
ปัญญาพละ ก าลังความรู้ความสามารถ วิริยพละ ก าลังความขยันหมั่นเพียร อนวัชชพละ ก าลังความ
ซื่อสัตย์สุจริต สังคหพละ ก าลังของเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน  2) ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลใน 
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ด้านแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านการปฏิบัติราชการ และด้านการพัฒนาองค์กร 

3.3 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ ผู้วิจัยได้ก าหนดพ้ืนที่ในการวิจัย คือ พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่ น ในจั งหวัด  อุบลราชธานี  ซึ่ ง เป็นจั งหวัด ที่ประกาศตามพระราชกฤษฎีกาของ
คณะกรรมการนโยบายการบริหารงาน จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ. ศ. 2552  

 
4. สรุปผลการวิจัย 

4.1 พุทธธรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า หลักสัปปุริสธรรม 7 ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาในแต่ละ
ด้านโดยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ หลักอัตตัญญุ
ตา (รู้ตน รู้ว่าตนเองมีคุณสมบัติ มีความรู้อย่างไร) และหลักมัตตัญญุตา (รู้จักประมาณ รู้จักความ
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พอดี) รองลงมาก คือ หลักอัตถัญญุตา (รู้จุดกมาย รู้ความมุ่งหมาย รู้จักผล) และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดได้แก่ หลักปริสัญญุตา (รู้ชุมชน รู้สังคม สามารถแก่ปัญหาต่างๆได้) หลักพละ 4 ที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ล าดับที่หนึ่ง คือ ด้านสังคหพละ (ก าลังเป็นเครื่องยึด
เหนี่ยวจิตใจคน) ล าดับที่สอง คือ ด้านวิริยะพละ (ก าลังความขยันหมั่นเพียร) ล าดับที่สาม คือ ด้าน
อนวัชชพละ (ก าลังความชื่อสัตย์สุจริต) และล าดับสุดท้าย คือ มีค่าเฉลี่ยระดับมาก  

4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี  พบว่า 1) ด้านแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า 
ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการด าเนินการในด้านการก าหนด
ยุทธศาสตร์ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้องก าหนด  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ในการด าเนินงานจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต้องเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในสัดส่วนที่ใกล้เคียง
กัน เมื่อสิ้นปีงบประมาณท้องถิ่นต้องมีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
ต่อไป  

    2) ด้านคุณภาพการให้บริการ พบว่า ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการลด
ขั้นตอนในการท างาน มี One Stop Service เป็นการบริการแบบเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว การให้บริการ
ต้องมีความรวดเร็วและชัดเจน มีการบริการประชาชนในวันหยุด เจ้าหน้าที่มีความเต็มใจให้การ
บริการแก่ประชาชน การบริการต้องยึดหลักความเสมอภาคและเป็นธรรม คุณภาพการให้บริการ  
ในการพัฒนาการให้บริการ ท้องถิ่นจะต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มี การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ ทันสมัยเข้ามาช่วยได้อย่างเหมาะสมเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับท้องถิ่นเอง  

    3) ด้านการปฏิบัติราชการ พบว่า ประสิทธิผลในการบิหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในด้านการปฏิบัติราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่ อ
ภารกิจของท้องถิ่น การปฏิบัติงานที่ถูกต้อง รวดเร็วและบริการประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นประจ าทุกปี จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน 
ในการปฏิบัติราชการจะต้องมีภูมิทัศน์ที่เอ้ือต่อการท างานและรับรองการให้บริการประชาชน  
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4) ด้านการพัฒนาองค์กร พบว่า การพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิผลในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมียุทธศาสตร์ในด าเนินงาน การ
ด าเนินงานต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามแผนในการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการ พัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ มีส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมาตรการในการลดขั้นตอนใน
การท างาน มีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับการท างาน การจัดการองค์ ความรู้ใน
องค์กร ด้านกฎระเบียบ และที่ส าคัญมีการสนับสนุนให้บุคลากรได้ฝึกอมรมเพ่ิมพูนความรู้เพ่ือ
พัฒนาองค์กรต่อไป 

4.3 หลักพุทธธรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดอุบลราชธานี    

 1)  หลักสัปปุริสธรรม 7  ประกอบด้วย  หลักธัมมัญญุตา คือ รู้จักการ รู้จักเหตุ รู้งาน  
รู้หน้าที่อย่างถูกต้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการท าโครงการที่มุ่งต่อประโยชน์ของชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรู้หลักความเป็นจริง หลักการ กฎเกณฑ์ หน้าที่ที่ปฏิบัติมีความ
รับผิดชอบเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ มีความเข้าใจว่าตัวเองมีหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการบริหารจัดการบางสิ่งบางอย่างให้บรรลุผลส าเร็จ หลักอัตถัญญุตา คือ รู้จุดกมาย รู้
ความมุ่งหมาย รู้จักผล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการวางแผนงานทุกอย่างได้อย่างเหมาะสมและ
ทันต่อเหตุการณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรู้จักจุดหมาย หรือเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการ
ด าเนินการ เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมหรือโครงการด าเนินไปอย่างถูกต้อง เป็นไปตามแผนที่วางไว้  
หลักอัตตัญญุตา คือ รู้ตน รู้ว่าตนเองมีคุณสมบัติ บุคลากรที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้จักตนเอง คือ รู้จักตัวตนของตัวเอง ว่า องค์กรอยู่
ในสถานะอะไร มีความรู้ความสามารถอย่างไร สามารถวัดความรู้ตนได้ ว่าศักยภาพของตนเองมีมาก
น้อยเพียงใด การบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิผล หลักมัตตัญญุตา คือ รู้จัก
ประมาณ รู้จักความพอดี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการก าหนดหลักจริยธรรมของหน่วยงาน
หรือไม ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าใจชัดเจนเกี่ยวกับ ค าว่า ความพอเหมาะพอควรในการที่จะ
ด าเนินโครงการ กิจกรรมทุกอย่างให้ลุล่วงไปด้วยดีตามแผนพัฒนาที่วางไว้ การรู้ประมาณ ในระดับ
องค์กรท าให้องค์กรมีการพัฒนา เจริญงอกงาม ย่อมท าให้การด าเนินกิจการงานต่างๆ ขององค์กร
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สามารถน าพาองค์กร ประชาชน ไปสู่ความสุขสงบ ปลอดภัย และความเจริญได้อย่างแท้จริง  
หลักกาลัญญุตา คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รู้จักเวลา รู้คุณค่าของเวลา   มีขั้นตอนในการ
ท างานในการให้บริการประชาชนตามหลักกาลัญญุตา คือ การรู้จักกาล การเป็นผู้รู้จักกาล คือ  
รู้กาลเวลาอันเหมาะสม ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือ
น ามาประยุกต์ใช้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิผล  หลักปริสัญญุตา คือ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รู้ชุมชน รู้สังคม สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้  มีการก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งอย่างชัดเจน การรู้จักชุมชน ความรู้จักบริษัท คือ รู้จักกลุ่มบุคคล รู้จัก
หมู่คณะ รู้จักชุมชน และรู้จักที่ประชุม รู้กิริยาที่จะประพฤติต่อชุมชนนั้นๆ การเป็นผู้รู้จักชุมชน 
ถิ่นอาศัย หรือสังคมที่ตนอาศัยอยู่ รวมถึงรู้จักว่าชุมชนเหล่านั้นมีความต้องการอะไร มีความ
เดือดร้อนอย่างไร มีความเห็นหรือข้อตกลงอย่างไร เมื่อทราบเช่นนั้นแล้วย่อมท าให้สามารถอยู่
ร่วมกับชุมชนได้อย่างมีความสุข หลักปุคลัญญุตา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการเรียนรู้สภาพ
ปัญหาและต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ วางตัวให้เหมาะสมตามฐานะ รู้บุคคล รู้ภูมิปัญญา รู้ภูมิ
ธรรม และรู้ประเภทของบุคคลที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้สามารถเลือกใช้คนให้เหมาะสมกับงาน  
เกิดประสิทธิผลในการท างาน เกิดประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน ตลอดถึง มีการติดตามงานที่ได้รับ
มอบหมายไปอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดการสร้างสรรค์ได้รับความรู้ใหม่ในการท างานตามเป้าหมายที่
ได้ตั้งไว้ 

2)  หลักพละ 4 ประกอบด้วย  ด้านปัญญาพละ คือ ก าลังความรู้ความสามารถ 
ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ  ในการบริหารงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหลักการวางแผน
ที่เกิดมาจากความต้องการของประชาชนที่ตระหนักในความจ าเป็น คุณค่าที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใน
ชุมชนได้รับรู้ปัญหา และร่วมกันในการวางแผน เพ่ือปรับปรุงประสิทธิผลของการบริหารงานให้
ครอบคลุม ด้านวิริยะพละ คือ ก าลังความขยันหมั่นเพียร ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้น 
ในการปฏิบัติงานตามเวลาที่ก าหนดไว้ การบริหารการวางแผนเป็นหน้าที่ของนักบริหารเพราะการ
วางแผน คือ กระบวนการ ในการก าหนดวัตถุประสงค์และก าหนดวิธีการที่ท าให้องค์กรบรรลุ
วัตถุประสงค์ การวางแผนเป็นกระบวนการในการเผชิญกับความไม่แน่นอนโดยการก าหนดการ
กระท าขึ้นล่วงหน้าเพ่ือให้ได้ผลตามที่ก าหนดไว้ ด้านอนวัชชพละ คือ ก าลังความชื่อสัตย์สุจริต 
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ผู้บริหาร บุคลากรมีการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร กระบวนการใน
การจัดท าแผน เป็นขั้นตอนในการระดมความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่  ในการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา ปัญหาอุปสรรคจากการพัฒนา ความต้องการในการพัฒนา ความ
พร้อมหรือศักยภาพของชุมชน ตลอดจนแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม การพัฒนาที่ต้องการ
กระท าร่วมกันในอนาคต ด้านสังคหพละ คือ ก าลังเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจคน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีการท างานมุ่งผลประโยชน์ส่วนรวม ไม่มุ่งผลประโยชน์ตน มีการแบ่งปันสิ่งของ
ช่วยเหลือประชาชนในยามประสบภัยอย่างเหมาะสม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการให้การ
บริการสาธารณะที่เป็นรูปธรรม ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ และร่วมรับผิดชอบ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  

5. อภิปรายผลการวิจัย 
5.1 ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี 

พบว่า ประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี  โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ล าดับที่หนึ่ง คือ ด้านการปฏิบัติราชการ 
ล าดับที่สอง คือ ด้านการพัฒนาองค์กร ล าดับที่สาม คือ ด้านคุณภาพการให้บริการ และล าดับสุดท้าย 
คือ ด้านแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับ Nongluk Rueanthong (2007) 
ว่า องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
ผู้บริหารและครูเป็นมืออาชีพ การประกันคุณภาพการตรวจสอบได้และความน่าเชื่อถือ  

5.2 หลักพุทธธรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า  หลักสัปปุริสธรรม 7 ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาในแต่ละด้านโดยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
ได้แก่ หลักอัตตัญญุตา (รู้ตน รู้ว่าตนเองมีคุณสมบัติ มีความรู้อย่างไร) และหลักมัตตัญญุตา (รู้จัก
ประมาณ รู้จักความพอดี) รองลงมาก หลักอัตถัญญุตา (รู้จุดกมาย รู้ความมุ่งหมาย รู้จักผล และด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ หลักปริสัญญุตา (รู้ชุมชน รู้สังคม สามารถแก่ปัญหาต่างๆได้) สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ  Pas Passatta (2015) ได้วิจัยเรื่อง การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหาร
จัดการด้านความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า หลักธรรมที่มีความเหมาะสมในการ
บริหารตน (หลักสัปปุริสธรรม 7) ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีประเด็นส าคัญ 2 
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ประเด็น คือ 1) หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีความเหมาะสมในการบริหารตน 2) การ
ประยุกต์ใช้หลักสัปปุริสธรรม 7 ในการบริหารตนและการบริหารจัดการองค์กร กล่าวคือ หลักสัปปุ
ริสธรรม 7 ซึ่งเป็นหลักธรรมของสัตบุรุษ ของคนดีท่ีมีความเหมาะสมในการครองตนเป็นอย่างยิ่ง  

หลักพละ 4 ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ล าดับที่หนึ่ง คือ 
ด้านสังคหพละ (ก าลังเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจคนล าดับที่สอง คือ ด้านวิริยะพละ (ก าลังความ
ขยันหมั่นเพียร) ล าดับที่สาม คือ ด้านอนวัชชพละ (ก าลังความชื่อสัตย์สุจริต) และล าดับสุดท้าย คือ 
มีค่าเฉลี่ยระดับมาก ด้านปัญญาพละ คือ ก าลังความรู้ความสามารถ ผู้บริหารมีความรู้
ความสามารถ ในการบริหารงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหลักการวางแผนที่เกิดมาจากความ
ต้องการของประชาชนที่ตระหนักในความจ าเป็น คุณค่าที่เปิดโอกาสให้ทุกคนในชุมชนได้รับรู้ปัญหา 
และร่วมกันในการวางแผน ด้านวิริยะพละ คือ ก าลังความขยันหมั่นเพียร ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่มี
ความกระตือรือร้น ในการปฏิบัติงานตามเวลาที่ก าหนดไว้ ในการก าหนดวัตถุประสงค์และก าหนด
วิธีการที่ท าให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ การวางแผนเป็นกระบวนการในการเผชิญกับความไม่
แน่นอนโดยการก าหนดการกระท าข้ึนล่วงหน้าเพื่อให้ได้ผลตามท่ีก าหนดไว้ การวางแผนจะเกี่ยวข้อง
กัน 2 อย่างคือ จุดหมายปลายทางกับวิธีการ จุดหมายปลายทางกับความส าเร็จ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ด้านอนวัชชพละ คือ ก าลังความชื่อสัตย์สุจริต ผู้บริหาร บุคลากรมีการปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร กระบวนการในการจัดท าแผน เป็นขั้นตอนในการระดม
ความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ ในการวิเคราะห์สภาพปัญหา การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา ปัญหา
อุปสรรคจากการพัฒนา ความต้องการในการ ด้านสังคหพละ คือ ก าลังเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
คน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการท างานมุ่งผลประโยชน์ส่วนรวม ไม่มุ่งผลประโยชน์ตน มีการ
แบ่งปันสิ่งของช่วยเหลือประชาชนในยามประสบภัยอย่างเหมาะสม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
การให้การบริการสาธารณะที่เป็นรูปธรรม ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ และร่วมรับผิดชอบ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอแนะความคิดเห็นและแสดงออกได้อย่างเสรี นี้เรียกว่า เป็นพละ คือ 
ก าลังแห่งการยึดเหนี่ยวน้ าใจของผู้ อ่ืนไว้ได้เป็นอย่ างดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ  Jittima 
Pakpieng (2015) ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารงานตามหลักพุทธธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดในเขตภาคกลางตอนล่าง ผลการวิจัยพบว่า การบริหารตนด้วยหลักสัปปุริสธรรม 
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7 เป็นด้านที่มีการน าไปประยุกต์ใช้น้อยที่สุด และมีสภาพปัญหาและอุปสรรคอ่ืนๆ ในแต่ละด้าน คือ 
1) การบริหารตน 2) การบริหารคน และ 3) การบริหารงาน 

6. ข้อเสนอแนะ  
6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ วิธีการ
ปฏิบัติงานและยุทธศาสตร์ เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ 

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรก าหนดแนวทางการให้บริการ การวัดผลประเมินผล
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ  

3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ให้ก าลังใจ 
และรางวัลส าหรับผู้ปฏิบัติดีเด่นประจ าปี 

6.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ วิธีการ
ปฏิบัติงาน และยุทธศาสตร์ เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ 

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องก าหนดแนวทางการให้บริการ การวัดผลประเมินผล
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ  

3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ให้ก าลังใจ 
และรางวัลส าหรับผู้ปฏิบัติดีเด่นประจ าปี 

7.3 ข้อเสนอส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 

ส าหรับข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาในประเด็นที่ เกี่ยวข้อง 
ดังต่อไปนี้ 

1) ควรมีการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ 
วัตถุประสงค์ วิธีการปฏิบัติงาน และยุทธศาสตร์ เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงาน ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ 

2) ควรมีการศึกษาแนวทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรก าหนดแนวทางการ
ให้บริการ การวัดผลประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ  
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3) ควรมีการศึกษาแนวทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะส่งเสริมให้บุคลากร
ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ให้ก าลังใจ และรางวัลส าหรับผู้ปฏิบัติดีเด่นประจ าปี 
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การป้องกันและการแก้ไขปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตามแนวพุทธ
เศรษฐศาสตร์ 

PREVENTING AND SOLVING PROBLEMS FROM FIREWATER-DRINKING IN 
ACCORDANCE WITH THE BUDDHIST ECONOMICS 

 
พลวัฒน์ ชุมสุข 

Pholwat  Choomsook 
 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  1) ศึกษาแนวคิดการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ของประชาชน 2) ศึกษาปัญหาและผลกระทบการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีต่อเศรษฐกิจของ
ประชาชน 3) เสนอแนวทางการแก้ไขและป้องกันการดื่มเครื่องที่มีแอลกอฮอล์ตามแนวพุทธ
เศรษฐศาสตร์ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ โดยการ การป้องกันและการแก้ไขปัญหาจากการดื่ม
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์  โดยการใช้การแจกแบบสอบถามใน
กลุ่มเป้าหมาย ใน 2 ชุมชนในเขตหมู่ท่ี 1 และ 2 บ้านแคนใหญ่ ต าบลแคน อ าเภอสนม จังหวัดสุรินทร์  
เพ่ือรวบรวมข้อมูลและน ามาวิเคราะห์ สรุปเชิงพรรณนา ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การป้องกันและการ
แก้ไขปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์ พบว่า ทัศนคติเกี่ยวกับ
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ใน 2 ชุมชนในเขตหมู่ที่ 1,2 บ้านแคนใหญ่ ต าบลแคน อ าเภอสนม 
จังหวัดสุรินทร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.09) ขณะที่ปัญหาและผลกระทบการดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ที่มีต่อเศรษฐกิจ มีปัญหาและผลกระทบอยู่ในระดับมาก (4.22) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า มีปัญหาและผลกระทบการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ในระดับมากเช่นกัน ขณะที่แนวทาง
แก้ไขและป้องกันการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์ ใน 2 ชุมชนใช้หลักการ
พิจารณาถึงคุณค่าแท้ และหลักความอดทนอดกลั้น เป็นแนวทางในการป้องกันในการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 
ค าส าคัญ : การป้องกันการแก้ไขปัญหา, ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตามแนว, พุทธเศรษฐศาสตร์ 
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ABSTRACT 

 The research consisted of three main objectives, namely: 1. to investigate 
concept of people’s alcoholic beverage drinking prevention; 2. to explore problems 
and effects of alcohol consumption on people's economy; and 3. to suggest 
solution and prevention of alcoholic beverages in accordance with the Buddhist 
economics. It was a quantitative research conducted by questionnaires with 
sampling groups in two communities: Moo 1 and 2 of Ban Khaen Yai, Khaen Sub-
District, Sanom District, Surin Province for data collection and analyzing as 
descriptive summary. The findings revealed as follows: as for the prevention and 
problem solving of alcoholic beverages in accordance with the Buddhist economics, 
it was found that overall attitudes towards alcoholic beverages in two communities 
was at the high level (4.09). Meanwhile, as for alcohol problems and effects on 
economy, it was at the high level (4.22). Having considered each aspect, it was also 
at the high level, too. At the same time, solutions and prevention of alcoholic 
beverages in accordance with the Buddhist economics in two communities in Moo 
1 and 2 apply the principle of true value and tolerance as a guideline for 
prevention of drinking alcohol. 

Keywords: Prevention, Problem Solving, Alcoholic Beverage, Buddhist Economics. 

 
1. บทน า 
 ปัจจุบันนี้ปัญหาพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทยในสมัยปัจจุบันนี้ ไม่ใช่
เรื่องธรรมดาอีกต่อไปเพราะว่าพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนคนไทย
แม้กระทั่งวัยรุ่นเป็นปัญหาใหญ่ในสังคม  อีกทั้งยังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ และ ในสมัย
ปัจจุบันไม่ใช่มีแค่ผู้ใหญ่ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่ยังมีทั้งเด็กวัยรุ่น และเยาวชนที่ดื่มสุราเพ่ิมขึ้น
เป็นจ านวนมาก เพราะปัญหาของวัยรุ่นในการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสม ไม่ว่าจะเป็น  
สุรา (เหล้า) เบียร์ ไวน์ มีมากขึ้น ในทุกประเทศ เนื่องจากวัยรุ่นเป็นวัยที่ชอบทดลองสิ่งต่างๆและ
วัยรุ่นเป็นวัยแห่งการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ   ด้านซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุน าไปสู่การแสดงออกทาง
พฤติกรรมต่างๆ ที่ไม่เหมาะสม อาจน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมของวัยรุ่น เช่น การคบเพ่ือน 
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ความต้องการความเป็นอิสระ ท าให้เกิดปัญหาความขัดแย้งกับผู้ปกครองอาจเป็นสาเหตุน าไปสู่
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นก็ได้ โดยเฉพาะวัยรุ่นในครอบครัวที่มีปัญหาอยู่แล้ว 
และในปัจจุบันก็มีแนวโน้มว่าจะเกิดปัญหามากขึ้นในวัยที่อายุน้อยลงเรื่อยๆ  จากสถิติอายุเฉลี่ยที่
เด็กวัยรุ่นเริ่มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คืออายุ 12 ปีขึ้นไป และแต่ละปี จะมีวัยรุ่นจ านวน 4 ล้าน 6 
แสนคน อายุระหว่าง 15 – 19 ปี จะมีปัญหาที่เก่ียวข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพ่ิมขึ้น เช่น 
ท าให้การเรียนตกต่ า มีปัญหากับผู้ปกครอง จากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะส่งผลกระทบต่อ
วัยรุ่นทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และวัยรุ่นที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจ าจะท าให้เกิด 
การติดแอลกอฮอล์ได้ (World Health Report, 2002) ง่ายจากความรุนแรงของปัญหาและ
ผลกระทบที่เกิดจากพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น เช่น ท าให้อ้วน ความดันโลหิต
สูง ความผิดปกติทางสมอง-พฤติกรรม-เชาวน์ปัญญา มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ผลการเรียนตกต่ า 
ก่อให้เกิดการติดสุราเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ มีพฤติกรรมส่อไปในทางการเกิดอาชญากรรมเพ่ิมขึ้นจนบาง
คนถึงขนาดถูกจับกุมด าเนินคดีได้และที่ส าคัญคือปัญหาการเกิดอุบัติเหตุเป็นพฤติกรรมเสี่ยงอย่าง
หนึ่งที่มีจ านวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละปี โดยเฉพาะอุบัติเหตุจากการจราจรทางบนท้องถนน ซึ่งเป็น
อุบัติเหตุที่มีความรุนแรง และท าให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจ านวนมากในแต่ละปีโดยเฉพาะช่วง
เทศกาลที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายๆ วัน เช่น เทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น 
 จากปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้เป็นเพียงปัญหาในระดับครอบครัวเท่านั้น 
แต่ยังเป็นปัญหาระดับประเทศเพราะ หลังจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็อาจเกิดปัญหา
ต่างๆตามมา เช่น การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ปัญหาอาชญากรรม จากคดีต่างๆ  ตามมาหลายคดี
และปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงของ
กระแสสังคมโลก และการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยในด้านต่างๆ อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การพัฒนาและการใช้เทคโนโลยี ในด้านต่างๆ ท าให้วิถีชีวิตของคนใน
สังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปตามอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีผลกระทบต่อชีวิตประจ าวันเพ่ิมมากขึ้น การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจโน้มน าไปสู่ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อหลายโรค  และ การดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทสุราได้สร้างความสูญเสียให้กับสังคมและผู้ดื่มทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
ไม่น้อยกว่าสารเสพติดชนิดอื่นๆ จากรายงานขององค์การอนามัยโลกได้ระบุชัดเจนแล้วว่า ทุกปีการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผล ท าให้ทั่วโลกมีอัตราการตายสูงขึ้นถึงปีละ 1.8 ล้านคนและผู้ได้รับ
ผลกระทบจากปัญหาของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงถึง 76.4 ล้านคน จ าแนกเป็นเพศชาย 63.7 
ล้านคน และเพศหญิง 12.7 ล้านคน  แนวโน้มของผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศก าลังพัฒนา
เพ่ิมสูงขึ้น อัตราการตายและทุพพลภาพอันมีสาเหตุมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทสุรา
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ส่งผลกระทบด้านลบต่อชีวิตและอายุขัยของคนเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าการเสพยาเสพติดชนิดอ่ืนๆ  และจัด
อยู่ในล าดับที่สองรองจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย  โดยวัดจากจ านวนปีที่ต้องสูญเสียไป
เนื่องจากการตายและทุพพลภาพหรือที่เรียกว่าดัชนีวัดความสูญเสียทางสุขภาพ  (Disability 
Adjusted Life Year, DALY) และยังเป็นอันดับ 5 ของความเสี่ยงทั้งหมด 26 ความเสี่ยง คิดเป็น
ร้อยละ 4 ของการตายและความพิการทั่วโลกมีปัจจัยเสี่ยงเกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ประเภทสุราซึ่งมากกว่ายาเสพติดถึง 5 เท่า (World Health Organization, 2002) และการดื่มการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทสุรายังส่งผลกระทบในด้านต่างๆ ทั้งระดับสังคม บุคคล ครอบครัว
และชุมชน (Pandit  Sornpaisan and Others, 2010)  
 นอกจากนี้ ส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 2557 ได้ส ารวจพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ประเภทสุราในช่วงปี 2544-2554 ภาพรวมความสุขของนักดื่มในช่วงกว่า 10 ปีที่ผ่าน
มานั้นค่อนข้างคงที่ โดยมีทิศทางลดลงเล็กน้อย คือ จากร้อยละ 32.7 ในปี 2544 เป็นร้อยละ 31.5 
ในปี 2554 ซึ่งลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.37 ต่อปี ในส่วนของประชากรชายนั้น ความสุขของนักดื่มลดลง
เล็กน้อยคือ จากร้อยละ 55.9 ในปี 2544 เป็นร้อยละ 53.4 ในปี 2554 เป็นการลดลงร้อยละ 4.5 
หรือลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.45 ต่อปี ส าหรับนักดื่มหญิงนั้น แม้ว่าความสุขของนักดื่มหญิงจะไม่สูงมาก 
แต่ก็มีทิศทางเพ่ิมขึ้นในช่วงที่ผ่านมา คือ จากร้อยละ 9.8 ในปี 2544 เป็นร้อยละ 10.9 ในปี 2554 
ซึ่งเป็นการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.2 หรือเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 1.1 ต่อปี กลุ่มประชากรที่มีความสุขของ
นักดื่มสูงที่สุด คือ วัยผู้ใหญ่ ตั้งแต่อายุ 25-59 ปี โดยดื่มใน 12 เดือนที่ผ่านมา ร้อยละ 37.3 
รองลงมา คือ กลุ่มเยาวชนผู้ที่อายุ 15-24 ปีนั้นดื่มร้อยละ 23.7 ส าหรับวัยสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) 
ดื่มร้อยละ 16.6 โดยประชากรชายดื่มมากกว่าหญิง ในทุกกลุ่มอายุ ในภาพรวมของประเทศนั้น 
ความสุขของนักดื่มมีทิศทางลดลงเล็กน้อย โดยนักดื่มที่เป็นประชากรวัยท างานลดลงร้อยละ 2 
ในช่วงปี 2544-2554 อย่างไรก็ตาม การดื่มของเยาวชนอายุ 15-24 ปีกลับเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 21.6 
ในปี 2544 เป็นร้อยละ 23.7 ในปี 2554 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.5 จากสถานการณ์ปัญหาดังกล่าว 
รัฐบาลได้ใช้ในการด าเนินการแก้ไขปัญหาการด่ืมเคร่ืองแอลกอฮอล์ประเภทสุราหลากหลายวิธีซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปสู่การปฏิบัติตามนโยบาย  จึงเป็นการพัฒนาจาก
มุมมองของคนนอกส่งผลให้เห็นจุดอ่อนของการด าเนินการ และยังพบว่าหลายมาตรการใช้ได้ผล 
บางมาตรการยังไม่ได้ผลเท่าที่ควร ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่า มาตรการต่างๆ ที่ด าเนินการอยู่ขณะนี้ยัง
ไม่เพียงพอต่อการกระตุ้นเตือนให้เยาวชนไทยผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทสุราลดลง 
(Juree Usaha and Seranee Chulasereekul,2005)  
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 ดังนั้น ในเขตชุมชนหมู่บ้านหน่วยงาน เป็นอีกแห่งหนึ่งที่มีการรณรงค์ให้มีการลด ละ เลิก 
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ด้วยวิธีการ หลักการ และนโยบายต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้
น ากลยุทธ์ต่างๆเข้ามาใช้แม้กระทั่งด้านพระสงฆ์ได้น าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น ศีล 5  
เป็นต้น ดังนั้น จากแก้ไขปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงต้องการท าการศึกษาวิจัย เรื่อง “การป้องกันและ
การแก้ไขปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์” ทั้งนี้  เพ่ือการลด
ความรุนแรงในชุมชนครอบครัว และสังคม เพ่ือการลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางจราจร เป็นภาระ
ของพ่อแม่ผู้ปกครอง และภาระปัญหาต่างๆ ทางด้านเศรษฐกิจเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาการด าเนินชีวิตของประชาชนในสังคมของประเทศให้ดีขึ้นตามล าดับสืบต่อไป 
 

2. วัตถปุระสงค์การวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาแนวคิดการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของประชาชน 
 2.2 เพ่ือศึกษาปัญหาและผลกระทบการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีต่อเศรษฐกิจของ
ประชาชน 
 2.3 เพ่ือเสนอแนวทางการแก้ไขและป้องกันการดื่มเครื่องที่มีแอลกอฮอล์ตามแนวพุทธ 
เศรษฐศาสตร์ 
 

3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ผู้ศึกษาวิจัย  ได้ติดตามการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้
ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จ านวน 50 คน และสนทนากลุ่มย่อยอีกจ านวน 20 คน ส่วนการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและแจกแบบสอบถามกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 250 คน แล้วน าผลการ
สัมภาษณ์และแจกแบบสอบถามมาประมวลหาค่าเฉลี่ย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ
เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกและผู้ให้ข้อมูลส าคัญจากการสัมภาษณ์คือกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 250 คน 
ส่วนเครื่องมือที่ ใช้ ในการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณเป็นการสัมภาษณ์และแจกแบบสอบถาม  
จ านวน 250 คน 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์เนื้อหา กระบวนการด าเนินงาน องค์ประกอบของการ
ด าเนินงาน ได้แก่ การประชุมกลุ่มย่อยระดมสมอง การสัมภาษณ์เจาะลึกผู้น าระดับอ าเภอ ต าบล 
และชุมชน สรุปการเรียนรู้ของกลุ่มย่อย เป็นรูปแบบการก าหนดมาตรการและน ารูปแบบทดลองใช้
ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชน   ในเขต 2 ชุมชนในเขตหมู่ที่ 1และ 2 บ้านแคน
ใหญ่ ต าบลแคน อ าเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้สถิติแบบพรรณนา (Descriptive) ตัวเลขที่แสดง
ภาพรวมของปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หนึ่ง โดยใช้ตัวแปรเพียงตัวเดียวเป็นจุดเริ่มต้นในการ
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น าเสนอข้อมูล สถิติที่ใช้คือ การค านวณเป็นจ านวนและร้อยละแสดงออกมารูปตารางค่าเฉลี่ย 
(Mean หรือ เอ็กบาร์)  สถิติแบบอ้างอิง (Inferential) คือ การน าตัวเลขทางสถิติที่ได้จากการน าตัว
แปรต่าง ๆ มาทดสอบสมมุติฐานตามที่ตั้งไว้ โดยการลงความเห็นจากข้อมูลที่เก็บได้จากกลุ่ม
ตัวอย่างจึงเป็นส่วนหนึ่งของประชากรทั้งหมด โดยถือว่าข้อสรุป ที่ได้จากการศึกษาตัวอย่างนี้
สามารถอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกบประชากรทั้งหมด 
 

4. สรุปผลการวิจัย 
จากผลการวิเคราะห์  “การป้องกันและการแก้ไขปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มที่มี

แอลกอฮอล์ตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์” โดยมีเป้าหมายเป็นประชาชน  ใน 2 ชุมชนในเขตหมู่ที่ 1
และ 2 บ้านแคนใหญ่ ต าบลแคน อ าเภอสนม จังหวัดสุรินทร์  ระดับประชาชนที่มีประสบการณ์ใน
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ จ านวน 250 คน ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย
พฤติกรรมของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของประชาชน และการศึกษาความเป็นอิสระในการ
จัดจ าแนกพฤติกรรมของประชาชน สามารถสรุปผลวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะได้ดังนี้ 

4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 78.0 
 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 70.0 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 42.0 มีจ านวน
สมาชิกในครอบครัว 5 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 และประกอบอาชีพหลักในปัจจุบันท านา/ท าไร่/ท า
สวน คิดเป็นร้อยละ 48.0 การป้องกันการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของประชาชนพบว่ า 
ประชาชนส่วนใหญ่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 62.8 ซึ่งประชาชนที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ส
วนใหญ่ดื่มเป็นบางโอกาส 85.5 รองลงมาคือดื่มเฉพาะวันหยุด 9.7 ที่ดื่มส่วนใหญ่ประเภทสุราผสม 
49.9 รองลงมาคือดื่ม 41.2 โดยที่ดื่มเครื่องดื่มประมาณ 7 แกว ต่อครั้ง และที่ดื่มเครื่องดื่มผสม
ประมาณ 7 แกว ต่อครั้ง ซึ่งที่ดื่มเครื่องดื่มท่ีมีเสียค่าใช้จ่ายในการดื่มแตล่ะครั้งเฉลี่ยคนละ 250 บาท
ต่อ 1  คนส่วนใหญ่ดื่มเครื่องดื่มประเภทสุราในโอกาสที่ไปเที่ยวกลางคืนกับเพ่ือน เพราะเพ่ือนชวน  
โดยซื้อเครื่องดื่มจากรานสะดวกซื้อซึ่งเปิดขายตลอด 24 ชั่วโมง ในแต่ละครั้งของการดื่มจะมีค่าใช่
จ่ายประมาณ 150-250 บาท โดยเงินที่ใช้ในการดื่มเป็นเงินส่วนตัวที่เก็บสะสมไวและให้เวลาในการ
ดื่มเครื่องดื่มแต่ละครั้งประมาณ 2-3 ชั่วโมง กิจกรรมส่วนใหญ่ท าหลังจากการดื่มเครื่องดื่มแล้วคือ
พักผ่อน (นอน) สวนใหญ่บอกว่าการดื่มเครื่องดื่มประเภทสุราไมมีผลกระทบต่อการท างาน (80.2) 
และในอนาคตก็ยังคงดื่มเครื่องดื่มประเภทสุราเป็นบางครั้งบางคราวต่อไป (80.2) และยังพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีพฤติกรรมการดื่มเป็นประจ า (2.7) ดื่มนานๆ ครั้ง (46.7) และปัจจัยน า ได้แก่ เพศ อายุ 
ทัศนคติ ค่านิยม มี ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่ม จากการวิจัยยังพบว่า สภาพสมรสคู่จะดื่มใน
ระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ส่วนใหญ่ จะดื่มกับเพ่ือนและรุ่นพ่ีรุ่นน้องโดยจะดื่มในช่วงเย็น 
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ปัจจัยน าพบว่า มีความรู้เกี่ยวกับการดื่ม เหตุจูงใจดื่มเพ่ือเข้าสังคม  (65.0) มีทัศนคติและค่านิยมใน
การดื่มในระดับปานกลาง ด้านปัจจัยเอ้ือ ความสัมพันธ์ในครอบครัวแหล่งซื้อขาย อยู่ในระดับปาน
กลางพบว่าความคาดหวังในผลลัพธ์เชิงลบของการดื่มที่มแีอลกอฮอล์  

4.2 ปัญหาและผลกระทบการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ที่มีต่อเศรษฐกิจ ใน 2 ชุมชนใน
เขตหมู่ที่ 1 และ 2 บ้านแคนใหญ่ ต าบลแคน อ าเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ในภาพรวม มีปัญหาและ
ผลกระทบอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.22) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีปัญหาและผลกระทบ 
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับ ได้แก่ ผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก 
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ส่งผลให้คู่สมรสเคยบอกเลิกหรือขอหย่า (  ̅ = 4.30) รองลงมา 
ได้แก่ ปัญหาค่าใช้จ่ายเนื่องจากน าเงินซื้อเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการ
ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ส่งผลต่อชีวิตสมรสหรือความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนรัก และผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ท าให้ตกงานหรือเกือบออกจากงาน ( ̅ = 4.28) 
ปัญหาค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุในการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ส่งผลต่อความสัมพันธ์กับสมาชิกใน
ครอบครัว ( ̅ = 4.26) ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ส่งผลต่อ
ความสัมพันธ์กับเพ่ือนฝูงหรือชีวิตสังคม และผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ส่งผลต่อความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างในสถานที่ท างาน ( ̅ = 4.24) 

4.3 แนวทางการแก้ไขและป้องกันการดื่มเครื่องที่มีแอลกอฮอล์ตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์ 
ใช้หลักไตรสิกขา เป็นแนวทางป้องกันการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การใช้หลักการพิจารณาถึง
การผิดศีลในการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การใช้หลักการควบคุมจิต เป็นแนวทางการป้องกันใน
การดืม่เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การใช้หลักการพิจารณาถึงผลเสียหรือโทษ เป็นแนวทางป้องกันใน
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ใช้หลักการส่งเสริมความม่ันคงทางเศรษฐกิจ การใช้หลักการท างาน
มาด้วยความขยันหมั่นเพียรกว่าจะได้เงินมา เป็นแนวทางป้องกันในการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์  
การใช้หลักการเก็บรักษาเงินเพ่ือใช้สอยในสิ่งที่จ าเป็น สิ่งที่เป็นประโยชน์ เป็นแนวทางป้องกันในการ
ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การใช้หลักการคบเพ่ือนที่ดี เป็นแนวทางป้องกันในการดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ การใช้หลักการรู้จักความพอดี พอเพียง ไม่ฟุ่มเฟือย เป็นแนวทางการป้องกันในการดื่ม
เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ 
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5. อภิปรายผลการวิจัย  
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาวิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัย ได้ดังนี้ 

 5.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีสถานภาพโสด  
ระดับการศึกษาปริญญาตรี และประกอบอาชีพหลักในปัจจุบันท านา/ท าไร่/ท าสวน การป้องกันการ
ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของประชาชน  ส่วนใหญ่ดื่มเครื่องดื่มที่มี ซึ่งที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีเสีย
ค่าใช้จ่ายในการดื่มแต่ละครั้งเฉลี่ยคนละ 250 บาทต่อ 1  คนส่วนใหญ่ดื่มเครื่องดื่มประเภทสุราใน
โอกาสที่ไปเที่ยวกลางคืนกับเพ่ือน เพราะเพ่ือนชวน  โดยซื้อเครื่องดื่มจากรานสะดวกซื้อซึ่งเปิดขาย
ตลอด 24 ชั่วโมง ในแตล่ะครั้งของการดื่มจะมีค่าใช่จ่ายประมาณ 150-250 บาท โดยเงินที่ใช้ในการ
ดื่มเป็นเงินส่วนตัวที่เก็บสะสมไวและให้เวลาในการดื่มเครื่องดื่มแต่ละครั้งประมาณ 2-3 ชั่วโมง 
กิจกรรมส่วนใหญ่ท าหลังจากการดื่มเครื่องดื่มแล้วคือพักผ่อน (นอน) สวนใหญ่บอกว่าการดื่ม
เครื่องดื่มประเภทสุราไมมีผลกระทบต่อการท างาน  และในอนาคตก็ยังคงดื่มเครื่องดื่มประเภทสุรา
เป็นบางครั้งบางคราวต่อไป และยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการดื่มเป็นประจ า ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Sutthirak  ChaiRak  (2010) ได้ศึกษาวิจัย  เรื่องพฤติกรรมการดื่มสุรานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2551 พบว่า สาเหตุของการดื่มสุราของนักศึกษาเพราะ
ต้องการเข้าสังคมมากเป็นอันดับ 1 (ร้อยละ 16.9)  อันดับ 2 คือเพ่ือนชวนดื่ม (ร้อยละ 15.2)  
และอันดับ 3 คือคลายเครียด (ร้อยละ 13.9)  พฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีผลการวิจัยปรากฏว่า การดื่มสุราในครั้งแรกส่วนใหญ่อายุที่ดื่มคือช่วงอายุ 16-18 
ปี (ร้อยละ 31.0) สุราที่ดื่มในครั้งแรกคือเบียร์ (ร้อยละ 40.1) การดื่มสุราครั้งแรกจะดื่มกับเพ่ือน 
(ร้อยละ 65.7) การดื่มสุราจะมีการดื่มสุราที่ผับบาร์เธค (ร้อยละ 31.3)  ส่วนใหญ่จะไม่ดื่มใน
มหาวิทยาลัย (ร้อยละ 76.8)  สถานที่ดื่มในมหาวิทยาลัยมากที่สุดคือหอพักนักศึกษา (ร้อยละ 9.2)  
กิจกรรมที่ท าคือการพูดคุยกันเป็นส่วนใหญ่รองลงมาคือการฟังเพลงและการร้องเพลง (ร้อยละ 28.9 
25.9 และ 20.4) ตามล าดับ ปริมาณการดื่มแต่ละครั้งจะดื่มหนึ่งกลม/ขวด (ร้อยละ 28.3) รองลงมา
คือ 3-4 แก้ว (ร้อยละ 24.4)  ค่าใช้จ่ายในการดื่ม 100-200บาท/ครั้ง (ร้อยละ 58.9)   เวลาในการ
ดื่มเฉลี่ย 3-4 ชั่วโมง/ครั้ง (ร้อยละ 60.7) 

 5.2 ปัญหาและผลกระทบการดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ที่มีต่อเศรษฐกิจ ใน 2 ชุมชนใน
เขตหมู่ที่ 1 และ 2 บ้านแคนใหญ่ ต าบลแคน อ าเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ในภาพรวม มีปัญหาและ
ผลกระทบอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีปัญหาและผลกระทบการดื่มเครื่องดื่มที่
มีแอลกอฮอล์อยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับ ได้แก่ ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการดื่มเครื่องดื่มที่
มีแอลกอฮอล์ส่งผลให้คู่สมรสเคยบอกเลิกหรือขอหย่า รองลงมา ได้แก่ ปัญหาค่าใช้จ่ายเนื่องจากน า
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เงินซื้อเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ส่งผล
ต่อชีวิตสมรสหรือความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนรัก และผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการดื่มเครื่องดื่มที่
มีแอลกอฮอล์ท าให้ตกงานหรือเกือบออกจากงาน ปัญหาค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากเกิด
อุบัติเหตุในการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ส่งผลต่อความสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัว ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการดื่ม
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ส่งผลต่อความสัมพันธ์กับเพ่ือนฝูงหรือชีวิตสังคม และผลกระทบทาง
เศรษฐกิจจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ส่งผลต่อความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้าง
ในสถานที่ท างาน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Somphon  Sitthisongkhram (2006) ได้ศึกษา
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น  ถือได้ว่า เป็นปัญหาใหญ่ในสังคม และทวีความ
รุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งในการศึกษาพบว่า การรับรู้ สมรรถนะแห่งตนในการปฏิเสธการดื่มเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ และความคาดหวังจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรม
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้  (ร้อยละ48.2) กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ที่มีความเสี่ยงน้อย (ร้อยละ 30.5) มีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เสี่ยงต่อ
อันตรายสูง (ร้อยละ 20.0)และมีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ เป็นอันตราย  
(ร้อยละ 49.4) กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการปฏิเสธ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
อยู่ในระดับต่ า (ร้อยละ 56.8) และระดับสูง (ร้อยละ 43.1) กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังจากการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ในระดับสูงมากที่สุด (ร้อยละ 53.7) และอิทธิพลทางสังคมต่อการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลต่อกลุ่มตัวอย่าง คือ ได้รับการสนับสนุนการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จาก
พ่อแม่ระดับปานกลางมากที่สุด (ร้อยละ 53.8) และกลุ่มเพ่ือนมีอิทธิพลต่อกลุ่มตัวอย่างในระดับสูง 
(ร้อยละ 80.7) และสื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อกล่มตัวอย่างในระดับปานกลางมากที่สุด (ร้อยละ 75.6) 

5.3 แนวทางการแก้ไขและป้องกันการดื่มเครื่องที่มีแอลกอฮอล์ตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์ 
ใช้หลักไตรสิกขา เป็นแนวทางป้องกันการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การใช้หลักการพิจารณาถึง
การผิดศีลในการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การใช้หลักการควบคุมจิต เป็นแนวทางการป้องกันใน
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์    การใช้หลักการพิจารณาถึงผลเสียหรือโทษ เป็นแนวทางป้องกัน
ในการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ใช้หลักการส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การใช้หลักการ
ท างานมาด้วยความขยันหมั่นเพียรกว่าจะได้เงินมา เป็นแนวทางป้องกันในการดื่มเครื่องดื่ม  
ที่มีแอลกอฮอล์  การใช้หลักการเก็บรักษาเงินเพ่ือใช้สอยในสิ่งที่จ าเป็น สิ่งที่เป็นประโยชน์ เป็น
แนวทางป้องกันในการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การใช้หลักการคบเพ่ือนที่ดี เป็นแนวทางป้องกัน
ในการดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ การใช้หลักการรู้จักความพอดี พอเพียง ไม่ฟุ่มเฟือย เป็นแนวทาง
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การป้องกันในการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Pipat Yodprudtikan  
(2006) ท าการศึกษาการให้การสร้างตัวชี้วัดเพ่ือวิเคราะห์ เศรษฐกิจพอเพียงโดยเปรียบเทียบกับ
พุทธเศรษฐศาสตร์  ได้ข้อสรุปว่า หลักพุทธธรรมที่น า มาใช้ในพุทธเศรษฐศาสตร์  ได้แก่ 
มัชฌิมาปฏิปทา โยนิโสมนสิการ และอัปปมาทธรรม มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะด้านความ
พอประมาณ ความมี เหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
โดยมัชฌิมาปฏิปทากับความพอประมาณ เป็นวิธีการหรือหนทางในการพัฒนาตน โยนิโสมนสิการ
กับความมีเหตุผล เป็นเครื่องอ านวยสนับสนุนการพัฒนาตน และอัปปมาทธรรมกับการมีภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดี เป็นเครื่องก ากับการพัฒนาตนผลการศึกษาพบว่าเนื้อหาของเศรษฐศาสตร์กระแสหลักมี
ขอบเขตจ ากัดอยู่ เพียงพุทธเศรษฐศาสตร์ที่มีองค์ธรรมในระดับศีลเป็นประธาน การศึกษา
เปรียบเทียบระหว่างพุทธเศรษฐศาสตร์กับเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก จึงสามารถใช้เฉพาะองค์ธรรม
ในระดับศีลเป็นเครื่องมือในการศึกษาเปรียบเทียบ โดยองค์ธรรมในระดับศีลที่เกี่ยวข้องกับ 4 ทฤษฎี
หลักทางเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ ปาริสุทธิศีล 4 ที่ประกอบด้วย อาชีวปาริสุทธิศีล ในกิจกรรมการผลิต
ปัจจัยสันนิสิตศีล ในกิจกรรมการบริโภค อินทรียสังวรศีล ในเร่ืองอรรถประโยชน์ และปาฏิโมกข-
สังวรศีล 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 6.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  1) ภาครัฐ ควรให้ความสนใจในการผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อย่าให้มีการผลิตใน
จ านวนมากจนเกินไปจนเกิดผลในกลุ่มเยาวชน   
  2) ภาครัฐ ควรให้ความรวมมือกับคณะสงฆ์เพ่ือที่จะน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
มาปฏิบัติอย่างจริงจังและให้เกิดผลกับกลุ่มเป้าหมาย 
  3) ภาครัฐ และคณะสงฆ์ ควรช่วยกันและให้ความส าคัญกับกลุ่มประชาชนและ
กลุ่มเป้าหมายในการป้องกันให้ ลด ละ  เลิก เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ให้ได้ผลในที่สุด 

6.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป  
 1) ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการ การป้องกันและการแก้ไขปัญหาจากการดื่ม

เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์ ที่พ่ึงประสงค ์  
 2) ควรมีการศึกษาถึงกระบวนการส่งเสริมการในการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามา

ปฏิบัติในการ ลด ละ เลิกในการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในอนาคต 
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 3) ควรมีการศึกษาถึงรูปแบบในการป้องกันและการแก้ไขปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์ ในกลุ่มเป้าหมาย ควรมีการศึกษาการก าหนดนโยบายด้าน
การศึกษาโดยบูรณาการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (ศีล5) มาป้องกันในการดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ 
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ของอายตนะอย่างถ่องแท้ สามารถท่ีจะแก้ไขปัญหาที่เก่ียวกับการปฏิบัติธรรมได้  โดยสาระของเรื่อง
อายตนะในสฬายตนวิภังคสูตรนั้น เป็นเรื่องของการจ าแนกการท างานของอายตนะภายในและ
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กันก็จะเกิดวิญญาณ จากนั้นก็เกิดผัสสะและเวทนา มโนปวิจาร 18 สัตตบท 36 อุเบกขา 2  
และ การพ่ึงวิปัสสนาขั้นสูงก็คืออตัมมยตา ซึ่งเป็นการสอนล าดับขั้นของการท าลายกิเลสผ่าน
กระบวนการของอายตนะ  ท าให้สามารถบรรลุธรรมได้ 2) การวิเคราะห์พบว่า ความรู้เรื่องอายตนะ 
12 ในสฬายตนวิภังคสูตรนั้นมีคุณค่า คือ (1) ท าให้เกิดมีการฝึกจิต (2) ท าให้เกิดความส ารวมในศีล  
(3) ท าให้กิเลสไม่เข้าสู่จิตใจ (4) ท าให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาท และ (5) ท าให้ถึงความ
สิ้นทุกข์ท้ังปวงได้ 

 

ค าส าคัญ: อายตนะ, สฬายตนวิภังคสูตร 

 

ABSTRACT 
In this thesis, the researcher aims to study An Analytical Study of the 

Importance of the Āyatana in Saḷāyatana Vibhaṅga Sutta. There are two objectives 
in this thesis namely; (1) to study the content and the principles of Buddhist 
teaching in Saḷāyatana Vibhaṅga Sutta. (2) An Analytical Study on the Importance of 
the Āyatana in Saḷāyatana Vibhaṅga Sutta. The methodology the is documentary 
research and using an analysis by the descriptive method. 

The findings of this research as following: 
1) Saḷāyatana Vibhaṅga Sutta is a medium-sized sutta, and it is the 12th 

edition of the Tipitaka on the classification of Āyatana. It is a sutta that the Buddha 
showed to the monks who were practicing at Chetawan temple Savatti City. The 
Load Buddha want to make the monks who listen his sermon have more clearly 
knowledge of the Āyatana and then they can solve their problems related to the 
practice. By The essence of the Āyatana in Saḷāyatana Vibhaṅga Sutta is a matter of 
classification of the function of the Ajjhattikāyatana or internal sense-fields and the 
Bāhirāyatana or external sense-fields and the mind. Said that when the 
Ajjhattikāyatana or internal sense-fields 6 include 1) Cakkhu : the eye 2) Sota : the 
ear  3) Ghāna : the nose  4) Jivhā : the tongue  5) Kāya : the body  6) Mana : the 
mind and the Bāhirāyatana or external sense-fields 6 include 1) Rūpa : form; visible 
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objects 2) Sadda : sound 3) Gandha : smell; odour 4) Rasa : taste 5) Phoṭṭhabba : 
touch; tangible objects 6) Dhamma : mind-objects come to reach together, then it 
will be the soul and then arises contact and Feeling, Manopavicāra or mind 
torching 18, Sattapada or lesson to learning 36, Upekkhā or equanimity 2, and 
Vipassanā or the highest insight meditation that is Atammayatā, which teaches the 
hierarchy of the destruction of the passions through the process of Āyatana which 
can attaining enlightenment. According to the analysis, the knowledge of Āyatana 
12 in the Saḷāyatana Vibhaṅga 2) Sutta is worthwhile such as (1) it causes mental 
training. (2) To makes the Self controlled in the precepts. (3) Cause the passion 
does not enter the mind. (4) To make a living with carelessness; (5) to make all the 
suffering. 
Keywords:  The Sense – Field, Salayatana Vibhangasutta. 
 
1. บทน า 
 ในพระพุทธศาสนานั้นได้มีค าสอนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรับรู้โลกภายนอกและ
ภายในจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ถือว่าเป็นกระบวนการด าเนินชีวิตของมนุษย์ที่มีต่อโลกผ่าน
หลัก   ค าสอนที่ชื่อว่า “อายตนะ” หมายถึงที่ต่อหรือแดน หมายถึงที่ต่อกันให้เกิดความรู้แดน
เชื่อมต่อให้เกิดความรู้หรือแหล่งที่มาของความรู้  แปลอย่างง่าย ๆ ว่าทางรับรู้มี 6 อย่าง ดังที่เรียก
ในภาษาไทยว่า ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ โลกนั้นปรากฏลักษณะอาการแก่มนุษย์เป็นส่วน ๆ ด้าน ๆ 
ไปเท่าที่มนุษย์จะมีแดนหรือเครื่องมือส าหรับรับรู้ คือเท่ากับจ านวนอายตนะ 6 นั่นเอง สิ่งที่ถูกหรือ
ลักษณะอาการต่าง ๆ ของโลกเรียกชื่อว่าอายตนะเหมือนกัน ดังนั้น แดนต่อความรู้ภายในจึงเรียกว่า
อายตนะภายใน มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทวาร หรืออินทรีย์ 6 และแดนต่อความรู้ภายนอกเรียกว่า
อายตนะภายนอก ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส สิ่งต้องกาย และสิ่งที่ใจนึก โดยทั่วไปนิยมเรียกว่า
อารมณ์ (Phra Bruhmagunabhorn (P.A.Payutto), 2009) หรือหมายถึงเครื่องรู้และสิ่งที่รู้ เช่น 
ตาเป็นเครื่องรู้รูปเป็นสิ่งที่รู้ ในพระพุทธศาสนา หมายถึง จักษุ โสต ฆาน ชิวหา กาย ใจ เรียกว่า 
อายตนะภายใน เป็นเครื่องติดต่อกับอายตนะภายนอก คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 
ธรรมารมณ์ (Royal Academy, 2003) ซึ่งค าสอนที่ว่าด้วยเรื่องของอายตนะหรือแดนที่รับรู้โลกทั้ง
ภายในและภายนอกนี้ ถือว่าเป็นค าสอนที่มีความส าคัญในทางพระพุทธศาสนามาก 
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อนึ่ง พระพุทธเจ้าตรัสสอนเรื่องอายตนะไว้มากมายในพระไตรปิฎก เช่นทรงแสดงความส าคัญของ
อายตนะไว้ในสัพพสูตร ว่าสิ่งทั้งปวงนั้นก็ คือตากับรูป หูกับเสียง จมูกกับกลิ่น ลิ้นกับรส กายกับ
โผฏฐัพพะ ใจกับธรรมารมณ์ และตรัสไว้ในทุติยอปริชานนสูตร ว่าบุคคลจะสิ้นความทุกข์เมื่อก าหนด
รู้คลายก าหนัดละสิ่งทั้งปวงนี้ได้ ทรงแสดงเรื่องความสัมพันธ์ของโลกและอายตนะไว้ในโลกสมุทย-
สูตร ว่า โลกเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป เพราะอาศัยอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกกระทบกัน
แล้วเกิดการรับรู้เท่านั้น โดยตรัสสอนในกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทอันแสดงให้เห็นว่าบุคคลไม่ควร
หลงใหลคิดฟุ้งซ่านไปกับโลกภายนอก  แต่ควรสนใจโลกภายในตนเอง  เพราะเป็นที่ เกิดของ
กระบวนการทั้งสายเกิดทุกข์และสายดับทุกข์ท่ีแท้จริง 
 นอกจากนั้นทรงตรัสสอนอาทิตตปริยายสูตร ต่อเหล่าชฏิลบูชาไฟมีอุรุเวลกัสสปเป็นต้น
เหล่าชฏิลทั้งหลายล้วนบรรลุธรรมเมื่อได้ฟังธรรมที่เกี่ยวกับอายตนะทั้ง 6 ที่ร้อนติดไฟลุกทั่วด้วยไฟ
ราคะ ไฟโทสะ ไฟโมหะ ตลอดจนร้อนด้วยทุกข์อันมีชาติชรามรณะ เป็นต้น กล่าวได้ว่าอายตนะ   
เป็นเครื่องมือที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะชีวิตรับรู้การมีอยู่และการเปลี่ยนแปลงของสิ่งทั้งปวงก็
โดยอาศัยอายตนะทั้ง 6 คู่นี้เท่านั้น อายตนะถือได้ว่าเป็นแหล่งอ านวยให้เกิดความสุข ความทุกข์ แก่
จิตใจเป็นแหล่งให้เกิดโลก เป็นที่ปรากฏของโลกเป็นสิ่งทั้งปวงของชีวิตก็คือโลกนั่นเอง 
จากการกล่าวมาทั้งหมดจะพบว่า ค าสอนเรื่องอายตนะนั้น ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความส าคัญมาก เป็น
เหตุให้พระพุทธองค์ทรงน ามาสอนเหล่าพระสาวก  เนื่องจากเป็นค าสอนที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ธรรม อันจะเป็นพ้ืนฐานของการน าไปสู่การบรรลุธรรมในขั้นสูง นอกจากการที่ทรงแสดงอายตนะใน
พระสูตรส าคัญ ๆ แล้ว พระพุทธองค์ยังทรงสอนเร่ืองการแบ่งอายตนะไว้ในพระสูตรขนาดย่อย ๆ 
อีกหลายพระสูตร ได้แก่ ในสฬายตนวิภังคสูตร ซึ่งเป็นพระสูตรว่าด้วยการจ าแนกอายตนะ 6 
ประการ โดยพระผู้มีพระภาคทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายขณะประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน อาราม
ของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี โดยมีพระประสงค์ให้ภิกษุเหล่านั้นศึกษาธรรมอันเนื่องด้วย
อายตนะ 6 ที่ส าคัญเหตุเกิดของพระสูตรนี้จัดอยู่ในประเภทปรัชฌาสยะ มีใจความส าคัญ คือ พระผู้
มีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า จะทรงแสดงธรรมเนื่องด้วยอายตนะ 6 ที่ส าคัญให้ฟัง เมื่อภิกษุ
เหล่านั้นทูลรับสนองพระด ารัสแล้ว จึงทรงแสดงว่า ผู้ไม่รู้เห็นอายตนะภายใน 6 อายตนะภายนอก 6 
วิญญาณ 6 สัมผัส 6 เวทนาที่เกิดจากสัมผัส 6 ย่อมยินดี หมกมุ่น ลุ่มหลง เห็นเป็นคุณ ฉะนั้น 
อุปาทานขันธ์ 5 ประการ ตัณหา ความกระวนกระวาย ความเดือดร้อน ความเร่าร้อน จึงเจริญขึ้น 
เขาจึงเสวยทุกข์ทางกายบ้าง ทางใจบ้าง ส่วนผู้รู้เห็นมีนัยตรงกันข้าม จากนั้นทรงอธิบายต่อไปว่า 
ส าหรับผู้รู้เห็นตามความเป็นจริง อริยมรรคมีองค์ 8 ย่อมเจริญขึ้น ธรรมเหล่าอ่ืนคือสติปัฏฐาน 4 
สัมมัปปธาน 4 อิทธิบาท 4 อินทรีย์ 5 พละ 5 โพชฌงค์ 7 ก็เจริญเต็มที่ ด้วยสมถะและวิปัสสนาของ
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เขาย่อมเคียงคู่กันไปจนสามารถก าหนดรู้ธรรมที่ควรก าหนดรู้ (ขันธ์ 5) ละธรรมที่ควรละ (อวิชชา
และภวตัณหา) เจริญธรรมท่ีควรเจริญ (สมถะและวิปัสสนา) ท าให้แจ้งธรรมที่ควรท าให้แจ้ง (วิชชา
และวิมุตติ) ซึ่งถือว่าเป็นแนวค าสอนที่มีความชัดเจนมากในการท าความเข้าใจเรื่องของอายตนะกับ
หลักธรรมต่าง ๆ ได้ดี 

จากการกล่าวมาท้ังหมดจะพบว่า ค าสอนเรื่องอายตนะในสฬายตนวิภังคสูตร  ถือว่าเป็นค า
สอนที่มีความน่าสนใจ และสามารถที่จะเชื่อมโยงกับการศึกษาค าสอนในเรื่องอายตนะที่ปรากฏใน
พระสูตรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได้หลายพระสูตร  อันจะเป็นการเชื่อมโยงให้เห็นถึงความส าคัญของค า
สอนเรื่องอายตนะของพระพุทธศาสนาได้ดี  และมีคุณค่าเกี่ยวกับการน าไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต
อีกด้วย ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นผู้ศึกษาพระไตรปิฎก จึงมีความต้องการที่จะศึกษาประเด็นเรื่องการ
วิเคราะห์ความส าคัญของอายตนะในสฬายตนวิภังคสูตร เนื่องจากต้องการท าความกระจ่างในตัว
หลักค าสอนและการศึกษาเพ่ือเชื่อมโยงกับหลักค าสอนเรื่องอายตนะที่ปรากฏในที่อ่ืน ๆ และยัง
ต้องการทราบถึงคุณค่าและการน าไปปรับประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาโครงสร้างเนื้อหาของสฬายตนวิภังคสูตร 
2.2 เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ความส าคัญของอายตนะในสฬายตนวิภังคสูตร 

 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสืบค้นข้อมูลที่
เกี่ยวข้องจากเอกสาร (Document at Research) ที่เกี่ยวข้องกับศึกษาวิเคราะห์ความส าคัญของ
อายตนะในสฬายตนวิภังคสูตร โดยศึกษาค้นคว้าข้อมูลทั้งในพระไตรปิฎก และอรรถกถา ฎีกา 
รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมีวิธีการวิจัยดังนี้ 
 3.1 รวบรวมเอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary Source) ได้แก่ เอกสารอ้างอิงทาง
พระพุทธศาสนา เป็นต้นว่า พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา และเอกสารวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง        
กับศึกษาวิเคราะห์ความส าคัญของอายตนะในสฬายตนวิภังคสูตร 
 3.2 รวบรวมเอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary Source) ได้แก่ หนังสือ งานวิจัย เอกสาร 
วารสารที่เกี่ยวข้อง 
 3.3 รวบรวม เรียบเรียง วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ 
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4. สรุปผลการวิจัย 
 สฬายตนวิภังคสูตร เป็นพระสูตรที่กล่าวถึงการจ าแนกหลักธรรมเรื่องอายตนะทั้ง 6 
เอาไว้อย่างชัดเจนมาก  ซึ่งพระพุทธองค์ทรงจ าแนกอายตนะก็สืบเนื่องมาจากการที่ภิกษุทั้งหลายยัง
มีความสงสัยหรือยังไม่เข้าใจในเรื่องของอายตนะ  ท าให้ไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมหรือเข้าถึงที่สุด
แห่งทุกข์ได้เนื่องจากการบรรลุธรรมนั้น  จะต้องท าการดับอายตนะให้ได้เสียก่อน  หากดับอายตนะ
ไม่ได้เสียแล้ว ก็จะไม่สามารถท่ีจะดับกิเลสได้เลย  เนื่องจากอายตนะนั้นเป็นจุดเชื่อมต่อที่ท าให้กิเลส
ไหลเข้าสู่ใจ  หากไม่ปิดประตูให้ดีแล้ว  กิเลสก็วิ่งเข้าสู่ใจ  ใจก็จะปรุงแต่งเหมือนเดิม  ดังนั้น  ทางที่
ดีของการเรียนรู้เรื่องอายตนะก็คือ  การหาทางดับอายตนะให้ได้  แต่การที่จะดับอายตนะก็ไม่ใช่
เร่ืองง่ายเน่ืองจากว่าอายตนะเป็นจุดเชื่อมต่อของโลก  ซึ่งจิตมีธรรมชาติอย่างเดียวก็คือกวัดแกว่ง
และวิ่งหาอารมณ์ผ่านอายตนะภายในคือตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ  ดังนั้น  หากอายตนะยังไม่นิ่ง หรือ
ยังไม่ได้รับการฝึกฝนเพ่ือให้เหมาะสมกับการงาน  อายตนะก็จะเป็นประตูที่น าไปสู่การสร้างกิเลสอยู่
เช่นเดิม 
 การศึกษามาทั้งหมดพบว่า  สฬายตนวิภังคสูตร  เป็นพระสูตรท่ีพระพุทธองค์ทรงตรัส
ด้วยความมุ่งหวังของการสร้างองค์ความรู้ให้กับบรรดาเหล่าพระภิกษุ  จึงจัดเป็นพระสูตรประเภท
ปรัชญาสยะ  คือมุ่งการสอนเพ่ือการสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ฟัง  และเป็นประเภทปุจฉาสิกะ  คือ
เป็นพระสูตรที่มุ่งให้เกิดการถามและการตอบระหว่างพระองค์กับเหล่าสาวก  ส่วนที่มาของพระสูตร
นี้  ก็คือพระสูตรนี้เป็นพระสูตรที่ทรงแสดงที่วัดพระเชตวันอารามของอนาถปิณฑิกเศรษฐีเมืองสาวัต
ถี  เป็นพระสูตรที่ทรงแสดงปรารภเรื่องอายตนะของพระสาวก  อนึ่ง  จากการศึกษามาทั้งหมดจะ
พบว่า  สฬายตนวิภังคสูตร  นี้มีโครงสร้างเนื้อหาที่ส าคัญก็คือ (1) ด้านโครงสร้างจะพบว่าสฬายตนวิภังค
สูตร มีโครงสร้างที่ส าคัญ 2 ประการ  คือโครงสร้างในเรื่องของที่มา  และโครงสร้างที่เป็นหลักธรรม 
มีหลักธรรมเรื่องอายตนะเป็นต้น (2) ด้านเนื้อหา เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการแสดงธรรมของพระ
พุทธองค์  และเนื้อหาที่เกี่ยวกับหลักธรรมในหมวดต่าง ๆ เหล่านี้ คือ (1) หมวดอายตนะ  (2) หมวด
วิญญาณ 6  (3) หมวดผัสสะ 6  (4) หมวดมโนปวิจาร 18  (5) หมวดสัตบท 36  (6) หมวดสติปัฏ
ฐาน 3  นอกจากนั้น จะพบว่า พระสูตรที่น าเสนอเร่ืองอายตนะคล้าย ๆกับสฬายตนวิภังคสูตรอยู่
หลายพระสูตร ที่ยกมาแสดงได้ เช่น (1) ฉวิโสธนสูตร (2) เสวิตัพพาเสวิ-ตัพพสูตร  (3) พหุธาตุกสูตร  
(4) อนาถปิณฑิโกวาทสูตร  (5) ฉันโนวาทสูตร  (6) ปุณโณวาทสูตร   (7) นันทโกวาทสูตร   
(8) ราหุโลวาทสูตร (9) นครวินเทยยสูตร  (10) นันทโกวาทสูตร  นอกจากนั้นก็ยังพบว่ามีหลักธรรม
ที่ปรากฏในสฬายตนวิภังคสูตรหลายประการ ได้แก่  (1) ค าสอนเรื่องอตัมมยตา (2) สติ   
(3) อุเบกขา  (4) วิตกวิจารในการศึกษา  เรื่องอายตนะในสฬายตนวิภังคสูตรนั้น  จะพบว่ามีองค์
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ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอายตนะอยู่เป็นจ านวนมาก  ซึ่งสามารถที่จะน ามาสรุปให้เห็นภาพรวม
ดังต่อไปนี้ 
 1) ค าว่า อายตนะ  หมายถึง จุดเชื่อมต่อแดนเป็นที่ต่อ หรือเป็นที่รับอารมณ์ของจิตซึ่งมี
อยู่ 2 ประเภท คือ อายตนะภายในและอายตนะภายนอก  โดยที่อายตนะภายในและอายตนะ
ภายนอกนั้น  มีกระบวนการท างานดังต่อไปนี้  เมื่ออายตนะภายในหรืออินทรีย์ 6 ได้แก่  จักขุ (ตา) 
โสต (หู) ฆานะ (จมูก) ชิวหา (ลิ้น) กาย (กาย) และมโน (ใจ) กับอายตนะภายนอกหรืออารมณ์ 6 
ได้แก่ รูป (รูป) สัททะ (เสียง) คันธะ (กลิ่น) รส (รส) โผฏฐัพพะ (สิ่งที่ต้องกาย) ธรรมารมณ์ (อารมณ์
ที่เกิดกับใจ) เมื่ออายตนะภายในกระทบกับอายตนะภายนอก  จะเกิดเป็นความรู้เฉพาะด้านของแต่
ละอายตนะขึ้น  หรือเรียกว่าวิญญาณ  แปลว่า  ความรู้ที่เกิดขึ้น  เมื่ออายตนะภายในกับอายตนะ
ภายนอกกระทบกัน เช่น ตากระทบวัตถุสิ่งหนึ่งเกิดการเห็นขึ้น  เรียกว่า เกิดวิญญาณทางตา หู จมูก 
ลิ้น กาย ก็เหมือนกัน   
 ส่วนใจหรือธรรมารมณ์นั้น  ใจเป็นสิ่งที่รับรู้เช่นกัน  ยกตัวอย่างเช่นในบางขณะเราไม่ได้
สัมผัสสิ่งใดจากภายนอกเลย ไม่ว่าทางตา หู จมูก ลิ้น กาย แต่ใจ เกิดการรับรู้ขึ้นมาจากการที่นึกถึง
ภาพผู้ชายคนหนึ่งที่เคยเห็น (ขณะนั้นไม่มีผู้ชายคนนั้นหรือรูปของผู้ชายคนนั้นให้เห็นด้วยตา) ภาพ
ของผู้ชายคนนั้นมาจากความจ า  สิ่งที่ใจรับรู้ดังกล่าวเรียกว่าธรรมารมณ์  ซึ่งสิ่งที่รับรู้ด้วยใจในเรื่อง
ต่าง ๆ เกิดขึ้นเสมอ ๆ ในชีวิตประจ าวันของมนุษย์ และท าให้คิดปรุงแต่งได้มากมาย  ดั งนั้น   การ
รับรู้จะเกิดขึ้นได้  จะต้องมีองค์ประกอบทั้ง 3 อย่าง คือ (1) อายตนะภายใน คือ ตา หู จมูก ลิ้น 
กาย ใจ (2) อายตนะภายนอก คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ (สิ่งที่ถูกต้องกาย) ธรรมารมณ์
(อารมณ์ท่ีเกิดกับใจ) (3) วิญญาณ คือ ความรู้สึกที่เกิดขึ้น  เมื่ออายตนะภายในกับอายตนะภายนอก
กระทบกัน   
 เมื่อองค์ประกอบทั้ง 3 ข้างต้นนี้ มาประจวบกันเข้าพร้อมกันจึงเกิดเป็นผัสสะ  แปลว่า 
การกระทบ  ซึ่งเป็นขั้นตอนส าคัญหรือจุดเริ่มต้นของการรับรู้และการเรียนรู้  ถ้าไม่มีผัสสะ การรับรู้
และการเรียนรู้จะเกิดขึ้นไม่ได้  หมายความว่า เมื่อผัสสะเกิดขึ้น กระบวนธรรมก็ด าเนินต่อไป คือ  
จากผัสสะน าไปสู่เวทนา  เวทนา หมายถึง ความรู้สึกที่มีต่ออารมณ์ที่รับรู้นั้น ได้แก่ ความรู้สึกสุข
สบาย (สุขเวทนา) ความรู้สึกไม่สบาย (ทุกขเวทนา) หรือความรู้สึกไม่ทุกข์ไม่สุข (อทุกขมสุขเวทนา) 
กล่าวคือถ้าสุขสบายหรือชอบใจก็ดิ้นรนปรารถนา (ตัณหา) ถ้าไม่สบายหรือไม่ชอบใจก็อยากให้พ้น
จากสภาพน้ัน ๆ (วิภวตัณหา) ซึ่งความสุขสบายหรือความไม่สุขสบายจากเหตุการณ์ 
ต่าง ๆ อันเป็นประสบการณ์แต่ละอย่างที่ผ่านเข้ามา  จิตจะจ าไว้ (สัญญา) เช่น เมื่อเด็กเห็นเตารีดที่
ก าลังร้อนอยู่ครั้งแรกท่ีเห็นยังไม่รู้ว่าเป็นอะไร  เมื่อเอามือไปจับ (ผัสสะ) เกิดการรับรู้เป็นทุกขเวทนา
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ขึ้น  คือรู้สึกทุกข์เพราะความร้อนแล้วจิตเอาไปจ าไว้ว่าถ้าจับเตารีดจะมีความทุกข์  เมื่อเด็กเห็นเตา
รีดอีกก็จะไม่จับเพราะรู้ว่าร้อนการรู้นี้มาจากความจ า  และการที่เอามือไปจับหรือไม่จับนั้นต้องผ่าน
ความคิดและเจตจ านงหรือความจงใจ  เจตจ านงนี้ขึ้นอยู่กับเวทนาและสัญญาเป็นหลัก  กล่าวคือ
เม่ืออายตนะภายในกระทบกับอายตนะภายนอก  ตากับรูปเป็นต้น  จนถึงเวทนา  จะเป็นการรับรู้
บริสุทธิ์ตามธรรมชาติหรือกระบวนการรับรู้แบบวิวัฏฏ์   
 ถ้ากล่าวตามหลักการของกระบวนการรับรู้บริสุทธิ์  การรับรู้เกิดขึ้นจากอายตนะแล้ว
เสร็จสิ้นที่ผัสสะ  กล่าวคือมีแต่องค์ธรรมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ  ยังไม่มีการคิดพิจารณาวิเคราะห์
ตัดสินใด ๆ ยังไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเข้ามาเก่ียวข้องจากเวทนา สัญญา สังขาร  เป็นกระบวนการรับรู้
แบบเสพเสวยโลก  หรือกระบวนการรับรู้แบบสังสารวัฏฏ์ กล่าวคือมีความรู้สึกต่อสิ่งที่ตนรับรู้ เป็น
ความรู้สึกชอบไม่ชอบ (เวทนา) และมีการจ าได้ว่าสิ่งนั้นคืออะไร (สัญญา) เมื่อเกิดการจ าได้  ก็มีการ
คิดปรุงแต่งสร้างสรรค์ให้เป็นไปตามที่ตนต้องการปรารถนา (สังขาร) ด้วยแรงผลักดันของตัณหา 
มานะ ทิฏฐิ ท าให้มองไม่เห็นสิ่งทั้งปวงตามความเป็นจริง ติดอยู่ในทุกข์ และไม่สามารถข้ามพ้นความ
ทุกข์ไปได ้
 2) กระบวนการท างานของอายตนะในสฬายตนวิภังคสูตร  ก็ไม่ได้แตกต่ างไปจากนี้ แต่
จะมีที่แตกต่างก็คือค าอธิบายเรื่องกระบวนการที่เริ่มไปจากการเกิดผัสสะไปแล้วในสฬายตนวิภังค -
สูตร จะอธิบายตามล าดับว่า (1) เมื่ออายตนะภายใน+อายตนะภายนอก=วิญญาณ=ผัสสะ
กระบวนการนี้ถือว่าเป็นไปตามปกติ  จากนั้น (2) เกิดมโนปวิจาร(เวทนา) ในจิต คือเกิดวิตก วิจาร
ขึ้นจากนั้น (3) ก็เกิดการพิจารณาสัตตบท 36 คือการเอาเวทนาทั้ง 36 ประการที่เกิดจากการ
พิจารณาสิ่งที่เป็นโสมนัส โทมนัส และอุเบกขา อย่างละ 6 จ านวน 3 รอบก็เท่ากับ 36 ประการ  
จากนั้น   (4) การอาศัยและการละสัตตบท 36 ประการ  จากนั้น (5) ก็พิจารณาอุเบกขา 2 ประเภท  
เมื่อมาถึงขั้นนี้ ก็จะต้องเข้าถึงวิปัสสนาขั้นสูง ก็คือ (6) พ่ึงอตัมมยตา คือวิปัสสนาที่กิเลสไม่อาจจะ
เกาะเกี่ยวได้  หากพิจารณาเช่นนี้ได้  จิตก็จะบรรลุ 
 นอกจากนั้นยังพบว่า  ในสฬายตนวิภังคสูตรยังมีหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับอายตนะหลาย
ประการ เช่น (1) อายตนะกับไตรลักษณ์ (2) อายตนะกับอริยสัจ 4 (3) อายตนะกับปฏิจจสมุปบาท 
อนึ่ง จากการวิเคราะห์ความส าคัญของอายตนะในสฬายตนวิภังคสูตร พบว่า อายตนะในสฬายตน - 
วิภังคสูตรนั้น มีความส าคัญกับการด าเนินชีวิต คือ (1) ท าให้เข้าใจชีวิตมากขึ้น (2) ท าให้สามารถ
ด าเนินชีวิตถูกต้องตามสูตรกิน อยู่ เป็น (3) อายตนะมีความส าคัญในฐานะเป็นทางแห่งการดับทุกข์  
(4) อายตนะมีความส าคัญที่ท าให้มนุษย์มีชีวิตที่ดี  นอกจากนี้ ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา
วิเคราะห์การน าอายตนะในสฬายตนวิภังคสูตรไปใช้ของพระเสขบุคคลและพระอเสขบุคคล พบว่า มี
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การน าเอาแนวคิดเรื่องอายตนะไปใช้กับบุคคลดังต่อไปนี้ (1) การน าอายตนะในสฬายตนวิภังคสูตร
ไปใช้ของปุถุชนพบว่า น าไปใช้เพ่ือ (ก) การเข้าใจกระบวนการของชีวิต (ข) ใช้เพ่ือการปฏิบัติธรรม     
(ค) เพ่ือการมองโลกให้เข้าใจโลก (2) การน าเอาค าสอนเรื่องอายตนะไปใช้ของเสขบุคคล            
เป็นกระบวนการท างานของอายตนะเพ่ือการพิจารณาเพ่ือการบรรลุธรรม และ (3) การน าเอาค า
สอนเรื่องอายตนะไปใช้ของอเสขบุคคล ก็เพ่ือพิจารณาสรรพสิ่งว่าเป็นเพียงสักว่าแต่  นอกจากนั้น        
ในผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า  อายตนะนั้นสามารถที่จะน าไปสู่การบรรลุธรรมได้  และมีผลกับ
การศึกษากระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์  นอกจากนั้น การศึกษาเรื่องอายตนะยังสามารถน าเอาองค์
ความรู้ไปใช้ในการควบคุมอายตนะได้  โดยวิธีการที่จะสามารถน ามาเป็นกรอบในการควบคุม
อายตนะก็มีดังต่อไปนี้ (1) การปฏิบัติกรรมฐาน (2) พิจารณาให้เห็นเป็นเพียงสักว่าแต่  (3) รู้จัก
เลือกอารมณ์  (4) รู้จักการหลบหลีกอารมณ์ (5) การเผชิญหน้าอย่างมีสติ  (6) อดทนเอาชนะ
อารมณ์  (7) โยนิโสมนสิการ (8) ปิดทวารส่วนคุณค่าที่เกิดจากการศึกษาอายตนะในสฬายตนวิภังค
สูตร ก็คือ (8.1) ท าให้เกิดมีการฝึกจิต (8.2) ท าให้เกิดความส ารวมในศีล (8.3) ท าให้กิเลสไม่เข้าสู่
จิตใจ (8.4) ท าให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาท (8.5) ท าให้ถึงความสิ้นทุกข์ทั้งปวง 
 
5. ข้อเสนอแนะ 
 5.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  1) ควรน าเอาความรู้ เรื่องของความส าคัญของอายตนะในสฬายตนวิภังคสูตรนี้ ไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติธรรมหรือการด าเนินชีวิต กล่าวคือ ในการปฏิบัติธรรมนั้น เมื่อผู้ปฏิบัติธรรมมี
อาการติดอารมณ์หรือไม่เข้าใจกระบวนการรับรู้ผ่านอายตนะแล้ว  ก็สามารถที่จะน าเอาความรู้เรื่อง
อายตนะนี้ไปสอนหรือไปอธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจให้เกิดกับผู้ที่ปฏิบัติธรรมได้ หรือในแง่ของการ
ด าเนินชีวิต ควรที่จะน าเอาองค์ความรู้เรื่องอายตนะในสฬายตนวิภังคสูตรไปอธิบายหรือไปสอนว่าการ
ด าเนินชีวิตต้องรู้จัก (1) กระบวนการท างานของอายตนะ (2) การรับรู้อายตนะ และ (3) การควบคุม
อายตนะให้มีความพอเหมาะ พอดี มีสติในการรับรู้ผ่านอายตนะ จะได้ไม่ท าให้เกิดความหลงหรือการ
ปล่อยจิตใจไปตามการรับรู้ ท าให้เกิดความประมาทและสร้างความเสียหายให้เกิดกับตนเองได้ หากน า
ความรู้เรื่องอายตนะไปใช้สอนหรือเป็นข้อคิดแก่ผู้คนในสังคมให้เกิดความรู้ความเข้าใจให้มากแล้ว ย่อม
ท าให้เกิดผลดีกับสังคมได้ 
  2) ควรน าเอาความรู้เรื่องอายตนะในสฬายตนวิภังคสูตรไปปรับสอนในสถานศึกษา
ให้เด็กนักเรียน โดยอาจจะปรับเป็นวิชาการอย่างหนึ่งให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จาก
อายตนะ เมื่อเด็กเรียนรู้และท าความเข้าใจเกี่ยวกับอายตนะแล้ว  ก็จะสามารถปกป้องตนเองจากสิ่ง
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ยั่วยวนได้ แต่การน าหลักการหรือองค์ความรู้ไปใช้จะต้องปรับภาษาให้ทันสมัย จนสามารถยึดโยง
ความเข้าใจให้เกิดกับผู้คนโดยเฉพาะผู้เรียนให้ได้ เพราะที่ผ่านมาเรื่องอายตนะโดยมากเป็นเรื่องของ
ผู้ใหญ่  เป็นเรื่องศาสนา ไม่เคยน ามาให้เด็กได้เรียน ท าให้เด็กชาวพุทธขาดความรู้ในเรื่องของหลักค า
สอนส่วนนี้ไปอย่างน่าเสียดาย 
  3) ควรน าเอาความรู้เรื่องอายตนะในสฬายตนวิภังคสูตรไปปรับใช้ในกระบวนการ
รักษาจิตใจในโรงพยาบาล  ด้วยการจัดเป็นโปรแกรมการสอนเรื่องการพิจารณากาย จิต ผ่าน
กระบวนการอายตนะให้กับผู้ป่วย  อาจจะเป็นผลท าให้ผู้ป่วยสามารถลดความเครียดหรือความกังวล
ลงได้  เพราะเมื่อรู้กระบวนการที่เป็นสาเหตุแล้ว  ย่อมดับอารมณ์หรือท าใจรับกับสิ่งที่เกิดข้ึนได้ 
 5.2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  1) ควรน าไปวิจัยในเชิงเปรียบเทียบกับประเด็นด้านการส ารวจทัศนะคติของประชาชนที่มี
ต่อการรับรู้เรื่องพระรัตนตรัย  แนวคิดเรื่องการเรียนรู้เช่นอายตนะกับการเรียนรู้  ซึ่งยังไม่มีผู้ใดน าไป
วิเคราะห์ในเรื่องดังกล่าว  ซึ่งมูลบทของประเด็นนี้  ก็คืออายตนะกับการเรียนรู้เป็นเรื่องเดียวกัน  แต่
แนวคิดเรื่องการเรียนรู้ในทางศาสตร์สมัยใหม่นั้นยังถือว่ามีอยู่อย่างหลากหลาย  หากน าเอาแนวคิดเรื่อง
อายตนะไปใช้ก็จะท าให้เกิดความรู้ใหม่ที่สามารถเปรียบเทียบกับศาสตร์อ่ืน ๆ ทางด้านการเรียนรู้ได้ 
  2) ควรน าไปวิจัยในเชิงประยุกต์โดยเฉพาะในเรื่องของการกระตุ้นให้สังคมรับรู้ข่าวสารแบบ
สัมมาทิฏฐิผ่านกระบวนการรับรู้สื่อตามแนวอายตนะ เช่น การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่มุ่งให้ความรู้ที่เป็นจริงกับสังคม โดยการน าความรู้ในเชิงการประยุกต์ แบบนี้ยังไม่มีผู้ใดกล้า  
ที่จะน าไปวิจัยเลย ดังนั้น หากมีการน าไปวิจัยแบบนี้คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าการหาความจริง   
เชิงคัมภีร์เพียงอย่างเดียว 
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บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความรู้ ทัศนคติ และ การปฏิบัติเพ่ือ

ป้องกันภาวะเมตาบอลิกซินโดรมของพระสงฆ์จังหวัดน่าน รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ ภายใต้กรอบแนวคิดของบลูม โดยการศึกษานี้เป็นผลจาก
การศึกษาเบื้องต้นในกลุ่มตัวอย่างพระสงฆ์จ านวน 89 รูปที่จ าพรรษาในจังหวัดน่าน เก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยเครื่องมือ 4 ชุด ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถาม
ความรู้ แบบสอบถามทัศนคติ และแบบสอบถามการปฏิบัติเพ่ือป้องกันภาวะเมตาบอลิกซิน
โดรมของพระสงฆ์ วิ เคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย และหาความสัมพันธ์ด้ วย
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียรสัน  
 ผลการวิจัยพบว่า พระสงฆ์มีความรู้และทัศนคติอยู่ในระดับดี แต่มีการปฏิบัติเพ่ือ
ป้องกันภาวะเมตาบอลิกซินโดรมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมสุขภาวะและป้องกันภาวะเมตาบอลิกซินโดรม
ของพระสงฆ์ พบว่า ความรู้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับทัศนคติ (r=.25, p < .05) แต่ไม่พบ
ความสัมพันธ์กับการปฏิบัติ (r=.04, p > .05) ในขณะที่ทัศนคติมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
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การปฏิบัติเพ่ือป้องกันภาวะเมตาบอลิกซินโดรมของพระสงฆ์ในจังหวัดน่านอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (r=.28, p < .05)  
ค าส าคัญ : ความรู้, ทัศนคติ, การปฏิบัติ, ภาวะเมตาบอลิกซินโดรม, พระสงฆ์ 

 
ABSTRACT  

This descriptive research aimed to describe level of knowledge, 
attitude, and practice towards Health Promotion and Metabolic Syndrome 
Prevention among Buddhist Monks, along with to examine the relationships 
among those three variables. Bloom’s taxonomy was used as a conceptual 
framework for this study. However, this study was a preliminary study 
among 89 monks who lived in Nan Province. Four questionnaires were used 
for collecting data, including demographic questionnaire, knowledge 
questionnaire, attitude questionnaire, and practice questionnaire related to 
health promotion and metabolic syndrome prevention. Data were analyzed 
by using descriptive statistics, and Pearson product moment correlation. 
 Results revealed that monks had good level of knowledge and 
attitude related to metabolic syndrome. However, practice towards 
metabolic syndrome prevention among Buddhist Monks were at moderate 
level. According to the relationships, knowledge had positive correlation 
with attitude (r=.25, p < .05) but no relationship with practice (r=.04, p > 
.05). In addition, attitude had statistically significant positive relationship with 
practice towards metabolic syndrome prevention (r=.28, p < .05). 
Keywords: Knowledge, Attitude, Practice, Metabolic Syndrome, Monks. 
 

1. บทน า  
ในปัจจุบันพระสงฆ์มีการอาพาธด้วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวข้องกับภาวะเมตาบอลิกซินโดรม จากสถิติของโรงพยาบาลสงฆ์ 
กรมการแพทย์ ในปี 2558 พบว่า 3 อันดับโรคที่พบได้บ่อยในกลุ่มพระสงฆ์ ได้แก่  
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1) โรคเมตาบอลิซึมและไขมันในเลือดผิดปกติ 2) โรคความดันโลหิตสูง และ 3) 
โรคเบาหวาน ซึ่ ง เป็นความผิดปกติที่พบใน ภาวะเมตาบอลิกซิน โดรม (Priest 
Hospital,2017)   ทั้งนี้สาเหตุที่ท าให้พระสงฆ์มีอุบัติการณ์ของความผิดปกติที่เข้ากันได้กับ
ภาวะเมตาบอลิกซินโดรมอาจมีผลมาจากการที่พระสงฆ์บริโภคอาหารที่ญาติโยมถวายซึ่งมี
แป้งและน้ าตาลเป็นจ านวนมาก และมีข้อจ ากัดในการออกก าลังทางกาย ไม่สามารถด าเนิน
กิจกรรมบางอย่างเช่นฆราวาสได้ การพัฒนาสุขภาวะของพระสงฆ์เป็นประเด็นส าคัญและ
เร่งด่วนโดยเฉพาะการป้องกันภาวะเมตาบอลิกซินโดรม ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้พระสงฆ์
พัฒนาความสามารถในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง เพ่ือน าไปสู่การมี
สุขภาพดี แต่ทั้งนี้ยังไม่พบข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติ และการ
ปฏิบัติเพ่ือป้องกันภาวะเมตาบอลิกซินโดรมในพระสงฆ์ ที่ผ่านมามีเพียงการศึกษาในบาง
ประเด็นและเป็นการศึกษาในประชากรกลุ่มอ่ืน ๆ เช่น การส ารวจความรู้ในนักศึกษา  
(Bettina-Maria Becker, Rainer Bromme, and Regina Jucks, 2008:  367-379)  
ทัศนคตแิละพฤติกรรมในการป้องกันภาวะเมตาบอลิกซินโดรมของนักศึกษา กรรณิกา เรือง
เดช ชาวสวนศรีเจริญ และ ไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ, 2561 : 3-45) พฤติกรรมการจัดการ
ภาวะอ้วนลงพุงด้วยตนเองของผู้ป่วยอ้วนลงพุง (Pannipa  Boontein and Chongchit 
Saneha, 2017: 70-81) การรับรู้การเจ็บป่วยและพฤติกรรมสุขภาพของผู้ที่เข้าเกณฑ์ภาวะ
เมตาบอลิกซิน-โดรม (Phasuk Mankhong,2014) เป็นต้น  

ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติเพ่ือ
ป้องกันภาวะเมตาบอลิกซินโดรมของพระสงฆ์ เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลอันจะเป็นแนวทางใน
การพัฒนากิจกรรมเพ่ือการป้องกันภาวะเมตาบอลิกซินโดรมส าหรับพระสงฆ์ต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1  เพ่ือศึกษาความรู้เกี่ยวกับภาวะเมตาบอลิกซินโดรมของพระสงฆ์จังหวัดน่าน 
 2.2 เพ่ือศึกษาทัศนคติต่อการป้องกันภาวะเมตาบอลิกซินโดรมของพระสงฆ์ 
จังหวัดน่าน 
 2.3 เพ่ือศึกษาการปฏิบัติเพ่ือป้องกันภาวะเมตาบอลิกซินโดรมของพระสงฆ์ 
จังหวัดน่าน 
 2.4 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเพ่ือป้องกัน
ภาวะเมตาบอลิกซินโดรมของพระสงฆ์จังหวัดน่าน 
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3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาเพ่ือหาความสัมพันธ์ (correlational 
descriptive research)  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรในการศึกษาครั้งนี้เป็น
พระสงฆ์ที่จ าพรรษา ณ วัด ในจังหวัดน่าน ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป สามารถสื่อสารด้วย
ภาษาไทยได้เข้าใจ โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นพระสงฆ์ที่ยินยอมเข้าร่วมการวิจัย จ านวน 89 รูป 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย 4 เครื่องมือ ได้แก่  1) แบบสอบถาม
ข้อมูลส่วนบุคคล 2) แบบสอบถามความรู้ เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับเกี่ยวกับภาวะเมตาบอลิกซินโด
รม 3) แบบสอบถามทัศนคติ เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาวะและป้องกันภาวะเมตา
บอลิกซินโดรม 4) แบบสอบถามการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะเมตาบอลิกซิน- 
โดรมในพระสงฆ์ 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยขอความร่วมมือจากคณะสงฆ์
จังหวัดน่านให้เป็นผู้แจก และรวบรวมแบบสอบถามให้แก่กลุ่มตัวอย่างตามท่ีก าหนดการรักษา
สิทธิ์ความเป็นอิสระ รวมระยะเวลาในการเก็บข้อมูลประมาณ 1 เดือน ข้อมูลที่ได้ถูกน ามา
วิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนา และ สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product 
Moment Correlation) 

 

4. สรุปผลการวิจัย  
  พระสงฆ์กลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย 42.53 ปี โดยมีอายุตั้งแต่ 20-83 ปี มีพรรษา
ตั้งแต่น้อยกว่า 1 พรรษาจนถึง 58 พรรษา โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 15.14 พรรษา โดยส่วนใหญ่ 
(ร้อยละ 50.60) เป็นพระลูกวัด จ าพรรษา ณ วัดราษฎร์ (ร้อยละ 65.43) โดยร้อยละ 
36.14 ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 64.63 ได้นักธรรมเอก แต่มีเพียงร้อย
ละ 7.58 ที่ศึกษาบาลีศึกษา ผลการศึกษาความรู้ พระสงฆ์มีค่าเฉลี่ยของความรู้เท่ากับ 4.75 
(SD = 1.96) แสดงให้เห็นว่าส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดับดี ทัศนคติของพระสงฆ์มีค่าเฉลี่ย
ที่ 27.21 (SD = 4.43) อยู่ในระดับดี และโดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนการปฏิบัติเพ่ือป้องกัน
ภาวะเมตาบอลิกซินโดรมเท่ากับ 65.39 (SD = 10.96) ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง (ตารางที่ 
1) เมื่อแบ่งระดับความรู้เกี่ยวกับภาวะเมตาบอลิกซินโดรมของพระสงฆ์จังหวัดน่าน พบว่า
ส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดับดี เป็นจ านวน 57 รูป คิดเป็นร้อยละ 67.86 (ตารางที่ 2) 
พระสงฆ์ส่วนใหญ่มีทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 44 รูป คิดเป็นร้อยละ 53.66 
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(ตารางที่ 3) และพระสงฆ์ส่วนใหญ่มีการปฏิบัติเพ่ือป้องกันภาวะเมตาบอลิกซินโดรมใน
ระดับปานกลาง จ านวน 69 รูป คิดเป็นร้อยละ 81.18 (ตารางท่ี 4) 
 

ตารางท่ี 1  ค่าพิสัย คะแนนเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความรู้ ทัศนคติ และ
การปฏิบัติเพ่ือป้องกันภาวะเมตาบอลิกซินโดรมของพระสงฆ์จังหวัดน่าน (N=89) 
 

ตัวแปร พิสัยที่เป็นไปได้ พิสัยจริง คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความรู้ 0-7 0-7 4.75 1.96 
ทัศนคติ 9-36 9-36 27.21 4.44 
การปฏิบัติ 25-100 25-86 65.39 10.96 
 
ตารางที่ 2  จ านวน ร้อยละ และระดับความรู้ จ าแนกตามระดับความรู้ของกลุ่มตัวอย่าง (N=84) 

ความรู้ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ดี 57 67.86 
ปานกลาง 12 14.29 
ไม่ดี 15 17.86 
 
ตารางที่ 3  จ านวน ร้อยละ และระดับทัศนคติ จ าแนกตามระดับความรู้ของกลุ่มตัวอย่าง (N=82) 

ความรู้ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ดี 36 43.90 
ปานกลาง 44 53.66 
ไม่ดี 2 2.44 
 
ตารางที่ 4  จ านวน ร้อยละ และระดับการปฏิบัติ จ าแนกตามระดับความรู้ของกลุ่มตัวอย่าง (N=85) 

ความรู้ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ดี 12 14.12 
ปานกลาง 69 81.18 
ไม่ดี 4 4.71 
 ส าหรับความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้ง 3 ตัว ได้แก่ ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ
เพ่ือป้องกันภาวะ เมตาบอลิกซินโดรมนั้น ได้มีการทดสอบการกระจายของข้อมูลด้วยสถิติ 
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Kolmogorov-Smirnov พบว่าข้อมูลมีการกระจายตัวแบบปกติ จึงน ามาวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ด้วยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment 
Correlation) โดยพบว่า ความรู้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับทัศนคติ (r=.25, p < .05) แต่
ไม่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r=.04, p > .05) ในขณะที่
ทัศนคติมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบัติเพ่ือป้องกันภาวะเมตาบอลิกซินโดรมของ
พระสงฆ์ในจังหวัดน่านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r=.28, p < .05) ดังแสดงในตารางที่ 5 
 

ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมสุขภาวะและป้องกัน
ภาวะเมตาบอลิกซินโดรมของพระสงฆ์ในจังหวัดน่าน (N=89) 

ตัวแปร ความรู้ ทัศนคต ิ การปฏิบัต ิ
ความรู้ 1.00   
ทัศนคต ิ   .25* 1.00  

การปฏิบัต ิ .04   .28* 1.00 
* p < .05 
 

5. อภิปรายผลการวิจัย  
 5.1 ความรู้เกี่ยวกับภาวะเมตาบอลิกซินโดรม ผลการศึกษาพบว่า พระสงฆ์ส่วน
ใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับภาวะเมตาบอลิกซินโดรมอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 67.86  
(ตารางที่ 2) โดยมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เท่ากับ 4.75 ทั้งนี้อาจเนื่องด้วยที่ผ่านมาพระสงฆ์
บางส่วนได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับภาวะอ้วนลงพุงซึ่งจัดโดยหน่วยงานสาธารณสุข 
รวมถึงที่ผ่านมามีการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาวะพระสงฆ์และมีการจัดอบรมของกรม
อนามัยในหลักสูตรคิลานุปัฏฐากซึ่งอาจส่งผลให้พระสงฆ์มีความรู้ในระดับดี 
 5.2 ทัศนคติต่อการป้องกันภาวะเมตาบอลิกซินโดรม ผลการศึกษาพบว่า พระสงฆ์
ส่วนใหญ่มีทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 53.66 (ตารางที่ 3) แต่มีค่าเฉลี่ย
ของคะแนนทัศนคติเท่ากับ 27.21 ซึ่งอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าพระสงฆ์ส่วนหนึ่งยังมี
การรับรู้ถึงข้อจ ากัดของจริยวัตรที่อาจส่งผลต่อการป้องกันภาวะเมตาบอลิกซินโดรม 
โดยเฉพาะทัศนคติต่อการมีกิจกรรมทางกายว่าอาจเป็นการผิดพระธรรมวินัยหากพระสงฆ์
จะมีออกก าลังกายเพ่ือป้องกันภาวะเมตาบอลิกซินโดรม นอกจากนั้นแล้วพระสงฆ์ส่วนใหญ่
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ยังมีทัศนคติในการดูแลตนเองในแบบตั้งรับ โดยเชื่อว่าการฉันยาจะช่วยควบคุมและป้องกัน
การเกิดภาวะเมตาบอลิกซินโดรมได้ดีกว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  
 5.3 การปฏิบัติเพ่ือป้องกันภาวะเมตาบอลิกซินโดรมของพระสงฆ์ ผลการศึกษา
พบว่า พระสงฆ์ส่วนใหญ่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 81.18 (ตารางที่ 
4) โดยมีคะแนนเฉลี่ยการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 65.39 
คะแนน ประเด็นการปฏิบัติที่ท้าทายคือ ในการบริโภคภัตตาหารพระสงฆ์ส่วนใหญ่ฉันผัก
และผลไม้ไม่หลากหลายในแต่ละวัน รวมถึงฉันผักใบเขียวไม่ถึง 5 ก ามือต่อวัน พระสงฆ์ส่วน
ใหญ่ฉันเครื่องดื่มรสหวาน เช่น น้ าหวาน น้ าอัดลม ชา กาแฟ เครื่องดื่มบ ารุงก าลัง เป็นต้น 
ฉันภัตตาหารที่ปรุงด้วยกะทิที่เคี่ยวแตกมัน เนื้อสัตว์ที่มีไขมันสูง เช่น หมูสามชั้น ขาหมู 
หนังไก่ เป็นต้น และไม่ค่อยได้ฉันเนื้อสัตว์ที่มีไขมันต่ า เช่น เนื้อปลา อกไก่ นอกจากนี้
พระสงฆ์ส่วนน้อยเท่านั้นที่อ่านข้อมูลโภชนาการก่อนการฉัน ในส่วนของกิจกรรมทางกาย 
พระสงฆ์มีการท ากิจกรรมทางกายตามหลักวัตร 10 เพียงแต่ระยะเวลาในการท ากิจกรรมไม่
ยาวนานเพียงพอ นอกจากนั้นแล้วพระสงฆ์ส่วนหนึ่งมีพฤติกรรมนั่งอยู่กับที่ที่ไม่ใช่การ
ปฏิบัติกิจของสงฆ์ติดต่อกันยาวนานกว่า 1 ชั่วโมง จึงส่งผลให้การปฏิบัติอยู่ในระดับปาน
กลาง 
 5.4 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเพ่ือป้องกันภาวะเมตา
บอลิกซินโดรม ผลการศึกษาพบว่า ความรู้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับทัศนคติอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า พระสงฆ์ในจังหวัดน่านที่มีความรู้ จะส่งผลให้มี
ทัศนคติต่อการป้องกันภาวะเมตาบอลิกซินโดรมมากขึ้น เนื่องจากความรู้มีส่วนส าคัญที่ท า
ให้เกิดความเข้าใจ ผ่านกระบวนการน าเอาความรู้ที่มีไปใช้ มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์และ
ประเมินค่าของความรู้ ซึ่งเมื่อมีความรู้ที่ดีจะส่งผลต่อค่านิยม ความรู้สึก ทัศนคติที่ดี 
นอกจากนั้นแล้ว ทัศนคติมีความสัมพันธ์ทางบอกกับการปฏิบัติเพ่ือป้องกันภาวะเมตา
บอลิกซินโดรมในพระสงฆ์จังหวัดน่าน แสดงว่าพระสงฆ์ที่มีทัศนคติที่ดีต่อการป้องกันภาวะ
เมตาบอลิกซินโดรมจะส่งผลให้พระสงฆ์มีการปฏิบัติ เ พ่ือป้องกัน ซึ่งส อดคล้องกัน
แนวความคิดของบลูมที่กล่าวว่า เมื่อบุคคลมีความรู้สึกและทัศนคติที่ดีต่อสิ่งใด บุคคลนั้น
จะพยายามที่จะท าให้เกิดการปฏิบัติหรือท างานสิ่งนั้น ๆ ให้ส าเร็จ 
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6. ข้อเสนอแนะ  
 6.1 ควรถวายความรู้ที่ถูกต้องเหมาะสมและเพียงพอแก่พระสงฆ์เกี่ยวกับภาวะเมตา
บอลิกซินโดรม 
 6.2 ควรการถวายความรู้บนพื้นฐานของการประยุกต์วิทยาศาสตร์สุขภาพเข้ากับพระ
ธรรมวิจัย 
 6.3 ควรการศึกษาวิจัยในเชิงท านายหรือการศึกษาเชิงทดลง รวมถึงการศึกษาระยะ
ยาวในประเด็นการป้องกันภาวะเมตาบอลิกซินโดรมในพระสงฆ์ 
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การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการสอนศีลธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆ์  
ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

MODEL DEVELOPMENT FOR BUDDHIST UNIVERSITIES MORAL TEACHING 
MANAGEMENT IN BASIC EDUCATION SCHOOLS. 

 
พระครูปลัดกวีวัฒน์ (ธีรวิทย์  ฉนฺทวิชฺโช)  พิณสุดา   สิริธรังศรี  สินธะวา  คามดิษฐ์ 

Phrakrupalatkaweewathtana (Teerawit Sukontavaranon),  
 Pinsuda Siridhrungsri, Sinthawa Khamdit 

 
 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจัดการการสอนศีลธรรมของ
มหาวิทยาลัยสงฆ์ ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  2) เพ่ือน าเสนอรูปแบบการบริหารจัดการการสอน
ศีลธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆ์ ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใช้วิจัยวิธีเชิงผสม เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ 
แบบสอบถามผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพระสอนศีลธรรม จ านวน 385 คน และแบบสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ 9 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป และใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา 
 ผลการวิจัยพบว่า 
                 1. มหาวิทยาลัยสงฆ์ มีการบริหารจัดการการสอนศีลธรรมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ภาพรวมการบริหารจัดการทั้ง 8 ด้าน อยู่ระดับมาก โดยด้านการสื่อสารองค์กร ด้านการปฏิบัติการ 
ด้านการด าเนินการ ด้านการตรวจการ และด้านการทบทวน อยู่ระดับมาก  ส่วนด้านการวิเคราะห ์
ด้านการวางแผนและด้านการควบคุม อยู่ระดับปานกลาง ในด้านปัญหาการบริหารจัดการ พบว่า  
ทั้งภาพรวมและจ าแนกเป็นรายด้าน อยู่ระดับปานกลาง 
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 2. รูปแบบการบริหารจัดการการสอนศีลธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆ์ ในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ประกอบด้วย (1)  แนวคิด ที่น าหลักอริยมรรคมีองค์ 8  มาเป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการ เกดิเป็นระบบการบริหารแบบ 8 R Model (2) ระบบการของการบริหารจัดการตามรูปแบบ 
ได้แก่ การวิเคราะห์ การวางแผน การสื่อสารองค์กร การปฏิบัติการ การด าเนินการ การติดตามและ
ตรวจสอบ การทบทวนและปรับปรุง และการควบคุมและรายงาน (3) กระบวนการบริหารจัดการ
ตามรูปแบบ ได้แก่ สภาพแวดล้อมของงานสอนศีลธรรม  ปัจจัยการบริหารจัดการ คือ งานบุคคล 
งบประมาณ งานวิชาการ และงานบริหารทั่วไป ขั้นตอนการด าเนินงาน เร่ิมตั้งแต่การเสนอค าขอ
งบประมาณ การเตรียมความพร้อมบุคลากร การรับสมัครและพัฒนาพระสอนศีลธรรม การส่งพระ
สอนออกปฏิบัติงานสอน การแนะแนว ติดตาม และประเมินผล การรายงานผลกการด าเนินงาน 
และผลผลิต (4) ข้อดี ของรูปแบบการบริหารจัดการ คือ การสร้างองค์กรแห่งคุณธรรม มีความ
สอดคล้องกับองค์กรทางสังคมไม่แสวงหาก าไรหรือรายได้ เสริมพลังทางการบริหารจัดการการศึกษา 
(5) ข้อจ ากัดของรูปแบบการบริหารจัดการ คือ อาจเกิดการต่อต้านจากบุคลากรที่มีความไม่โปร่งใส 
ขาดความรับผิดชอบ และในระยะแรกบุคลากรอาจจะมีภาระความรับผิดขอบมากขึ้น (6) เงื่อนไข
ของความส าเร็จในการน ารูปแบบไปใช้ คือ จะต้องถ่ายทอดกระบวนการบริหารจัดการสู่บุคลากรทุก
ระดับ ประสานความร่วมมือในด้านต่าง ๆ และเร่งพัฒนาเครือข่าย 
ค าส าคั  : การพัฒนารูปแบบ, การบริหารจัดการการสอนศีลธรรม, สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 

ABSTRACT 
            The purpose of this research was to study the state of moral teaching 
management in basic education schools under Buddhist universities and to present 
a model of moral education management in those basic education institutions. The 
research employed the mixed methods research. The research instruments 
included the questionnaires for the school administrators, officials and the Buddhist 
monk teachers, totaling 385 people and the interviews with 9 experts. Data was 
analyzed using descriptive statistics which included percentage, average, standard 
deviation and content analysis.  
         The findings were as the following. 
                  1. The management of moral education in basic education institutions 
of the Buddhist universities was found to be at the high level across the 8 aspects; 
corporate communication, operation, implementation, inspection and revision were 
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practiced at the high level, while analysis, planning and control were at the 
moderate level. For management problems, both the overall and the individual 
aspects were found to be at the moderate level. 
                 2. The management model of moral instruction in basic education 
schools consists of: (1) the concept of the Eightfold Path as a management 
guideline, known as the 8-R Model Management System,  (2) the management 
system includes analysis, planning, corporate communications, operation, follow-up 
and monitoring, revision, control and reporting, (3) the management system formats 
are combined with the environment of moral teaching, the management factors 
include human resources, budget, academic work and general administration; the 
operational procedure starts from the request for a budget, human resource 
preparation, recruitment and development of the moral teaching monks, 
dispatching the monks to teach in schools, performance monitoring and evaluation, 
and writing up performance reports. (4) The advantages of a management model 
are the creation of moral organizations, consistent with non-profit social 
organizations, which would empower the management of education. (5) The 
limitations of the management model are the potential resistance from non-
transparent personnel, responsibility of the personnel, and the amount of workload 
and responsibilities at the initial stage. (6) The success factors of the model include 
the need to transfer the management process to personnel at every level, 
collaboration in various areas, and the need for network development. 
Keywords: Model Development, Moral Teaching Management, Basic Education  
  Schools. 
 
1. บทน า 
 มหาวิทยาลัยสงฆ์ เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 2 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหา 
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลาง ตั้งอยู่ที่อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวิทยาเขต
และวิทยาลัยสงฆ์ 24 แห่ง (Mahachulalongkornrajavidyalaya University, 2015)  และ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง ตั้งอยู่ที่อ าเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม มีวิทยาเขต
และวิทยาลัย 9 แห่ง (Mahamakut Buddhist University,2013) ซึ่งจัดการศึกษาเฉพาะด้าน
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย ด าเนินงานด้านการสอนศีลธรรมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตั้งแต่
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ปีงบประมาณ 2551 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งปีงบประมาณ 2560 มีพระสอนศีลธรรม ทั้งสิ้น 24 ,700 รูป 
งบประมาณสนับสนุน ปีละ จ านวน 649,900,000 บาท  (Religious Affairs Department ,2006) 
โดยการรับสมัครพระภิกษุ การพัฒนาพระสอนศีลธรรม การส่งพระสอนศีลธรรมไปด าเนินการสอน
ในโรงเรียน การติดตามผลและการประเมินผล ตลอดจนการสรุปผลการด าเนินงาน  
 ปัญหาที่สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพ ได้แก่ (1) ปัญหาในการ
วิเคราะห์องค์กร เช่น การเบิกจ่ายนิตยภัตประจ าเดือนของพระสอนศีลธรรม ที่มีหลายขั้นตอนและ
ย้อนไปย้อนมา มหาวิทยาลัยสงฆ์ไม่ได้มีการด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร ทั้งหลักสูตรที่ใช้
สอนนักเรียนและหลักสูตรการพัฒนาพระสอนศีลธรรม และยังขาดระบบการจัดการฐานข้อมูล
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ (2) ปัญหาในการวางแผน เช่น การฝึกอบรม
พระสงฆ์เพ่ือเป็นพระสอนศีลธรรมทั้งเก่าและใหม่ที่ยังขาดแบบแผนอันเดียวกันทั่วประเทศ  )3 (
ปัญหาในการสื่อสารองค์กร เช่น ความล่าช้าในการติดต่อประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่และพระ
สอนศีลธรรม การประชาสัมพันธ์พระสงฆ์เข้าร่วมโครงการ การกระทบกระทั่งกันด้วยวาจาจากการ
แสดงความคิดเห็น (4) ปัญหาด้านการปฏิบัติงานขององค์กร เช่น พระสอนศีลธรรมหลายรูปหมด
ก าลังใจ และลาออกไปในที่สุด บุคลากรที่ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจ ไม่ใส่ใจ ไม่ละเอียดใน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ (5) ปัญหาด้านการด าเนินการ เช่น การก าหนดแผนการ
ปฏิบัติงานที่ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง หรือมหาวิทยาลัยสงฆ์ไม่สามารถด าเนินกิจกรรม
ตามที่ได้วางแผนไว้ (6) ปัญหาในติดตามและตรวจสอบโครงการฯ เช่น ขาดการติดตามการ
ด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านการติดตามและ
ประเมินผล ขาดหลักและวิธีการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ (7) ปัญหาในทบทวนและ
ปรับปรุงแผนและการด าเนินงาน เช่น ความล่าช้าในการเบิกโอนงบประมาณโครงการ และ (8) 
ปัญหาในการควบคุมและรายงาน เช่น ความไม่เหมาะสมกันกับความจ าเป็นที่ต้องฝึกอบรมทั้ง
ทางด้านวัยวุฒิและคุณวุฒิ จัดอบรมไม่ตรงกับความต้องการของผู้เข้าอบรม ขาดมาตรฐานความเป็น
พระสอนศีลธรรม ส่งผลให้การสอนศีลธรรมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้ง
เอาไว้ 
 จากปัญหาดังกล่าว จ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการสอน
ศีลธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆ์ ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเพ่ิมระบบในการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและพัฒนางานด้านการสอนศีลธรรมให้เป็นไปทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งยกระดับ
มาตรฐานของงานการสอนศีลธรรมให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น โดยถือเอาประโยชน์สาธารณะเป็นที่ตั้ง 
และหาแนวทางการพัฒนาการสอนศีลธรรมให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจัดการการสอนศีลธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆ์ ใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 2.2 เพ่ือน าเสนอรูปแบบการบริหารจัดการการสอนศีลธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆ์ ใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
  ตอนที่ 1 การศึกษาสภาพการบริหารจัดการการสอนศีลธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆ์ ใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ประชากรในการวิจัย ได้แก่ คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียน ของมหาวิทยาลัยสงฆ์ กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 385 รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ โดยการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง และสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 
ท่าน  พร้อมทั้งการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์ หาประเด็น
ที่ควรแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาเพ่ือน ามาพัฒนาเป็นรูปแบบการบริหารจัดการการสอนศีลธรรม
ของมหาวิทยาลัยสงฆ์ ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป 
  ตอนที่ 2 การน าเสนอรูปแบบการบริหารจัดการการสอนศีลธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆ์ 
ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้วิจัยร่างรูปแบบการบริหารจัดการการสอนศีลธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆ์ 
ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากนั้นน ามาร่างเป็นรูปแบบแล้วจัดสัมมนากลุ่มย่อย (Focus Group) 
โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือตรวจสอบและยืนยันรูปแบบที่ได้ร่างขึ้นมาแล้วนั้น ผู้วิจัย
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะในที่ประชุม แล้วน าเสนอรูปแบบการบริหารจัดการการสอนศีลธรรมของ
มหาวิทยาลัยสงฆ์ ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
4. สรุปผลการวิจัย 
 4.1 สภาพการบริหารจัดการการสอนศีลธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆ์ ในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  พบว่า การบริหารจัดการการสอนศีลธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆ์ ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
จากการสอบถาม ผู้เกี่ยวข้อง 385 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพระภิกษุ มีอายุระหว่าง 25 – 40 ปี มี
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เป็นพระสอนศีลธรรม ที่มีประสบการณ์ท างาน 4 – 6 ปี 
ในภาพรวมพบว่า การบริหารจัดการการสอนศีลธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆ์ ในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก การบริหารจัดการทั้ง 8 ด้าน พบว่า ด้านการสื่อสารองค์กร ด้านการ
ปฏิบัติการ ด้านการด าเนินการ ด้านการตรวจการ และด้านการทบทวนหรือรายงานผล มีค่าเฉลี่ยใน
ระดับมาก ส่วน ด้านการวิเคราะห์ ด้านการวางแผนและด้านการควบคุม มีค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง 
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โดยมีเสนอแนะว่า ให้มีการวิเคราะห์โครงการอย่างสม่ าเสมอ หาแนวทางพัฒนาการสอนศีลธรรมให้
สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน หาสาเหตุของปัญหาเพ่ือแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ า ๆ วางแผน
โครงการให้มีความต่อเนื่องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการสื่อสารที่รวดเร็วและตรงกับความ
เป็นจริง ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ ถือเอาประโยชน์สาธารณะเป็นที่ตั้ง ให้มีการตรวจสอบเพ่ือ
แก้ไขและป้องกันปัญหา และพัฒนางาน พร้อมทั้งรักษามาตรฐานของงาน มีการก าหนดมาตรฐาน
และตัวชี้วัดที่ชัดเจน ทั้งระยะสั้นและระยาวต่อไป 
 ปัญหาการบริหารจัดการการสอนศีลธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆ์ ในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พบว่า ทั้งปัญหาการบริหารจัดการโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายด้าน มีค่าเฉลี่ยในระดับ
ปานกลาง มีข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยสงฆ์มีปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ยังไม่เป็นระบบ
เดียวกัน ขาดการให้ความรู้แก้ผู้ปฏิบัติงาน ปัญหาการร่วมกันปฏิบัติงานของพระสอนฯและครูใน
โรงเรียนซึ่งเกิดจากความแตกต่างของพระสอนศีลธรรมกับครูทั่วไปในโรงเรียน  จ านวนบุคลากรไม่
เพียงพอ ที่มีอยู่มีคุณวุฒิไม่เป็นไปตามก าหนด ส าหรับแนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ 
ได้แก่ การหาแนวทางในการพัฒนาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนโดยการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร
การอบรมความรู้และความสามารถในการจัดการเรียนการสอน จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ และเครือข่าย วาง
แผนการด าเนินงานที่ครอบคลุมปัจจัยการบริหารจัดการทั้ง 4 ด้น คือ งานวิชาการ งบประมาณ ง า
นบุคคล และงานบริหารทั่วไป ในการสื่อสารระหว่างบุคลากรในโครงการ จะต้องมี ความจริงใจต่อ
กัน มีเป้าหมายในการสื่อสาร ปัญหาในการปฏิบัติการมักจะเกิดขึ้นกับการประสานงานมีการวาง
แผนการด าเนินงานระยะยาว น ามาถ่ายทอดให้เกิดการเรียนรู้ และน าไปสู่การท าแผนปฏิบัติการ 
และจัดท าแผนการปฏิบัติงานระดับบุคคล หรับการออกนิเทศและติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่สอนให้ครบทุกคนได้มีการสรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร  
เพ่ือน าเสนอให้คณะกรรมการบริหารได้พิจารณา  แล้วน าเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 
 4.2 การน าเสนอรูปแบบการบริหารจัดการการสอนศีลธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆ์ ใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  พบว่า  รูปแบบการบริหารจัดการการสอนศีลธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆ์ ใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่มีส่วนส าคัญ 3 ส่วน ได้แก่ 

  ส่วนที่ 1 ส่วนน าประกอบด้วย ความน า ที่กล่าวถึงความเป็นมาของงานสอน
ศีลธรรม รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปัญหาที่เป็นอยู่จากอดีตจนถึงปัจจุบันแนวคิดที่น าหลัก
อริยมรรคมีองค์ 8 มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ ได้แก่ (1) สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ (2) 
สัมมาสังกัปปะ ความด าริชอบ (3) สัมมาวาจา การเจรจาชอบ (4) สัมมากัมมันตะ การงานชอบ (5) 
สัมมาอาชีวะ การเส้ียงชีพชอบ (6) สัมมาวายามะ ความเพียรชอบ (7) สัมมาสติ ความระลึกชอบ 
และ (8) สัมมาสมาธิ ความตั้งมั่นโดยชอบ และวัตถุประสงค์ของรูปแบบได้แก่ (1) เพ่ือจัดหาและ
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พัฒนาพระสงฆ์ให้มีความรู้ความสามารถเข้าไปอบรม สั่งสอน ปลูกฝังนักเรียนในสถานศึกษา ให้มี
ความรู้คู่คุณธรรม (2) เพ่ือให้มหาวิทยาลัยสงฆ์ได้บริหารจัดการทรัพยากรของงานสอนศีลธรรมอย่าง
คุมค่าและเกิดการพัฒนา ให้พระสอนศีลธรรมปฏิบัติหน้าที่อย่างอย่างภาคภูมิ 

  ส่วนที่ 2 ระบบและกระบวนการบริหารจัดการของรูปแบบ ประกอบด้วย (1) 
ระบบการของการบริหารจัดการตามรูปแบบ ได้แก่ การวิเคราะห์ การวางแผน การสื่อสารองค์กร 
การปฏิบัติการ การด าเนินการ การติดตามและตรวจสอบ การทบทวนและปรับปรุง และการควบคุม
และรายงาน (2) กระบวนการบริหารจัดการตามรูปแบบ ได้แก่ สภาพแวดล้อมของงานสอนศีลธรรม
ปัจจัยการบริหารจัดการ คือ งานบุคคล งบประมาณ งานวิชาการ และงานบริหารทั่วไป ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน เริ่มตั้งแต่การเสนอค าของบประมาณ การเตรียมความพร้อมบุคลากร การรับสมัครและ
พัฒนาพระสอนศีลธรรม การส่งพระสอนออกปฏิบัติงานสอน การแนะแนว ติดตาม และประเมินผล 
การรายงานผลกการด าเนินงาน และผลผลิต คือพระสอนศีลธรรมมีจ านวน 24,700 รูป พระสอน
ศีลธรรมมีความรู้ความสามารถ ด าเนินการสอนในโรงเรียนปรากฏดังภาพประกอบ  
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  ส่วนที่ 3 ข้อดี ข้อจ ากัด และเงื่อนไข รูปแบบการบริหารจัดการนี้ มีข้อดี คือ สร้าง
องค์กรแห่งคุณธรรม มีความสอดคล้องกับองค์กรทางสังคมไม่แสวงหาก าไรหรือรายได้ เสริมพลัง
ทางการบริหารจัดการการศึกษา ข้อจ ากัดเมื่อใช้รูปแบบการบริหารจัดการ อาจเกิดการต่อต้านจาก
บุคลากรที่มีความไม่โปร่งใส ขาดความรับผิดชอบ และในระยะแรกบุคลากรอาจจะมีภาวะความรับ

ส่วนท่ี 2  ระบบและกระบวนการบริหาร 
ปัจจยัการบริหารจดัการงานสอนศีลธรรม ไดแ้ก่ปัจจยัดา้นบุคคลปัจจยัดา้น
งบประมาณ  ปัจจยัดา้นวิชาการ และปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ 

 
Input 

Process 

Output 

Outcome 

8 R Model 
 

การด าเนินงานสอนศีลธรรมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ (1) จดัท าค า
ของบประมาณและน าเสนอผลการด าเนินงาน (2) เตรียมความพร้อม
ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ี (3) รับสมคัรและพฒันาพระสอนศีลธรรม (4) 
สอนศีลธรรมในโรงเรียน (5) นิเทศ ติดตาม ประเมินผล (6) รายงานผล 

ผลผลิต ไดแ้ก่ พระสอนศีลธรรมมีจ านวน 24,700 รูป 
พระสอนศีลธรรมมีความรู้ความสามารถ ด าเนินการสอนในโรงเรียน 

Impact  
  

นกัเรียนมีศีลธรรม เป็นเด็กดี ไม่สร้างปัญหาในสังคม 
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ผิดขอบมากขึ้น ซึ่งเงื่อนไขของความส าเร็จในการน ารูปแบบไปใช้ คือ จะต้องถ่ายทอดกระบวนการ
บริหารจัดการสู่บุคลากรทุกระดับ ประสานความร่วมมือในด้านต่าง ๆ และเร่งพัฒนาเครือข่าย 
 
5. อภิปรายผลการวิจัย 
 5.1 ประเด็นการบริหารจัดการงานสอนศีลธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆ์ ในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จากการศึกษาพบว่า มหาวิทยาลัยสงฆ์มีการด าเนินการ มีการติดตามและตรวจสอบ มีการ
ทบทวนและปรับปรุงงานสอนศีลธรรมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับมาก มหาวิทยาลัยสงฆ์มี
วิธีการฝึกอบรมและพัฒนาพระสอนศีลธรรมให้เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทดังกล่าว ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับ Phrakhruathamphani (2011) ที่ศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการเผยแผ่
ศีลธรรมในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต  2 การศึกษา
ดังกล่าวพบว่า พระสอนศีลธรรมควรมีการชมเชยหรือมอบรางวัลแก่นักเรียนที่มีการประพฤติตัวที่
เหมาะสม  โดยมีพระสงฆ์เป็นแบบอย่าง  พระสงฆ์ต้องใช้ค าพูดและค าสอนในการเผยแผ่ศีลธรรมให้
เหมาะสม  พระสงฆ์ควรประพฤติตนให้น่าเลื่อมใสศรัทธา พระสงฆ์ต้องไม่ควรเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ทุกอย่างแม้การสูบบุหรี่  เป็นต้น 
     5.2 ประเด็นองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารจัดการการสอนศีลธรรมใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากการศึกษาพบว่า ระบบการของการบริหารจัดการตามรูปแบบ ได้แก่ 
การวิเคราะห์ การวางแผน การส่ือสารองค์กร การปฏิบัติการ การด าเนินการ การติดตามและ
ตรวจสอบ การทบทวนและปรับปรุง และการควบคุมและรายงาน และกระบวนการบริหารจัดการ
ตาม ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ Kalapat, R. , Promasatayaprot, V. , Wuttisin, K.  (2015) ที่ได้
พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ  เทศบาลต าบล
หนองผือ  อ าเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี  ผลการวิจัยดังกล่าวพบว่า   เกิดรูปแบบการบริหาร
จัดการกองทุนที่เรียกว่า  NONGPHUE  โมเดล  โดยมี  กระบวนการ  พัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการ  7 ขั้นตอน  ได้แก่ 1)  การเตรียมคณะท างานวิจัย  2)  การประสาน  หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง  
3)  การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน  4)  การประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการ  5) การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
การ  6)  การติดตามตรวจสอบประเมินการด าเนินงาน  7)  การสรุปผลการด าเนินงาน 
 5.3 ประเด็นระบบการบริหารจัดการตามแนวคิดของมรรคมีองค์ 8 หรือการบริหาร
จัดการแบบ 8 R Model จากการศึกษาพบว่า ระบบการบริหารจัดการประกอบด้วย 
(1) การวิเคราะห์  (2) การวางแผน (3) การสื่อสารองค์กร (4) ปฏิบัติการ (5) การด าเนินการ (6) 
การติดตามและตรวจสอบ (7)  การทบทวนและปรับปรุง (8) การควบคุมและรายงาน ซึ่งผล
การศึกษาในแต่ละข้ันตอนสามารถน ามาอภิปรายได้ดังนี้ 
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  1) การวิเคราะห์ (Right Analysis) จากการศึกษาพบว่า การวิเคราะห์นั้น มีแนวคิดมา
จากหลักธรรม ข้อ สัมมาทิฏฐิ แปลว่า ความเห็นชอบ (Right Understanding) จากการตีความของ
เนื้อหาและพิจารณาความสอดคล้องในระบบการบริหารจัดการ จะต้องมีการวิเคราะห์เป็นล าดับแรก 
ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ตามหลักของสัมมาทิฏฐิ คือ การวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในงานสอนศีลธรรม 
โดยให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อม ปัจจัยการบริหารจัดการ  ขั้นตอนและผลผลิต 
วิเคราะห์เพ่ือหาสาเหตุของปัญหา วิเคราะห์ผลของการพัฒนาและวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางในการ
พัฒนาตามสภาพแวดล้อม ปัจจัยการบริหารจัดการ  ขั้นตอนและผลผลิต ดังจะเห็นได้ว่า การ
วิเคราะห์ เป็นการแยกแยะสิ่งที่จะพิจารณาออกเป็นส่วนย่อยที่มีความสัมพันธ์กัน เพ่ือท าความ
เข้าใจแต่ละส่วนให้แจ่มแจ้ง รวมทั้งการสืบค้นความสัมพันธ์ของส่วนต่าง ๆ เพ่ือดูว่าส่วนประกอบ
ปลีกย่อยนั้นสามารถเข้ากันได้หรือไม่ สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่างไร ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเข้าใจต่อ
สิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างแท้จริง ก็เช่นเดียวกัน ความรู้ในเหตุและผลของปัญหา ความรู้ในเหตุ และผลของ
สภาวะไร้ปัญหา แล้วจึงน ามาความรู้เหล่านั้นมาวางแผน  
  2) การวางแผน (Right Planning) จากการศึกษาพบว่า การวางแผนนั้นมีแนวคิดมา
จากหลักธรรมข้อ สัมมาสังกัปปะ แปลว่า ความด าริชอบ (Right Thought) การตีความหมายของ
เนื้อหาและพิจารณาความสอดคล้องในระบบการบริหารจัดการ ท าให้ทราบว่า การวางแผนนั้น
จะต้องเว้นมโนทุจริต คือ ปราศจากความอาฆาตพยาบาท ปราศจากความโลภ และปราศจากความ
ไม่รู้จริงตามวิธีการวิเคราะห์ แล้วท ามโนสุจริตเป็นพ้ืนฐานในการวางแผนแล้วก าหนดแผน 3 ระดับ 
คือ แผนระดับความคิด เป็นการจัดท าแผนผังความคิดของงาน โดยก าหนดกรอบสภาพแวดล้อม
กรอบปัจจัยการบริหารจัดการและการใช้ปัจจัยการบริหารจัดการ กรอบการด าเนินงานและก าหนด
ขั้นตอนการด าเนินงานให้ชัดเจน และก าหนดผลผลิต และก าหนดมาตรฐานและก าหนดตัวชี้วัด ท่ี
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้ แผนระดับการเรียนรู้ เป็นการน าเป้าหมายของงาน มา
หาแนวทางพัฒนาหรือน าพางานให้ไปถึงเป้าหมายร่วมกัน แผนระดับการปฏิบัติ เป็นสร้างแผนงาน
ด้านวิชาการแผนงานบุคคลแผนงานด้านงบประมาณหรือการบริหารงบประมาณ และสร้างแผนงาน
ทั่วไปหรือการบริหารงานทั่วไป  
  3) การสื่อสารองค์กร (Right Communication) จากการศึกษาพบว่า การพูด การ
เขียน การประชาสัมพันธ์ และการสั่งการจากระดับบนลงล่าง เน้นระบบการสื่อสารเฉพาะบุคคล 
เว้นวจีทุจริต และมีวจีสุจริตในการพูดเป็นพ้ืนฐาน มีแนวคิดมาจากหลักธรรมข้อ สัมมาวาจา  
แปลว่า การเจรจาชอบ (Right Speech) เป็นวิธีการให้บุคลากรในส านักงานพระสอนศีลธรรมมี
พฤติกรรมทางการสื่อสารที่เป็นวัฒนธรรมองค์กรแห่งคุณธรรม โดยวิธีการสื่อสารด้วยความจริง  
สื่อสารเพื่อให้เกิดความสามัคคี สื่อสารด้วยความสุภาพอ่อนโยน  สื่อสารเฉพาะที่เป็นประโยชน์  เมื่อ
สื่อสาร มีใจที่ประกอบด้วยเมตตา เอ้ือเฟ้ือ เกื้อหนุนกันและกัน  
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  4) การปฏิบัติการ (Right Operation) จากการศึกษาพบว่า บุคลากรในโครงการพระ
สอนศีลธรรมแต่ละต าแหน่ง มีหน้าที่ก ากับไว้ซึ่งก าหนดเป็นภาระงาน นอกจากนี้ยังมีภาระงานที่
ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาด้วย ดังนั้น พฤติกรรมการท างานของบุคลากรตั้งแต่ผู้อ านวยการ
ส านักงานจนถึงพระสอนศีลธรรม จึงต้องเป็นพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่เป็นองค์กรคุณธรรม ซึ่งการ
ปฏิบัติการมีแนวคิดมาจากหลักธรรม ข้อ สัมมาปฏิบัติ (Right Action) ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า การ
ปฏิบัติการในภาระงานของแต่ละบุคคล หรือพฤติกรรมในการท างานเฉพาะบุคคล จะต้องปฏิบัติตาม
หลักกายกรรม 3 ได้แก่ ปฏิบัติด้วยการไม่เบียดเบียนกัน  ปฏิบัติด้วยความซื่อตรง  ปฏิบัติด้วยความ
เป็นเจ้าของ คือ ให้ความร่วมมือกับงานสอนศีลธรรม โดยผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่  และพระสอน
ศีลธรรม  ร่วมกันก าหนดหลักการ  เป้าหมาย  และวัตถุประสงค์  มีส่วนร่วมวางแผนการใช้ปัจจัย
การบริหารจัดการของโครงการ ร่วมกันด าเนินโครงการตามแผนที่ได้วางเอาไว้   
  5) การด าเนินการ (Right Lifelihood) จากการศึกษาพบว่า มหาวิทยาลัยสงฆ์มีล าดับ 
ขั้นตอน วิธีการ ที่จะท าให้งานสอนศีลธรรมส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ แนวคิดการ
ด าเนินการได้มาจากหลักธรรมข้อ สัมมาอาชีวะ แปลว่า การเลี้ยงชีพชอบ (Right Action) ที่เป็น
แนวทางในการด าเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างมีความสุข ดังนั้น การด าเนินการที่เป็นระบบของการ
บริหารจัดการการสอนศีลธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆ์ให้สามารถด าเนินการไปได้ตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมาย จึงมีวิธีการด าเนินการ ได้แก่  ด าเนินงานตามแผนงาน การสื่อสารตามแผนงาน คือ
การยึดหลักการและวิธีการสื่อสาร ด าเนินการด้วยวิธีปฏิบัติการและแผนปฏิบัติการ  
  6) การติดตามและตรวจสอบ (Monitoring and Evaluation) จากการศึกษาพบว่า 
มหาวิทยาลัยสงฆ์มีการติดตามการสอนศีลธรรมของพระสอนศีลธรรม ซึ่งได้มีการติดตาม และนิเทศ
ประเมินผลการสอนเป็นประจ าทุกปี เริ่มตั้งแต่มีการด าเนินการสอน ลักษณะของการติดตามและ
ตรวจสอบตามแนวคิดของหลักธรรมข้อ สัมมาวายามะ แปลว่า ความเพียรชอบ (Right Effort) 
ได้แก่ แบบการเฝ้าระวัง ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการวางแผนการสื่อสารและการปฏิบัติงาน
ตามแผนงานที่ได้วางไว้แล้ว แบบการขจัดปัญหาหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น แบบการพัฒนาการเพ่ือ
วางแผนพัฒนาให้ดีขึ้น และแบบรักษามาตรฐาน โดยตรวจสอบตามตัวชี้วัดแผนการด าเนินงานการ
ทบทวนและปรับปรุง  
  7) การทบทวนและปรับปรุง (Right Mindfulness) จากการศึกษาพบว่า การทบทวน
และปรับปรุงเป็นวิธีการหนึ่งในระบบการบริหารจัดการที่ต่อเนื่องจากการติดตามและตรวจสอบ 
แนวคิดในการทบทวนและปรับปรุงได้มาจากหลักธรรมข้อ สัมมาสติ  ที่แปลว่า ระลึกชอบ (Review 
and Improvement) โดยการน าหลักสติปัฏฐาน 4 เข้ามาใช้เป็นหลักในการทบทวนและปรับปรุง 
คือ การทบทวนโครงสร้างงานสอนศีลธรรมทั้งหมด ทบทวนการบริหารจัดการ ทบทวนผลของการ
บริหารจัดการ โดยทบทวนงานที่จะด าเนินการ งานที่ก าลังด าเนินการ และงานที่ด าเนินการแล้ว  



  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์    131  

  8) การควบคุมและรายงาน (Right Concentration) จากการศึกษาพบว่า 
มหาวิทยาลัยสงฆ์ยังขาดมาตรฐานและตัวชี้วัดความส าเร็จของงานตามที่ได้ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของการสอนศีลธรรม ดังนั้น แนวคิดท่ีน ามาเป็นแนวทางในการควบคุมการด าเนินงาน 
มาจากหลักธรรมข้อ สัมมาสมาธิ แปลว่า ความต้ังมั่นชอบ (Control and Reporting) ซึ่งในทาง
พระพุทธศาสนาเป็นการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของการฝึกสมาธิ จึงมีความสอดคล้องกับการ
บริหารจัดการการสอนศีลธรรมที่เป็นการสร้างมาตรฐานการด าเนินงานโดยก าหนดตัวชี้วัดผลส าเร็จ
ของแผนงานระยะสั้น  ระยะยาว  และตลอดโครงการ โดยก าหนดตัวชี้วัดทั้งหมดของแผนงาน  การ
สื่อสาร  และการปฏิบัติ และสร้างมาตรฐานการด าเนินการตลอดโครงการ 
 
6. ข้อเสนอแนะการวิจัย 
        6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1)  รัฐบาลควรยกระดับการสนับสนุนและส่งเสริมงานสอนศีลธรรม โดยรวมเอางานที่
ซ้ าซ้อนเกี่ยวกับการสอนศีลธรรมให้อยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยสงฆ์ สนับสนุนงบประมาณ
ด้านค่าตอบแทนและค่าบริหารจัดการอย่างเพียงพอตามแผนงานของมหาวิทยาลัย 
 2) กระทรวงศึกษาธิการควรมีนโยบายความตกลงร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอน
โดยพระสอนศีลธรรมกับมหาวิทยาลัย โดยจัดท าคู่มือในการสนับสนุนการสอนศีลธรรมของพระสอน
ศีลธรรมเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน  
 3) คณะสงฆ์หรือมหาเถรสมาคมควรให้การยกย่องพระสอนศีลธรรมตามสมควร ใน
บทบาทด้านการเผยแผ่พระศาสนา ตลอดจนอ านวยความสะดวกด้านอ่ืน ๆ ตามสมควร 
        6.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้ 
 1) กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้ที่
มีความเกี่ยวกับพระสงฆ์ โดยเฉพาะบทบาทของการสนับสนุนงานสอนศีลธรรมของมหาวิทยาลัย
สงฆ์ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานสอนศีลธรรมของมหาวิทยาลัย
สงฆ์ 
 2) มหาเถรสมาคม ควรมีการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการตามหลักมรรคมีองค์ 8 นี้ 
แล้วน าไปก าหนดเป็นรูปแบบการบริหารจัดการองค์กรทางพระพุทธศาสนา ให้มีการศึกษาหลักธรรม
ค าสั่งสอนที่สามารถน ามาพัฒนาการบริหารจัดการ ก าหนดรูปแบบการใช้อย่างถูกต้องตามหลัก
พระพุทธศาสนา 
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บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะ
ทางปัญญาในการคิดวิเคราะห์ ด้วยหลักพุทธธรรม 2) เพ่ือประเมินความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะทางปัญญาในการคิดวิเคราะห์ด้วยหลักพุทธธรรม ไปใช้จัดการ
เรียนรู้ 3) เพ่ือเสนอแนวทางในการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะทางปัญญาในการคิด
วิเคราะห์ ด้วยหลักพุทธธรรม ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้  ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
โดยการศึกษาจากเอกสาร สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 7 รูป/คน สนทนากลุ่มเฉพาะครั้งที่   
1 จ านวน 14 รูป/คนเพ่ือสร้างรูปแบบ  ส ารวจความคิดเห็นของผู้สอน จ านวน 269 รูป/คน และ
สนทนากลุ่มครั้งที่ 2 จ านวน 15 รูป/คน เพ่ือยืนยันรูปแบบและจัดท าข้อเสนอแนะ  การวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติพรรณนา วิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันรูปแบบให้กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะทางปัญญาในการคิดวิเคราะห์ด้วยหลักพุทธ
ธรรมของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ที่ผู้วิจัย
พัฒนาขึ้นประกอบด้วย  2 องค์ประกอบหลักคือ 1. กระบวนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย

                                           
 Doctor of Philosophy Program Department of Innovation Management Education 

(Innovation Management, Curriculum and Instruction) College of Innovation and Management 
Suan Sunandha Rajabhat University 
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องค์ประกอบย่อย 6 ประกอบ ได้แก่ (1) กิจกรรมการเรียนรู้  (2) สื่อ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้  
(3) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  (4) บทบาทผู้สอน  (5) บทบาทผู้เรียน (6) การวัดและประเมินผล    
2 .  ทักษะทางปัญญาในการคิดวิ เคราะห์  ใน 3  ลักษณะ คือ (2 )  การวิ เคราะห์ เนื้ อหา  
(2) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (3) การวิเคราะห์หลักการ  
 2. ผลการประเมินความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบการการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะ
ทางปัญญาในการคิดวิเคราะห์ ด้วยหลักพุทธธรรม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง  มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ประกอบด้วย 1) กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะทางปัญญาในการคิดวิเคราะห์ด้วยหลัก
พุทธธรรม 6 องค์ประกอบ 2) ทักษะทางปัญญาในการคิดวิเคราะห์ 3 องค์ประกอบ  3) แบบจ าลอง
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะทางปัญญาในการคิดวิเคราะห์ด้วยหลักพุทธธรรม เมื่อ
ด าเนินการปรับปรุงแล้ว มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.912 แสดงให้เห็นว่ารูปแบบที่พัฒนาขึ้น
สามารถน าไปใช้ได้จริง 
 3. ผลการประเมินและให้ข้อเสนอแนะรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะทาง
ปัญญาในการคิดวิเคราะห์ด้วยหลักพุทธธรรมของหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2 ประเด็น คือ 1. ควรบูรณาการหลักพุทธธรรมเข้าในองค์ประกอบ
รูปแบบให้ชัดเจน พร้อมแสดงข้ันตอนการน าหลักพุทธธรรมไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้  
2.องค์ประกอบของรูปแบบควรเชื่อมโยงกับกิจกรรมในหน่วยการเรียนรู้ โดยเฉพาะหลักพุทธธรรมที่
จะช่วยปรับพฤติกรรมผู้เรียนให้สะท้อนคุณลักษณะของบัณฑิต  
ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรู้, หลักพุทธธรรม, ทักษะทางปัญญา, การคิดวิเคราะห์ 
 

ABSTRACT 
 This research article had 3 objectives as follows;re 1) to create a model of 
learning management that promotes a cognitive skill in analytical thinking with the 
principle of Buddha Dhamma, 2) to estimate the feasibility in taking this model for 
implementation in order to manage the learning, and 3) to present the way by 
implementing this model to be used in managing the learning. The research 
methodology being adopted in this research is the qualitative method by studying 
from the literatures, in-depth interview of 7 experts, the first focus group with 14 
participants as to create a model, survey the lecturers of 269 respondents, and the 
second focus group with 15 participants as to confirm a model and to propose 
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suggestions. The researcher uses the content analysis to analyze data with the 
descriptive statistical method to analyze elemental confirmation of a model in 
order to be consistent with the empirical data. 
 Research findings were: 
 1. A model of learning management that promotes a cognitive skill in 
analytical thinking with the principle of Buddha Dhamma of the Bachelor’s Degree 
students of Mahachulalongkornrajavidyalaya University developed by the 
researcher consisted of 2 major elements which were 1. Process of learning 
management consisted of 6 minor elements i.e. (1) learning activity, (2) media 
innovation and learning source, (3) learning support, (4) role of lecturer, (5) role of 
learner, and (6) assessment and evaluation; 2. Cognitive skill in analytical thinking 
consisted of 3 features i.e. (1) content analysis, (2) relationship analysis, and (3) 
principle analysis. 
 2. The outcome in evaluating the feasibility by taking a model of learning 
management that promotes a cognitive skill in analytical thinking with the principle 
of Buddha Dhamma invented by the researcher from the process of qualitative 
research, verifying the structural validity in consistent with the empirical data which 
consisted of 1) Process of learning management that promotes a cognitive skill in 
analytical thinking with the principle of Buddha Dhamma had 6 elements, 2) 
Cognitive skill in analytical thinking had 3 elements, and 3) A mock-up model of 
learning management that promotes a cognitive skill in analytical thinking with the 
principle of Buddha Dhamma after being improved had a coefficient value of 0.912. 
This showed that a model after being improved was able to be implemented in 
real. 
 3. The evaluation result and the suggestion on a model of learning 
management that promotes a cognitive skill in analytical thinking with the principle 
of Buddha Dhamma of the Bachelor’s Degree students of 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University comprised of 2 issues which were 1. 
Should clearly integrate the principle of Buddha Dhamma into the model’s 
elements with the display of procedures in implementing Buddha Dhamma into the 
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learning management process, 2. Model’s elements should be connected to the 
activity in the learning unit, especially in the principle of Buddha Dhamma which 
would help adjusting the learner’s behavior as to reflect the traits of a graduate. 
Keywords: Learning Management, Buddha Dhamma, Cognitive Skills, Analytical    
  Thinking 
 
1. บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา 
ก าหนดสาระส าคัญในการปฏิรูปการเรียนรู้โดยยึดหลัก ผู้เรียนส าคัญที่สุด การจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ อันน าไปสู่การพัฒนาให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ส าหรับการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนด
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
พุทธศักราช 2552)  ว่าด้วยคุณภาพของบัณฑิตต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุม
อย่างน้อย 5 ด้าน คือ (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  (2557 ,1 -5) เป็นมหาวิทยาลัยที่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงสถาปนาขึ้น ปฏิบัติภารกิจตามพระราช
ปณิธานด้านการผลิตบัณฑิตทางด้านพระพุทธศาสนา การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปยังส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ โดยการจัดตั้ง
วิทยาเขต 10 แห่ง วิทยาลัย 12 แห่ง ห้องเรียน 5 แห่ง หน่วยวิทยบริการ 18 แห่ง  และสถาบัน
สมทบ 7 แห่ง  มีการจัดการบริหาร บริการการศึกษา การเรียนการสอนอย่างหลากหลายภายใต้
ปรัชญา “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม” 
พร้อมทั้งมีปณิธานอันแน่วแน่ที่จะจัดการศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาการชั้นสูงส าหรับพระภิกษุ
สามเณรและคฤหัสถ์ มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ มีพันธกิจใน
การผลิตบัณฑิต การวิจัยและพัฒนา การส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สัง คม 
รวมถึงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรม 
มีความรู้ความสามารถ อุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา ประเทศชาติ และสังคมส่วนรวมถือเป็นภารกิจ
หลักท่ีมหาวิทยาลัยฯ ให้ความส าคัญ ตระหนักและมุ่งมั่นที่จัดการบริหารบริการการศึกษาให้เป็นไป
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ตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก ภายใต้การรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพโดยสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่ว่าด้วย
คุณภาพของบัณฑิต  
  ทักษะทางปัญญา เป็นทักษะส าคัญตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาศึกษา ซึ่งเป็น
แกนกลางของผลการเรียนรู้ 5  ด้าน โดยมีหลักพุทธธรรมเป็นตัวเชื่อมประสานให้เกิดคุณธรรม-
จริยธรรม ความรู้ และทักษะความสัมพันธ์-ความรับผิดชอบ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะทางปัญญา ในการคิดวิเคราะห์ ด้วยหลักพุทธธรรม เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติ
ส าหรับส าหรับผู้จัดการเรียนรู้ในการพัฒนาคุณลักษณะพุทธศาสตรบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะทางปัญญาในการคิดวิเคราะห์ 
ด้วยหลักพุทธธรรม  
  2.2 เพ่ือประเมินความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะทาง
ปัญญาในการคิดวิเคราะห์ ด้วยหลักพุทธธรรม ไปใช้จัดการเรียนรู้ 
 2.3 เพ่ือเสนอแนวทางในการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะทางปัญญาใน
การคิดวิเคราะห์ ด้วยหลักพุทธธรรม ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
 3.1 ขอบเขตเชิงเนื้อหา ได้แก่ สาระการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย
แนวคิดการจัดการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ 
บรรยากาศและเครือข่ายการเรียนรู้  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ บทบาทของผู้สอนและ
ผู้เรียน และการคิดวิเคราะห์ ที่เป็นทักษะทางปัญญา ที่จะเกิดขึ้นจากการน ารูปแบบการเรียนรู้ไปใช้
จัดการเรียนรู้ ครอบคลุมการคิดตามหลักพุทธธรรม 
 3.2 ขอบเขตด้านประชากร/ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ 
   1) ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้และด้านทักษะทางปัญญา  เป็นผู้ให้ข้อมูลด้วยการ
สัมภาษณ์เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะทางปัญญาในการคิดวิเคราะห์ด้วยหลัก
พุทธธรรม จ านวน 7 ท่าน โดยก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติ เป็นผู้มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้
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ทางด้านครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่ 10 ปี
ขึ้นไป มีต าแหน่งทางวิชาการ หรือมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ 
ศิลปะศาสตร์ทางด้านพุทธปรัชญา ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป หรือเป็นหัวหน้าภาควิชาในกลุ่มสาขาวิชา 
ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พุทธศาสตร์ 
  2) ผู้บริหารวิชาการในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เป็นผู้ให้ข้อมูลในการจัดการเรียนรู้หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต จ านวน 6 รูปหรือคน โดย
ก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติ เป็นผู้มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ และบริหารหลักสูตรพุทธศาสตร-
บัณฑิต 
  3) ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  เป็นผู้ให้ข้อมูลจากการ
จัดการเรียนรู้ในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต จ านวน 8 รูปหรือคน 
  4) อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต เป็นผู้ให้ข้อมูล ด้วยการส ารวจ  
เพ่ือประเมินความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบไปใช้ ในการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ในหลักสูตร 
พุทธศาสตรบัณฑิต จ านวน 269 รูปหรือคน 
  5) ผู้บริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย เป็นผู้ให้ข้อมูล ด้วยการจัดสนทนากลุ่ม เพ่ือ
ประเมินความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบไปใช้ และรับฟังข้อเสนอเชิงนโยบายในการน ารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต จ านวน 14 รูปหรือ
คน 
 3.3 ขอบเขตด้านตัวแปร  
   ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้ง ประกอบด้วย  2 องค์ประกอบหลักคือ  
   1) กระบวนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 6 ประกอบ ได้แก่ 
กิจกรรมการเรียนรู้  สื่อ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ บทบาทผู้สอน  
บทบาทผู้เรียน  การวัดและประเมินผล  
   2) ทักษะทางปัญญาในการคิดวิเคราะห์ ใน 3 ลักษณะ คือ การวิเคราะห์เนื้อหา  การ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์  การวิเคราะห์หลักการ 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 4.1 เพ่ือสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะทางปัญญาในการคิดวิเคราะห์ด้วย
หลักพุทธธรรม ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
แบ่งข้ันตอนการวิจัยออกเป็น 4 ขั้นตอน คือตอนที่ 1 – 4   คือ 
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  ขั้นตอนที่ 1  ผู้วิจัยทบทวนวรรณกรรมในการก าหนดกรอบแนวทางรูปแบบ และ
สังเคราะห์เนื้อหาที่ส่งเสริมทักษะทางปัญญาในการคิดวิเคราะห์ด้วยหลักพุทธธรรมของนิสิต
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ขั้นตอนที่ 2 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เกี่ยวกับ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะทางปัญญาในการคิดวิเคราะห์ด้วยหลักพุทธธรรมของนิสิต
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประชากรกลุ่มตัวอย่าง เป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านทักษะทางปัญญา 7 รูปหรือคน 
 ขั้นตอนที่ 3 ผู้วิจัยจัดสนทนากลุ่ม เพ่ือส ารวจ สภาพความเป็นจริงเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้ ผู้บริหารหลักสูตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และผู้แทน/อาจารย์สอน ศิษย์
เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต จ านวน 15 รูปหรือคน 
 ขั้นตอนที่ 4 ผู้วิจัยสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะทางปัญญาในการคิด
วิเคราะห์ โดยวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม การสัมภาษณ์เชิงลึกและการ
สนทนากลุ่ม  
 4.2 เพ่ือประเมินความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะทาง
ปัญญาในการคิดวิเคราะห์ด้วยหลักพุทธธรรมของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไปใช้จัดการเรียนรู้ เป็นขั้นตอนท่ี 5 คือ 
  ขั้นตอนที่ 5 ผู้วิจัยเก็บมูลโดยใช้แบบสอบถามส ารวจความคิดเห็นของ อาจารย์ผู้สอนใน
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จ านวนทั้งหมด 906 รูป
หรือคน สุ่มประชากรด้วยตาราง Krejcie & Morgan (1970) ได้จ านวน 269 รูปหรือคน และจัด
สัดส่วนตามจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ าแนกคณะ 
 4.3 เพ่ือเสนอแนวทางในการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะทางปัญญาใน
การคิดวิเคราะห์ด้วยหลักพุทธธรรมของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ เป็นขั้นตอนท่ี 6  
  ขั้นตอนที่ 6 ผู้วิจัยจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผู้บริหารบริหารวิชาการของ
มหาวิทยาลัย จ านวน 15 รูปหรือคน เพ่ือประเมินความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบไปใช้ และรับฟัง
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและปฏิบัติในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมทักษะทาง
ปัญญาในการคิดวิเคราะห์ไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
  



140    ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2561
 

 
5. สรุปผลการวิจัย 
 5.1 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะทางปัญญาในการคิดวิเคราะห์
ด้วยหลักพุทธธรรม ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ที่ได้จากกระบวนการศึกษาวิจัย ประกอบด้วย 
   1) ผลการศึกษาแนวคิดที่จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร เพ่ือน าข้อมูลมา
วิเคราะห์และก าหนดกรอบแนวคิดของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะทางปัญญาใน  
การคิดวิเคราะห์ด้วยหลักพุทธธรรมของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ให้มีความสอดคล้องกับหลักการ แนวคิดและทฤษฎี ดังนี้ การพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะทางปัญญาในการคิดวิเคราะห์ ถือเป็นทักษะที่มีความส าคัญและจ าเป็นในการศึกษา  
การเรียนรู้ การท างานในโลกยุคปัจจุบัน ที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความรู้มีการพัฒนา
ตลอดเวลา การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะทางปัญญา เป็นการจัดการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ต้องเป็นการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนควบคู่ไปกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนโดยอาศัยสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ การเรียนรู้แบบร่วมมือ  
   2) ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ทักษะทางปัญญาในการคิดวิเคราะห์ด้วยหลักพุทธธรรม พบว่า แนวคิดหลักพุทธธรรมที่ควรแทรก
เข้าไปในกระบวนการจัดการเรียนรู้  ได้แก่ หลักโยนิโสมนสิการ หลักอริยสัจ หลักภ าวนา 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ กระบวนการกลุ่ม การจัดท า
โครงงาน เนื้อหาสาระการเรียนรู้ที่เป็นพ้ืนฐานได้แก่ กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา
ประยุกต์ ทักษะที่สนับสนุนการคิดวิเคราะห์ ได้แก่ การสังเกต การฟัง การสื่อสาร การตั้งสมมติฐาน 
ทักษะด้านสารสนเทศ ได้แก่ การใช้สื่อ การสืบค้น การวิเคราะห์ สังเคราะห์ บันทึก จัดเก็บข้อมูล 
ทักษะการคิดวิเคราะห์ ได้แก่ การวิเคราะห์เนื้อหา วิเคราะห์ความสัมพันธ์ และวิเคราะห์หลักการ 
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา การสนับสนุนเครือข่ายวิชาชีพ การประเมินผลตามสภาพจริง คุณลักษณะ
ของผู้สอนและผู้เรียน 
  3) ผลการสนทนากลุ่มส ารวจสภาพความเป็นจริงเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต พบว่า แนวคิดการจัดการเรียนของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามพระราชปณิธาณของ
ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 5 ที่ให้เป็นสถานที่ศึกษาพระไตรปิฎก และวิชาชั้นสูงส าหรับพระภิกษุสามเณร
และคฤหัสถ์” หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตระดับอุดมศึกษา รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักพุทธธรรมคือ หลักกัลยาณมิตร หลักอริยสัจ 4 
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หลักไตรสิกขา สื่อ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ที่ใช้คือ สื่อบุคคล สื่อสภาพแวดล้อม สื่อกรณีศึกษา 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คือการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ตามหลัก สัปปายะ หลักอิทธิบาทและ
เครือข่ายการเรียนรู้ ผู้สอนเป็นกัลยาณมิตร ผู้เรียนควรมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้มากขึ้น  การ
วัดและประเมินผลจากสภาพจริง  
  รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะทางปัญญาในการคิดวิเคราะห์ด้วยหลักพุทธธรรม 
ที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลักคือ  
   (1) กระบวนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 6 ประกอบ ได้แก่ 1. 
กิจกรรมการเรียนรู้ 2. ส่ือ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ 3. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4. บทบาทผู้สอน 
5. บทบาทผู้เรียน 6. การวัดและประเมินผล  
   (2) ทักษะทางปัญญาในการคิดวิเคราะห์ ใน 3 ลักษณะ คือ 1. การวิเคราะห์เนื้อหา  
2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 3. การวิเคราะห์หลักการ  
 5.2. ผลการประเมินความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะ
ทางปัญญาในการคิดวิเคราะห์ด้วยหลักพุทธธรรมของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไปใช้จัดการเรียนรู้ โดยได้ท าการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นด้วยการ
วิเคราะห์ถึงการแจกแจงของตัวแปรเชิงประจักษ์ 41 ตัวแปร วิเคราะห์แบบจ าลององค์ประกอบ 
ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันล าดับที่สอง (Secondary Confirmatory Factor 
Analysis) ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์สถิติทางสังคมศาสตร์ ซึ่งผู้วิจัยได้ปรับแบบจ าลองให้มีความ
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการให้ค่าความคลาดเคลื่อนของการวัดตัวแปรประจักษ์สัมพันธ์
กัน พิจารณาค่าดัชนีการปรับปรุงแบบจ าลองเพ่ือให้แบบจ าลองสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สุด 
ผลการวิเคราะห์แบบจ าลองรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะทางปัญญาในการคิดวิเคราะห์
ด้วยหลักพุทธธรรมไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ พบว่าแบบจ าลองมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ มีค่าดัชนีกลมกลืนส่วนใหญ่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาที่ก าหนดไว้ (2/df =1.735 
, CFI = 0.982, TLI =0.974 , RMSEA =0.062, RMR =0.009) ดังภาพที่ 1  
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ภาพที่ 1 แบบจ าลองรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะทางปัญญาในการคิดวิเคราะห์ด้วย
หลักพุทธธรรมไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
 
6. อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิจัยครั้งนี้ มีข้อค้นพบที่เป็นประเด็นส าคัญ คือ  
  6.1 ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของรูปแบบของการจัดการ
เรียนรู้ มี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 2) สื่อ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ 3) 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4) บทบาทผู้สอน 5) บทบาทผู้เรียน 6) การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ 
สามารถน ามาอธิบายรูปแบบของการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะทางปัญญาในการคิดวิเคราะห์ 
ด้วยหลักพุทธธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ หรือกล่าวได้ว่า องค์ประกอบทั้ง 6 
ด้าน เป็นองค์ประกอบของรูปแบบของการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมทักษะทางปัญญาในการคิด
วิเคราะห์ด้วยหลักพุทธธรรม ซึ่งพิจารณาจากค่าดัชนีความกลมกลืนสอดคล้องตามเกณฑ์ โดยด้านที่
มีน้ าหนักความส าคัญหรือมีความส าคัญในการอธิบายรูปแบบการสอนจากมากเรียงไปหาน้อย ดังนี้ 
องค์ประกอบที่ 3 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ องค์ประกอบที่ 2 สื่อ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ 
องค์ประกอบที่ 4 บทบาทผู้สอน องค์ประกอบที่ 6 การวัด ประเมินผลการเรียนรู้  องค์ประกอบที่ 6 
บทบาทผู้เรียน และองค์ประกอบที่ 1 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยบรรยากาศการเรียนรู้ มี
ความส าคัญต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมาก เพราะการจัดการเรียนรู้จะด าเนินไปอย่างมีชีวิตชีวาและ
ราบรื่น ผู้ เรียนกับผู้ เรียน และผู้สอนกับผู้ เรียนต้องมีปฏิสัมพันธ์กันและกัน อย่างไม่มีความ



  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์    143   
 
หวาดระแวง ปราศจากการวิพากษ์วิจารณ์ในทางลบหรือทางไม่ดี เป็นบรรยากาศของการให้ความ
ร่วมมือกันและกัน บรรยากาศทางจิตใจ สอดคล้องกับ Wincharn Panich. (2013) ที่กล่าวว่า 
บรรยากาศการจัดการเรียนรู้ เกิดขึ้นในบรรยากาศจริงของรายวิชา และสถาบันการศึกษา  
บรรยากาศที่ดีมีผลเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และบรรยากาศไม่ดีมีผลลบ บรรยากาศยังมีผลต่อ
พัฒนาการของนิสิตอีกด้วย  บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มี 4 ส่วน  คือ สภาพแวดล้อมด้าน
ปัญญา  สังคม อารมณ์ และกายภาพ  ที่นิสิตเผชิญในชั้นเรียน และภายในสถาบันการศึกษา 
 6.2 ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันทักษะทางปัญญาในการคิดวิเคราะห์ ซึ่ง
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ 1) การวิเคราะห์เนื้อหา 2) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และ 3) 
การวิเคราะห์หลักการ เมื่อพิจารณาประเมินความสอดคล้องกลมกลืนของรูปแบบและข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ประเมินได้ว่าองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบย่อย สามารถน ามาอธิบายทักษะทางปัญญาใน
การคิดวิเคราะห์ได้ โดยด้านที่มีน้ าหนักความส าคัญหรือมีความส าคัญในการอธิบายทักษะทาง
ปัญญาในการคิดวิเคราะห์ เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ องค์ประกอบที่ 2 การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ องค์ประกอบที่ 1 การวิเคราะห์เนื้อหา และองค์ประกอบที่ 3 การวิเคราะห์หลักการ 
สอดคล้องกับองค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ที่ผู้วิจัยได้ประมวลจากการน าแนวความคิดของ
นักวิชาการหลายท่านมาสรุปก าหนดเป็นองค์ประกอบการคิดวิเคราะห์ ได้แก่ แนวคิดของ  Bloom 
(1956), Clark (1990) ลักษณะร่วมกันในสามองค์ประกอบคือ การคิดวิเคราะห์เนื้อหา การคิด
วิเคราะห์ความสัมพันธ์  และการคิดวิเคราะห์หลักการ สอดคล้องกับแนวคิดของบลูม (Bloom, 
1956) 
 6.3 การวิเคราะห์แบบจ าลองรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะทางปัญญาในการ
คิดวิเคราะห์ด้วยหลักพุทธธรรม ตามวัตถุประสงค์การวิจัย เมื่อด าเนินการปรับปรุงแบบจ าลองแล้ว
พบว่า ค่าดัชนีกลมกลืนส่วนใหญ่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาที่ก าหนดไว้ เมื่อพิจารณาประเมินค่า
ดัชนีความกลมกลืนด้านอื่นๆ ของรูปแบบโดยภาพรวม ประเมินได้ว่า แบบจ าลองรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะทางปัญญาในการคิดวิเคราะห์ด้วยหลัก
พุทธธรรมได้ รูปแบบการจัดการเรียนด้วยหลักพุทธธรรมที่ผู้วิจัยสังเคราะห์ขึ้นจากการทบทวน
วรรณกรรม และการวิจัยเชิงคุณภาพแล้วน ามาตรวจสอบด้วยการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ด้วยการ
วิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุว่าสามารถส่งเสริมให้เกิดทักษะทางปัญญาในการคิด
วิเคราะห์ ได้โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.912 แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการจัดการเรียนด้วย
หลักพุทธธรรมที่สังเคราะห์จากแนวคิดทฤษฏีและการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้จริง เนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.91 และมี
นัยส าคัญทางสถิติ และมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดมากกว่า .50 (Hair & others. 1995: 642) 
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 6.4 การสนทนากลุ่ม เพ่ือประเมินความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมทักษะทางปัญญาในคิดวิเคราะห์ด้วยหลักพุทธธรรม ไปใช้จัดการเรียนรู้  และจัดท า
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและปฏิบัติในการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะทางปัญญาใน
การคิดเคราะห์ด้วยหลักพุทธธรรม ได้ข้อค้นพบว่า  รูปแบบคือขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน ควร
จะแสดงให้เห็นขั้นตอนวิธีการจัดการเรียนการสอนอย่างละเอียด โดยที่ในตัวโมเดล จะแสดงให้เห็น
เพียงองค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ สิ่งที่ควรจะเติมเต็มตามท่ีผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมกันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กัน กระบวนการขั้นตอน ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ (มคอ. 3) คัดเลือกหน่วยกิจกรรมการ
เรียนรู้ ที่ระบุไว้ว่ามีการวัดทักษะทางปัญญา แล้วจัดท าเป็นตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ บทบาทผู้สอน 
บทบาทผู้เรียนในกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล ก็จะช่วยให้รูปแบบนี้สามารถ
น าไปใช้ได้จริง 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1) สามารถน ารูปแบบการจัดการเรียนที่ส่งเสริมทักษะทางปัญญาในการคิดวิเคราะห์
ด้วยหลักพุทธธรรม ซึ่งประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 2) สื่อ 
นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ 3) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4) บทบาทผู้สอน 5) บทบาทผู้เรียน 6) การ
วัด ประเมินผลการเรียนรู้ น ามาจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางปัญญา
ในการคิดวิเคราะห์ด้วยหลักพุทธธรรม จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบยืนยันอันดับสอง ท าให้
ทราบว่ารูปแบบการจัดการเรียนที่ส่งเสริมทักษะทางปัญญาที่ ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากกระบวนการวิจัย
เชิงคุณภาพ นั้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เป็นการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
โครงสร้างของรูปแบบ 
  2) การส่งเสริมด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เป็นประเด็นส าคัญที่ควรให้ความส าคัญ 
เน่ืองจาก เป็นองค์ประกอบที่มีค่าน้ าหนักความส าคัญมากที่สุดในการอธิบายความแปรปรวนของ
รูปแบบการจัดการเรียนที่ส่งเสริมทักษะทางปัญญาในการคิดวิเคราะห์ด้วยหลักพุทธธรรม โดยการ
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ เหมาะสม เป็นปัจจัยส าคัญต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ 
บรรยากาศทีเ่อ้ือต่อการเรียนรู้  และบรรยากาศทางจิตวิทยา ที่ผู้สอนและผู้เรียน ผู้เรียนและผู้เรียน
มีปฏิสัมพันธ์กัน เป็นกัลยาณมิตร ยอมรับนับถือกันทั้งในฐานะผู้สอน และผู้เรียนที่มีความแตกต่าง
กัน ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีอิสระในการศึกษาค้นคว้าโดยใช้กระบวนการกลุ่ม สร้า งความท้า
ทายในการเรียนรู้ การแข่งขัน การเคารพนับถือกติกา ความมีระเบียบวินัยในห้องเรียน การสร้าง
และกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน นอกจากนี้ การมีเครือข่ายการเรียนรู้ (Learning Network) จะท า
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ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ข้อมูลข่าวสาร ประสบการณ์ และการเรียนรู้ระหว่างบุคคล 
กลุ่มบุคคล องค์การ และแหล่งความรู้ที่มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จนเป็นระบบ
ที่เชื่อมโยงกัน ส่งผลให้เกิดการเผยแพร่และการประยุกต์ความรู้ใหม่ๆ จนท าให้เกิดการเรียนรู้ 
  3) สามารถประเมินทักษะทางปัญญาในการคิดวิเคราะห์  ได้โดยการประเมินจาก 3 
ด้าน ซึ่ งประกอบด้วย คือ 1 )  การวิ เคราะห์เนื้อหา 2 ) การวิ เคราะห์ความสัมพันธ์  และ  
3) การวิเคราะห์หลักการ จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบยืนยันอันดับสอง ท าให้ทราบว่าทักษะ
ทางปัญญาที่ ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพที่ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ นั้นมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เป็นการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของทักษะทาง
ปัญญาในการคิดวิเคราะห์ 
   4) การจะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะทางปัญญาในการคิดวิเคราะห์ ควรเน้นการส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ รองลงมาคือ ทักษะการวิเคราะห์เนื้อหา และ การ
วิเคราะห์หลักการ ตามล าดับ เนื่องจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เป็นทักษะที่มีค่าน้ าหนัก
ความส าคัญมากที่สุด รองลงมาคือ การวิเคราะห์เนื้อหา และการวิเคราะห์หลักการ ตามล าดับ 
   5) รูปแบบการจัดการเรียนด้วยหลักพุทธธรรมที่ผู้วิจัยสังเคราะห์ขึ้นจากการทบทวน
วรรณกรรม และการวิจัยเชิงคุณภาพแล้วน ามาตรวจสอบด้วยการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ด้วยการ
วิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุว่าสามารถส่งเสริมให้เกิดทักษะทางปัญญาในการคิด
วิเคราะห์ ได้โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.912 แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการจัดการเรียนด้วย
หลักพุทธธรรมที่สังเคราะห์จากแนวคิดทฤษฏีและการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้จริง 
 7.2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
   (1) การสนทนากลุ่ม เพ่ือประเมินความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมทักษะทางปัญญาในคิดวิเคราะห์ด้วยหลักพุทธธรรม ไปใช้จัดการเรียนรู้  และจัดท า
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและปฏิบัติในการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะทางปัญญาใน
การคิดเคราะห์ด้วยหลักพุทธธรรม ได้ข้อค้นพบว่า  รูปแบบคือขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน ควร
จะแสดงให้เห็นขั้นตอนวิธีการจัดการเรียนการสอนอย่างละเอียด โดยที่ในตัวโมเดล จะแสดงให้เห็น
เพียงองค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ สิ่งที่ควรจะเติมเต็มตามท่ีผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมกันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กัน กระบวนการขั้นตอน ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ (มคอ. 3) คัดเลือกหน่วยกิจกรรมการ
เรียนรู้ ที่ระบุไว้ว่ามีการวัดทักษะทางปัญญา แล้วจัดท าเป็นตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ บทบาทผู้สอน 
บทบาทผู้เรียนในกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล ก็จะช่วยให้รูปแบบนี้สามารถ
น าไปใช้ได้จริง 
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   (2) ควรน ารูปแบบแบบจ าลองรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะทางปัญญาในการ
คิดวิเคราะห์ด้วยหลักพุทธธรรมไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างอ่ืน เพ่ือหาความเที่ยงตรงของแบบจ าลองที่จะ
ไม่แปรเปลี่ยนไปไม่ว่าจะน าไปศึกษากับกลุ่มตัวอย่างต่างๆ กัน 
   (3) ควรมีการศึกษาตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อทักษะทางปัญญาในการคิดวิ เคราะห์เพ่ิมเติม
ลงในแบบจ าลอง เพ่ือพัฒนาให้แบบจ าลองรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะทางปัญญาในการ
คิดวิเคราะห์ด้วยหลักพุทธธรรมมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และหารูปแบบจ าลองที่มีประสิทธิภาพ 
โดยพิจารณาจากค่า CFI 
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ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการพัฒนานักบริหาร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

FACTORS AFFECTING TO THE EFFECTIVENESS FOR ADMINISTRATOR’S 
DEVELOPMENT OF MAHACHULALONGKORNRAJAVIDYALAYA UNIVERSITY 

 
พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร)   ไชยา  ยิ้มวิไล 

Phramethithammajarn (Prasarn Chanthasaro), Chaiya  Yimwila 
 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพ่ือ 1) ศึกษาคุณสมบัตินักบริหารและหลักการ
บริหารจัดการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
2) ศึกษาองค์ประกอบประสิทธิผลการพัฒนานักบริหารของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย และ 3) ศึกษาแนวทางในการพัฒนานักบริหารที่มีประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย เป็นการวิจัยแบบผสานวิธีเชิงล าดับการอธิบาย (sequential explanatory 
research) ใช้การสุ่มตัวอย่างได้กลุ่มตัวอย่าง  190 รูป/คน ที่เป็นตัวแทนของนักบริหารโดยใช้
แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลักจ านวน 25 รูป/คน ที่เป็นนักบริหารระดับสูง 
ใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติอ้างอิงในการวิเคราะห์ข้อมูล  
  ผลการวิจัยพบว่า  1) การพัฒนานักบริหารของมหาวิทยาลัย พบว่า ปัจจัยคุณสมบัติ
ของนักบริหารที่ประกอบด้วยการปรับตัว การมีวิสัยทัศน์และความคิดเชิงกลยุทธ์ ความซื่อสัตย์ การ
สื่อสารที่ดี มีความรอบรู้ และปัจจัยหลักการบริหารจัดการ ประกอบด้วยหลักการวางแผน การจัด
องค์การ การน า การควบคุม และการใช้คุณธรรมทศพิธราชธรรมของนักบริหารมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลของการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัย 2) ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรคุณสมบัตินัก
บริหารและหลักการบริหารจัดการร่วมกันเป็นรายคู่มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับประสิทธิผลการ

                                                 
 Doctor of Philosophy Program Public Administration Graduate College of Management 

Sripatum University 


 Lecturer in Doctor of Philosophy Program Public Administration Graduate College of 
Management Sripatum University 
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พัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัย โดยมีค่าสหสัมพันธ์(เพียร์สัน)ในระดับปานกลางอยู่ระหว่าง 0.361 
ถึง 0.642 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทุกตัวแปรที่ระดับ 0.01 (2 – tailed)   3) ตัวแปรพยากรณ ์
ประกอบด้วย การควบคุม  หลักธรรมทศพิธราชธรรม  การวางแผน การมีวิสัยทัศน์และความคิด
เชิงกลยุทธ์ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยร้อยละ 74.5 (R = 
0.745) ซึ่งสามารถพยากรณ์ถึงประสิทธิผลของการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยได้ร้อยละ 56.0 
(R2 = 0.555) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (2 –tailed)  และ 4) การสัมภาษณ์นักบริหาร
ระดับสูงพบว่าประสิทธิผลในการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยเป็นไปในทิศทางเดียวกันและขึ้นอยู่
กับกับการควบคุมท่ีเหมาะสม คุณธรรมทศพิธราชธรรม   การวางแผน การมีวิสัยทัศน์และความคิด
เชิงกลยุทธ์    และข้อเสนอแนะ 1) ประสิทธิภาพของการพัฒนานักบริหารควรน าวิธีการสอนของ
พระพุทธเจ้ามาปฏิบัติ เช่น การบรรยายเนื้อหาสาระ การอภิปราย การแก้ไขปัญหา และ การตอบ
ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม 2) การใช้หลักธรรมเป็นใหญ่(ธรรมาธิปไตย)ต้องกระตือรือร้น ที่จะน ามา
พัฒนานักบริหารในมหาวิทยาลัย 3) การเรียนรู้เกี่ยวกับดิจิตอลควรจะจัดตั้งขึ้นให้เป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้ระดับโลก ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนได้ในทุกสถานที่ ยกตัวอย่างให้รู้แจ้งร่วมกับการประยุกต์ใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสร้างสื่อการพัฒนานักบริหาร ให้สามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลา  
ค าส าคัญ :   ประสิทธิผล,  การพัฒนา, นักบริหาร  
 

ABSTRACT 
  The objectives of this research were to 1) study the administrator’s 
characteristics and the management principles affecting the effective 
administrator’s development of Mahachulalongkornrajavidyalaya University 2) study 
components of the effective administrator’s development of 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University 3) study the guideline to develop the 
essential method of the administrator’s development of Mahachulalongkron- 
rajavidyalaya university. The mixed methods research were applied as a sequential 
explanatory. A 190 sampling of the administrator’s representatives were used for 
questionnaires and the in–depth interview of 25 key informants of the top 
executives of Mahachulalongkronrajavidyalaya University. The descriptive method 
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and inferential statistics were utilized. The data were analyzed by descriptive and 
inferential statistics method. 
   The result of research findings were as follows: 1)The administrators 
development of university found that all were totally agree with and the 
administrator’s characteristics composed of adaptability, vision and strategic 
thinking, integrity, good communication, expertise and management principles 
factors were comprised planning, organizing, leading, controlling and using the 
virtues of a ruler were related to the effectiveness of university administrator’s 
development 2)The Pearson product–moment bivariate correlation coefficient of 
personal characteristics of administrators and management principles variables had 
effected on the effectiveness for university administrator’s development with a 
positive correlation coefficient from 0.361 to 0.642 with statistical significant of 
every variables  at 0.01 (2–tailed) 3) The predicted variables composed of  
controlling , virtues of the rulers, planning, vision and strategic thinking were 
correlate with the effectiveness of university administrator’s development at 74.5 
percent (R = 0.745), these could predicted the variance of the effectiveness for 
university- administrator’s development at 56.0 percent (R2= 0.555) with a statistical 
significance at 0.05 (2 – tailed). 4) The interviewing with the top executives found 
that the effectiveness for university administrator’s development had to conform in 
the same direction and rely on the appropriated controlling, virtues of a ruler, 
planning, vision and strategic thinking. Recommendations : 1) effectiveness of 
administrator’s development should applied the Buddha teaching methods such as 
explanation, discussions, problem-solving and tangible answering 2) The application 
of Dhammatipataya had to encourage for developing the administrators at 
university 3) The digitized learning media should be established the center for 
global learning that the learners could learnt at any place and anywhere. 
 Keywords:   Effectiveness, Administrator Development. 
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1. บทน า 
               มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
คณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย อยู่ภายใต้การก ากับของรัฐบาล  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อตั้งขึ้นภายในวัดมหาธาตุ  ราชวรมหาวิหาร (ยุวราชรังสฤกฎิ์  
เพ่ิมเข้ามาในภายหลัง) เมื่อปี พ.ศ.2430  ก่อนที่จะพระราชทานนามเป็น “มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย” ในปี พ.ศ.2439  เพ่ือให้เป็นวิทยาลัยการศึกษาชั้นสูงของพระสงฆ์ ที่เน้นการศึกษาด้าน
พุทธศาสนาและให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านพุทธศาสตร์ที่ส าคัญของพระสงฆ์ไทย มีการเรียนการ
สอนครอบคลุมตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกทางพุทธศาสตร์  มีหลักสูตรนานาชาติและ
ภาษาอังกฤษ  รวมทั้งมีการด าเนินการวิจัยในด้านพุทธศาสตร์ ปัจจุบันไม่เพียงแต่มีการเรียนการ
สอนทางพุทธศาสตร์เท่านั้น ยังมีการเรียนการสอนทางสังคมศาสตร์สาขาอ่ืน  มีการพัฒนาการเรียน
การสอนมาเป็นล าดับโดยมีการเรียนการสอนในสาขาอ่ืนด้วย เช่นรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 
ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เป็นต้น ปัจจุบัน
มีการเรียนการสอนทั้งในระดับประกาศนียบัตร  ปริญญาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต  
ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาดุษฎีบัณฑิต นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีหน้าที่ในการบริการ
วิชาการแก่สังคม และการวิจัย                              
    โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะหน่วยงานรัฐภายใต้การ
ก ากับของรัฐบาลและมีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540  
ก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือให้การศึกษา  วิจัย ส่งเสริมและให้บริการทางวิชาการพระพุทธศาสนาแก่
พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ รวมทั้งการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  มีพันธกิจตามกฎหมาย 4 ด้าน
ได้แก่ ผลิตบัณฑิต  วิจัยและพัฒนา  ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม และท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแม้อยู่ภายใต้การก ากับ
กระทรวงศึกษาธิการและภายใต้นโยบายรัฐบาลเหมือนกับมหาวิทยาลัยอ่ืนที่ออกนอกระบบส่วน
ราชการที่ต้องการให้มีความคล่องตัวในการบริหาร มหาวิทยาลัยยังมีลักษณะพิเศษต่างจาก
มหาวิทยาลัยอื่นคือมีการเรียนการสอนวิชาการทางหลักศาสนาพุทธ และวิชาการทางโลกด้วย 

      ด้วยลักษณะดังกล่าว ผู้บริหารเป็นพระสงฆ์เป็นส่วนใหญ่ สามารถท างานร่วมกัน
ระหว่างฝ่ายสงฆ์และฆราวาส มีลักษณะของการเข้ากันได้ระหว่างทัศนคติและพฤติกรรมของทั้งฝ่าย
สงฆ์และฆราวาส  ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยทุกระดับจึงมีบทบาทส าคัญในการบริหารงาน
มหาวิทยาลัย และที่ส าคัญผู้บริหารจะเป็นกลไกหลักในการท าให้มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินงาน
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บรรลุพันธกิจดังกล่าวข้างต้น ที่เป็นอยู่ยังไม่สามารถบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยได้ตามที่ก าหนด
ไว้เท่าที่ควรจะเป็น ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นผลมาจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ต้องพัฒนาความรู้
ความสามารถและคุณสมบัติให้มีศักยภาพเพียงพอในการท าหน้าที่บริหารกิจการของมหาวิทยาลัย   
 ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาคุณสมบัติและความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารจัดการของ
นักบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการพัฒนานักบริหาร รวมทั้งมีแนวทางอย่างไรในการพัฒนานัก
บริหารของมหาวิทยาลัย      

  
2. วัตถปุระสงค์ของการวิจัย   
 2.1 เพื่อศึกษาคุณสมบัตินักบริหารและหลักการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
การพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
 2.2 เพื่อศึกษาองค์ประกอบของประสิทธิผลในการพัฒนานักบริหารของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
 2.3 เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนานักบริหารของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย   
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย  
  การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (mixed methods research) 
ชนิดล าดับวิธีการอธิบาย (sequential explanatory research) (Creswell, 2009,pp.209-211) 
แบ่งการศึกษาเป็น 2 ขั้นตอน(phase) ข้ันตอนแรกผู้วิจัยจะใช้การวิจัยเชิงปริมาณแบบส ารวจ 
(survey) เพ่ืออธิบายปัจจัยคุณสมบัตินักบริหาร และหลักการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ในการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   ขั้นตอนที่ สองน าผลที่ได้จาก
การวิจัยเชิงปริมาณน าไปเป็นประเด็นในการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยโดยใช้การ
วิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) สัมภาษณ์ด้วยค าถามปลายเปิดแบบมีโครงสร้าง( 
(Nimpanich,2007: 357-359) ที่ต้องการให้ผู้ให้สัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ  ข้อมูลที่
ได้จากการวิจัยเชิงคุณภาพจะมีการสรุปถึงเหตุผล เพ่ือน ามาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการ
ส ารวจให้ได้ผลการวิจัยที่แสดงถึงประสิทธิผลในการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยทั้งทางกว้างและทางลึก รวมทั้งได้แนวทางท่ีเหมาะสมในการพัฒนานักบริหาร
มหาวิทยาลัย  
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  ประชากรที่ศึกษาคือผู้บริหารของมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัย เป็นผู้บริหารทั้งที่ประจ าอยู่ส่วนกลาง วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ มี
จ านวนทั้งสิ้นจ านวน 364 รูป/คน ซึ่งเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยส่วนกลาง จ านวน 154 รูป/คน และ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยส่วนวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์จ านวน 210 รูป/คน ได้ขนาดตัวอย่างที่ได้จากการ
สุ่มแบบหลายขั้นตอน (multi – stage sampling) (Vanichbuncha,2012 : 22) จ านวน 190 รูป/
คน โดยค านวณจากสูตรของทาโร ยามาเน่ (Yamane,1973:727) 
  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย  ตัวแปรอิสระได้แก่ปัจจัยคุณสมบัตินักบริหารประกอบด้วย
ตัวแปรการปรับตัวที่จะเปลี่ยนแปลง  มีวิสัยทัศน์และความคิดกลยุทธ์  มีความซื่อสัตย์มี
ความสามารถในการส่ือสารและมีความรอบรู้ในงาน ปัจจัยหลักการบริหารจัดการ ประกอบด้วยตัว
แปรการวางแผน  การจัดองค์การ การน า การควบคุม หลักธรรมทศพิธราชธรรม ตัวแปรตามคือ
ประสิทธิผลการพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบด้วยตัวแปร 
มหาวิทยาลัยมีการเปล่ียนแปลง มหาวิทยาลัยมีนักผลิตนวัตกรรมวิชาการ  มีนักบริหารที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับสากล  มหาวิทยาลัยมีพุทธธรรมาภิบาลในการบริหาร และมหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จัก
ทั่วโลก  
 เครื่องมือในการวิจัยคือแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์  ในแต่ละข้อค าถามของ
แบบสอบถามที่ใช้ในการส ารวจความเห็นจากความเห็นน้อยที่สุดถึงมากที่สุด (1 -5) น าไปสอบถาม
ประชากรตัวอย่างในแต่ละประเด็นค าถามที่ผ่านการตรวจสอบความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ
วิจัย (index of items- objective congruence ; IOC ) จากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คนซึ่งมีค่า
ความสอดคล้องเท่ากับ 0.962 หรือร้อยละ 96.2 หลังจากนั้นผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปทดสอบกับ
ประชากรที่มิใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 รูป/คน ได้ค่าความเชื่อมัน่ถึง  0.976 หรือร้อยละ 97.6 โดย
ใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (1974:161) ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพใช้แบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  (Creswell,2009:181,Nimpanich,,2007 : 357-359) ใช้ในการ
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารระดับสูง จ านวน 25 รูป/คน             
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้แจกจ่ายแบบสอบถามให้ประชากรตัวอย่างทั้ งหมด 
รวบรวมมาได้ครบทั้ง 190 รูป/ คน แล้วท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม   แล้วจึง
ป้อนข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการประมวลผลและวิเคราะห์
ข้อมูล  
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 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้สถิติพรรณนา(descriptive 
statistics) ในการอธิบายคุณลักษณะของประชากรที่ให้ข้อมูล  ค่าระดับความคิดเห็นต่อปัจจัย
คุณสมบัตินักบริหาร หลักการบริหารจัดการและประสิทธิผลในการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัย 
ค่าสถิติที่ใช้ได้แก่ ความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percent) ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation; S.D.) และสถิติอ้างอิง (inferential statistics) เพ่ือทดสอบ
สมมุติฐานค่าสถิติที่ใช้คือ t-test และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson  Correlation 
Coefficient ; r) เพ่ือทดสอบขนาดและทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรคุณสมบัตินักบริหาร 
หลักการบริหารจัดการและประสิทธิผลในการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัย   รวมทั้งท านายการ
เปลี่ยนแปลงของคุณสมบัตินักบริหารและหลักการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการพัฒนา
นักบริหารมหาวิทยาลัย ด้วยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (multiple regression 
analysis)  ดังสมการเชิงเส้นตรง  Y  = ß0 + ß1X1 + ß2X2 +…+ ßk Xk       
                 การทดสอบสมมุติฐาน ที่ว่าประสิทธิผลการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยไม่ขึ้นกับตัวแปรคุณสมบัตินักบริหารและหลักการบริหารจัดการทุกตัว (H0) หรือ
ประสิทธิผลการพัฒนานักบริหารของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้นอยู่กับตัวแปร
คุณสมบัตินักบริหารหรือหลักการบริหารจัดการอย่างน้อย 1 ตัว (H1)  โดยใช้สถิติทดสอบ F – test 
เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างปัจจัยคุณสมบัตินักบริหาร หลักการบริหารจัดการ 
และประสิทธิผลการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   โดยหาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงพหุคูณ ( multiple coefficient of correlation ) ด้วยวิธีการทดสอบ
นัยส าคัญทางสถิติของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงพหุคูณ(R2)  โดยใช้สูตร (Vanichbuncha, 2016 
:338) 

          R2   =   ความผันแปรของ Y เนื่องจากอิทธิพลของ X1 , X2 , …, Xk 
         ความผันแปรทั้งหมด  
          R2 ที่ใกล้ 1 หมายถึงตัวแปรคุณสมบัตินักบริหาร และหลักการบริหารจัดการ ( X1 

, X2 , …, X k  ) มีความสัมพันธ์กัประสิทธิผลในการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยมาก (Y) แต่ถ้า R2 
เข้าใกล้ศูนย์หมายถึงค่า X1, X2 , …, X k มีความสัมพันธ์กับตัวแปรประสิทธิผลการพัฒนานักบริหาร
มหาวิทยาลัยต่ า (Y) 

   ผลที่ได้จะน ามาพยากรณ์ว่าตัวแปรคุณสมบัตินักบริหารและหลักการบริหารจัดการตัว
ใดตัวหนึ่งเปลี่ยนแปลงในขณะที่ตัวแปรอ่ืนคงที่จะส่งผลให้ประสิทธิผลการพัฒนานักบริหาร
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงเพียงใด ผลสรุปท าให้ทราบว่าประสิทธิผลใน
การพัฒนานักบริหารของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยควรให้ความส าคัญกับปัจจัยและ
ตัวแปรใดก่อนหลัง ส าหรับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกน ามาวิเคราะห์เนื้อหาและตีความ
ร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ เพ่ือวางแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนานักบริหารของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

 
 4. สรุปผลการวิจัย  
   ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีความเห็นโดยรวมมากที่สุด
ว่าปัจจัยคุณสมบัตินักบริหารซึ่งประกอบด้วยตัวแปรการปรับตัวที่จะเปลี่ยนแปลง  การมีวิสัยทัศน์
และความคิดกลยุทธ์ มีความซื่อสัตย์ มีความสามารถในการสื่อสารและมีความรอบรู้ในงาน  ร่วมกับ
ปัจจัยหลักการบริหารจัดการ ประกอบด้วยตัวแปรการวางแผน  การจัดองค์การ  การน า  การ
ควบคุม และหลักธรรมทศพิธราชธรรมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการพัฒนานักบริหาร
มหาวิทยาลัยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือจะท าให้มหาวิทยาลัยการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยมีนักผลิต
นวัตกรรมวิชาการ นักบริหารที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล มหาวิทยาลัยมีพุทธธรรมาภิบาลใน
การบริหาร และมหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักทั่วโลก 

ผลการวิจัยพบว่าตัวแปรของคุณสมบัตินักบริหารและหลักการบริหารจัดการรายคู่
ร่วมกันมีความสัมพันธกันในระดับปานกลางถึงสูงและเป็นไปในทิศทางบวกโดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เพียร์สันอยู่ระหว่าง 0.382 ถึง 0.713  ตัวแปรทั้งสองร่วมกันมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลในการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นไปในทางบวก
และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.361 ถึง 0.642  แล้วจึงท าการวิเคราะห์ความถดถอย
เชิงพหุคูณเพ่ือพยากรณ์ผลการเปลี่ยนแปลงประสิทธิผลการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยขึ้นอยู่กับ
คุณสมบัตินักบริหารและหลักการบริหารจัดการเพียงใด  ผลการวิจัยพบว่าตัวแปรของคุณสมบัตินัก
บริหารคือการมีวิสัยทัศน์และความคิดเชิงกลยุทธ์ และตัวแปรของปัจจัยการบริหารจัดการได้แก่ 
การควบคุม หลักทศพิธราชธรรม  การวางแผน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการพัฒนานักบริหาร
มหาวิทยาลัยเท่ากับ 0.745 (R = 0.745) หรือร้อยละ 74.5 ความสัมพันธ์ดังกล่าวสามารถอธิบาย
การผันแปรตัวแปรเกณฑ์คือประสิทธิผลการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัย ได้ร้อยละ 56 ( R 2 = 
0.555) โดยสามารถเขียนสมการเชิงเส้น ดังนี้ 



  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์    155  

    

Y = 0.648 + 0.273 X24 +0.300 X25 + 0. 156 X21  +0.125 X12   (ในรูปคะแนนดิบ) 
                Y = 0.285 X24 +0.312X25 + 0. 165 X21  +0.147 X12    (ในรูปคะแนนมาตรฐาน) 
หรือ   
ประสิทธิผลการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัย  = 0.648 + 0.273การควบคุม   
                                                           +0.300ทศพิธราชธรรม+0.156 การวางแผน  
                                                           +0.125วสิัยทัศน์และความคิดเชิงกลยุทธ์ 
ประสิทธิผลการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัย  = 0.285 การควบคุม +0.312 ทศพิธราชธรรม 
                                                           +0.165 การวางแผน  
                                                           +0.147 วิสัยทัศน์และความคิดเชิงกลยุทธ์ 

อธิบายได้ว่า ตัวแปรการควบคุม หลักธรรมทศพิธราชธรรม การวางแผน วิสัยทัศน์
และการคิดเชิงกลยุทธ์สามารถอธิบายความผันแปรประสิทธิผลการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยได้
ประมาณร้อยละ 56.0 กล่าวคือการจะท าให้ประสิทธิผลการพัฒนานักบริหารของมหาวิทยาลัยได้
ร้อยละ 56.0 มหาวิทยาลัยจะต้องมีการจัดการร่วมกันในเรื่องของการควบคุมร้อยละ 27.3  
หลักธรรมทศพิธราชธรรมร้อยละ 30.0  การวางแผนร้อยละ 15.6 วิสัยทัศน์และความคิดเชิงกลยุทธ์
ร้อยละ 12.5  ส่วนอีกร้อยละ 44 เป็นอิทธิพลจากตัวแปรอื่น 
 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ พบว่าประสิทธิผลการพัฒนานักบริหาร
มหาวิทยาลัย ขึ้นอยู่กับปัจจัยคุณสมบัตินักบริหารและหลักการบริหารจัดการ  ซึ่งเป็นไปในทิศทาง
เดียวกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  แต่เมื่อพิจารณารายตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
การพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยที่มีความส าคัญในล าดับต้น คือตัวแปรหลักทศพิธราชธรรม การ
ควบคุม การวางแผนและปัจจัยคุณสมบัตินักบริหารที่ให้ความส าคัญกับตัวแปรวิสัยทัศน์และ
ความคิดเชิงกลยุทธ์  และยังพบว่าวิธีที่มีประสิทธิผลในการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยควรให้มี
การสอน การฝึกปฏิบัติยึดตามพุทธวิธีของพระพุทธเจ้าได้แก่ การบรรยายเนื้อหาสาระ การอภิปราย 
การตอบปัญหา การแก้ไขปัญหาและการยกตัวอย่าง โดยใช้ร่วมกับการปลูกฝังเรื่อง หลักพุทธธรรม
ทศพิธราชธรรม  พัฒนาให้เป็นคนมีความคิดวิเคราะห์ มีเหตุมีผล มีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงให้
รู้เท่าทันวิทยาการและเทคโนโลยี รวมทั้งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร  
 
 



156    ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2561

    

5. อภิปรายผลการวิจัย 
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ผ่านกระบวนการพัฒนาเสริมสร้างบุคลิกลักษณะให้มี
คุณสมบัติของความเป็นนักบริหารและมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการกิจการงานของ
มหาวิทยาลัย ให้เป็นผู้ที่มีความสามารถในการปรับตัวที่จะเปลี่ยนแปลงให้ทันต่อสภาพแวดล้อมทาง
วิทยาการและเทคโนโลยี  มีวิสัยทัศน์และความคิดกลยุทธ์ มีความซื่อสัตย์ มีความสามารถในการ
สื่อสารและมีความรอบรู้ในงาน  คุณสมบัติของนักบริหารนี้เป็นรากฐานที่ส าคัญที่จะเรียนรู้หลักการ
บริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็นการการวางแผน  การจัดองค์การ  การน าคน  การควบคุมและหลักธรรม
ทศพิธราชธรรมได้เป็นอย่างดี  คุณสมบัติและความรู้ดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดประสิทธิผลในการ
พัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยที่จะท าให้มหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการบริหาร การเรียนการ
สอนให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป   มหาวิทยาลัยมีนักผลิตนวัตกรรมวิชาการ มีนัก
บริหารที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล จนท าให้มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักทั่วโลก และมีพุทธธรรมาภิ
บาลในการบริหาร  
 ผู้บริหารที่มีความซื่อสัตย์และยึดหลักทศพิธราชธรรมในการท าหน้าที่บริหารงานของ
มหาวิทยาลัยเป็นรากฐานที่ส าคัญในการบริหารงาน   สอดคล้องกับแนวคิดของ Phradhampidok 
(P.A. Payutto) (2000) ได้กล่าวว่าสังคมสงฆ์ต้องถือธรรมเป็นใหญ่ ทุกรูป/คนต้องใฝ่ธรรม ต้องถือ
ธรรมเป็นบรรทัดฐานและเพียรพยายามมุ่งให้เข้าถึงธรรม ยึดวัตรปฏิบัติของผู้น า 5 ประการที่เป็นค า
สอนของพระพุทธเจ้าได้แก่ (1) นักบริหารต้องยึดถือความจริง ความถูกต้อง ความดีงาม ความมี
เหตุผล มีหลักการ กฎกติกาที่ชอบธรรมเป็นบรรทัดฐาน เคารพนับถือยึดมั่นในธรรม เชิดชูและนิยม
ธรรม ตั้งตนอยู่ในธรรม ประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยใจเชื่อมั่นในคุณความดีที่เกิดจากการปฏิบัติธรรม 
(ธรรมาธิปไตย) (2) นักบริหารต้องจัดการอ านวยการ รักษาและคุ้มครองอย่างชอบธรรมแก่
ประชาชนทุกหมู่เหล่า ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือประชาชน นักบวช พราหมณ์ (ธรร
มิการักขา) (3) นักบริหารต้องมีมาตรการป้องกันมิให้มีการกระท าท่ีเป็นการอธรรมเกิดขึ้นในเขตแดน
ที่ตนเองรับผิดชอบ และหากเกิดขึ้นแล้วต้องมีแก้ไข และชักน าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาตั้งมั่นในสุจริตและ
นิยมธรรม  หลักพุทธธรรมนี้เป็นฐานคติให้กับหลักความโปร่งใสอันเป็นองค์ประกอบส าคัญของหลัก
ธรรมาภิบาล (อธรรมการนิเสธนา) (4) นักบริหารควรแบ่งปันทรัพย์สินให้แก่ผู้ไร้ทรัพย์ ท าให้ราษฎร
ท ามาหากินโดยสุจริต นักบริหารสามารถน ามาเป็นแบบอย่างในการจัดสรรสวัสดิการ ค่าตอบแทน
อย่างเป็นธรรม (ธนานุประทาน) และ(5) มีการปรึกษาหารือกับผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือให้รู้ชัดการอันดี
ชั่ว เพื่อจะได้ตัดสินใจได้ถูกต้องในการก าหนดนโยบายและปฏิบัติให้เป็นไปโดยถูกต้องชอบธรรม (ปริ
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ปุจฉา)  การที่ผู้บริหารมีความพร้อมในการปรับตัวที่จะเปลี่ยนแปลง แสดงให้เห็นถึงความสามารถ
และการมีความรอบรู้ในงาน รู้เท่าทันสภาพแวดล้อมในการท างานรวมทั้งมีวิสัยทัศน์และความคิด
เชิงกลยุทธ์  ที่มองเห็นว่าการท่ีมหาวิทยาลัยจะบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง 
โดยต้องมีการผลิตนวัตกรรมวิชาการ ดังแนวคิดของอาร์โนลและเฟลแมน (Arnold & 
Feldman,1986) ที่อธิบายองค์ประกอบของประสิทธิผลขององค์การและการจัดการประกอบด้วย 
การเจริญเติบโตขององค์การ เช่นจ านวนผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือบริการใหม่ที่เพ่ิมขึ้น  การได้มาซึ่ง
ทรัพยากรในการจัดการ เช่น คน เงิน วัตถุดิบและวิธีการใหม่ๆ มีความสามารถในการปรับตัวภายใต้
เงื่อนไขต่างๆ ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นวิทยาการ เทคโนโลยี และพฤติกรรม
ของลูกค้า 
 การที่ผู้บริหารจะบริหารจัดการกิจการมหาวิทยาลัยได้ส าเร็จ  ผู้บริหารต้องมีความรู้
ความเข้าใจในการวางแผนงาน โดยเฉพาะกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย  การจัดองค์การเพ่ือจัดสรรทรัพยากรทางการบริหารให้
เกิดประโยชน์ต่อกิจการของมหาวิทยาลัย มีการน าคน น างานและน าเงินไปใช้ปฏิบัติได้ตามแผน
ดังกล่าวอย่างคุม้ค่า ระหว่างการด าเนินงานตามแผนต้องมีการติดตามควบคุมมิให้มีการน าทรัพยากร
ขององค์กรไปใช้ในทางที่ไม่ก่อประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย หากพบพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจาก
มาตรฐานพุทธธรรมาภิบาล ต้องมีการปรับแผนใหม่ เป็นวงจรที่มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
การวิจัยพบว่า หลักการบริหารจัดการทั้งการวางแผน การจัดองค์การ การน า การควบคุม และหลัก
ทศพิธราชธรรม  มีส่วนท าให้การพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยประสบผลส าเร็จตามพันธกิจ
เป้าหมาย สอดคล้องกับแนวคิดของ Bartol & Martin (1997:6) Drucker (2005) และ Dalf 
(2006) กล่าวคือการจะท าให้องค์กรประสบผลส าเร็จจะต้องมีการปฏิบัติโดยวางหลักการบริหารใน
เชิงหน้าที่ในด้านการวางแผน การจัดองค์การ การน า การควบคุม และยังพบว่าการที่จะพัฒนานัก
บริหารมหาวิทยาลัยให้มีพุทธธรรมาภิบาลในการบริหารต้องอาศัยนักบริหารที่มีหลักทศพิธราชธรรม  
    คุณสมบัตินักบริหารที่มีความสามารถในการปรับตัวที่จะเปลี่ยนแปลงให้ทันต่อ
สภาพแวดล้อมทางวิทยาการและเทคโนโลยี  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยต้องมีวิสัยทัศน์และความคิดกล
ยุทธ์ มีความซื่อสัตย์ มีความสามารถในการสื่อสารและมีความรอบรู้ในงาน  ในขณะเดียวกันต้อง
อาศัยหลักการบริหารจัดการในการการวางแผน  การจัดองค์การ  การน า  การควบคุมและ
หลักธรรมทศพิธราชธรรมเป็นกรอบในการท างาน  การวิจัยพบว่าตัวแปรดังกล่าวรายคู่ร่วมกันทุกตัว
แปรมีความสัมพันธ์ในทางบวกในระดับกันปานกลางถึงสูงโดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 
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0.382 ถึง 0.731  แต่เมื่อน าตัวแปรพยากรณ์ (ตัวแปรอิสระ)ทั้งสิบ วิเคราะห์ว่าตัวแปรใดมี
ความสัมพันธ์สูงสุดหรือมีความจ าเป็นต่อประสิทธิผลการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยด้วยวิธีการวิเคราะห์สมการพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน (stepwise multiple 
regression analysis) พบว่ามี 4 ตัวแปรได้แก่ตัวแปรการควบคุม (x24) หลักธรรมทศพิธราชธรรม 
(x25)  การวางแผน (x21) และวิสัยทัศน์และความคิดเชิงกลยุทธ์ (x12) ร่วมกันมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยในระดับสูงหรือร้อยละ 74.5  (R = 0.745) และส่งผล
ต่อประสิทธิผลการพัฒนานักบริหารของมหาวิทยาลัยสามารถอธิบายการผันแปรประสิทธิผลการ
พัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยได้ร้อยละ 56.0 (R2 = 0.555) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 (F = 
57.461; 2 –tailed)  ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ว่าคุณสมบัติของนักบริหารและหลักการบริหาร
จัดการอย่างน้อยหนึ่งตัวแปรส่งผลต่อประสิทธิผลการพัฒนาผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย เขียนเป็นสมการ ได้ดังนี้ 
           ประสิทธิผลการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัย  = 0.648 + 0.273การควบคุม   
                                                                     +0.300ทศพิธราชธรรม 
                                                                     +0.156 การวางแผน  
                                                                     +0.125วิสัยทัศน์และความคิดเชิงกลยุทธ์ 
  จากสมการท าให้ทราบว่าการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิผลนั้นไม่
จ าเป็นต้องพัฒนาทั้งสิบตัวแปรพร้อมกัน มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาเพียงสี่ตัวแปรได้แก่ การ
ควบคุม หลักธรรมทศพิธราชธรรม การวางแผน การมีวิสัยทัศน์และความคิดเชิงกลยุทธ์ก็มีผลต่อ
ประสิทธิผลการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยที่ท าให้มหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลง มีนักผลิต
นวัตกรรมวิชาการ นักบริหารมหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในระดับสากล มหาวิทยาลัยมีชื่อว่ามี
พุทธธรรมาภิบาลในการบริหารและเป็นที่รู้จักทั่วโลกสอดคล้องกับแนวคิดแนวคิดของสเตียร์ อังสัน 
และมาวด์เดย์ (Steers,Ungson & Mowday,1985) กล่าวว่าประสิทธิผลหมายถึงระดับความส าเร็จ
ในการบรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติงาน การก าหนดเป้าหมายไว้ชัดเจนถือเป็นมาตรการวัดความมี
ประสิทธิผลได้เช่นกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ เฮล (Hale,2002 : 28)  และสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ Irving,Justin.A.(2005) วิจัยเรื่อง Servant Leadership and the Effectiveness 
of Team  การวิจัยพบว่า แนวทางในการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยต้องพัฒนาทั้งคุณสมบัติของ
ความเป็นนักบริหารและให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารจัดการ โดยผ่านกระบวนการ
วิเคราะห์วิจัยว่าต้องพัฒนาคุณสมบัติใดและเพ่ิมพูนความรู้ในหลักการบริหารจัดการเรื่องใด จึงจะท า
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ให้เกิดประสิทธิผลในการพัฒนา  แนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนา ควรใช้วิธีการให้ความรู้ตามแบบ
วิถีของพระพุทธเจ้าที่เห็นว่ายังทันสมัยคือการบรรยาย การอภิปราย  การตอบปัญหา การแก้ไข
ปัญหาและการยกตัวอย่างให้รู้แจ้งเห็นจริงเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าหลักการบริหารจัดการน าไปปรับใช้ใน
การบริหารแล้วจะเกิดผลอย่างไร  โดยวิธีการพัฒนาใช้ร่วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างสื่อ
การพัฒนานักบริหารเพื่อการเรียนรู้ ได้ทุกเวลาและสถานที ่
 
6. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1) มหาวิทยาลัยควรตั้งเป้าหมายการพัฒนานักบริหารของมหาวิทยาลัยให้รับรู้และมี
ส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดวิธีท างานให้ตามเท่าทันวิทยาการและ
เทคโนโลยี 
 2) มหาวิทยาลัยควรมีแผนพัฒนานักบริหารให้เป็นนักยุทธศาสตร์และมีกลยุทธ์ในการ
ท าหน้าที่ในต าแหน่งทางการบริหารที่ตนเองรับผิดชอบn ให้มีความรู้ความสามารถในการวางแผน
ยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ในการกิจกรรมการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 3) วางนโยบายในการพัฒนาหลักพุทธธรรมาภิบาลที่สามารถน าไปปรับใช้ได้กับการ
บริหารงานขององค์การภาครัฐและเอกชน  
 4) ปัจจัยคุณสมบัติของนักบริหารได้แก่ด้านการปรับตัวที่จะเปลี่ยนแปลง วิสัยทัศน์และ
ความคิดเชิงกลยุทธ์ และความสามารถในการสื่อสาร มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายพัฒนาคุณสมบัติ
ด้านนี้อย่างเข้มข้น     
 5) มหาวิทยาลัยควรที่จะก าหนดนโยบายพัฒนานักบริหารให้ความรู้ในด้าน การ
ควบคุม  ทศพิธราชธรรม  การวางแผน  วิสัยทัศน์และความคิดเชิงกลยุทธ์ เพ่ือเป็นการพัฒนา
ยกระดับความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่    
 6) ควรมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย น าผลงานทางวิชาการไป
เผยแพร่ให้สังคมและชาวโลกให้รับรู้  
  6.2 ข้อเสนอแนะเชิงบริหาร 
 1) ควรมีการฝึกอบรมหลักสูตรการวางแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การบริหารจัดการ
ให้กับผู้บริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย 
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 2) ควรมีการประเมินผลการพัฒนานักบริหารของมหาวิทยาลัยเป็นระยะๆ เพ่ือให้มั่นใจ
ได้ว่านักบริหารมีความรู้ในหลักการบริหารจัดการและน าไปปรับใช้ในงานหน้าที่ ได้อย่างมี
ประสิทธิผล 
 3) การพัฒนานักบริหารควรมีการส ารวจความจ าเป็นว่านักบริหารแต่ละระดับ
จ าเป็นต้องเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถด้านใดเพ่ิมอีกให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

 4)  ควรมีการถอดบทเรียน บทสอนของพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบหลักการบริหารของ
ฝ่ายฆราวาสแล้วน ามาปรับใช้กับการบริหารงานมหาวิทยาลัยและงานที่นักบริหารรับผิดชอบ  

 5) ควรที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยประกาศเจตนารมณ์ในการท าหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ 
ในการบริหารทุกระดับ ทุกศูนย์ ทุกวิทยาเขตให้เป็นแบบอย่างแก่ผู้บริหารในองค์กรอ่ืน  
 6) ผู้บริหารมหาวิทยาควรท าหน้าท่ีเชิงรุกอย่างมีกลยุทธ์ที่จะยกระดับการบริหาร
มหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแผ่หลักการบริหารจัดการที่ยึดหลักพุทธธรรม 
 7) ผู้บริหารมหาวิทยาลัยควรแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะการบริหารระหว่างวิทยาลัย
สงฆ์และมหาวิทยาลัยของฆราวาส  
 8) ผู้บริหารมหาวิทยาลัยควรท าให้มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักทั่วโลกไม่เฉพาะการเรียน
การสอนทางพุทธศาสนาเท่านั้น ควรให้เป็นที่รู้จักในการเรียนการสอนหลักสูตรทางการเมือง การ
ปกครอง การบริหารงานภาครัฐ และภาษาศาสตร์ เป็นต้น  
 9) จากการส ารวจพบว่า ผู้บริหารมหาวิทยาลัยยอมรับว่าตนเองมีการวางแผนและการ
น าในการบริหาร ท าได้ดีมาก อย่างไรก็ดี ควรใช้ความสามารถด้านนี้วางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางการวิชาการท่ีผสานเข้ากับพระหลักพุทธธรรม
และวิชาการทางโลก ให้อยู่ในแนวหน้าของประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียนภายในปี (โดยให้เป็นที่
ตกลงร่วมกันของผู้บริหารมหาวิทยาลัย)  
 6.3 ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 
 1) ควรมีการท าวิจัยส ารวจความเห็นประชากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยที่มีต่อ
ประสิทธิผลการพัฒนานักบริหารวิทยาลัย 
 2) ส ารวจความเห็นผู้รับบริการจากการบริหารงานของนักบริหาร  
 3) ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยน าหลักพุทธธรรมไปปรับใช้กับการบริหารองค์การภาครัฐ
และสังคม 
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 4) ควรให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเขียนบทความในเชิงการบริหารที่ผสานเอาหลัก
ทศพิธราชธรรมไปปรับกับผู้บริหารทุกระดับ เพ่ือให้ผู้บริหารองค์การฆราวาสน าไปปรับใช้ในการ
บริหารงานในองค์กร 
 5) ควรท าวิจัยการน าหลักพุทธธรรมาภิบาลในการบริหารที่เป็นแบบฉบับสอดคล้องกับ
วัฒนธรรมไทย สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลสากล เพ่ือให้องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนน าไปปรับ
ใช้กับองค์กรของตน 
 6) ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงเปรียบเทียบระหว่างองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับผู้บริหารใน
สังคมสงฆ์ท่ียึดการบริหารจัดการของพระพุทธเจ้าและหลักการบริหารจัดการจากตะวันตก  ในเชิงที่
เหมือนและแตกต่าง ว่าหลักการใดเหมาะสมกับวัฒนธรรมกับการบริหารของสังคมไทย โดยเฉพาะ
หลักธรรมทศพิธราชธรรมไม่ควรผูกขาดไว้ส าหรับพระมหากษัตริย์ ควรที่จะมีการประยุกต์ปรับใช้กับ
ผู้บริหารทุกระดับในทุกองค์กร  
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รูปแบบการจัดการความเสี่ยงในการบริหารจัดการที่ดีของการบริหารสหกรณ์ 
ออมทรัพย์ในประเทศไทย 

RISK MANAGEMENT MODEL IN GOOD GOVERNANCE OF SAVINGS AND 
CREDIT COOPERATIVES MANAGEMENT IN THAILAND 

        
สมศักดิ์ สรสินธุ์   ศักดิ์ชาย นาคนก  ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร   

กันต์ฤทัย คลังพหล 

Somsak Sornsin, Sakchai Naknok, Theathanick Siriwoharn, Kanreutai Klangphahol 
 

บทคัดย่อ 

 บทความเรื่องรูปแบบการจัดการความเสี่ยงในการบริหารจัดการที่ดีของการบริหาร
สหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของรูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการความเสี่ยง ประชากรในการ
วิจัยคือ สหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย จ านวนท้ังหมด 8 ประเภท โดยมีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
840 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบประเมิน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ประกอบด้วย การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันและการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 
 ผลการวิจัย พบว่า ความส าเร็จในการจัดการความเสี่ยงของการบริหารสหกรณ์ออม
ทรัพย์ในประเทศไทยที่มีการบูรณาการในการจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ ยง 
ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและการสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน และการจัดการความ
เสี่ยงและความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมร่วมกันในองค์กรมีผลต่อความส าเร็จในการจัดการความเสี่ยง 
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อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01 และโมเดลสมการโครงสร้างมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ค าส าคัญ : องค์ประกอบเชิงยืนยัน, การจัดการความเสี่ยง 

 
 

ABSTRACT 
 Research risk management model for good management of savings 
cooperative management in Thailand. This is intended to analyze the determinants 
of the causal relationship model of factors that affect the success of risk 
management. The research population is there are 8 types of savings cooperatives 
in Thailand with the sample for 840 person. The tools used in the research are 
questionnaire and evaluation form. Statistics used in data analysis include 
confirmatory factor analysis and structural equation model analysis. The research 
found that the success of risk management in managing savings cooperatives in 
Thailand was integrated in risk management. Risk Management Strategies Ability to 
manage and create competitive advantage. Management of risk and social 
responsibility in the organization has a significant impact on the success of risk 
management at .05 and .01 and the structural equation model is consistent with 
the data. Manifest. 
Keyword: Confirmatory Factors, Risk Management. 
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1. บทน า 
 ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจไทยต้องเผชิญกับปัจจัยที่มีผลกระทบหลายด้านทั้ง
ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ปัญหาการเมืองภายในประเทศ ความผันผวนของค่าเงินบาท กู้สินเชื่อ
อสังหาริมทรัพย์เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งภัยธรรมชาติต่างๆ ส่งผลกระทบภาพรวมในด้านเศรษฐกิจ
และการเงิน ในประเทศ (Bank of Thailand, 2016) และไม่สามารถด าเนินการตามกลไกทางการเงินได้
ตามปกติ เกิดปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เพ่ิมมากขึ้น นับได้ว่าเป็นสาเหตุส าคัญ ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิด
มีการรวมกลุ่มกันเพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกันจึงได้จัดตั้งสหกรณ์ขึ้น (Nukul kryunyngkh, 2011) 
สหกรณ์จึงมีความส าคัญเพราะเป็นการระดมเงินทุนของสมาชิกของสหกรณ์ เพ่ือช่วยเหลือสมาชิก
ด้วยกัน และยังมีปัญหารวมถึงอุปสรรคของสหกรณ์ออมทรัพย์ในด้านความเสี่ยงที่เกิดจากการ
บริหารงานสหกรณ ์
 จากข้อมูลและสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่อง รูปแบบการ
จัดการความเสี่ยงในการบริหารจัดการที่ดีของการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย  
เพ่ือต้องการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดการความเสี่ยง สภาพปัญหาความเส่ียงและปัญหา
การด าเนินงาน รวมทั้งผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความเสี่ยง ซึ่งผลจากการศึกษา 
จะสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม และพัฒนาการจัดการความเสี่ยงในการบริหาร
จัดการที่ดีของการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาความเสี่ยงและปัญหาการด าเนินงานในการบริหารสหกรณ์
ออมทรัพย์ในประเทศไทย 
   2.2 เพ่ือสร้างรูปแบบการจัดการความเสี่ยงในการบริหารจัดการที่ดีของการบริหาร
สหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย 
   2.3 เพ่ือทดสอบรูปแบบการจัดการความเสี่ยงในการบริหารจัดการที่ดีของการบริหาร
สหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย 
 
3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมี
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารและผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการที่รับรายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนของสหกรณ์ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ จ านวน 12 - 15 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ
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ด้านบริหาร และสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย จ านวนทั้งหมด 8 ประเภท โดยมีจ านวน
ประชากร 1,396 คน (Cooperative Auditing Department, 2016) ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ของ (Hair, et al, 2010; Nongluk Wiratchai, 1999) จ านวนกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
840 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย           
เปนแบบสอบถาม และใชโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการิวเคราะห์ องค์ประกอบเชิงยืนยันและ
การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 
 3.1 การวิจัยเชิงปริมาณ มุ่งศึกษาการบูรณาการในการจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์ในการ
จัดการความเส่ียง ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและการสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน 
การจัดการความเสี่ยงและความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมร่วมกันในองค์กร ความส าเร็จในการจัดการ
ความเสี่ยง เพื่อก าหนดรูปแบบการจัดการความเสี่ยงในการบริหารจัดการที่ดีของการบริหารสหกรณ์
ออมทรัพย์ในประเทศไทย  
 3.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ มุ่งศึกษาเนื้อหาและวิเคราะห์สภาพปัญหารวมทั้งอุปสรรคเพ่ือ
เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการความเสี่ยงในการบริหารจัดการที่ดีของการบริหาร
สหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย รวมทั้งการสอบถามความคิดเห็นรูปแบบการจัดการความเสี่ยงใน
การบริหารจัดการที่ดีของการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย ของผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
วิชาการ ที่มีประสบการณ์ท างานตรวจบัญชีพ้ืนที่ 1 ถึง 10 โดยการสัมภาษณ์เจาะลึก ( In-depth 
interview) และผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหาร ที่ท าหน้าที่บริหาร ให้ค าแนะน า ชี้แนะ การบริหาร
สหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย โดยการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) ตามบริบท
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย   
  
4. สรุปผลการวิจัย  
 ตอนที่ 1 การตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลสมการโครงสร้างกับข้อมูล  
เชิงประจักษ์ 
 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลสมการโครงสร้างรวมของปัจจัยเชิง
สาเหตุที่มีผลต่อความส าเร็จในการจัดการความเสี่ยง กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
พบว่าโมเดลที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นถึงแม้ว่าจะยังคงมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์แต่ก็ยังพบว่า
ตัวแปรที่พบในโมเดลคือตัวแปรแฝงภายนอกปัจจัยการบูรณาการในการจัดการความเสี่ยง (IIRM) ซึ่ง
ประกอบด้วยค่าตัวแปรสังเกตุได้ 4 ด้าน คือ การบริหารจัดการความเที่ยงตรง (ACCM) กระบวนการ
ที่ดีในการลดความเสี่ยง (APRR) การน าเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงมาปรับใช้ (IRMD) และการ
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จัดการความเสี่ยงให้บรรลุเป้าหมาย (SMAG) ส่งผลต่อตัวแปรแฝงภายในปัจจัยด้านกลยุทธ์ในการ
จัดการความเสี่ยง (SFRM) น้อยเกินไป โดยการพิจารณาจากน้ าหนักองค์ประกอบคือ 0.09 รวมถึง
ค่าสถิติ t ที่มีค่าน้อยกว่า 1.96 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 และน้อยกว่า 2.58 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 
รวมถึงส่งผลต่อตัวแปรแฝงภายในปัจจัยด้านความสามารถการจัดการความเสี่ยงและความผิดชอบที่
มีต่อสังคมร่วมกันในองค์กร (RMSR) น้อยเกินไป โดยการพิจารณาจากน้ าหนักองค์ประกอบคือ 
0.08 และตัวแปรแฝงภายในปัจจัยด้านความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างข้อได้เปรียบ
ในการแข่งขัน (AMCA) น้อยเกินไป โดยการพิจารณาจากน้ าหนักองค์ประกอบคือ 0.09 รวมถึง
ค่าสถิติ t ที่มีค่าน้อยกว่า 1.96 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 และน้อยกว่า 2.58 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 
ด้วยสาเหตุดังกล่าวผู้วิจัยเองเห็นว่าตัวแปรดังกล่าวยังคงมีค่าอยู่ควรน าไว้เพ่ือประกอบกับโมเดลการ
วิเคราะห์เพื่อให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึนจึงจ าเป็นต้องคงไว้ เพื่อลดความคลาดเคลื่อนระหว่างตัวแปรอิสระโดย
การพิจารณาการแจ้งเตือนของโปรแกรม ด้วยค่า (Modification Indices: MI) เมื่อท าการปรับโมเดล
โดยการเลือกเชื่อมโยงวิถีเพ่ือลดความคลาดเคลื่อน โดยการเพ่ิมวิถีระหว่างตัวแปรตาม คือ AEIS, 
ISTG, LCDR, IRMP, SAFF, GOGO, COAD, PARM, OBSE, FOTR, SRAE, KOSR, EAAR, COMP, 
STAG, IETC และ IDTP ท าให้ได้โมเดลที่ผ่านเกณฑ์ตามทฤษฎีทางสถิติและมีความสอดคล้องมาก
ยิ่งขึ้น โดยการพิจารณาจากน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรแต่ละปัจจัยมีค่าที่เพ่ิมขึ้น ตามขั้นตอน 
จ านวน 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ความส าเร็จในการจัดการความเสี่ยง ได้แก่ การปฏิบัติตามข้อก าหนด 
(COMP) การก าหนดขอบเขต ยึดถือให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ (STAG) การตรวจสอบความโปร่งใส
ทั้งภายใน และภายนอก (IETC) และการด าเนินการตามหลักการเทคโนโลยีที่ก าหนด (IDTP) ส่วน
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการจัดการความเสี่ยง คือ การบูรณาการในการจัดการ
ความเสี่ยง (IIRM) กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง (SFRM) ความสามารถในการจัดการความเสี่ยง
และสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน (AMCA) และการจัดการความเสี่ยงและความรับผิดชอบที่มีต่อ
สังคมร่วมกันในองค์กร (RMSR) 
 ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบความส าเร็จในการจัดการความเสี่ยงและปัจจัยที่มี
ผลต่อความส าเร็จในการจัดการความเสี่ยง ผลการศึกษา ดังนี้   
 1) การวิเคราะห์ค่า KMO พบว่า องค์ประกอบของความส าเร็จในการจัดการความเสี่ยง            
มีค่า 0.833 การบูรณาการในการจัดการความเสี่ยง มีค่า 0.873 กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง มี
ค่า 0.856 ความสามารถในการจัดการความเส่ียงและสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน  มีค่า 0.874 
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และการจัดการความเส่ียงและความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมร่วมกันในองค์กร มีค่า 0.854 แสดงถึง
ความเหมาะสมในการวิเคราะห์องค์ประกอบในระดับดีมากทุกองค์ประกอบ  
 2) การวิเคราะห์ค่า Bartett’s Test พบว่า มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทุก
องค์ประกอบ แสดงว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์กันสามารถน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบได้  
 3) การวิเคราะห์ค่า Communalities เริ่มต้น คือ 1.00 ทุกองค์ประกอบ แสดงถึงความ
เหมาะสมขององค์ประกอบตามหลักของการสกัดองค์ประกอบแบบ Principal Component Analysis  
 4) การวิเคราะห์ค่า Component Matrix พบว่า ค่าน้ าหนักองค์ประกอบมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ของปัจจัยทุกปัจจัยมีค่าเกิน 0.30 แสดงว่าองค์ประกอบของทุกปัจจัยมีความ
เหมาะสม โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่สังเกตได้ทั้งหมด ทุกตัวมีความสัมพันธ์กัน
ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.146 
ถึง 0.947 
 ขั้นตอนที่  3 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการจัดการความเสี่ยง           
ผลการศึกษา ดังนี้  
 1) การวิเคราะห์ค่าน้ าหนักองค์ประกอบมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Factor 
Loading) ซึ่งทุกองค์ประกอบในแต่ละปัจจัยมีค่า มากกว่า 0.30 แสดงว่าองค์กระกอบมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
 2) การวิเคราะห์ค่าไค-สแควร์ (X2) มีค่าเท่ากับ 128.11 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 101 
ค่าความน่าจะเป็น (p) เท่ากับ 0.073 ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (GFI) 
มีค่า 0.967 ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (AGFI) มีค่า 0.975 และค่าประมาณความ
คลาดเคลื่อนของรากท่ีสองกาลังสองเฉล่ีย (RMSEA) มีค่า 0.012 แสดงว่ารูปแบบมีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์  
 3) ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรง เรียงจากมากไปน้อยได้ดังนี้ กลยุทธ์ในการจัดการความ
เสี่ยง (0.27) การจัดการความเสี่ยงและความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมร่วมกันในองค์กร (0.25) การบูร
ณาการในการจัดการความเสี่ยง (0.15) ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างข้อได้เปรียบ
ในการแข่งขัน (0.09)   
 4) ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อม ได้แก่ การบูรณาการในการจัดการความเสี่ยงส่งผล
ทางอ้อมต่อความส าเร็จในการจัดการความเสี่ยงโดยส่งผ่านการจัดการความเสี่ยงและความ
รับผิดชอบที่มีต่อสังคมร่วมกันในองค์กร กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง และความสามารถในการ
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จัดการความเสี่ยงและสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน (0.17) รวมถึงกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง 
ส่งผลทางอ้อมต่อความส าเร็จในการจัดการความเสี่ยง โดยส่งผ่านความสามารถในการจัดการความ
เสี่ยงและสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน และการจัดการความเสี่ยงและความรับผิดชอบที่มีต่อ
สังคมร่วมกันในองค์กร (0.25) อีกทั้งการจัดการความเสี่ยงและความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมร่วมกัน
ในองค์กร ส่งผลทางอ้อมต่อความส าเร็จในการจัดการความเสี่ยง โดยส่งผ่านความสามารถในการ
จัดการความเสี่ยงและสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน (0.11) 
 5) ปัจจัยที่มีอิทธิพลรวม เรียงจากมากไปน้อยได้ดังนี้ กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง 
(0.27) การจัดการความเส่ียงและความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมร่วมกันในองค์กร (0.25) การบูรณา
การในการจัดการความเสี่ยง (0.15) ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างข้อได้เปรียบใน
การแข่งขัน (0.09) 
   

 
 
 
ภาพที่ 1 โมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการจัดการความเสี่ยง 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรแฝงภายใน 4 ตัวแปร ได้แก่ ปัจจัยกล
ยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง ปัจจัยความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างข้อได้เปรียบใน
การแข่งขัน ปัจจัยการจัดการความเสี่ยงและความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมร่วมกันในองค์กร  และ
ปัจจัยการบูรณาการในการจัดการความเสี่ยง โดยมีผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 



170    ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2561
 

 

 ความส าเร็จในการจัดการความเสี่ยงได้รับอิทธิพลรวมจากปัจจัยกลยุทธ์ในการจัดการ    
ความเสี่ยง (SFRM) ในทิศทางบวกเท่ากับ 0.27 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมี
อิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.27 ตามล าดับอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 รองลงมา คือปัจจัย
การจัดการความเสี่ยงและความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมร่วมกันในองค์กร (RMSR) ในทิศทางบวก
เท่ากับ 0.25 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.25 ตามล าดับ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 รองลงมา คือปัจจัยการบูรณาการในการจัดการความเสี่ยง 
(IIRM) มีอิทธิพลรวมในทิศทางบวกต่อความส าเร็จในการจัดการความเสี่ยงเท่ากับ  0.15 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีอิทธิพลทางตรงในทิศทางบวก เท่ากับ 0.15 อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และปัจจัยความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างข้อได้เปรียบในการ
แข่งขัน (AMCA) มีอิทธิพลรวมในทิศทางบวกต่อความส าเร็จในการจัดการความเสี่ยง เท่ากับ 0.09 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีอิทธิพลทางตรงในทิศทางบวก เท่ากับ 0.09 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสัดส่วนของความเชื่อถือได้ในตัวแปรความส าเร็จในการจัดการ
ความเสี่ยงที่อธิบายได้ด้วยปัจจัยกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง (SIRM) ได้ร้อยละ  (R2= 0.034) 
ปัจจัยการจัดการความเสี่ยงและความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมร่วมกันในองค์กร (RMSR) ได้ร้อยละ 
(R2= 0.026) ปัจจัยความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน 
(AMCA) ได้ร้อยละ  (R2= 0.018) และปัจจัยการบูรณาการในการจัดการความเสี่ยง ( IIRM) ได้ร้อย
ละ (R2= 0.014) ตามล าดับ 
 ขั้นตอนที่ 4 ยืนยันรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จใน
การจัดการความเสี่ยง โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผลการวิจัยได้รับการยืนยันจาก
ผู้เข้าร่วมในการสัมมนากลุ่มยืนยันความเป็นไปได้ จากผลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ 
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ภาพที่ 2 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยที่
มีผลต่อความส าเร็จในการจัดการความเสี่ยง 
 

0.66*
* 

กระบวนการที่ดีในการ
ลดความเสี่ยง APRR 

 การน าเครือ่งมอืการจัดการ
ความเสี่ยงมาปรบัใช้ IRMD 

 
การจัดการความเสี่ยงให้
บรรลุเป้าหมาย SMAG 

 

การปฏิบัติขององค์กรที่มีต่อ
ผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

OBSEการปฏิบัติตามข้อก าหนด 

การบูรณาการใน 
การจัดการความ

เสี่ยง 
IIRM 

 

การจัดการความเสี่ยงและความ
รับผิดชอบท่ีมีต่อสังคมร่วมกันใน

องค์กร 
PMSR 

 

ปฏิบัติตามระเบียบข้อก าหนดต่างๆ 
FOTR 

การมีความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงทางสังคม
KOSRการตรวจสอบความโปร่งใสทั้ง

ภายใน และภายนอก 

การประเมิน การตรวจสอบและการ
รายงานท่ีมีประสิทธิผลEAAR 

การบริหารจัดการความ
เท่ียงตรงACCM 0.66*

* 

0.77*** 

0.55*
* 

0.06*
* 

ความรับผิดชอบต่อสังคมและมีจริยธรรม
SRAE การก าหนดขอบเขต ยึดถือให้บรรลุ

เป้าหมายท่ีต้ังไว้ 

0.87*
** 

0.67**
* 

0.72*
* 

0.65*
* 

การด าเนินการตาม
ขอบเขตท่ีก าหนด
แนวทางไว้ ISTG 

 

การบูรณาการการ
จัดการความเสี่ยงภายใน

กระบวนการIAMP 

มีความยั่งยืน และยืดหยุ่น
ต่อความล้มเหลว SAFF 

โครงสร้างการด าเนินการ
ท่ีมีประสิทธิผล AEIS 

การมีภาวะผู้น าในการ
สื่อสาร ผลักดันการรับรู้
เร่ืองความเสี่ยงLCDR 

กลยุทธ์ในการ 
จัดการความ

เสี่ยง 
SFRM 

0.60**
* 

0.33*
* 

0.07*
* 

0.26*
* 

0.57*
* 

0.09** 

0.08*
* 

การมีส่วนร่วมและ
แนวทางในการจัดการ
ความเสี่ยง PARM 

การได้เปรียบใน
การแข่งขัน 

COMD 
 

การมธีรรมาภิบาลที่
มีความโปร่งใส 

GOGO 

ความสามารถในการ
จัดการ 

ความเสี่ยงและการ
สร้างข้อได ้

เปรียบในการแข่งขัน 
AMCA 

0.75*
* 

0.91*
* 

0.65*
* 

COMP 

ก าหนดขอบเขต 
ยึดถือให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
STAG 

ตรวจสอบความ
โปร่งใสทั้งภายใน 

และภายนอก 
IETC 

การ
ด าเนนิการ

ตามหลักการ
เทคโนโลยีที่

ก าหนด IDTP 

 ความส าเร็จในการ
จัดการความเสี่ยง 

SIRM 

 

0.99*
* 

0.86*
* 

0.18*
* 

0.69*
* 

0.15*** 

0.45** 

0.12*** 

0.09*** 

0.25** 

0.27*
* 
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ตารางท่ี 2 ค่าสถิติความสอดคล้องของความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการ
จัดการความเสี่ยงกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในภาพรวม 

 

ค่าดัชน ี เกณฑ ์
ก่อนการปรับรูปแบบความสัมพันธ ์ หลังการปรับรูปแบบความสัมพันธ์ 

ค่าสถิติ ผลการพิจารณา ค่าสถิติ ผลการพิจารณา 
2x   176.468  128.11  

p value of 2x  > .05 0.00008 ไม่ผ่านเกณฑ์ 0.07332 ผ่านเกณฑ์ 
CFI > .95 0.810 ไม่ผ่านเกณฑ์ 0.984 ผ่านเกณฑ์ 
GFI > .90 0.981 ผ่านเกณฑ์ 1.967 ผ่านเกณฑ์ 
AGFI > .90 0.964 ผ่านเกณฑ์ 0.975 ผ่านเกณฑ์ 
RMR < .008 0.284 ไม่ผ่านเกณฑ์ 0.006 ผ่านเกณฑ์ 

RMSEA ≤ .05 0.092 ไม่ผ่านเกณฑ์ 0.012 ผ่านเกณฑ์ 
CN ≥ 200 1011.692 ผ่านเกณฑ์ 1128.019 ผ่านเกณฑ์ 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าสถิติ ไค-สแควร์ของรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างก่อนการปรับ
รูปแบบความสัมพันธ์มีค่าเท่ากับ 176.468 และมีค่า P-Value 0.000 แสดงให้เห็นว่ารูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ นอกจากนี้จะเห็นได้ว่าดัชนีต่าง ๆ คือ 
CFI มีค่าเท่ากับ 0.810, GFI มีค่าเท่ากับ 0.981, AGFI มีค่าเท่ากับ 0.964, RMR มีค่าเท่ากับ 0.284, 
RMSEA มีค่าเท่ากับ 0.092 และค่า CN มีค่าเท่ากับ 1011.692 ซึ่งดัชนีของ P-Value, CFI, RMR และ 
RMSEA ไม่ผ่านเกณฑ์ตามท่ีก าหนดไว้ จึงมีความจ าเป็นต้องปรับรูปแบบความสัมพันธ์ให้มีความ
สอดคล้องกลมกลืนมากขึ้น โดยผู้วิจัยได้ปรับให้ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรสังเกตได้มีความสัมพันธ์
กัน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงที่ตัวแปรต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กัน โดยในการ
ปรับรูปแบบความสัมพันธ์จะพิจารณาค่าเสนอแนะจากโปรแกรมหรือดัชนีปรับรูปแบบความสัมพันธ์ 
(Model Modification Indices: MI) และค่าการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ที่คาดหวังมาตรฐาน 
(Standardized Expected Parameter Change: SEPC) จนได้รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มี
ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการตรวจสอบรูปแบบความสัมพันธ์ ที่ปรับแล้วมี
ค่าสถิติไค-สแควร์ เท่ากับ 128.11 และมีค่า P-Value  0.01332 แสดงให้เห็นว่ารูปแบบความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาดัชนีการวัดต่าง ๆ คือ CFI มีค่าเท่ากับ 0.984, 
GFI มีค่าเท่ากับ 1.967 RMR มีค่าเท่ากับ 0.006, RMSEA มีค่าเท่ากับ 0.012 และค่า CN มีค่าเท่ากับ 
1128.019 ซึ่งพบว่า ทุกค่าชี้วัดมีอยู่ในเกณฑ์ท่ีก าหนด  
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5. อภิปรายผลการวิจัย 
 5.1 ปัจจัยด้านการบูรณาการในการจัดการความเสี่ยง ผลการวิจัยพบว่า การบูรณาการใน
การจัดการความเสี่ยง มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงให้เห็นว่า ผู้จัดการที่ดี
ของการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นหน้าที่หลักของการบริหารจัดการที่ดีของการบริหารสหกรณ์
ออมทรัพย์ ประกอบด้วย การบริหารจัดการความเท่ียงตรง กระบวนการที่ดีในการลดความเสี่ยง 
การน าเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงมาปรับใช้ และการจัดการความเสี่ยงให้บรรลุเป้าหมาย ตาม
แนวคิดและทฤษฎีของ (Morgan and Andersen, 1997); (Power, 2009) ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ (Nvml Saxadchom, 2015) พบว่า การบูรณาการของแนวปฏิบัติในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงในการท างานร่วมกันในองค์กรในส่วนงานต่าง ๆขององค์กรในการจัดการความ
เสี่ยงมีประสิทธิภาพกลไกและยุทธศาสตร์ที่หลากหลาย หรือการบูรณาการ การจัดการความเสี่ยงจะ
ช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายในการบริหารจัดการความเสี่ยงได้มากเนื่องจากมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นว่า
กรอบแนวคิดการจัดการความเสี่ยงในองค์กรจะเกิดประสิทธิภาพเมื่อมีการด าเนินการ  และพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ยิ่งการจัดการความเสี่ยงในองค์กร และการบูรณาการการจัดการความเสี่ยงจะสร้าง
คุณค่าให้แก่องค์กรมากข้ึน 
 5.2 ปัจจัยด้านกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์ในการจัดการ
ความเสี่ยง มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงให้เห็นว่าความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ที่
เกี่ยวข้องกับปัจจัยภายใน และภายนอกขององคก์ร ที่เก่ียวกับการก าหนดแผนการบริหารด าเนินงาน 
และต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนในองค์กรมีเป้าหมาย วิธีการด าเนินงาน การจัดสรร การ
ติดตาม และแจ้งให้ทุกคนทราบอย่างชัดเจน ส่งผลกระทบกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเป้าหมายของ 
องค์กรถ้าไม่เป็นไปตามทิศทางที่ก าหนดไว้ตามแนวคิดและทฤษฎีของ (Hopkin, 2010); 
(Teschner, 2008) และผลงานวิจัยของ (Dwng Trakul, 2014) พบว่ากลยุทธ์ในการจัดการความ
เสี่ยงหรือความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย และพันธกิจในภาพรวม
โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ สถานการณ์ และ
เหตุการณ์ภายนอกส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ ไม่สอดคล้องกับประเด็น ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ หรือ
เกิดจากการก าหนดกลยุทธ์ที่ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนหรือ การร่วมมือกับองค์การอิสระ 
ท าให้โครงการไม่ได้น าไปสู่การแก้ปัญหาหรือการตอบสนองอย่าง แท้จริง 
 5.3 ปัจจัยด้านความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและการสร้างข้อได้เปรียบในการ
แข่งขัน ผลการวิจัยพบว่า ด้านความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและการสร้างข้อได้เปรียบใน
การแข่งขันประกอบด้วย การได้เปรียบในการแข่งขัน มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและการสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันหมายถึง  
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กระบวนการปฏิบัติงานที่น าทรัพยากรขององค์กรมาใช้ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนด โดย
มีขั้นตอนการบริหารจัดการ ส าหรับสหกรณ์จะสามารถบริหารงานของสหกรณ์ไปสู่เป้าหมายได้นั้น 
จ าเป็นต้องมีการก าหนดนโยบาย มีการวางแผน การจัดองค์กร การบังคับบัญชา และการควบคุม ซึ่ง
สามารถก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการได้  ตามแนวคิดและทฤษฎีของ (Schmidt A, 
Kunzmann C., 2010) สอดคล้องกับงานวิจัยของ (Chanin Suwanwitum, 2014) พบว่า เป็นการ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ถึงความสามารถของฝ่ายบริหารในองค์กรในการวางกลยุทธ์ และ
การจัดการโครงสร้างของสหกรณ์เป็นอัตราการเติบโตของธุรกิจ บริหารงาน บริหารบุคลากร บริหาร
เงิน และบริหารเรื่องเงินปันผล หรือเงินค่าหุ้นล้วนมีความส าคัญในการบริหารในอนาคต   
 5.4 ปัจจัยด้านการจัดการความเสี่ยงและความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมร่วมกันในองค์กร 
ผลการวิจัยพบว่า ด้านการจัดการความเสี่ยงและความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมร่วมกันในองค์กร  มี
ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ การออกแบบให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น 
ประเมินผลกระทบ และก าหนดวิธีการจัดการ ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพ่ือให้เกิดความ
เชื่อมั่นในระดับหนึ่งว่าการด าเนินงานในองค์กรจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้  ตาม
แนวคิดและทฤษฎีของ (Kurt, 2012) สอดคล้องกับงานวิจัยของ (Kittipong Khongsawat Kiat, 
2016) พบว่าการจัดการความเสี่ยงด้านการบริหารความเสี่ยงขององค์กรด้วยการก ากับดูแลหมายถึง
กรรมการผู้บริหารระดับสูงผู้ตรวจสอบภายในและภายนอกองค์กรและผู้บริหารความเสี่ยงต้อง
ท างานร่วมกัน เพ่ือก าหนดทิศทางอ านาจและการก ากับดูแลการบริหารงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของกระบวนการก ากับดูแลค าแนะน าและการก ากับดูแลโดยคณะกรรมการอย่างชัดเจน เพ่ือช่วยให้
สามารถปฏิบัติตามหน้าที่และมีส่วนร่วมในการก ากับดูแลกิจการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กร 
 5.5 ปัจจัยด้านความส าเร็จในการจัดการความเสี่ยง ผลการวิจัยพบว่า ด้านความส าเร็จใน
การจัดการความเสี่ยง มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ทั้งนี้ความส าเร็จในการ
จัดการความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการปฏิบัติตามข้อก าหนดสามารถช่วยท าให้องค์กร
ปรับปรุงแรงผลักดันในการด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งเป็นเหตุมาจากการ
มีธรรมาภิบาล จึงสามารถท าให้วัตถุประสงค์ขององค์กรมีระดับสูงขึ้น และสามารถก าหนดขอบเขต
ภายในขององค์กร ที่จะต้องด าเนินการให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ตามแนวคิดและทฤษฎีของ (Mitchell, 
2007) สอดคล้องกับงานวิจัยของ (Jutathip Winsanit, 2015) พบว่าปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จ
ของระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรมากที่สุด  คือการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง 
รองลงมาคือ การปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง กระบวนการในการบริหาร
การเปลี่ยนแปลง การฝึกอบรมและกลไกด้านทรัพยากรบุคคล การวัดผลการบริหารความเสี่ยง การ



  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์    175  
 

 

สื่อสารอย่างมีประสิทธิผล การใช้ค าเพ่ือให้เข้าใจแบบเดียวกัน และการติดตามกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จของระบบ
การบริหารความเสี่ยงขององค์กรกับระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่มีประสิทธิภาพ 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ผลการวิจัยที่ได้คือปัจจัยกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงไป
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับความส าเร็จในการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากมีค่าอิทธิพลที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการจัดการความเสี่ยงมากสุด และควรมีการศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการความเสี่ยงกับสหกรณ์ออมทรัพย์ประเภทอ่ืนที่มีบริบท
ใกล้เคียงกัน เพ่ือน าไปใช้และน าไปสู่ความส าเร็จในการบริหารจัดการในทุกๆ ด้านให้ประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น  
 6.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ การศึกษาวิจัยครั้งนี้ท าในลักษณะของวิธีวิทยาการวิจัย
แบบผสมผสาน (Mixed Method) ซึ่งเป็นวิธีวิทยาการทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ที่
ก าลังเป็นที่นิยมและให้การยอมรับในแง่ของความน่าเชื่อถือของผลการวิจัยในปัจจุบัน สามารถ
น าไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม และพัฒนาการจัดการความเส่ียงในการบริหารจัดการที่ดีของ
การบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ ในการแก้ปัญหาและแนวทางในการปฏิบัติที่ดีในกลุ่มสหกรณ์ออม
ทรัพย์ในประเทศไทย การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยในระยะเวลาอันสั้นเท่านั้น ดังนั้นในการวิจัยครั้ง
ต่อไปควรเพ่ิมปัจจัยด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องให้มากยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป 
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บทคัดย่อ 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1) ศึกษาระดับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ

โรงเรียนนายร้อยต ารวจ (2) ศึกษาระดับประสิทธิผลการพัฒนาองค์การและบุคลากรของโรงเรียน
นายร้อยต ารวจ (3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผล  
การพัฒนาองค์การและบุคลากรของโรงเรียนนายร้อยต ารวจ (4) ศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับประสิทธิผลการพัฒนาองค์การและบุคลากรของโรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
และ (5) ศึกษาแนวทางที่เหมาะสมกับการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้และประสิทธิผลพัฒนา
องค์การและบุคลากรของโรงเรียนนายร้อยต ารวจ กลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณคือ เจ้าหน้าที่ต ารวจ  
ในสังกัดโรงเรียนนายร้อยต ารวจ 183 คน และผู้ให้ข้อมูลส าคัญเชิงคุณภาพคือ ผู้บังคับบัญชาระดับ
บริหาร และเจ้าหน้าที่ต ารวจระดับปฏิบัติ  จ านวน 16 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ความถี่ ร้อยละ ค่า t-test, One-Way ANOVA และค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  

ผลวิจัยพบว่า (1) ระดับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนนายร้อยต ารวจใน
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมีด้านการเป็นบุคคลรอบรู้มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา
ตามล าดับคือ ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ด้านการมีแบบแผนความคิด ด้านการคิดอย่างเป็น
ระบบ และด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าทุกด้าน (2) ระดับประสิทธิผลการ
พัฒนาองค์การและบุคลากรของโรงเรียนนายร้อยต ารวจ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (3) 
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องค์การแห่งการเรียนรู้มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการพัฒนาองค์การและบุคลากรของโรงเรียน
นายร้อยต ารวจอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในทางบวก โดยอยู่ในระดับปานกลาง (4) กลุ่มตัวอย่างที่มี
เพศต่างกันมีประสิทธิผลการพัฒนาองค์การและบุคลากรของโรงเรียนนายร้อยต ารวจแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญ แต่ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกัน มีระดับการศึกษาต่างกัน มีต าแหน่งต่างกัน 
สังกัดต่างกัน และมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีประสิทธิผลการพัฒนาองค์การและบุคลากรของ
โรงเรียนนายร้อยต ารวจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ และ (5) แนวทางที่เหมาะสมกับการพัฒนา
องค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนนายร้อยต ารวจ คือ โรงเรียนนายร้อยต ารวจต้องมีการสื่อสาร
วิสัยทัศน์ที่ท าให้เจ้าหน้าที่ต ารวจเห็นถึงเป้าหมายร่วมกัน และใช้ภาวะผู้น าสร้างการเปลี่ยนแปลงให้
เกิดขึ้น โดยมีกิจกรรมที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่ต ารวจมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาองค์การแห่ง
การเรียนรู้ 
ค าส าคัญ: องค์การแห่งการเรียนรู้,ประสิทธิผล, พัฒนาองค์การ,โรงเรียนนายร้อยต ารวจ  
 

 

ABSTRACT 
The objective of this research was to study the Royal Police Cadet 

Academy in the issues of 1) learning organization 2) operational effectiveness 
according to the organization and personnel development 3) relationship between 
the learning organization and the operational effectiveness 4) comparison the 
differences between personal factors and the operational effectiveness, and 5) the 
appropriate approach for improving the learning organization and the operational 
effectiveness. The quantitative sample was police officer, a total of 183 persons 
and the qualitative sample was chief officer and operational police officer, a total 
of 16 persons. The statistical methods used in this research were frequency, 
percentage, t-test, One-way ANOVA, and Pearson’s correlation coefficient.  

The results were as follows: 1) the overall average of learning 
organization was at the high level, with the issue of personal mastery, had the 
highest average. The other lower average were as follows: team learning, mental 
model, system thinking, and the issue of shared vision had the lowest average 2) 
the overall average of operational effectiveness was st the high level 3) the learning 
organization had statistically significant positive correlation with the operational 
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effectiveness 4) the differences of gender was significantly differences with the 
operational effectiveness, also, the differences of age, education, position, 
subordination and monthly income, were significantly differences with the 
operational effectiveness 5) the appropriate approach to improve the learning 
organization is focusing on a visionary communication to personnel for making an 
awareness of common purpose and use the concept of transformational leadership 
with the activities to encourage the behavior of  police officer according to the 
learning organization development. 
Keywords:   Royal Police Cadet Academy, Learning Organization, Organization and 
    Personnel Development. 
 
1. บทน า 

ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และ
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมในทุกระดับ และมีการเกิดขึ้นของนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เอ้ือ
ประโยชน์ต่อสังคมในหลากหลายมิติ โดยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ส่งผลให้เกิดพัฒนาการของ
สังคมจากยุคสังคมเกษตรกรรมที่ใช้แรงงานเป็นฐานการผลิตมาสู่ยุคสังคมอุตสาหกรรมที่ใช้
เครือ่งจักรเป็นฐานการผลิตให้ได้ผลผลิตจ านวนครั้งละมากๆ และกลายเป็นยุคสังคมสารสนเทศที่มี
การใช้เทคโนโลยีเป็นฐานการผลิตเพ่ือสร้างมูลค่าให้แก่ธุรกิจ โดยในปัจจุบันได้เข้าสู่สังคมฐานความรู้
ที่มีการใช้ความรู้ที่สามารถหาได้ทั่วไปบนโลกอินเตอร์เน็ต และระบบเครือข่ายมาประยุกต์ใช้ในการ
ท างานให้ประสบผลส าเร็จ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเป็นเรื่องง่ายที่ผู้คนในสังคมจะสามารถสืบค้นข้อเท็จ 
และองค์ความรู้ที่ต้องการในด้านต่างๆ เพ่ือน ามาสร้างเป็นองค์ความรู้ที่สามารถใช้งานในการด าเนิน
กิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกล่าวได้ว่าลักษณะดังกล่าวได้ช่ วยให้ผู้คนในสังคมมีปัญญาที่
สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ๆ ได้มากยิ่งขึ้น และช่วยท าให้กลายเป็นสังคม
ฐานความรู้อย่างหลีกเลี่ยงมิได้ในอนาคต 

องค์การที่มีความเฉลียวฉลาด สามารถเรียนรู้ และปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงได้
อย่างรวดเร็วคือ องค์การมีลักษณะที่เรียกว่า “องค์การแห่งการเรียนรู้” ซึ่งเป็นนักวิชาการเห็นว่า 
องค์การแห่งการเรียนรู้เป็นองค์การที่สามารถสร้างช่องทางให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน
ภายในองค์การระหว่างบุคลากรควบคู่ไปกับการรับองค์ความรู้จากภายนอกองค์การ เพ่ือช่วยให้เกิด
การหาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด และน าไปสู่การพัฒนาระบบ รวมถึงสร้างฐานความรู้ที่เข้มแข็งของ
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องค์การ ดังนั้น องค์การแห่งการเรียนรู้จึงเป็นแนวคิดท่ีช่วยให้องค์การมีความสามารถในการปรับตัว
เพ่ือเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องท่ามกลางกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง โดยให้ศูนย์กลางการ
เรียนรู้อยู่ที่ผู้เรียน และมีแนวทางการเรียนรู้มาจากการปฏิบัติด้วยตนเองเป็นกระบวนการอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือการด ารงอยู่และการเจริญเติบโตขององค์การอย่างยั่งยืน (Michael J. Marquardt , 
1996) 

โรงเรียนนายร้อยต ารวจเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิชาชีพต ารวจ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบุคลากรในวิชาชีพต ารวจตามความต้องการของส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดย
มีการก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพ่ือเป็นสถาบันหลักของประเทศในการผลิตบุคลากรที่มีความเป็น
เลิศในวิชาชีพต ารวจและการบังคับใช้กฎหมาย ยึดมั่นคุณธรรม มีจรรยาบรรณ และเป็นสากล ซึ่งใน
ปัจจุบันได้มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการของโรงเรียนนายร้อยต ารวจตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งใน
ด้านการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ด้านการพัฒนา 
ระบบงบประมาณที่มีประสิทธิภาพในการเบิกจ่าย และมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็น
ลักษณะเฉพาะของสถาบัน เพ่ือเสริมสร้างความมีเอกภาพ และเอกลักษณ์ที่ชัดเจนในการด าเนินงาน 
นอกจากน้ี โรงเรียนนายร้อยต ารวจยังสนับสนุนให้มีการพัฒนาสมรรถนะในการท างานของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจทุกระดับให้มีความเป็นมืออาชีพ และก้าวไปสู่ความเป็นสากลในอนาคต ซึ่งใน
ปัจจุบันโรงเรียนนายร้อยต ารวจมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ เช่น 
เจ้าหน้าที่ต ารวจส่วนใหญ่ขาดความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ และไม่สามารถ
เชื่อมโยงภารกิจของตนเข้ากับการท างานในภาพรวม รวมถึงเม่ือเกิดปัญหาขึ้นภายในฝ่ายงานก็
มักจะไม่เข้าใจว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา และต้องเป็นผู้ร่วมแก้ไขปัญหานั้นด้วย แต่กลับมองว่า
เป็นความรับผิดชอบของฝ่ายงานอ่ืนๆ ซึ่งมักส่งผลให้เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างฝ่ายงาน ซึ่ง
ลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้ส่งผลต่อการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ และประสิทธิผลใน
การพัฒนาโรงเรียนนายร้อยต ารวจและเจ้าหน้าที่ต ารวจตามแนวทางที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ ประสิทธิผล
ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการของโรงเรียนนายร้อยต ารวจตามหลักธรรมาภิบาล และการพัฒนา
สมรรถนะในการท างานของเจ้าหน้าที่ต ารวจทุกระดับให้มีความเป็นมืออาชีพ และก้าวไปสู่ความเป็น
สากล ถือเป็นประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ในระดับสูง ดังนั้น การ
แสวงหาแนวทางที่เหมาะสมเพ่ือช่วยให้การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล และการพัฒนา
สมรรถนะในการท างานของเจ้าหน้าที่ต ารวจให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างมี
ประสิทธิผล จึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาถึงองค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นใน
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ ซึ่งจะท าให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทันสมัย และตรงประเด็น เพ่ือน ามาสู่การ
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วิเคราะห์เพ่ือก าหนดนโยบายของผู้บริหารในการสร้างเงื่อนไข และกิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิด
องค์การแห่งการเรียนรู้ รวมถึงช่วยให้เจ้าหน้าที่ต ารวจสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมสอดคล้อง
กับทิศทางการปฏิบัติงานของโรงเรียนนายร้อยต ารวจ และสามารถสร้างสรรค์แนวทางการท างาน
ใหม่ๆ ที่มีประโยชน์ในการสร้างประสิทธิผลได้ในระดับสูง 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือศึกษาระดับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
2.2 เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลการพัฒนาองค์การและบุคลากรของโรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
2.3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผลการ

พัฒนาองค์การและบุคลากรของโรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
2.4 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับประสิทธิผลการ

พัฒนาองค์การและบุคลากรของโรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
2.5 เพ่ือศึกษาแนวทางที่เหมาะสมกับการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้และประสิทธิผล

พัฒนาองค์การและบุคลากรของโรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงผสม โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพร่วมกัน 
เพ่ือให้ได้ค าตอบตามวัตถุประสงค์การวิจัย  

3.1 ด้านเนื้อหาทางวิชาการ ได้มุ่งศึกษาถึงแนวคิดการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ด้วย
การสร้างวินัย 5 ประการของ Peter M. Senge (1990) มาใช้พัฒนาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย  

3.2 ขอบเขตด้านประชากรและพ้ืนที่ในการศึกษา โดยใช้เจ้าหน้าที่ต ารวจในสังกัดโรงเรียน
นายร้อยต ารวจ เป็นประชากรในการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 3.3 ระยะเวลาใน
การศึกษา 1 ปี (เดือน มิถุนายน 2559 ถึง เดือน พฤษภาคม 2560)  

3.3 ประชากร / กลุ่มตัวอย่าง / ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณคือ เจ้าหน้าที่ต ารวจระดับปฏิบัติการโรงเรียน

นายร้อยต ารวจ จ านวน 183 คน โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
เชิงคุณภาพ จ านวน 16 คน ประกอบด้วย (1) ผู้บังคับบัญชาระดับบริหาร จ านวน 5 คน และ (2) 
เจ้าหน้าที่ต ารวจระดับปฏิบัติ จ านวน 11 คน โดยใช้เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และ
การสนทนากลุ่มย่อย 
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3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1) การศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณจากกลุ่มตัวอย่าง ด้วยแบบสอบถามเกี่ยวกับองค์การ

แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนนายร้อยต ารวจ และประสิทธิผลการพัฒนาองค์การและบุคลากรของ
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ ทั้งนี้ แบบสอบถามในการวิจัยได้รับการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดย
ใช้เทคนิค IOC จากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ซึ่งค่า IOC ในภาพรวมเท่ากับ 0.84 จากนั้นท าการ
วิเคราะห์หาความเชื่อมั่นโดยน าแบบสอบถามไปท าทดสอบ จ านวน 30 ชุด และน ามาหาค่าความ
เที่ยงด้วยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ซึ่งได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ .962 

2) การศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพจากกลุ่มตัวอย่าง ด้วยแบบแบบสัมภาษณ์ พัฒนาจาก
ข้อมูลเชิงปริมาณในประเด็นที่น่าสนใจและส่งผลต่อกันระหว่างตัวแปร เพ่ือน ามาตั้งเป็นประเด็นค าถาม
ส าหรับการสัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางที่เหมาะสมกับการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้
และประสิทธิผลพัฒนาองค์การและบุคลากรของโรงเรียนนายร้อยต ารวจ 

3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1) การรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 

เพ่ือให้สามารถเก็บข้อมูลได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบท โดยผู้วิจัยท าการประสานงานกับ
กลุ่มตัวอย่างด้วยตัวเอง เพ่ือเก็บท าความเข้าใจในข้อสงสัย และให้ได้ข้อมูลที่ ตรงประเด็นและ
สมบูรณ์มากที่สุด โดยมีทีมงานช่วยในการด าเนินการและเก็บแบบสอบถามกลับคืน 

2) การรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจะใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการสนทนา
กลุ่มย่อย 

3.6) การวิเคราะห์ข้อมูล 
1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้ความถี่ ร้อยละ ค่า T-test, One-Way ANOVA 

และค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจะท าการวิเคราะห์และจัดแยกประเด็นตามกลุ่ม

ของข้อมูล ตีความ และสรุปข้อมูล เพ่ือเปรียบเทียบทีละประเด็น 
 

4. สรุปผลการวิจัย 
4.1 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 

1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 51.4 มีอายุระหว่าง 41-50 ปี  ร้อยละ 
32.2 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 48.6  สังกัดกองบังคับการอ านวยการ ร้อยละ 
45.9  และส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 40,001 บาทขึ้นไป ร้อยละ 26.23 
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2) ระดับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนนายร้อยต ารวจในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยพบว่า ด้านการเป็นบุคคลรอบ รู้มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และมี
ค่าเฉลี่ยมากกว่าทุกด้าน โดยมีเรื่อง ท่านมีการพัฒนาตนเองให้มีทักษะ และสมรรถนะในการท างาน
ให้สูงขึ้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาตามล าดับคือ ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมีเรื่อง หน่วยงานของท่านมีการสนับสนุนเพ่ือพัฒนาความรู้และ
ความสามารถของทีมให้ดียิ่งขึ้น  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการมีแบบแผนความคิด มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมีเรื่อง ท่านมีการตั้งค าถามต่อการด าเนินงานเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่
สอดคล้องกับความเป็นจริงในการท างาน  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการคิดอย่างเป็น
ระบบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมีเรื่อง หน่วยงานของท่านมีกิจกรรมที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่ต ารวจ
ต้องมีการฝึกฝนเพื่อเปลี่ยนทัศนคติท่ีดีต่อเพ่ือนร่วมงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และด้านการ
สร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าทุกด้านโดยอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีเรื่อง หน่วยงานของ
ท่านเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ต ารวจร่วมตัดสินใจในภารกิจที่ต้องด าเนินการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  

3) ระดับประสิทธิผลการพัฒนาองค์การและบุคลากรของโรงเรียนนายร้อยต ารวจ ใน
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยพบว่า ด้านการพัฒนาองค์การ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
โดยมีเรื่อง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และด้านการพัฒนาเจ้าหน้าที่ต ารวจ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก โดยมีเรื่อง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

4) ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผลการพัฒนา
องค์การและบุคลากรของโรงเรียนนายร้อยต ารวจ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในทางบวก โดยอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาในรายละเอียดโดยเรียงตามล าดับค่าความสัมพันธ์ดังนี้ ด้านการมีแบบแผน
ความคิด มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลการพัฒนาองค์การและบุคลากรของโรงเรียนนายร้อย
ต ารวจมากที่สุดอยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ รองลงมาคือ ด้านการเป็นบุคคลรอบรู้ 
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลการพัฒนาองค์การและบุคลากรของโรงเรียนนายร้อยต ารวจ อยู่
ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ประสิทธิผลการพัฒนาองค์การและบุคลากรของโรงเรียนนายร้อยต ารวจ อยู่ในระดับต่ า อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลการพัฒนา
องค์การและบุคลากรของโรงเรียนนายร้อยต ารวจ อยู่ในระดับต่ า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และด้านการ
คิดอย่างเป็นระบบ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลการพัฒนาองค์การและบุคลากรของโรงเรียน
นายร้อยต ารวจน้อยที่สุด อยู่ในระดับต่ า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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5) ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ช่วงอายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง และรายได้ต่อเดือนกับประสิทธิผลการ
พัฒนาองค์การและบุคลากร พบว่า (1) กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีประสิทธิผลการพัฒนาองค์การ
และบุคลากรไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (2) กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกันมีประสิทธิผลการพัฒนา
องค์การและบุคลากรไม่แตกแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (3) กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษา
ต่างกันมีประสิทธิผลการพัฒนาองค์การและบุคลากรไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (4) กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีต าแหน่งต่างกันมีประสิทธิผลการพัฒนาองค์การและบุคลากรไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญ และ (5) กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีประสิทธิผลการพัฒนาองค์การและ
บุคลากรไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  

4.2 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ  
1) ด้านการเป็นบุคคลรอบรู้ สรุปได้ว่า โรงเรียนนายร้อยต ารวจให้ความส าคัญกับ

การพัฒนาเจ้าหน้าที่ต ารวจทุกระดับให้มีทักษะ และสมรรถนะการท างานที่สูงขึ้นผ่านกิจกรรมต่างๆ 
และในปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ต ารวจที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับการเป็นบุคคลรอบรู้ จ านวน 2 กลุ่มคือ 
กลุ่มที่มีความกระตือรือร้นสนใจและใฝ่ที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ และกลุ่มที่พัฒนาตนเองเพ่ือ
แบ่งปันความรู้สู่เพ่ือนร่วมงาน 

2.) ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม สรุปได้ว่า โรงเรียนนายร้อยต ารวจมีวัฒนธรรมการ
ท างานเป็นทีมเนื่องจากลักษณะของภารกิจ จึงให้ความส าคัญกับการท างานเป็นทีม โดยเชื่อว่าเป็น
ปัจจัยความส าเร็จที่ช่วยให้เกิดการรวมพลังโดยใช้จุดเด่นของเจ้าหน้าที่ต ารวจมาร่วมกันท างาน และ
การท างานเป็นทีมจะช่วยให้สมาชิกของทีมเกิดการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพในการท างานสูงขึ้น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) ด้านการมีแบบแผนความคิด สรุปได้ว่า โรงเรียนนายร้อยต ารวจสนับสนุนให้
เจ้าหน้าที่ต ารวจมีการตั้งค าถามเพ่ือพัฒนาแบบแผนทางความคิดในการท างานที่มีประสิทธิภาพ แต่
ยังคงพบว่า เจ้าหน้าที่ต ารวจผู้ปฎิบัติไม่กล้าที่จะตั้งค าถามต่อผู้บริหาร และท างานตามสั่งการเท่านั้น 

4) ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ สรุปได้ว่า โรงเรียนนายร้อยต ารวจสนับสนุนให้
เจ้าหน้าที่ต ารวจมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบเพ่ือมองอย่างเป็นองค์รวม โดยมีการเริ่มต้น
ปรับปรุงทั้งระบบ และท าให้เจ้าหน้าที่ต ารวจเห็นถึงความมุ่งมั่นในการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น 

5) ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน สรุปได้ว่า โรงเรียนนายร้อยต ารวจให้ความส าคัญกับ
การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันของเจ้าหน้าที่ต ารวจทุกระดับ โดยผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยต ารวจมีการ
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น าเสนอแนวคิด และให้เจ้าหน้าที่ต ารวจทุกระดับได้น าเสนอแนวคิด และมุมมองในอนาคตของ
หน่วยงาน เพ่ือน าไปสู่การยอมรับ การปรับทัศนคติ และวิธีการด าเนินงานในอนาคต 

6) ประสิทธิผลการพัฒนาองค์การและบุคลากรของโรงเรียนนายร้อยต ารวจ สรุปได้ว่า 
โรงเรียนนายร้อยต ารวจได้มีการสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพด้านการพัฒนาองค์การ และด้าน
การพัฒนาเจ้าหน้าที่ต ารวจในทุกมิติ เพ่ือช่วยให้เกิดการพัฒนาก้าวไปสู่การเป็น “องค์การแห่งการ
เรียนรู้” และช่วยให้เจ้าหน้าที่ต ารวจมีทักษะและสมรรถนะในการท างานที่สูงขึ้น และสามารถปรับตัว
อย่างเป็นกระบวนการต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้โรงเรียนนายร้อยต ารวจเป็นสถาบันหลักของประเทศใน
การผลิตบุคลากรที่มีความเป็นเลิศในวิชาชีพต ารวจ และการบังคับใช้กฎหมาย ยึดมั่นคุณธรรม มี
จรรยาบรรณและเป็นสากล โดยเป็นที่ยอมรับจากสถาบันอุดมศึกษาภายนอกในอนาคต 

7) แนวทางที่เหมาะสมกับการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนนายร้อย
ต ารวจ คือ โรงเรียนนายร้อยต ารวจต้องมีการสื่อสารวิสัยทัศน์ที่ท าให้เจ้าหน้าที่ต ารวจเห็นถึง
เป้าหมายร่วมกัน และใช้ภาวะผู้น าสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น โดยมีกิจกรรมที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่
ต ารวจมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ 
 
5. อภิปรายผลการวิจัย 

5.1 ด้านการเป็นบุคคลรอบรู้ ผลวิจัยพบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 
โดยมีค าถามเรื่องท่านมีการพัฒนาตนเองให้มีทักษะ และสมรรถนะในการท างานให้สูงขึ้นมีค่าเฉลี่ย
มากกว่าทุกด้าน ผลวิจัยปรากฏในลักษณะดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจรุ่นใหม่ส่วน
ใหญ่มีความกระตือรือร้นที่จะแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาตนเอง ซึ่งผลวิจัยสอดคล้องกับที่ 
Peter M. Senge (1990) ได้กล่าวว่า องค์การแห่งการเรียนรู้เป็นองค์การที่สมาชิกมีความมุ่งมั่นที่
จะเพ่ิมขีดความสามารถของตน และผลวิจัยเชิงคุณภาพยังค้นพบประเด็นส าคัญที่กล่าวไ ว้ว่า 
โรงเรียนนายร้อยต ารวจให้ความส าคัญกับการพัฒนาเจ้าหน้าที่ต ารวจทุกระดับให้มีทักษะ และ
สมรรถนะการท างานที่สูงขึ้นผ่านกิจกรรมต่างๆ และในปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ต ารวจที่มีคุณลักษณะ
ใกล้เคียงกับการเป็นบุคคลรอบรู้จ านวน 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่มีความกระตือรือร้นสนใจและใฝ่ที่จะ
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ และกลุ่มท่ีพัฒนาตนเองเพ่ือแบ่งปันความรู้สู่เพ่ือนร่วมงานตามที่ Peter M. 
Senge (1990, p. 185) ได้กล่าวถึงลักษณะของบุคคลรอบรู้ในองค์การแห่งการเรียนรู้ว่า จะมีความ
กระตือรือร้นสนใจและใฝ่ที่จะเรียนรู้สิ่ งใหม่ๆ อยู่ เสมอ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของตนให้ไปมุ่งสู่
จุดมุ่งหมายและความส าเร็จที่ได้ก าหนดไว้  
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5.2 ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ผลวิจัยพบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
โดยมีค าถามเรื่องหน่วยงานของท่านมีการสนับสนุนเพ่ือพัฒนาความรู้และความสามารถของทีมให้ดี
ยิ่งขึ้นมีค่าเฉลี่ยมากกว่าทุกด้าน ผลวิจัยปรากฏในลักษณะดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่า โรงเรียนนาย
ร้อยต ารวจให้ความส าคัญกับการท างานเป็นทีม เนื่องจากลักษณะของภารกิจที่เอ้ือต่อการพัฒนา
ทีมงานให้มีความเข้มแข็งในการท างานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลวิจัยสอดคล้องกับที่ Peter M. 
Senge (1990) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสมาชิกมีการรวมพลัง และ
มีโอกาสเรียนรู้สิ่งต่างๆ ร่วมกันในการท างาน ทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น และ
ประสบการณ์ในการท างานอย่างต่อเนื่อง และผลวิจัยเชิงคุณภาพยังค้นพบประเด็นส าคัญที่กล่าวไว้
ว่า โรงเรียนนายร้อยต ารวจมีวัฒนธรรมการท างานเป็นทีมเน่ืองจากลักษณะของภารกิจ จึงให้
ความส าคัญกับการท างานเป็นทีม โดยเชื่อว่าเป็นปัจจัยความส าเร็จที่ช่วยให้เกิดการรวมพลังโดยใช้
จุดเด่นของเจ้าหน้าที่ต ารวจมาร่วมกันท างาน และการท างานเป็นทีมจะช่วยให้สมาชิกของทีมเกิด
การเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพในการท างานสูงขึ้นได้อย่างมี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Don 
Hellriegel, Susan E. Jackson & John W. Slocum (2002) ที่ได้กล่าวไว้ว่า องค์กรแห่งการ
เรียนรู้จะมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีเสรีภาพ มีพลัง และมีความกระตือรือร้นในการ
ท างาน โดยการมอบอ านาจในขอบเขตของอ านาจหน้าที่อย่างเต็มที่ 

5.3 ด้านการมีแบบแผนความคิด ผลวิจัยพบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายข้อค าถามพบว่าทุกข้อค าถามมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมีเรื่อง เจ้าหน้าที่ต ารวจ
สามารถร่วมกันตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดในกลุ่มค า
ถามนี้ โดยผลวิจัยเป็นไปในลักษณะดังกล่าวโดยมีสาเหตุมาจาก เจ้าหน้าที่ต ารวจร่วมกันตัดสินใจ
ท างาน ซึ่งสอดคล้องกับที่ Reynold Angus. (2004, p. 135) ได้กล่าวว่า องค์การที่มีบรรยากาศที่
กระตุ้นการเรียนรู้ของพนักงาน และสอนให้พนักงานมีกระบวนการคิด วิพากษ์วิจารณ์ เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้น และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับที่ Victoria J. Marsick & Martha A. Gephart 
(1996) ได้กล่าวว่า องค์การที่ยกระดับและปรับเปลี่ยนความสามารถพัฒนาบริหารจัดการและวาง
แนวทางของกระบวนการเรียนรู้อย่างวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ผู้น า ค่านิยม โครงสร้าง ระบบกระบวนการ
และการปฏิบัติงานขององค์การแห่งการเรียนรู้ก่อให้เกิดการเรียนรู้ และการพัฒนาของบุคคล
ตลอดจนเร่งให้เกิดการเรียนรู้ในทุกระดับ และยังสอดคล้องกับ Michael J. Marquardt & 
Reynold Angus (1994) ได้กล่าวว่า องค์การสอนให้บุคคลมีกระบวนการคิดวิพากษ์วิจารณ์ เพ่ือ
ความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยให้องค์การเรียนรู้ในสิ่งที่ผิดพลาดเช่นเดียวกับการเรียนรู้ในสิ่งที่
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ประสบความส าเร็จ ทั้งนี้ Peter M. Senge (1990) ได้กล่าวว่า การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน เป็น
วิธีการท าให้สมาชิกแต่ละคนเกิดวิสัยทัศน์ และมีการหัดให้สมาชิกคิดมองไปข้างหน้า มองไปใน
อนาคต โดยมีการฝึกให้สมาชิกตัดสินใจร่วมกัน และมอบหมายให้ไปท าเป็นการบ้านแล้วน ามาคุย
ร่วมกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพัน การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันของสมาชิกในองค์การ 

5.4  ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ ผลวิจัยพบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่ โดยมี
ค าถามเรื่องหน่วยงานของท่านมีกิจกรรมที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่ต ารวจต้องมีการฝึกฝนเพ่ือเปลี่ยนทัศนคติที่
ดีต่อเพ่ือนร่วมงานมีค่าเฉลี่ยมากกว่าทุกด้าน ผลวิจัยปรากฏในลักษณะดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่า 
โรงเรียนนายร้อยต ารวจให้ความส าคัญกับการท าให้เจ้าหน้าที่ต ารวจมีทัศนคติที่ดีในการท างาน ทั้งต่อ
ภารกิจ และเพ่ือนร่วมงาน ซึ่งผลวิจัยสอดคล้องกับที่ Peter M. Senge (1990, p. 185) ได้กล่าวว่า การ
ฝึกมองโลกแบบองค์รวม หรือคิดอย่างเป็นระบบได้นั้นจะต้องมีการปรับเปลี่ยนจิตใจ เพ่ือท าให้เกิดความ
สมดุลและด าเนินการอย่างสร้างสรรค์ และผลวิจัยเชิงคุณภาพยังค้นพบประเด็นส าคัญที่กล่าวไว้ว่า 
โรงเรียนนายร้อยต ารวจสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ต ารวจมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบเพ่ือมองอย่างเป็น
องค์รวม โดยมีการเริ่มต้นปรับปรุงทั้งระบบ และท าให้เจ้าหน้าที่ต ารวจเห็นถึงความมุ่งมั่นในการ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีข้ึน  

5.5  ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน ผลวิจัยพบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค าถามเรื่องหน่วยงานของท่านมีการสร้างวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายของหน่วยงานในการท างานร่วมกันมี
ค่าเฉลี่ยมากกว่าทุกด้าน ผลวิจัยปรากฏในลักษณะดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่า โรงเรียนนายร้อยต ารวจให้
ความส าคัญกับการสร้าง และสื่อสารวิสัยทัศน์ให้เจ้าหน้าที่ต ารวจทุกระดับมีการรับรู้ได้อย่างทั่วถึง ซึ่ง
ผลวิจัยสอดคล้องกับที่ Peter M. Senge (1990,) ได้กล่าวว่า การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน เป็นวิธีการท า
ให้สมาชิกแต่ละคนเกิดวิสัยทัศน์ และช่วยให้สมาชิกมีการคิด และมองไปข้างหน้าในอนาคต และผลวิจัย
เชิงคุณภาพยังค้นพบประเด็นส าคัญที่กล่าวไว้ว่า โรงเรียนนายร้อยต ารวจให้ความส าคัญกับการสร้าง
วิสัยทัศน์ร่วมกันของเจ้าหน้าที่ต ารวจทุกระดับ โดยผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยต ารวจมีการน าเสนอ
แนวคิด และให้เจ้าหน้าที่ต ารวจทุกระดับได้น าเสนอแนวคิด และมุมมองในอนาคตของหน่วยงาน เพ่ือ
น าไปสู่การยอมรับ การปรับทัศนคติ และวิธีการด าเนินงานในอนาคต สอดคล้องกับที่ Peter M. Senge 
(1990) ได้ให้ความเห็นว่า องค์การแห่งการเรียนรู้จะมีการพัฒนาวิสัยทัศน์ส่วนบุคคลให้เป็นวิสัยทัศน์
ร่วมกันขององค์การ  

5.6 ด้านการพัฒนาองค์การของโรงเรียนนายร้อยต ารวจ  ผลวิจัยพบว่า ในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมีค าถามเรื่องโรงเรียนนายร้อยต ารวจปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจน
วิธีการเรียนการสอนเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับจากสถาบันอุดมศึกษาภายนอกมีค่าเฉลี่ยมากกว่าทุกด้าน 
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ผลวิจัยปรากฏในลักษณะดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่า โรงเรียนนายร้อยต ารวจมีความมุ่งมั่นในการ
พัฒนาตนเองเพ่ือสร้างมาตรฐานองค์กรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลวิจัยสอดคล้องกับที่ Victoria J. 
Marsick & Martha A. Gephart (1996, p. 36) ได้กล่าวว่า องค์การแห่งการเรียนรู้เป็นองค์การที่
ยกระดับและปรับเปลี่ยนด้วยเป้าหมายที่สร้างสรรค์ และผลวิจัยเชิงคุณภาพยังค้นพบประเด็นส าคัญ
ที่กล่าวไว้ว่า โรงเรียนนายร้อยต ารวจได้มีการสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพด้านการพัฒนา
องค์การ เพ่ือช่วยให้เกิดการพัฒนาก้าวไปสู่การเป็น “องค์การแห่งการเรียนรู้” โดยมุ่งหวังให้
โรงเรียนนายร้อยต ารวจเป็นสถาบันหลักของประเทศในการผลิตบุคลากรที่มีความเป็นเลิศในวิชาชีพ
ต ารวจ และการบังคับใช้กฎหมาย ยึดมั่นคุณธรรม มีจรรยาบรรณและเป็นสากล โดยเป็นที่ยอมรับ
จากสถาบันอุดมศึกษาภายนอกในอนาคต  

5.7 ด้านการพัฒนาเจ้าหน้าที่ต ารวจ ผลวิจัยพบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
โดยมีค าถามเรื่องโรงเรียนนายร้อยต ารวจสนับสนุนให้มีการพัฒนาเจ้าหน้าที่ต ารวจให้มีความรู้
ความสามารถในการท างานอย่างต่อเนื่องมีค่าเฉลี่ยมากกว่าทุกด้าน ผลวิจัยปรากฏในลักษณะ
ดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารให้ความส าคัญกับการพัฒนาเจ้าหน้าที่ต ารวจ ซึ่งผลวิจัย
สอดคล้องกับที่ Mike Pedler, John Burgoyne & Tom Boydell (1996) ได้กล่าวว่า องค์การ
แห่งการเรียนรู้จะช่วยให้องค์การมีบรรยากาศการเรียนรู้ เพ่ือช่วยสมาชิกเกิดการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง และผลวิจัยเชิงคุณภาพยังค้นพบประเด็นส าคัญที่กล่าวไว้ว่า โรงเรียนนายร้อยต ารวจได้มี
การสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพด้านการพัฒนาเจ้าหน้าที่ต ารวจในทุกมิติ เพ่ือช่วยให้เจ้าหน้าที่
ต ารวจมีทักษะและสมรรถนะในการท างานที่สูงขึ้น และสามารถปรับตัวอย่างเป็นกระบวนการ
ต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Campbell, John P.  (1977) 

5.8 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผลการ
พัฒนาองค์การและบุคลากรของโรงเรียนนายร้อยต ารวจผลวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างมี
ความเห็นต่อประสิทธิผลการพัฒนาองค์การและบุคลากรของโรงเรียนนายร้อยต ารวจไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญ ผลวิจัยปรากฏในลักษณะดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่า วัฒนธรรมองค์การของ
โรงเรียนนายร้อยต ารวจได้หล่อหลอมให้เจ้าหน้าที่ต ารวจของโรงเรียนนายร้อยต ารวจมีทัศนคติ 
ความชื่อ และแนวคิดที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Michael J. 
Marquardt , (1996) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การพัฒนาองค์การเพ่ือให้ก้าวไปสู่การเป็น “องค์การแห่งการ
เรียนรู้” เป็นการสร้างช่องทางให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันภายในระหว่างบุคลากรควบคู่
ไปกับการรับความรู้จากภายนอก และน าไปสู่การพัฒนาระบบ เป็นแนวคิดที่ช่วยด้านการปรับตัว
เพ่ือเรียนรู้ เป็นกระบวนการอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตเพ่ือการด ารงอยู่และการเจริญเติบโตของ
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องค์การอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับที่ Mike Pedler, John Burgoyne & Tom 
Boydell (1997) ได้กล่าวว่า องค์การท่ีอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้แก่สมาชิกทุกคน สร้าง
บรรยากาศในการเรียนรู้ที่ดีและกระตุ้นทุกคน ให้เรียนรู้ 

5.9 การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับประสิทธิผลการ
พัฒนาองค์การและบุคลากรของโรงเรียนนายร้อยต ารวจ ผลวิจัยพบว่า ความเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้กับประสิทธิผลการพัฒนาองค์การและบุคลากรของโรงเรียนนายร้อยต ารวจมีความสัมพันธ์ใน
ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญ โดยอยู่ ในระดับปานกลาง โดยมีด้านการมีแบบแผนความคิด  
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลการพัฒนาองค์การและบุคลากรของโรงเรียนนายร้อยต ารวจ
มากที่สุด ผลวิจัยปรากฏในลักษณะดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่าองค์การแห่งการเรียนรู้ สามารถส่งผล
ให้เกิดประสิทธิผลการพัฒนาองค์การและบุคลากรในทางบวกได้ในระดับปานกลาง โดยหากองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนนายร้อยต ารวจยิ่งมีค่าเพ่ิมสูงขึ้นก็ยิ่งจะท าให้ประสิทธิผลการพัฒนา
องค์การและบุคลากรสูงตามไปด้วย ซึ่งในลักษณะดังกล่าวท าให้สรุปได้ว่า หากเจ้ าหน้าที่ต ารวจ
ได้รับการพัฒนาให้มีแบบแผนทางความคิดสูงมากเท่าใดก็ย่อมจะช่วยพัฒนาประสิทธิผลของ
โรงเรียนนายร้อยต ารวจเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับที่ Reynold Angus. (2004, p. 135) ได้ให้
ความเห็นว่า องค์การแห่งการเรียนรู้เป็นองค์การที่มีบรรยากาศที่กระตุ้นการเรียนรู้ ของพนักงาน 
และกลุ่มให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และสอนให้พนักงานมีกระบวนการคิด วิพากษ์วิจารณ์ เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้น และสอดคล้องกับที่ Martha A. Gephart, Victoria J. Marsick & Mark 
E. Van Buren (1997, p. p. 55-60) ได้กล่าวไว้ว่า องค์การแห่งการเรียนรู้จะสนับสนุนให้สมาชิกได้
คิดอย่างเป็นระบบและช่วยวิพากษ์ให้เกิดความคิดใหม่ๆ 
 
6. ข้อเสนอแนะ 

6.1 ด้านการเป็นบุคคลรอบรู้ โดยโรงเรียนนายร้อยต ารวจต้องก าหนดแผนพัฒนาบุคลากร
ของอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือช่วยให้เจ้าหน้าที่ต ารวจมีคุณลักษณะเป็นบุคคลรอบรู้ที่มีความ
กระตือรือร้นสนใจและใฝ่ที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ รวมถึงมีกิจกรรมยกย่องกลุ่มเจ้าหน้าที่ต ารวจ
ที่มีการพัฒนาตนเองเพ่ือแบ่งปันความรู้สู่เพ่ือนร่วมงาน 

6.2 ด้านการมีแบบแผนความคิด โดยโรงเรียนนายร้อยต ารวจต้องสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่
ต ารวจมีวัฒนธรรมการน าเสนอความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ในการท างาน โดยมีกิจกรรมให้รางวัล 
และค าชมเชย กับผู้ที่มีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาที่พบ และช่วยให้เกิด
ประสิทธิภาพในการท างานที่สูงขึ้น  
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6.3 ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน มี 3 ประเด็นที่ส าคัญ คือ (1) โรงเรียนนายร้อยต ารวจ
ต้องมีการสื่อสารวิสัยทัศน์ที่ท าให้เจ้าหน้าที่ต ารวจเห็นถึงเป้าหมายร่วมกัน (2) ใช้ภาวะผู้น าสร้างการ
เปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น โดยมีกิจกรรมที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่ต ารวจมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ และ (3) โรงเรียนนายร้อยต ารวจต้องสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ต ารวจมี
ส่วนร่วมในการน าเสนอความคิดเห็นในการวางแผนการด าเนินงาน และร่วมกันตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานนั้น 

6.4 ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม โดยโรงเรียนนายร้อยต ารวจต้องสนับสนุนให้มีกิจกรรม
การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และสนับสนุนให้มีค่านิยมการยกย่องคนเก่ง และคนดีที่มีความคิด
สร้างสรรค์ในการท างาน 

6.5 ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ โดยโรงเรียนนายร้อยต ารวจต้องสนับสนุนให้มีกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาเจ้าหน้าที่ต ารวจให้ทักษะในการคิดวิเคราะห์ในประเด็นการท างานอย่างเป็นระบบ และ
เชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆ เพ่ือวางแผนในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

6.6 ด้านประสิทธิผลการพัฒนาองค์การและบุคลากรของโรงเรียนนายร้อยต ารวจมี 2 
ประเด็นย่อย คือ (1) สนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานให้สอดคล้องกับภารกิจและ
วิสัยทัศน์อย่างต่อเนื่อง และ (2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่สนับสนุนการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ 
เช่น E-book, E-Publication เพ่ือช่วยสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ต ารวจได้เรียนรู้และปรับตัว  
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กระบวนการจัดการเพ่ือคุ้มครองสิทธิและป้องกันการกระท าความรุนแรงต่อเด็กและ
สตรีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

MANAGEMENT PROCESS FOR THE PROTECTION OF THE RIGHTS AND 
PREVENTION OF VIOLENCE AGAINST CHILDREN AND WOMEN IN BANGKOK 

AND VICINITY 
 

บฏสกรรัตน์  หงสกุล  ตระกูล  จิตวัฒนากร  พิศมัย  จารุจิตติพันธ์ 
Bossakornrata  Hongsakul, Trakul  Chitwattanakorn, Pisamai  Jarujittipan 

 
บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาเกี่ยวกับการกระท าความ
รุนแรงต่อเด็กและสตรีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2) ศึกษากระบวนการจัดการเพ่ือ
คุ้มครองสิทธิและปูองกันการกระท าความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ซึ่งเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมี
โครงสร้าง กลุ่มตัวอย่างเลือกอย่างเฉพาะเจาะจง คือ ผู้บริหารองค์กรเอกชน จ านวน 10 คนและ
ผู้บริหารองค์กรส่วนราชการ จ านวน 8 คน ผู้ท างานเกี่ยวข้องกับการกระท าความรุนแรงต่อเด็กและ
สตรี และผู้เกี่ยวข้องกับคดีการกระท าความรุนแรงต่อเด็กและสตรี จ านวน 17 คน รวมทั้งสิ้น 
จ านวน 35 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และน าเสนอในเชิง
พรรณนา (Descriptive) 
 ผลการศึกษาวิจัยพบว่า  
 1) สภาพและปัญหาเกี่ยวกับการกระท าความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เกิดจาก 1) สภาพ
ทางเศรษฐกิจ จากการมีรายได้ต่ า ว่างงาน ไม่ได้ประกอบอาชีพ 2) สภาพแวดล้อมทางสังคม ใกล้
แหล่งอบายมุข ยาเสพติด และสถานบริการทางเพศ 3) ความเชื่อ วัฒนธรรม ค่านิยม ของสังคม ที่
ให้อ านาจและสิทธิเสรีภาพผู้ชายมากกว่าผู้หญิง 4) เด็กและสตรีผู้เสียหายไม่ต้องการด าเนินคดีตาม
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กฎหมาย ไม่ต้องการเปิดเผยเรื่องราวให้สื่อมวลชน เพราะกลัวการดูถูกเหยียดหยามจากสังคม  
5) เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมขาดความรู้ความเข้าใจสภาพและปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก
และสตรี  
 ส่วนผลการวิเคราะห์กระบวนการจัดการเพ่ือคุ้มครองสิทธิและปูองกันการกระท าความ
รุนแรงต่อเด็กและสตรีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบด้วย 1)ด้านการคุ้มครองสิทธิ
ต่อเด็กและสตรี 2)ด้านการปูองกันการกระท าความรุนแรงต่อเด็กและสตรี 3)ด้านกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิเด็กและสตรี 4)ด้านการพัฒนากลไก การประสานงานและบูรณาการ
ขององค์กรเอกชนและองค์กรส่วนราชการ 5)ด้านการศึกษาและการวิจัย 
 

ค าส าคัญ : กระบวนการจัดการ , เพื่อคุ้มครองสิทธิ , ปูองกันการกระท าความรุนแรง , เด็กและสตรี 
 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were: 1) to study the condition and problem 
relating to the violence against children and women in Bangkok and vicinity, 2) to 
study the management process to protect rights and prevent violence against 
children and women in Bangkok and vicinity by using qualitative research. The 
research instrument was a structured interview, collecting data from the selected 
10 administrators of private organizations, selected 8 administrators of government 
organizations, and 17 participants relate to the violence against children and 
women and the participants with the cases of violence against children and women 
amount 17 persons, with  total sample size was 35 persons. The data analysis used 
content analysis by descriptive presentation. 
 The results of the study found that ; 
 The condition and the problem relating to the violence against children 
and women are occurred from; 1) economic conditions of unemployed people with  
low income; 2) social environment near the drug traffickers, drugs and sexual 
services; 3) belief, culture, values of society that give power and liberty to men 
rather than women; 4) damaged children and women do not want to prosecute the 
law and do not want to tell the issues to the media for fear of derision from the 
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society; 5) most of officers in the justice procedure lack of knowledge and 
understanding about violence against children and women in families.  
 The result of management process analysis to protect rights and prevent 
violence against children and women in Bangkok and vicinity consists of:  1) 
protection of rights of children and women; 2) prevention of violence against 
children and women; 3) related law for protecting the rights of children and 
women; 4) development of coordination and integration mechanisms; and  
5) education and research. 
Keywords: Management Process , Protection of The Rights , Prevention of   
  Violence, Children and Women. 
 
 
1.บทน า 
 ปัจจุบันสถาบันครอบครัวได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก เนื่องมาจากการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยี ท าให้ระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และประเพณี
ต่างๆได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก  ส่งผลต่อโครงสร้างของครอบครัวเปล่ียนแปลงไปจาก
ครอบครัวใหญ่ที่อบอุ่นมีพ่อแม่ ปูุ ย่า ตายาย อยู่ครบถ้วน  ก็กลายเป็นครอบครัวเล็กที่พ่อแม่ต้อง
จากบ้านไปท างานในจังหวัดไกลๆ ท าให้เด็กและสตรีที่ชราภาพ ต้องอยู่ตามล าพัง ปัจจุบันสถิติการ
กระท าความรุนแรงต่อเด็กและสตรีมีแนวโน้มสูงขึ้น เด็กที่ถูกกระท าความรุนแรงมีอายุน้อยลง และ
สตรีที่ถูกกระท าความรุนแรงมีอายุมากขึ้น ฉะนั้นการกระท าความรุนแรงต่อเด็กและสตรี จึงเป็น
ปัญหาส าคัญยิ่งของสังคมในทุกประเทศทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย จนเกิดเป็นกระแสสากลที่ต่าง
ตื่นตัวตระหนัก และให้ความส าคัญในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง จากข้อมูลในเอกสาร
เรื่อง “ 2011-2012 Progress of the World’s Women: In Pursuit of Justice” ของ UN 
Women พบว่า ประเทศไทย เป็นล าดับที่ 7 ใน 71 ประเทศที่มีการกระท าความรุนแรงทางเพศต่อ
คู่ครองของตนเอง และเป็น ล าดับที่ 36 ใน 75 ประเทศที่มีการกระท าความรุนแรงทางกายต่อคู่
สมรสของตนเอง และเป็น ล าดับที่ 2 ใน 49 ประเทศ ที่มีความเชื่อว่า สามีตีภริยาเป็นเรื่องที่ยอมรับ
ได้ (Department of Women's Affairs and Family Institutions Ministry of Social 
Development and Human Security 2015)  
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 ในสังคมไทยปัจจุบันการกระท าความรุนแรงต่อเด็กและสตรีเป็นปัญหาที่ส าคัญที่เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มสูงขึ้น ทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามที่ปรากฏในหน้า
หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ และสื่อออนไลน์  จากรายงานของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับสถิติ
เด็กและสตรีที่ถูกกระท าความรุนแรงและได้มารับบริการที่ศูนย์พ่ึงได้ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ มีจ านวน 839 แห่ง แบ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์ทั่วไป จ านวน 116 
แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 723 แห่ง ผลการด าเนินงานตั้งแต่ปี 2547-2558 พบว่ามีเด็กและสตรีที่ถูก
กระท ารุนแรงมารับบริการ จ านวนทั้งส้ิน 206,244 ราย เป็นเด็ก 108,933 ราย และสตรี 97,311 
ราย ส าหรับเด็กมีสาเหตุมาจากการปล่อยปละละเลยของครอบครัว ขาดการดูแลอย่างเหมาะสมจน
เป็นเหตุให้เด็กถูกกระท าความรุนแรงทางเพศมากที่สุด ส่วนในสตรีมีสาเหตุมาจากการหึงหวง
ทะเลาะวิวาท ท าร้ายร่างกายกัน และจากข้อมูลล่าสุดในปี 2559 มีผู้มารับบริการที่ศูนย์พ่ึงได้ 
จ านวน 22,850 ราย 63 ราย/วัน หรือ 3 คน/ชม. ปัจจัยส่วนใหญ่มาจากปัญหาภายในครอบครัว 
ได้แก่ การนอกใจ ทะเลาะหึงหวงของคู่สมรส การใช้สารกระตุ้น เช่น การดื่มสุรา การใช้สารเสพติด
และสื่อลามก และสภาพแวดล้อม ได้แก่ ความใกล้ชิด โอกาสเอ้ืออ านวย (Office of Public 
Health Administration,2016)  
  ปัญหาการกระท าความรุนแรงต่อเด็กและสตรีที่องค์กรส่วนราชการและองค์กรเอกชน
ได้รับเรื่องราวร้องทุกข์ ได้แก่ การข่มขืน-อนาจารล่อลวง ค้าประเวณี ตั้งครรภ์ไม่พร้อม ทารุณกรรม 
กักขัง  ท าร้ายร่างกาย คนหาย เร่ร่อนจรจัด พลัดหลง ใช้แรงงานไม่เป็นธรรม เด็กถูกทอดทิ้งถูก
ปล่อยปละละเลย ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ขอความเป็นธรรมจากการถูกกลั่นแกล้งต่างๆและปัญหาอ่ืนๆ 
แม้กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ได้จัดงานรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนมีส่วนร่วมช่วยกันดูแลสังคมเพ่ือให้ยุติการกระท าความรุนแรงต่อเด็กและสตรีมาอย่าง
ต่อเนื่องหลายปีแล้วก็ตาม แต่เด็กและสตรีผู้ประสบปัญหาถูกกระท าความรุนแรงก็ยังคงปรากฏอยู่ 
(Department of Business and Family Institutions Ministry of Social Development and 
Human Security,2013:12-13) 
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ตาราง1 ข้อมูลประเภทปัญหาของการรับเรื่องราวร้องทุกข์และขอความช่วยเหลือปัญหาต่างๆปี 
พ.ศ. 2551-2559 
 
หน่วย : ราย 

ล าดับ ประเภทของปัญหา 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 รวม % 
1 ข่มขืน/อนาจาร 338 522 635 456 431 389 524 658 697 4,650 6.08 
2 ล่อลวง/ค้าประเวณี 155 94 153 127 30 111 153 200 178 1,201 1.57 
3 ทารุณกรรม/กักขัง 275 475 518 478 451 509 700 727 967 5,100 6.67 
4 คนหาย 203 244 249 238 316 268 289 242 232 2,281 2.98 
5 เร่ร่อนจรจัด/พลัดหลง 7 20 18 37 53 37 67 65 94 398 0.52 
6 แรงงานไม่เป็นธรรม 21 75 42 31 36 26 19 33 69 352 0.46 
7 ปัญหาครอบครัว 110 249 199 226 366 298 408 752 1,577 3,959 5.18 
8 ขอความเป็นธรรม 159 222 208 215 261 336 301 308 361 2,391 3.13 
9 แชท/อินเตอร์เน็ต 20 46 51 36 35 30 55 88 181 542 0.71 
10 ขอความอนุเคราะห ์ 90 113 189 340 306 456 760 647 907 3,808 4.98 
11 ปัญหาเกีย่วกบัสุภาพ - - - - - 82 189 84 113 468 0.61 
12 ปัญหาอื่นๆ 2,626 2,490 4,703 5,546 4,922 6,348 13,344 7,368 3,970 51,317 67.11 

 รวมทั้งสิ้น 4,004 4,550 6,965 7,730 7,227 8,890 16,809 11,172 9,346 76,467 100 

 
ที่มา : มูลนิธิปวีณา  หงสกุล  เพ่ือเด็กและสตรี  องค์กรสาธารณะประโยชน์  
หมายเหตุ : ปัญหาอื่นๆ เช่น ให้ค าแนะน าด้านกฎหมายเบื้องต้น สาธารณภัยต่างๆ ต่างด้าว ยาเสพ
ติด ที่อาศัยหาสถานศึกษา ผู้ปุวยโรคเอดส์ ค าแนะน าด้านอาชีพ ฯลฯ 
 จากข้อมูลที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า ปัญหาการกระท าความรุนแรงที่เกิดกับเด็กและสตรี ที่
เป็นการข่มขืน /อนาจาร คิดเป็นตัวเลขถัวเฉลี่ยร้อยละ 6.08 การทารุณกรรม/กักขัง คิดเป็นถัวเฉลี่ย
ร้อยละ 6.67 ซึ่งมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นทุกปี เป็นปัญหาส าคัญของสังคมที่ต้องด าเนินการจัดการ เพ่ือ
คุ้มครองสิทธิและปูองกันการกระท าความรุนแรงต่อเด็กและสตรี จากองค์กรเอกชนและองค์กรส่วน
ราชการด้วยการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว ของกระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพ่ือใช้เป็นกระบวนการจัดการเพ่ือคุ้มครองสิทธิและปูองกันการ
กระท าความรุนแรง ด้วยการจัดระบบสวัสดิการสังคม การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครอบครัว  
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีสนใจที่จะศึกษาเรื่อง 
กระบวนการจัดการเพ่ือคุ้มครองสิทธิและปูองกันการกระท าความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อเป็นแนวทางในการให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหา 
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เพ่ือคุ้มครองสิทธิและปูองกันการกระท าความรุนแรงต่อเด็กและสตรีที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้องค์กร
เอกชนและองค์กรส่วนราชการสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการคุ้มครองสิทธิและปูองกันการกระท า
ความรุนแรงต่อเด็กและสตรีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น รวมถึงใช้ในการก าหนดกล
ยุทธ์  ด้านต่างๆในการปูองกันการกระท าความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และน ามาปรับปรุงการท างาน
ของเจ้าหน้าที่ในองค์กรเอกชนและองค์กรส่วนราชการที่เก่ียวข้องกับคดีความรุนแรงต่อเด็กและสตรี 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  2.1 เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาเกี่ยวกับการกระท าความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
   2.2 เพ่ือศึกษากระบวนการจัดการเพ่ือคุ้มครองสิทธิและปูองกันการกระท าความรุนแรง
ต่อเด็กและสตรีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 
3.วิธีด าเนินการวิจัย 
  การวิจัยมุ่งศึกษาเกี่ยวกับสภาพและปัญหาเกี่ยวกับการกระท าความรุนแรงต่อเด็กและ
สตรีกระบวนการจัดการเพ่ือคุ้มครองสิทธิและปูองกันการกระท าความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เป็น
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้า 
รวบรวมจากเอกสาร ต ารา ผลงานการวิจัย วารสาร บทความ รายงานทางวิชาการและงานวิจัยใน
ประเทศและต่างประเทศ มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดกรอบการด าเนินการวิจัย ซึ่ง
เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง กลุ่มตัวอย่างเลือกอย่างเฉพาะเจาะจง คือ ผู้บริหาร
องค์กรเอกชน จ านวน 10 คนและผู้บริหารองค์กรส่วนราชการ จ านวน 8 คน ผู้ท างานเกี่ยวข้องกับ
การกระท าความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และผู้เกี่ยวข้องกับคดีการกระท าความรุนแรงต่อเด็กและ
สตรี จ านวน 17 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 35 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) ด้วยการจ าแนกและจัดระบบข้อมูล หาความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันของข้อมูล รวมทั้ง
ความหมายที่ปรากฏอยู่ในความเกี่ยวข้องนั้นออกมาเป็นผลการวิจัย และน าเสนอในเชิงพรรณนา 
(Descriptive) 
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4. สรุปผลการวิจัย    
 4.1  สภาพและปัญหาเกี่ยวกับการกระท าความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เกิดจาก 1) สภาพทางเศรษฐกิจ จากการมีรายได้ต่ า ว่างงาน ไม่ได้
ประกอบอาชีพ ท าให้เกิดความเครียดทั้งในครอบครัวและสังคม มีผลท าให้เกิดการใช้ความรุนแรงต่อ
ครอบครัว 2) สภาพแวดล้อมทางสังคม ใกล้แหล่งอบายมุข ยาเสพติดและแหล่งบริการทางเพศ มีสื่อ
ลามกอนาจารและความรุนแรงต่างๆทั่วไปที่เผยแพร่กันมากมาย รวดเร็ว ในสังคมออนไลน์ จึงเกิด
การเลียนแบบ และควบคุมอารมณ์ไม่ได้ ก่อให้เกิดการท าร้ายทารุณร่างกายและ     ทางเพศต่อเด็ก
และสตรีที่อยู่ในครอบครัวมากขึ้น 3) ความเชื่อ วัฒนธรรม ค่านิยม ทางสังคม ให้อ านาจและสิทธิ
เสรีภาพผู้ชายมากกว่าผู้หญิง รวมถึงให้ผู้ชายเป็นใหญ่ในสังคม จึงท าการบังคับขู่เข็ญหรือท าร้าย
ร่างกายต่อเด็กและสตรี ค่านิยมของความแตกต่างระหว่างบทบาทชายและหญิง การทะเลาะวิวาท 
ตบตีระหว่างสามี ภรรยา และลูก ถือเป็นเรื่องของครอบครัว คนอื่นไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยว 4) เด็กและ
สตรีผู้เสียหายไม่ต้องการด าเนินคดีตามกฎหมาย ไม่ต้องการเปิดเผยเรื่องราวให้สื่อมวลชน เพราะ
กลัวการดูถูกเหยียดหยามจากสังคม บางกรณีที่ผู้กระท าความผิดไม่ได้ถูกด าเนินคดี ท าให้เกิดความ
ย่ามใจ มีการกระท าผิดซ้ าและทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น 5) เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมขาดความ
เข้าใจสภาพและปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี มุ่งเน้นการแสวงหาพยานหลักฐานทางคดี
มากกว่าสภาพจิตใจของผู้ถูกกระท าความรุนแรงที่เป็นเด็กและสตรีนอกจากนี้ข้อบังคับทางสังคม ไม่
เอ้ืออ านวยในการลงโทษผู้กระท าความผิด เห็นว่าปัญหาการกระท าความรุนแรงต่อเด็กและสตรีเป็น
เรื่องส่วนบุคคล 
      4.2 กระบวนการจัดการเพ่ือคุ้มครองสิทธิและปูองกันการกระท าความรุนแรงต่อเด็กและ
สตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอเลือกอย่างเฉพาะเจาะจง ด้วย 1) ด้านการคุ้มครองสิทธิต่อเด็ก
และสตรี ให้ศาลมีค าสั่งก าหนดมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและสตรีผู้เสียหายให้สามารถใช้ชีวิต
อย่างปกติสุขได้  ห้ามมิให้ผู้กระท าความผิดเข้าใกล้บริเวณบ้าน เคหะสถาน สถานที่ท างาน และมิให้
กระท าการใดๆ เป็นการรบกวน ท าร้าย ข่มขู่ ติดตามเด็กและสตรีผู้เสียหาย 2) ด้านการปูองกันการ
กระท าความรุนแรงต่อเด็กและสตรี  ด้วยการการณรงค์ยุติการกระท าความรุนแรงต่อเด็กและสตรี 
โดยองค์กรเอกชนและองค์กรส่วนราชการ จัดงานรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจเรื่อง สิทธิเด็ก สิทธิสตรี และมีส่วนร่วมกันช่วยเหลือสังคมเพ่ือความปลอดภัยของ
เด็กและสตรี และช่วยปรับเปลี่ยนค่านิยม เจตคติ และพฤติกรรมที่สร้างปัญหาความรุนแรง  
3) ด้านกฎหมายที่เก่ียวข้อง ก าหนดมาตรการและบทลงโทษต่อเจ้าหน้าที่ของภาครัฐและเอกชนที่ไม่
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นกลาง ควรมีกระบวนการสอบสวนและด าเนินคดีอย่างยุติธรรม รักษาความลับ
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ของคดี  พร้อมทั้งคุ้มครองดูแลเด็กและสตรีผู้เสียหาย โดยให้ที่พักพิงในสถานที่เหมาะสม และให้
ได้รับการฟ้ืนฟูทางด้านจิตใจ มีการรายงานและติดตามผล โดยมีกฎหมายรองรับ 4) ด้านการพัฒนา
กลไกการประสานงานและบูรณาการ สร้างมาตรฐานการท างานอย่างเป็นระบบและชัดเจน ส่งเสริม
สนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายองค์กรประชาชนที่เข้มแข็งระดับต่างๆ เช่นระดับหมู่บ้าน และระดับ
ชุมชน เพื่อท าการส ารวจ เฝูาระวัง ปูองกัน แก้ไข และให้ความช่วยเหลือแก่เด็กและสตรีที่ถูกกระท า
ความรุนแรง ในหมู่บ้านและชุมชนได้ทันเหตุการณ์     5) ด้านการศึกษาและวิจัย จัดให้มีการ 
บูรณาการหลักสูตรการเรียนการสอน เกี่ยวกับ สิทธิเด็ก สิทธิสตรี สิทธิมนุษยชน  บทบาทของชาย
หญิง ครอบครัวศึกษา การครองเรือน และทักษะชีวิต ตั้ งแต่ระดับประถมศึกษา จนถึง
ระดับอุดมศึกษา เผยแพร่และน าเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัยอย่างเป็นระบบ แก่นักเรียน 
นักศึกษา ผู้สนใจ และประชาชนทั่วไป เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาทางการศึกษาควร
เผยแพร่และน าเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัยอย่างเป็นระบบ แก่นักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจ 
และประชาชนทั่วไป เพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่และกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิเด็ก
และสิทธิสตรี อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป 
 
5. อภิปรายผลการวิจัย 
 5.1 สภาพและปัญหาเกี่ยวกับการกระท าความรุนแรงต่อเด็กและสตรี 
   1) สภาพทางเศรษฐกิจ จากการมีรายได้ต่ า รายรับไม่เพียงพอรายจ่าย ไม่ได้ประกอบ
อาชีพ เลิกจ้างงานท าให้เกิดความเครียดในครอบครัว  ส่งผลให้เกิดความรุนแรงและมีอัตราการฆ่า
ตัวตายเพ่ิมสูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ Thunya   Phromruk  (2007)  พบว่า การกระท า
ความรุนแรงในครอบครัวเกิดกับครอบครัวที่มีฐานะค่อนข้างยากจน 
   2) สภาพแวดล้อมทางสังคม ที่มีแหล่งอบายมุข เสพและจ าหน่ายสารเสพติด แหล่ง
บริการทางเพศ สื่อลามกอนาจาร และสื่อความรุนแรงต่างๆ สอดคล้องกับการศึกษาของ องค์การ
อนามัยโลก World Health Organization : WHO.2004) พบว่า การอาศัยอยู่ในชุมชนที่มีการใช้
ยาเสพติด การดื่มสุรา การเล่นการพนัน หรือการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา ท าให้เด็กต้องอยู่
ในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการถูกกระท าความรุนแรงจากครอบครัว 
   3) ความเชื่อ วัฒนธรรม และค่านิยมทางสังคม มีการให้อ านาจและสิทธิเสรีภาพชาย
เหนือหญิง หรือให้ผู้ชายมีอ านาจเป็นผู้น าและเป็นใหญ่ในสังคม ท าให้สามารถท าร้าย ทุบตี บังคับขู่
เข็ญกับเด็กและสตรี สอดคล้องกับการศึกษาของ Siriphon Chirawat Kun (2010)  พบว่าการ
ละเมิดสิทธิสตรีในประเทศไทย เกิดจากมุมมองเชิงเพศภาวะ 3  ประการ 1) เชิงอ านาจ ให้ผู้ชายเป็น
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ผู้น ามีอ านาจต่อรอง มีสิทธิมากกว่าผู้หญิง 2) พลังจารีต ให้ความส าคัญกับผู้ชายมากกว่าผู้หญิง  
3) สภาวะยินยอม จ ายอม จ าทนของผู้หญิง 
   4) เด็กและสตรีผู้เสียหาย ไม่ต้องการด าเนินคดีทางกฎหมาย ไม่ต้องการตกเป็นข่าวใน
สื่อมวลชนต่างๆ ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพราะอับอาย  ปูองกันการดูถูกเหยียดหยามจากผู้อ่ืน
และสังคม สอดคล้องกับงานวิจัยของ    ซาเมน (Samen.1997) ผู้หญิงยังคงอยู่กับสามีที่ท าร้าย
ตนเอง เพ่ือประโยชน์ของลูก เพราะการที่เด็กไม่มีพ่อเป็นเรื่องที่น่าอับอายและมักถูกคนในชุมชนดู
ถูกเหยียดหยาม และไม่มีที่พักพิงที่ปลอดภัยหากต้องออกจากบ้าน 
   5)  เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม ขาดความเข้าใจสภาพและปัญหาการกระท า
ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี มุ่งเน้นแต่หาพยานหลักฐานทางคดี มากกว่าสภาพจิตใจของผู้ได้รับ
ความเสียหายที่เป็นเด็กและสตรี สอดคล้องกับงานวิจัยของ Watcharin  Patjakewinyoosakul  
and party (2003); Bunserm  Hutaphaet (2011)  พบว่า ยังไม่มีกฎหมายที่ให้อ านาจเจ้าหน้าที่
ทั้งภาครัฐและองค์กรเอกชนเข้าแทรกแซงและช่วยเหลือ กฎหมายยังไม่เอ้ือต่อการแก้ไขปัญหา ท า
ให้ผู้กระท าความรุนแรง เกิดความย่ามใจ มีการกระท าซ้ าและทวีความรุนแรงมากข้ึน 
  5.2 กระบวนการจัดการเพ่ือคุ้มครองสิทธิและปูองกันการกระท าความรุนแรงต่อเด็กและ
สตรี ประกอบด้วย 
  1) ด้านการคุ้มครองสิทธิต่อเด็กและสตรี  ให้ศาลมีค าสั่งก าหนดมาตรการคุ้มครอง 
สวัสดิภาพเด็กและสตรีผู้เสียหายให้สามารถใช้ชีวิตอย่างปกติสุขได้ โดยห้ามมิให้ผู้กระท าความผิด
เข้าใกล้บริเวณบ้าน เคหะสถาน สถานที่ท างาน  และกระท าการใดๆเป็นการรบกวน ท าร้าย ข่มขู่ 
ติดตามเด็กและสตรีผู้เสียหาย สอดคล้องกับงานวิจัยของ แอน เฟลก-เฮนเดอร์สัน (Ann Fleck-
Henderson,2000) พบว่า การใช้ระบบการคุ้มครองเด็กจากความรุนแรงในครอบครัว ด้วยการให้
ค าปรึกษา ความช่วยเหลือ การสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือเปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหา
ต่างๆ เพื่อให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพ  
       2) ด้านการปูองกันการกระท าความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ด้วยการการรณรงค์ให้องค์กร
ส่วนราชการ เข้าใจและตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของเด็กและสตรี 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิเด็ก สิทธิสตรี สิทธิมนุษยชน  
เพ่ือปรับเปลี่ยนค่านิยม เจตคติ และพฤติกรรมที่สร้างปัญหาความรุนแรง สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Wutthichai  Piadaeng (2010) พบว่า การสอบสวนคดีเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว จะต้อง
ใช้วิธีการไกล่เกลี่ยให้คู่กรณีปรับความเข้าใจซึ่งกันและกัน ขั้นตอนวิธีการสอบสวนปากค าผู้เสียหาย
ไม่มีความชัดเจน การสอบปากค าผู้เสียหาย จะต้องประกอบด้วยหน่วยงานภายนอกหลายหน่วยงาน 
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ใช้เวลานาน เจ้าหน้าที่สอบสวนไม่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีเจตคติ ในด้านลบเกี่ยวกับการปฏิบัติ
หน้าที่ 
        3) ด้านกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ก าหนดมาตรการและบทลงโทษทางกฎหมายต่อเจ้าหน้าที่
ขององค์กรเอกชนและองค์กรส่วนราชการ ผู้พบเห็น และผู้เกี่ยวข้อง  ควรมีกระบวนการสอบสวน
และด าเนินคดีอย่างยุติธรรม รักษาความลับของคู่คดี พร้อมทั้งคุ้มครองดูแลเด็กและสตรีผู้เสียหาย
โดยจัดหาที่พักพิงในสถานที่ปลอดภัย และให้ได้รับการฟ้ืนฟทูางด้านจิตใจ มีการรายงานและติดตาม
ผลโดยมีกฎหมายรองรับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ แอน เฟลก-เฮนเดอร์สัน (Ann Fleck-
Henderson,2000) พบว่า การใช้ระบบการคุ้มครองเด็กจากความรุนแรงในครอบครัว ด้วยการให้
ค าปรึกษา ความช่วยเหลือ การสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือเปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหา
ต่างๆ เพื่อให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพ 
  4) ด้านการพัฒนากลไกการประสานงานและบูรณาการ สร้างมาตรฐานการท างานอย่าง
เป็นระบบและชัดเจน ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายองค์กรประชาชนที่เข้มแข็งระดับต่างๆ 
เช่นระดับหมู่บ้าน และระดับชุมชน เพ่ือท าการส ารวจ เฝูาระวัง ปูองกัน แก้ไข และให้ความ
ช่วยเหลือแก่เด็กและสตรีที่ถูกกระท าความรุนแรง สอดคล้องกับงานวิจัยของ  สอดคล้องกับข้อมูล
ของ  เอ็นเอสอาร์ซี (NSVRC.2012) พบว่า การตั้งศูนย์กลางเพ่ือยุติความรุนแรงที่กระท าต่อเด็กและ
สตรี แบบออนไลน์  เพ่ือจัดการกับปัญหาความรุนแรง ด้วยการรวมตัวของสตรี พร้อมกับได้รับการ
สนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรส่วนราชการ องค์กรเอกชน ตัวแทนสตรีของสหประชาชาติ และ
ผู้เกี่ยวข้อง รับแจ้งข้อมูลร้องทุกข์และให้ความช่วยเหลือเด็กและสตรีผู้เดือดร้อนจากการถูกกระท า
ความรุนแรงได้อย่างรวดเร็ว 
  5) ด้านการศึกษาและวิจัย จัดให้มีการบูรณาการหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับ  
สิทธิเด็ก สิทธิสตรี สิทธิมนุษยชน บทบาทของชายหญิง ครอบครัวศึกษา การครองเรือน และทักษะ
ชีวิต ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา เผยแพร่และน าเสนอผลงานทางวิชาการและ
งานวิจัยอย่างเป็นระบบ แก่นักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจ และประชาชนทั่วไป เพ่ือพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจในสิทธิหน้าที่และกฎหมายอันจะเป็นประโยชน์ในการด ารงชีวิตต่อไป สอดคล้องกับรายงาน
Research results of UNICEF Thailand,(2016) พบว่า กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้มี   
การเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษา โดยบรรจุไว้ทั้งในระบบการศึกษา  ขั้นพ้ืนฐานในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาตั้งแต่ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา และบรรจุเป็นวิชาเพศ
วิถีศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพ่ือเป็นยุทธวิธีปูองกันการระบาดของเอดส์และการตั้งครรภ์ใน
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วัยเรียน เพ่ือให้นักเรียนทราบถึงความเท่าเทียมทางเพศและสิทธิทางเพศหญิง-ชาย เพ่ือปูองกันการ
กระท าความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในชุมชนต่อไป 
 
6. ข้อเสนอแนะ  
        ผู้วิจัย สรุปข้อเสนอแนะกระบวนการจัดการเพ่ือคุ้มครองสิทธิและปูองกันการกระท า
ความรุนแรงต่อเด็กและ สตรีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยผู้วิจัยสามารถสรุป
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ข้อเสนอแนะต่อการน าผลการวิจัยไปใช้ และข้อเสนอแนะต่อการท าวิจัย
ครั้งต่อไป ดังต่อไปนี้ 
    6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
     1) องค์กรส่วนราชการควรมีนโยบายเกี่ยวกับการปูองกันการกระท าความรุนแรงต่อเด็ก
และสตรี ด้วยการส่งเสริม พัฒนาและศักยภาพของบิดามารดา ผู้ปกครอง และผู้ดูแลเด็กให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ ทักษะในการด าเนินชีวิตของครอบครัวอย่างมีความสุขใช้สันติวิธีในการแก้ปัญหา
ครอบครัวแทนการกระท าความรุนแรง 
  2) องค์กรส่วนราชการควรมีนโยบายเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริม สร้างสรรค์ความ
ผูกพันและความสัมพันธ์ของครอบครัวในแต่ละท้องถิ่นอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความ
รัก ความเข้าใจ ความผูกพัน ควรมีการยกย่องครอบครัวที่มีความรักความอบอุ่นเป็นครอบครัว
ตัวอย่างที่ดีของสังคมต่อไป 
    3) องค์กรเอกชนและองค์กรส่วนราชการที่เกี่ยวข้องการคุ้มครองสิทธิและการปูองกันการ
กระท าความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ควรร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติการกระท าความรุนแรงต่อเด็ก
และสตรีทุกรูปแบบ ปัจจุบันกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดกิจกรรมนี้เพียงปี
ละ1 ครั้งในเดือนพฤศจิกายนเท่านั้น ควรจัดกิจกรรมการรณรงค์ความรุนแรงนี้อย่างต่อเนื่องให้
บ่อยครั้งกว่านี้ เพ่ือเสริมสร้างเจตคติที่ดีและให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมรณรงค์ต่อต้านไม่
ยอมรับการกระท าความรุนแรงต่อเด็กและสตรีอีกต่อไป 
  6.2 ข้อเสนอแนะต่อการน าผลการวิจัยไปใช้    
    1) ควรจัดให้มีกระบวนการจัดการเพ่ือคุ้มครองสิทธิและปูองกันการกระท าความรุนแรง
ต่อเด็กและสตรี  โดยการสร้างความร่วมมือ ระหว่างองค์กรส่วนราชการ องค์กรเอกชนและ
เครือข่ายชุมชน มีการประชุมวางแผนงาน การจัดบุคลากร การอ านวยการ การประสานงาน การ
รายงาน และงบประมาณในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ความคุ้มครองสิทธิและปูองกันการกระท าความ
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รุนแรงต่อเด็กและสตรี มีประสิทธิภาพสามารถช่วยเหลือเด็กและสตรีได้ทันก่อนที่เกิดเหตุการณ์ร้าย
ในทุกท้องถิ่น 
    2) ควรจัดให้มีกระบวนการปูองกันการกระท าความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ในระดับชุมชน 
ด้วยการจัดกลุ่มผู้น าชุมชน ส่งเสริมให้เกิดแกนน าชุมชนเพ่ือท าหน้าที่ในการเฝูาระวัง  ติดตาม 
ควบคุมดูแล ติดต่อประสานงานและแจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดเหตุการณ์กระท าความ
รุนแรงต่อเด็กและสตรีขึ้นในชุมชนนั้น และส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดท าแผนความร่วมมือและความ
ช่วยเหลือของชุมชน เพ่ือคุ้มครองสิทธิและปูองกันปัญหาการกระท าความรุนแรงต่อเด็กและสตรี  มี
การจัดฝึกอบรมให้แก่บิดามารดาและผู้ปกครองในชุมชน เกี่ยวกับเรื่องการปูองกันตนเองจากการถูก
กระท าความรุนแรง และการไม่ใช้ความรุนแรงต่อผู้อ่ืน เพ่ือให้คนในชุมชนตระหนักถึงปัญหาและ
ต่อต้านการกระท าความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และมีบทบาทหน้าที่ร่วมกันในการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการกระท าความรุนแรงที่เกิดข้ึนกับเด็กและสตรีในชุมชน 
    3) ควรพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเริ่มตั้งแตใ่นสถาบันการศึกษาระดับประถมศึกษา 
ถึงมัธยมศึกษาเกี่ยวกับสิทธิการคุ้มครองเด็กและสิทธิสตรี  สิทธิความเสมอภาคระหว่างหญิง-ชาย 
เพ่ือเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคม  ที่ให้ชายมีอ านาจ เพ่ือปูองกันการกระท าความรุนแรงต่อเด็ก
และสตรี   
            6.3 ข้อเสนอแนะต่อการท าวิจัยครั้งต่อไป 
    1) ควรมีการศึกษารูปแบบการจัดการขององค์กรเอกชนและองค์กรส่วนราชการ  
เพ่ือวางแผนและก าหนดวิธีการช่วยเหลือเด็กและสตรี ผู้ถูกกระท าความรุนแรงอย่างเป็นระบบที่
รวดเร็ว สามารถช่วยชีวิตเด็กและสตรีได้ทันทีก่อนเหตุการณ์ร้ายแรงจะเกิดขึ้น   
      2) ควรมีการศึกษาการพัฒนาการจัดการขององค์กรเอกชนและองค์กรส่วนราชการใน
การปูองกันการกระท าความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เพ่ือการวางแผน การปฏิบัติตามขั้นตอน การ
ตรวจสอบ แก้ไขปัญหา และปรับปรุง เพ่ือให้สามารถปูองกันการกระท าความรุนแรงต่อเด็กและสตรี  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ผู้กระท าความรุนแรงได้รับ    การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสม 
เพ่ือให้สถานการณ์การกระท าความรุนแรงเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ลดภัยอันตรายต่อเด็กและสตรี 
    3) ควรมีการศึกษากระบวนการให้ความช่วยเหลือเด็กและสตรี ผู้ถูกกระท าความรุนแรง 
เสริมสร้างทักษะ ความเข้าใจ  ก าลังใจ ฟ้ืนฟูทางด้านจิตใจให้มีความเข้มแข็งอดทนเพ่ือด ารงชีวิต
ต่อไป สร้างสัมพันธภาพภายในครอบครัวให้มีความสงบสุขยอมรับสภาพของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
ถนอมน้ าใจซึ่งกันและกันเพื่อให้รอดพ้นจากวิกฤตน าไปสู่ความสันติสุข  
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ประสิทธิผลของสหกิจศึกษา : กรณีศึกษา อุดมศึกษาไทย 
THE COOPERATIVE EDUCATION EFFECTIVENESS : A CASE STUDY OF 

HIGHER EDUCATION IN THAILAND 
 

วิไลลักษณ์ ขาวสอาด 

Wilailak  Khaosaard 

 
บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาวิธีการวัดประสิทธิผลของสหกิจศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสหกิจศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย  

 วิธีการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การศึกษาวิจัยจากเอกสาร การสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมของผู้วิจัย ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา นักศึกษา จากมหาวิทยาลัย จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
และกลุ่มตัวอย่างจาก ผู้บริหารสถานประกอบการ และพ่ีเลี้ยงนักศึกษาสหกิจศึกษา จากสถาน
ประกอบการทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย)  บริษัท เบทาโกร จ ากัด 
(มหาชน) บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด (ซึ่งทั้ง 3 บริษัทเป็นสถานประกอบการที่
ด าเนินสหกิจศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่ง) จ านวนทั้งสิ้น 40 คน 

ผลการวิจัย พบว่า  
มหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) มหาวิทยาลัยวลัย

ลักษณ์  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี การศึกษาประสิทธิผลของสหกิจศึกษา ของ
มหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่ง พบว่า มหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่ง ประสิทธิผลของสหกิจศึกษาที่เกิดขึ้น ในด้าน
คุณภาพของนักศึกษา สามารถวัดได้จาก ประสบการณ์ในการท างานของนักศึกษา ทักษะต่างๆใน
การท างานของนักศึกษาเมื่อออกฝึกสหกิจศึกษา ในด้านคุณภาพของมหาวิทยาลัย สามารถวัดได้
จากอาจารย์ที่มีคุณภาพ  หลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงและมีคุณภาพ มีการจัดการด าเนินสหกิจ
ศึกษาที่ดี มีการประสานการด าเนินสหกิจศึกษาระหว่างอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา และพ่ีเลี้ยง

                                                                 
 Doctor of Public Administration, School of Public Administration, National Institute of 

Development Administration 
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นักศึกษาสหกิจศึกษา มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยและสถาน
ประกอบการ และด้านคุณภาพของสถานประกอบการ สามารถวัดได้จากมีการกระบวนการคัดเลือก
นักศึกษาที่เข้ามาฝึกสหกิจศึกษาอย่างมีคุณภาพ ขนาดของสถานประกอบการและระยะเวลาใน 
การจัดฝึกสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ  และงบประมาณในการด าเนินสหกิจศึกษาของสถาน
ประกอบการ  

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่ง พบว่า 
ปัจจัยด้านการเงิน ด้านสถาบัน และด้านผู้น า มีผลที่ก่อให้เกิดประสิทธิผลของสหกิจศึกษาของ
มหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่ง 
ค าส าคัญ : ประสิทธิผลของสหกิจศึกษา, สหกิจศึกษา, อุดมศึกษาไทย 

 
 

ABSTRACT 
The objectives of the research were to 1) examine the evaluation of the 

effectiveness of cooperative education undertaken in higher education institutions 
in Thailand, 2) analyze the influential factors affecting the effectiveness of 
cooperative education of higher education institutions in Thailand. It was qualitative 
research. Data were collected through documentary research, in-depth interview, 
and non-participant observation. A sample of 40 persons; consisted of 2 groups. 
The  first consisted of university administrators, cooperative education teachers as 
supervisors, and students. All of them were from three universities including 
Suranaree University of Technology, Walailak Univeristy, and Rajamangala University 
of Technology Thanyaburi. The second group consisted of administrators from 
business organizations, and staff acting as supervisors. All of them were from three 
companies including Western Digital (Thailand) Co. Ltd., Betagro Public Co., Ltd., 
and Microchip Technology (Thailand) Co. Ltd, (as they were partners joining in the 
cooperative education with the 3 universities listed above).   

Findings were as follows:   
The evaluation of the effectiveness of the cooperative education of those 3 

universities was conducted in 3 different domains. The first domain was the 
evaluation of the students’ quality, which could be observed from the students’ 
performance, and skills while they were on professional training at the workforces. 
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The second domain was the evaluation of the university quality, which could be 
measured from the quality of the teachers, the cooperative education curriculum 
whether the quality was maintained, and it remained updated, the management on 
cooperative education operation, knowledge sharing between the university and 
the business organizations, preparation to promote students’ work readiness and 
working skills. The third domain was the evaluation of the quality of business 
organizations, which could be measured from the process of recruiting qualified 
students to study in cooperative education, the sizes of their business, internship 
duration at the workforces, their budget allocation for the cooperative education 
operation.  Regarding the influential factors analysis, the research discovered that 
the factors affecting the effectiveness of cooperative education consisted of 
financial factor, institutional factor, and leadership factor. 
Keywords: Cooperative Education Effectiveness, Cooperative Education, Higher  
  Education in Thailand. 
 
 
1. บทน า 

ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศไทยในภาพรวมพ.ศ. 2558-
2559 พบว่า คุณภาพของการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของไทยอยู่ที่  อันดับ 7 ของอาเซียน (ปีที่แล้วอยู่
อันดับ 6) และคุณภาพของระบบอุดมศึกษา อยู่ที่อันดับ 8 ของอาเซียน แม้ว่าขีดความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์จะค่อนข้างดี คือ อยู่ที่อันดับ 5 ก็ตาม เมื่อวิเคราะห์ว่าประเทศไทยร่ ารวย
เป็นที่ 3 ของอาเซียน โดยคิดจากตัวเลขค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวประชากร (GDP per Capita) 
กลับจะเห็นว่าประเทศที่ยากจนกว่าเราสามารถจัดการศึกษาได้ดีกว่า (Office of the Education 
Council, 2016) จึงท าให้ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤติเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาที่ไม่สามารถพัฒนาคนได้อย่างแท้จริง เกิดปัญหาด้านคุณภาพของบัณฑิต การผลิต
บัณฑิตไม่ตรงกับทิศทางความต้องการของตลาดแรงงาน  

สหกิจศึกษา (Cooperative Education) จึงเป็นทางออกของการแก้ไขปัญหาคุณภาพ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย ซึ่งศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นผู้ที่
บัญญัติศัพท์ “สหกิจศึกษา” โดยน ามาจากค าว่า “Cooperative Education” หมายถึง 
“การศึกษาที่ท าร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือให้เกิดการศึกษาที่ดี” โดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นสถาบันที่น าระบบสหกิจศึกษาเข้ามาใช้เป็นแห่งแรกในประเทศ
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ไทย การจัดสหกิจศึกษาจะให้นักศึกษาไปฏิบัติงานจริงเต็มเวลาในสถานประกอบการได้ท างานตรง
ตามสาขาวิชาชีพและมีประโยชน์ต่อองค์กรผู้ใช้บัณฑิตซึ่งมักก าหนดงานเป็นโครงงานพิเศษที่
สามารถท าส าเร็จได้ภายใน 4 เดือน โดยองค์กรผู้ใช้บัณฑิตจัดหาพ่ีเลี้ยง (Mentor หรือ Job 
Supervisor) ท าหน้าที่ก ากับและดูแลการท างานของนักศึกษาสหกิจศึกษา ท าให้นักศึกษาสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาทักษะที่ เป็นความต้องการขององค์กรผู้ ใช้บัณฑิตได้เป็นอย่างดี ปัจจุบัน
สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ทั่วโลก ได้มีการจัดการศึกษาโดยใช้ระบบสหกิจศึกษาในการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาอย่างแพร่หลาย ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญในการพัฒนาสหกิจศึกษา โดยมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาระบบสหกิจ
ศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเพ่ือให้บัณฑิตมีความสมบูรณ์พร้อมมีคุณภาพและคุณลักษณะที่ตรง
ตามความต้องการขององค์กรผู้ ใช้บัณฑิต โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สมาคมสหกิจศึกษาไทย เครือข่ายเพ่ือพัฒนาอุดมศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษา นักศึกษา องค์กรผู้ใช้บัณฑิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาด้วยสหกิจศึกษา (Wichit Srisa-An and Alongkot Yawai,  2009) 

 จากนโยบายการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษารูปแบบสหกิจศึกษาในด้านต่างๆ
ของภาครัฐ ท าให้สถานประกอบการและสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญของการจัดการศึกษารูปแบบสหกิจศึกษา ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถาบันอุดมศึกษา 
สถานประกอบการ หรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิตและต่อนักศึกษาเอง การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ  
สหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ เป็นการด าเนินงานในหลักสูตรที่มีเป้าหมายหลักในการ
ผลิตบัณฑิตเพ่ือเข้าสู่ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก เช่น วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี 
บริหารธุรกิจ เป็นต้น 

 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจท าการวิจัยเพ่ือศึกษาประสิทธิผลของสหกิจศึกษา กรณีศึกษา
อุดมศึกษาไทย เพราะถึงแม้จะใช้การจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษาเดียวกันกับที่ทาง
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด แต่นโยบาย เป้าหมาย และวิธีการได้
ปรับเปลี่ยนมีลักษณะเฉพาะไป จึงสมควรศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อมหาวิทยาลัยในการ
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา เพ่ือสนองความต้องการของกลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างและน าเสนอปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสหกิจศึกษา อันจะเป็นแนวทางหรือเครื่องมือ
ส าหรับการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และได้ผลดีที่สุดที่เหมาะสมกับสถานการณ์ทางการศึกษาไทยปัจจุบัน  
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 2.1 เ พ่ือศึกษาวิธีการวัดประสิทธิผลของสหกิจศึกษา ในระดับอุดมศึกษาของ 
ประเทศไทย  
 2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสหกิจศึกษาในระดับอุดมศึกษาของ
ประเทศไทย 

 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัย “ประสิทธิผลของสหกิจศึกษา : กรณีศึกษา อุดมศึกษาไทย” เป็นการ
ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth 
Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษา โดยมีขั้นตอนดังนี้  

3.1 การศึกษาข้อมูลเชิงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินสหกิจศึกษาในประเทศไทย การ
ด าเนินสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

3.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
สหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์   และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี     โดยเน้นไปที่การจัดการเรียนการ
สอนสหกิจศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยท้ัง 3 แห่ง จ านวนทั้งสิ้น 40 คน แบ่ง
ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 2.1) กลุ่มผู้บริหารมหาวิทยาลัย จ านวน 3 คน 2.2) กลุ่มอาจารย์นิเทศสหกิจ
ศึกษา จ านวน 13 คน  2.3) กลุ่มนักศึกษา จ านวน 15 คน 2.4) กลุ่มผู้บริหารสถานประกอบการ 
จ านวน 3 คน และพ่ีเลี้ยงนักศึกษาสหกิจศึกษา จ านวน 6 คน จากสถานประกอบการทั้ง 3 แห่ง 
ได้แก่ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย)  บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) บริษัทไมโครชิพ 
เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด (ซึ่งทั้ง 3 บริษัทเป็นสถานประกอบการที่ด าเนินสหกิจศึกษาที่
เกีย่วข้องกับมหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่ง)  

3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่น าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์การวิจัย ผู้วิจัยมี
การจัดการให้ข้อมูลเป็นระเบียบให้พร้อมที่จะแสดง และน าเสนอได้อย่างเป็นระบบ มีการแสดง
ข้อมูลที่เชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกัน เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล หาข้อสรุป การตีความ และ
ตรวจสอบความถูกต้องตรงประเด็นของผลการวิจัย และน าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์ 
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4. ผลการศึกษา 
 4.1 ประสิทธิผลของสหกิจศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย 

ผลจากข้อมูลสรุปได้ว่าประสิทธิผลของสหกิจศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย 
หมายความถึง คุณภาพของนักศึกษา คุณภาพของมหาวิทยาลัย และคุณภาพของสถานประกอบการ 
มีข้อสรุปดังต่อไปนี้  

 1) คุณภาพของนักศึกษา สามารถวัดได้จากประสบการณ์ในการท างานของนักศึกษา
เมื่อออกฝึกสหกิจศึกษา ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่ได้ประสบการณ์มากมายในการออกฝึกสหกิจศึกษา 
และทางสถานประกอบการได้จัดหาโครงงานให้กับนักศึกษา ในการจัดท าโครงงานของนักศึกษาส่วน
ใหญ่ นักศึกษาสามารถแก้ไขปัญหาของโครงงานที่นักศึกษาได้รับ ในส่วนของทักษะในการท างาน
ของนักศึกษาเมื่อออกฝึกสหกิจศึกษา ประกอบไปด้วยหลายทักษะ เช่น ทักษะในด้านภาษา ทักษะ
ในด้านความรับผิดชอบ ทักษะในด้านระเบียบวินัย ทักษะในด้านการปรับตัว ทักษะในการแก้ไข
ปัญหา ซึ่งแต่ละทักษะเป็นสิ่งที่วัดคุณภาพของนักศึกษา ซึ่งนักศึกษามีทักษะในการท างานเมื่ออก
ฝึกสหกิจศึกษาค่อนข้างดีเกือบทุกทักษะ มีบางทักษะที่นักศึกษามีปัญหา เช่น ทักษะในด้านภาษา 
ซึ่งนักศึกษามีระดับการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษยังไม่ดีพอ ท าให้เป็นอุปสรรคในการท างาน บางครั้ง
แก้ไขปัญหาโดยการใช้ท่าทางประกอบ หรือใช้ภาษาเขียนประกอบ 

 2) คุณภาพของมหาวิทยาลัย สามารถวัดได้จากอาจารย์ที่มีคุณภาพ โดยพิจารณาจาก
การสอนในรายวิชาตามเกณฑ์ที่ สกอ.ก าหนด การท างานวิจัย และเผยแพร่งานวิจัยระดับนานาชาติ 
รวมถึงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับรายวิชาที่สอน และน ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน  

 ในด้านหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงและมีคุณภาพทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ต้อง
ด าเนินการภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications 
Framework :TQF) ภายใต้ใบประกอบวิชาชีพวิศวกร หรือใบกว. และภายใต้ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ได้ก าหนดไว้ และควรเชิญสถานประกอบการเข้ามามีส่วน
ร่วมด้วย เมื่อมีการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้หลักสูตรตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ
โดยควรเพ่ิมรายวิชาที่เน้นการปฏิบัติมากขึ้น  

 ในด้านการจัดการด าเนินสหกิจศึกษาที่มีคุณภาพของมหาวิทยาลัยที่ มหาวิทยาลัยท า
การจัดตั้งศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพเป็นผู้ด าเนินการทางด้านสหกิจศึกษาทั้งหมด 
มหาวิทยาลัยก าหนดให้ทุกหลักสูตรต้องเข้าร่วมสหกิจศึกษา ทางศูนย์สหกิจศึกษาจะเป็นผู้
ด าเนินงานด้านสกิจศึกษาทั้งหมด โดยเริ่มจากการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนออกฝึกสหกิจ
ศึกษา ระหว่างออกฝึกสหกิจศึกษา  จัดอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาไปท าการนิเทศนักศึกษา จ านวน 
1 ครั้ง โดยเข้าไปดูชีวิตความเป็นอยู่ แนะน าในเรื่องการท ารายงาน และพูดคุยกับพ่ีเลี้ยง หลังออก
ฝึกสหกิจศึกษา นักศึกษาน าเสนอโครงงานเป็นรายกลุ่ม (ไม่เกิน 2 คน) และรายบุคคล  
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 ในด้านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประกอบ ซึ่ง
สถานประกอบการต้องการนักวิชาการในการท าวิจัยร่วมกัน รวมทั้งการจัดฝึกอบรมซึ่งท าให้เกิดองค์
ความรู้ใหม่ๆ ท าให้อาจารย์สามารถเพ่ิมพูนองค์ความรู้ และสามารถน ามาประยุกต์ ใช้ในการเรียน
การสอน และการวิจัย และส่งผลให้น าไปสู่การท าเอกสารหรือหนังสือที่เก็บบันทึกข้อตกลง 
(Memorandum of Understanding : MOU) ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ
ต่างๆ  

 3) ด้านคุณภาพของสถานประกอบการ สามารถวัดได้จากกระบวนการคัดเลือก
นักศึกษาที่เข้ามาฝึกสหกิจศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยเริ่มแรกพ่ีเลี้ยงจะต้องด าเนินการเสนอโครงงาน
ไปที่ฝ่ายสรรหาและว่าจ้าง หรือฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการนั้นๆ หลังจากนั้นจะ
ด าเนินการในการรับนักศึกษาเข้ามาท างานในส่วนนี้ ทางฝ่ายจะด าเนินการตรวจสอบประวัติส่วนตัว
ของนักศึกษาที่ยื่นเข้ามาเพ่ือขอฝึกสหกิจศึกษา ถ้าจ านวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ยังไม่ครบ จะมีการ
น าเสนอโครงงานและต าแหน่งงานไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ หรือให้แต่ละมหาวิทยาลัยเสนอต าแหน่ง
งานที่ต้องการ ในส่วนของการประเมินผล มี 2 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) เป็นของมหาวิทยาลัย  
2) เป็นการประเมิน ตอนที่นักศึกษาน าเสนอโครงงานให้กับอาจารย์ หัวหน้างาน และผู้เข้าร่วม  
นิเทศงาน 
 

ในส่วนของขนาดของสถานประกอบการ เพราะสถานประกอบการขนาดใหญ่จะมี
นโยบายในการด าเนินการด้านสหกิจศึกษา โดยที่ไม่ได้มองว่าสหกิจศึกษาเป็นเพียงแค่นโยบาย 
แต่สหกิจศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการท างาน โดยมีการวางแผนเพ่ือรับนักศึกษาเข้ามาฝึก  
สหกิจศึกษา  

 ในส่วนของระยะเวลาที่เริ่มด าเนินสหกิจศึกษา ยิ่งมีระยะเวลาในการด าเนินสหกิจ
ศึกษาท่ียาวนาน จะท าให้สถานประกอบการเข้าใจในการด าเนินสหกิจศึกษา ซึ่งส่งผลดีกับทั้ง 3 ฝ่าย 
คือ มหาวิทยาลัย นักศึกษา และสถานประกอบการ  

 ในด้านงบประมาณในการจัดฝึกสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ ส่วนใหญ่ได้มาจาก
งบประมาณประจ าปี หรืองบประมาณที่ทางสถานประกอบการกันงบประมาณไว้ส าหรับนักศึกษา
สหกิจศึกษา ซึ่งถือเป็นจ านวนไม่มากนัก เมื่อเทียบกับนักศึกษาที่มีคุณภาพที่เข้ามาท างานให้กับทาง
สถานประกอบการ  

4.2 ปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสหกิจศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย  
ผลจากข้อมูลสรุปได้ว่ าปัจจัยส าคัญที่ส่ งผลต่อประสิทธิผลของสหกิจศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย ประกอบไปด้วย 3 ปัจจัย คือ 1) การเงิน 2) สถาบัน และ 3) ผู้น า 
มีข้อสรุป ดังนี้ 
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 1) ปัจจัยทางด้านการเงิน มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณสนับสนุนแบบ Block grand 
โดยมีการจัดตั้งศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  เพ่ือการบริการแบบเบ็ดเสร็จ ท าให้การบริหาร
ด้านการงบประมาณมีประสิทธิภาพ โดยการเบิกจ่ายงบประมาณ ต้องเขียนโครงการเพ่ือน าเสนอขอ
งบประมาณ ถ้างบประมาณไม่เพียงพอ สามารถท าเรื่องขอเพ่ิมงบประมาณได้ 

 2) ปัจจัยด้านสถาบัน มหาวิทยาลัยมีการก าหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ พันธกิจ 
เป้าหมายของมหาวิทยาลัย มีความคลอบคลุมในการจัดเตรียมความพร้อมและพัฒนานักศึกษา 
สร้างโอกาสให้หน่วยงานทั้งมหาวิทยาลัย ภาครัฐและเอกชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินสหกิจศึกษา 
เกิดการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน พัฒนาอาชีพนักศึกษาที่ต่อเนื่องจากกิจกรรมสหกิจศึกษา 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ ในด้านการวางแผนในการ
ด าเนินการการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยมีก าหนดหลักสูตรสหกิจศึกษา
เป็นหลักสูตรบังคับในระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร โดยทางศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพได้
จัดท าแผนกลยุทธ์ในการด าเนินการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา โดยด าเนินการจัดท าแผน
ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว ซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัย โดยเป็นแผนรายปี แผน 
5 ปี ทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ทางศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพจะเป็นผู้ด าเนินการ
ทั้งหมด ในด้านบทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ประสานงานและอาจารย์นิเทศของทั้ง 3 
มหาวิทยาลัย อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาเป็นผู้ให้ค าแนะน า ปรึกษาในการหาต าแหน่งงานให้
นักศึกษา ท าหน้าที่ในปฐมนิเทศก่อนออกฝึกสหกิจศึกษา รวมถึงการออกนิเทศนักศึกษา และ
ประเมินผลการออกฝึกสหกิจศึกษาให้กับนักศึกษา 

 3) ปัจจัยด้านผู้น ามีผลที่ก่อให้เกิดประสิทธิผลในการด าเนินสหกิจศึกษาของ 
มหาวิทยาลัย เน้นถึงการที่ผู้น าต้องเป็นผู้ก าหนดนโยบายสหกิจศึกษาให้มีความชัดเจน เพ่ือให้การ
ด าเนินสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยด าเนินไปได้อย่างชัดเจน จึงเป็นการท างานแบบ Top down 
ในส่วนของอาจารย์ ต้องท าให้อาจารย์เข้าใจ ตอนที่จะรับอาจารย์เข้ามาท างาน ต้องอธิบายว่า
มหาวิทยาลัยมีรูปแบบการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา เป็นหนึ่งในการเรียนการสอน ท าให้เมื่อ
เวลาผ่านไป อาจารย์จะค่อยๆซึมซับเข้าไป ซึ่งผู้น าที่ดีจะต้องเป็นผู้ที่มีลักษณะประนีประนอม ซึ่ง
ผู้น าที่ดีต้องไม่ใช่สั่งการเพียงอย่างเดียว แต่ต้องอ านวยความสะดวก โดยเริ่มเป็น Bottom up 
มากกว่า Top down  
  
5. อภิปรายผลการวิจัย 

 ประสิทธิผลของสหกิจศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย ประกอบด้วย   
1) คุณภาพของนักศึกษา สามารถวัดได้จากประสบการณ์ในการท างานของนักศึกษาเมื่อออกฝึก 
สหกิจศึกษา ทักษะในด้านภาษา ทักษะในด้านความรับผิดชอบ ทักษะในด้านระเบียบวินัย ทักษะใน
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ด้านการปรับตัว ทักษะในการแก้ไขปัญหา ซึ่งแต่ละทักษะเป็นสิ่งที่วัดคุณภาพของนักศึกษาที่ออก
ฝึกสหกิจศึกษา ซึ่งนักศึกษามีทักษะในการท างานเมื่ออกฝึกสหกิจศึกษาค่อนข้างดีเกือบทุกทักษะ 
สอดคล้องกับ Sumate Yamnoon (2009) ที่ได้ท าการวิจัย เรื่องสหกิจศึกษา : รูปแบบการจัด
การศึกษา เพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ผลการวิจัย พบว่า สหกิจศึกษาเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให้แก่บัณฑิต สร้างวินัยในการท างาน สร้างรายได้ให้แก่นิสิตนักศึกษา เพ่ิมประสิทธิภาพ
การลงทุนทางการศึกษา ลดความสูญเปล่า สร้างความเชื่อม่ันในการลงทุนที่ต้องการใช้แรงงาน
คุณภาพสูง 2) คุณภาพของมหาวิทยาลัย สามารถวัดได้จากอาจารย์ที่มีคุณภาพ โดยพิจารณาจาก
การสอน การท างานวิจัย และเผยแพร่งานวิจัยระดับนานาชาติ ในด้านหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุง
และมีคุณภาพทางด้านวิศวกรรมศาสตร์  ต้องด าเนินการภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework :TQF) ภายใต้ใบประกอบวิชาชีพ
วิศวกร หรือใบ กว. และภายใต้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ได้ก าหนดไว้ และ
ควรเชิญสถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมด้วย  

เมื่อมีการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้หลักสูตรตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ
โดยควรเพ่ิมรายวิชาที่เน้นการปฏิบัติมากขึ้น ในด้านการจัดการด าเนินสหกิจศึกษาที่มีคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยท าการจัดตั้งศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพเป็นผู้ด าเนินการทางด้าน
สหกิจศึกษาทั้งหมด มหาวิทยาลัยก าหนดให้ทุกหลักสูตรต้องเข้าร่วมสหกิจศึกษา ทางศูนย์สหกิจ
ศึกษาจะเป็นผู้ด าเนินงานด้านสกิจศึกษาทั้งหมด โดยเริ่มจากการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อน
ออกฝึกสหกิจศึกษา ระหว่างออกฝึกสหกิจศึกษา  จัดอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาไปท าการนิเทศ
นักศึกษา จ านวน 1 ครั้ง โดยเข้าไปดูชีวิตความเป็นอยู่ แนะน าในเรื่องการท ารายงาน และพูดคุยกับ
พ่ีเลี้ยง หลังออกฝึกสหกิจศึกษา นักศึกษาน าเสนอโครงงานเป็นรายกลุ่ม (ไม่เกิน 2 คน) และ
รายบุคคล ในด้านการแลกเปล่ียนประสบการณ์เรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประกอบ ซึ่ง
สถานประกอบการต้องการนักวิชาการในการท าวิจัยร่วมกัน รวมทั้งการจัดฝึกอบรมซึ่งท าให้เกิดองค์
ความรู้ใหม่ๆ ท าให้อาจารย์สามารถเพ่ิมพูนองค์ความรู้ และสามารถน ามาประยุกต์ ใช้ในการเรียน
การสอน และการวิจัย และส่งผลให้น าไปสู่การท าเอกสารหรือหนังสือที่เก็บบันทึกข้อตกลง 
(Memorandum of Understanding : MOU) ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ
ต่างๆ สอดคล้องกับ Smit Sachukorn (2003) ได้กล่าวไว้ว่า การประสานงานระหว่างองค์การก็
สามารถตั้งหน่วยงานขึ้นมา เพ่ือท าหน้าที่ในการประสานงาน โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ร่วม
ท างาน ประสานงานกัน ช่วยประหยัดเงิน เวลา ลดปัญหาการท างานซ้ าซ้อน ช่วยให้เข้าใจ
ข้อเท็จจริงและปัญหาของหน่วยงานอ่ืนๆ ช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และปรับปรุงงานให้มี
ประสิทธิภาพ 3. ด้านคุณภาพของสถานประกอบการ สามารถวัดได้จากกระบวนการคัดเลือก
นักศึกษาที่เข้ามาฝึกสหกิจศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยเริ่มแรกพ่ีเลี้ยงจะต้องด าเนินการเสนอโครงงาน
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ไปที่ฝ่ายสรรหาและว่าจ้าง หรือฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการนั้นๆ หลังจากนั้นจะ
ด าเนินการในการรับนักศึกษาเข้ามาท างานในส่วนนี้ ทางฝ่ายจะด าเนินการตรวจสอบประวัติส่วนตัว
ของนักศึกษาที่ยื่นเข้ามาเพ่ือขอฝึกสหกิจศึกษา ถ้าจ านวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ยังไม่ครบ จะมีการ
น าเสนอโครงงานและต าแหน่งงานไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ หรือให้แต่ละมหาวิทยาลัยเสนอต าแหน่ง
งานที่ต้องการ สอดคล้องกับ Ward, Frost and Yonge (2004) ได้กล่าวว่า สถานประกอบการควร
จะต้องรวบรวมต าแหน่งหน้าที่ต้องการของพนักงาน และเสนองานไปยังสถาบันการศึกษา เพ่ือเป็น
ข้อมูลส าหรับสถาบันการศึกษาน าไปประกาศผ่านวิธีการที่หลากหลาย เช่น การประกาศผ่านบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ ส่งอีเมลล์ถึงนักศึกษา ในส่วนของขนาดของสถานประกอบการ เพราะสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่จะมีนโยบายในการด าเนินการด้านสหกิจศึกษา โดยมีการวางแผนเพ่ือรับ
นักศึกษาเข้ามาฝึกสหกิจศึกษา ในส่วนของระยะเวลาที่เริ่มด าเนินสหกิจศึกษา ยิ่งมีระยะเวลาในการ
ด าเนินสหกิจศึกษาที่ยาวนาน จะท าให้สถานประกอบการเข้าใจในการด าเนินสหกิจศึกษา ในด้าน
งบประมาณในการจัดฝึกสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ ส่วนใหญ่ได้มาจากงบประมาณ
ประจ าปี หรืองบประมาณท่ีทางสถานประกอบการกันงบประมาณไว้ส าหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา  

 ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสหกิจศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย  
ประกอบด้วย 1) ปัจจัยทางด้านการเงิน มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณสนับสนุนแบบ Block grand 
โดยมีการจัดตั้งศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  เพ่ือการบริการแบบเบ็ดเสร็จ ท าให้การบริหาร
ด้านการงบประมาณมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของ Voradej Chandarasorn  
(2011) ที่เสนอว่า “นโยบายจะสามารถส าเร็จได้นั้น ส่วนหนึ่งมาจากความแข็งแกร่งของสมรรถนะที่
องค์การมี กล่าวคือ องค์การจะต้องมีโครงสร้างภานนอกและภายในที่แข็งแกร่ง เช่น มีโครงสร้างที
กะทัดรัด มีระบบการตัดสินใจ มีระบบข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสารที่ดี บุคลากรมีความรู้
ความสามารถและมีจ านวนเพียงพอ มีงบประมาณเพียงพอ และมีระบบการจัดสรรงบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพ 2) ปัจจัยด้านสถาบัน มหาวิทยาลัยมีการก าหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ พันธกิจ 
เป้าหมายของมหาวิทยาลัย มีความคลอบคลุมในการจัดเตรียมความพร้อมและพัฒนานักศึกษา 
สร้างโอกาสให้หน่วยงานทั้งมหาวิทยาลัย ภาครัฐและเอกชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินสหกิจศึกษา 
เกิดการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน พัฒนาอาชีพนักศึกษาที่ต่อเนื่องจากกิจกรรมสหกิจศึกษา 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ สอดคล้องกับ Alongkot 
Yawai (2006) ที่สรุปไว้ว่า ปัจจัยที่ท าให้การจัดการสหกิจศึกษาประสบความส าเร็จ คือ 
สถาบันการศึกษามีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษา การพัฒนา
ตนเอง การสร้างโอกาสในการจ้างงาน และการพัฒนาทักษะการท างานในสถานประกอบการ มีการ
จัดกิจกรรมด้วยวิธีการที่หลากหลายและท้าทาย โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการ
ประเมินความพร้อมและพัฒนาการ ในด้านการวางแผนในการด าเนินการการจัดการเรียนการสอน
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แบบสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยมีก าหนดหลักสูตรสหกิจศึกษาเป็นหลักสูตรบังคับในระดับปริญญาตรี
ทุกหลักสูตร โดยทางศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพได้จัดท าแผนกลยุทธ์ในการด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา ซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัย ทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสห
กิจศึกษา ทางศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพจะเป็นผู้ด าเนินการทั้งหมด 3) ปัจจัยด้านผู้น ามีผลที่
ก่อให้เกิดประสิทธิผล ในการด าเนินสหกิจศึกษาของ มหาวิทยาลัย เน้นถึงการที่ผู้น าต้องเป็นผู้
ก าหนดนโยบายสหกิจศึกษาให้มีความชัดเจน เพ่ือให้การด าเนินสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยด าเนิน
ไปได้อย่างชัดเจน จึงเป็นการท างานแบบ Top down ซึ่งผู้น าที่ดีจะต้องเป็นผู้ที่มีลักษณะ
ประนีประนอม ซึ่งผู้น าที่ดีต้องไม่ใช่ส่ังการเพียงอย่างเดียว แต่ต้องอ านวยความสะดวก โดยเริ่มเป็น 
Bottom up มากกว่า Top down สอดคล้องกับ Pornchai Mongkolwanich (2009) ที่ได้กล่าว
ว่า หากสถาบันการศึกษามีนโยบายเกี่ยวกับสหกิจศึกษาที่ชัดเจน มีผู้บริหารระดับรองอธิการบดี
รับผิดชอบสหกิจศึกษาโดยตรง มีการก าหนดผู้บริหารในระดับคณะและระดับภาควิชารับรับผิดชอบ
ด้านสหกิจศึกษา ย่อมเป็นปัจจัยส่งเสริมความส าเร็จของการด าเนินงานด้านสหกิจศึกษาของ
สถาบันการศึกษา 
  
6. ข้อเสนอแนะ 

 ผู้วิจัย สรุปข้อเสนอแนะประสิทธิผลของสหกิจศึกษา : กรณีศึกษา อุดมศึกษาไทย โดย
ผู้วิจัยสามารถสรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ และข้อเสนอ แนะในการท า
วิจัยครั้งต่อไป ดังต่อไปนี้ 

6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
 1) รัฐบาลควรมีนโยบายในการส่งเสริม กระตุ้นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบ  

สหกิจศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยทุกแห่งอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งนักศึกษา 
มหาวิทยาลัย และสถานประกอบการ 

 2) รัฐบาลควรก าหนดมาตรฐานและคุณภาพด้านการศึกษาของประเทศไทย เพ่ือให้ผู้ใช้
บัณฑิต ทั้งในประเทศและต่างประเทศเกิดความพึงพอใจในด้านคุณภาพการศึกษา คุณภาพแรงงาน
ของประเทศไทย และมุ่งเน้นพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ และมุ่งเน้นสหกิจศึกษานานาชาติมาก
ยิ่งขึ้น เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา และคุณภาพแรงงานของประเทศไทยให้เข้าสู่สากลมากข้ึน 
  



  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์    217  

  2) มหาวิทยาลัยควรเน้นแนวความคิดที่จะให้นักศึกษาออกฝึกสหกิจศึกษามากกว่า 1 
เทอม เพ่ือฝึกฝนให้นักศึกษาท างานได้อย่างแท้จริง และควรเน้น ส่งเสริมด้านทักษะภาษาอังกฤษ
ให้กับนักศึกษาในทุกชั้นปี เพ่ือเตรียมพร้อมในการแข่งขันกับนักศึกษานานาชาติ 
 6.3 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  1) ควรมีการศึกษาถึงผลลัพธ์ (Outcome) ในด้านของคุณภาพของนักศึกษา คุณภาพ
ของมหาวิทยาลัย และคุณภาพของสถานประกอบการ เพ่ือติดตามถึงการบรรลุเป้าหมายของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา และสถานประกอบการที่เข้า
ร่วมโครงการสหกิจศึกษา เพ่ือพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย และสถานประกอบการสู่ความเป็นเลิศ 
และสากล 
  2) ควรมีการศึกษาประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น 
ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL) ประสิทธิผลของ
รูปแบบการฝึกปฏิบัติในลักษณะของ Work Base Learning ประสิทธิผลของรูปแบบฝึกหัด เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
 บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอนาคตภาพการบริหารจัดการสถานสงเคราะห์

เด็กในทศวรรษหน้า(พ.ศ.2560-2570) ในด้านยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสถานสงเคราะห์เด็ก 
การช่วยเหลือและการประสานงาน งานสวัสดิการและบริการ โดยผ่านกระบวนการเทคนิควิจัย
แบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 18 คน โดยแบ่งผู้เชี่ยวชาญออกเป็น 4 กลุ่มได้แก่ 1) ผู้บริหารที่มีบทบาท
ในการก าหนดนโยบายในระดับประเทศ จ านวน 2 คน 2) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ เป็นผู้ปกครอง 
หัวหน้าบ้าน ผู้อ านวยการ คณะบริหาร สถานสงเคราะห์รัฐบาล จ านวน 5 คน 3) กลุ่ม
ผู ้เชี ่ยวชาญที่เป็นผู ้อ านวยการ ผู้จัดการ คณะผู ้บริหารสถานสงเคราะห์เอกชนที่สังกัด
สมาคมและมูลนิธิต่างๆ จ านวน 6 คน 4) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่เป็นนักวิชาการ อาจารย์และ
ผู้ทรงคุณวุฒิสถานสงเคราะห์เด็กและการสังคมสงเคราะห์เด็ก จ านวน 5 คน แล้วน าสิ่งที่ได้
จากการสัมภาษณ์มาท าแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) เกี่ยวกับ
แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แล้วน าแบบสอบถามดังกล่าวกลับไปให้ผู ้เชี ่ยวชาญตอบ
แบบสอบถาม น าผลที ่ได ้มาเขียนสรุปเป ็นภาพอนาคตของการบริหารจัดการสถาน
สงเคราะห์ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2560-2570)  
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ผลการวิจัยพบว่า  
1. อนาคตภาพการบริหารจัดการสถานสงเคราะห์เด็กในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2560-

2570) ในด้านยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสถานสงเคราะห์เด็กจะเป็นภาพที ่ให้
ความส าคัญกับบุคลากรที่มาท างานกับเด็กเป็นส าคัญ 2.อนาคตภาพแนวโน้มการบริหาร
จัดการสถานสงเคราะห์เด็กในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2560-2570) ในด้านการช่วยเหลือและ
ประสานงานจะเป็นภาพอนาคตที่มีเครือข่ายของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชน 
ชุมชน และองค์กรต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและประสานงานกับสถาน
สงเคราะห์เด็ก 3) อนาคตภาพแนวโน้มการบริหารจัดการสถานสงเคราะห์เด็กในทศวรรษ
หน้า (พ.ศ.2560-2570) ในด้านงานสวัสดิการและบริการจะเป็นภาพอนาคตที่ยึดเอาตัวเด็ก
เป็นศูนย์กลาง กล่าวคือ ภาพอนาคตของสวัสดิการและบริการที่จะจัดเพื่อเด็กจะค านึงถึง
ผลประโยชน์ที่เด็กจะได้รับแล้วน ามาพิจารณาเป็นอันดับแรก 
ค าส าคัญ: อนาคตภาพ; การบริหารจัดการ; สถานสงเคราะห์เด็ก 
 
 

ABSTRACT 
This research is qualitative research (futures research approach) to study 

the scenario of welfare home for children management in the next decade 
(2017-2027) in strategic management of the welfare home for children, help and 
coordination, and providing welfare and services by using the methodology of 
Ethnographic Delphi Futures Research (EDFR) collecting data by interviewing 
(EDFR’s interview technique) 18 experts who are long term experiencing in 
welfare home for children. The 18 experts were categorized into 4 groups: 1) the 
executives who play a role in national policy setting. 2) the directors who work 
in the government welfare home for children 3) the directors who work in the 
private welfare home for children and 4) the social worker, academics, 
professors, and experts who experienced in welfare home for children and the 
outcome from the interview were created the rating scale questionnaires and 
the outcome used for concluded the potential futures of the scenario of welfare 
home for children management in the next decade (2017-2027).  
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The research findings revealed that: 
1. the potential futures of the scenario of welfare home for children 

management in the next decade (2017-2027) in strategic management of the 
welfare home for children was highlighted in personnel in welfare home for 
children. 2. The potential futures of the scenario of welfare home for children 
management in the next decade (2017-2027)  in help and coordination of the 
welfare home for children was highlighted in networking which government 
organization, none government organization, community and others 
organizations to become a part with welfare home for children in term of help 
and coordination. 3. the scenario of welfare home for children management in 
the next decade (2017-2027)  in providing welfare and services of the welfare 
home for children was highlighted in centralizing children in welfare home as 
main priority which considering the most benefit to the children in the welfare 
home for children. 
Keywords: Scenario; Management; Welfare Home for Children. 

 
1. บทน า 

ปัญหาในสมัยก่อนนั้น วัดจึงเป็นสถานสงเคราะห์แบบจ ายอมไปโดยปริยาย โดยการ
ช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กนั้นเป็นเพียงกิจการด้านสังคมของวัดเท่านั้นในการช่วยเหลือและ
อุดหนุนเกื้อกูลประชาชนทั่วไป (Phrapalad Udon Paripoonno,2016) หลังจากนั้นในช่วง
รัชกาลที่ 5 พ.ศ. 2433 ได้มีการริเริ่มในการสร้างโรงเลี้ยงเด็กอนาถา เพ่ือรับเลี้ยงเด็กที่บิดา
มารดาไม่สามารถเลี้ยงดูได้หรือบางรายถูกทอดทิ้งซึ่งเริ่มมีจ านวนมากขึ้นและวัดเองไม่สามารถ
รองรับได้อีกต่อไปเพราะวัดโดยตามความเป็นจริงแล้วไม่ได้จัดตั้งขึ้ นมาเพ่ือการสงเคราะห์
โดยตรง ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 พ.ศ. 2454 สถานสงเคราะห์เด็กแห่งแรกในประเทศไทยได้ถือ
ก าเนิดข้ึน คือ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เพ่ือให้สถานสงเคราะห์ท าการสงเคราะห์
เด็กๆได้เต็มศักยภาพเท่าที่สถานสงเคราะห์จะพึงปฏิบัติได้ เป็นการตอบโจทย์ปัญหาเรื่องเด็กและ
เยาวชนได้เป็นอย่างดี  ตั้งแต่ยุคก่อร่างสร้างตัวแรกๆของสถานสงเคราะห์จนมาถึงสมัยปัจจุบันนี้ 
สถานสงเคราะห์ในปัจจุบันมีสถานที่ตั้งเป็นหลักแหล่ง มีการขึ้นทะเบียนขอจัดตั้งและรับรองจาก
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
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สถานสงเคราะห์เด็กที่บริหารงานโดยยึดพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ซึ่งไม่
ตอบโจทย์ต่อโลกในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อาจจะเป็นองค์การที่ขาด
ทักษะในการเอาตัวเองรอดจากการเปลี่ยนแปลงนี้ตามทฤษฏีกบต้ม(The Boiled Frog Theory) 
ของ Tichy and Sherman (1993) ที่เชื่อมโยงเข้าแนวคิดนี้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งได้สรุป
ทฤษฏีนี้ไว้ว่า คนหรือองค์การที่จะอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงนี้ได้ต้องมีทักษะในการรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเองต่อการเปลี่ยนแปลงได้โดยเร็ว (Chatchapun Yimorn, 
2013) เหมือนกบที่กระโดดออกจากน้ าเดือดทันทีตามสัญชาติญาณ ส่วนคนหรือองค์การที่ได้รับ
ผลกระทบหรือประสบปัญหาในกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงคือผู้ที่หลงไปกับภาพลักษณ์ปัจจุบัน
โดยไม่กระตือรือร้น ไม่สนใจหรือไม่มีทักษะที่จะศึกษาการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เหมือนกับกบตัวที่
ดื่มด่ ากับน้ าอุ่นในหม้อสุดท้ายน้ าอุ่นกลายเป็นน้ าเดือดกบตัวนั้นก็จบชีวิตลง แต่สถานสงเคราะห์
เด็กที่ขาดทักษะและเอาตัวเองไม่รอดในครั้งนี้ ยังส่งผลกระทบกับอนาคตเด็กอีกหลายคนที่อาศัย
อยู่ในสถานสงเคราะห์ให้ได้รับผลกระทบตามไปด้วย จากกรณีการปิดตัวของ บ้านครูน้อย  
ซึ่งเป็นสถานสงเคราะห์เอกชนที่ด าเนินการมา 35 ปี อันเนื่องมาจากการบริหารจัดการสถาน
สงเคราะห์ท่ีผิดพลาด มีรายจ่ายมากกว่ารายรับ ขาดการจัดการที่เป็นระบบและขาดความ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ ค่านิยมทางสังคม รวมถึงแนวคิดในการบริหาร
จัดการที่เน้นที่การให้ความช่วยเหลือเด็กในเรื่องวัตถุสิ่งของ เป็นส าคัญ ท าให้การบริหาร
แบบเดิมๆ ซึ่งเคยมีประสิทธิภาพมาก่อน มาถึง ณ ปัจจุบันนี้ การบริหารจัดการในลักษณะนั้นได้
หมดประสิทธิภาพลง และน าไปสู่การปิดตัวลงของสถานสงเคราะห์บ้านครูน้อย พร้อมกับอนาคต
ของเด็กอีก 65 คน ที่อาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์แห่งนี้ ท าให้สิทธิความเสมอภาคและความเท่า
เทียมก็ถูกตัดขาดลงทันที ยังมีสถานสงเคราะห์อ่ืนๆที่ก าลังประสบปัญหาและอาจจะต้องปิด  
ตัวลง 

เด็กที่ตกเป็นเหยื่อของปัญหาความไม่เสมอภาคและความไม่เท่าเทียมที่ไม่ถูกด าเนินคดี 
จะถูกส่งตัวมาพักอาศัยอยู่ที่สถานสงเคราะห์ เพ่ือเป็นที่พักที่ปลอดภัย มีคนคอยดูแลและให้
ความรักความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด จัดหาปัจจัยจ าเป็นในการด ารงชีวิตไม่ว่าจะเป็น อาหารที่ถูก
สุขอนามัย ยารักษาโรค เสริมสร้างพัฒนาการ ให้การศึกษาเหมือนกับเด็กและเยาวชนทั่วไปที่
สมควรจะได้รับ (Rapeepan Kamhom,2006).) เพราะเด็กและเยาวชนเหล่านี้คืออนาคตของ
ชาติ ด้วยสาเหตุนี้เองสถานสงเคราะห์จึงจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่ดี มีความพร้อมทั้ง
ทางด้านบุคลากรและทรัพยากรในการด าเนินงาน  และต้องมีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
(Wirote sarratana,2012)ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ค านึงถึงและ
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สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับต่างๆตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก มีอาคารสถานที่ๆมี
ความปลอดภัย มีโภชนาการที่ถูกต้องตามสุขอนามัย มีการส่งเสริมศักยภาพในทุกด้านทั้ง
ทางด้านร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ  

ทั้งนี้สถานสงเคราะห์ต้องมีวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การที่
ชัดเจน โดยอ้างอิงหลักการแนวคิดทฤษฏีต่างๆในการบริหารผนวกกับจิตวิทยาในการท างานกับ
เด็กและเยาวชนผู้บอบช้ าที่ตกเป็นเหยื่อของปัญหาสังคม (Tienchai Keeranan,1998)  
คงปฏิเสธไม่ได้ว่าอนาคตของชาติไทยเกือบร้อยละ 10 อยู่ในมือของสถานสงเคราะห์เหล่านี้ 

 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือศึกษาอนาคตภาพการบริหารจัดการสถานสงเคราะห์เด็กในทศวรรษหน้า 
(พ.ศ.2560-2570) ในด้านยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสถานสงเคราะห์เด็ก การช่วยเหลือและ
การประสานงาน งานสวัสดิการและบริการ 
 
3. วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพ่ือศึกษาอนาคตภาพของการบริหารจัดการสถาน
สงเคราะห์เด็กในทศวรรษหน้า พ.ศ.2560-2570 โดยใช้กระบวนการ Ethnographic Delphi 
Future Research (EDFR) ในการด าเนินการวิจัยมีล าดับขั้นตอนตามรูปแบบของจุมพล พูลภัทร
ชีวิน (2559) และมีการประยุกต์เพ่ือความเหมาะสมกับงานวิจัย ซึ่งมีขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
5 ขั้นตอน คือ  

ขั้นตอนที่ 1: ขั้นตอนในการศึกษาความเป็นมา สภาพปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต
ของการบริหารจัดการสถานสงเคราะห์เด็กทั้งของภาครัฐและเอกชน โดยการศึกษาวิจัยเอกสาร 
เป็นการสร้างความเข้าใจและเห็นภาพของการบริหารจัดการสถานสงเคราะห์ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน 

ขั้นตอนที่ 2: การศึกษาเพ่ือจัดท าร่างอนาคตที่มีแนวโน้มที่เป็นไปได้ของการบริหาร
จัดการสถานสงเคราะห์เด็กโดยการสังเคราะห์จากขั้นตอนที่ 1 แล้วน าแบบสัมภาษณ์ที่ได้ไป
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 18 คน โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ (1) ผู้บริหารที่มีบทบาทในการ
ก าหนดนโยบายในระดับประเทศ จ านวน 2 คน (2) กลุ่มผู้ เชี่ยวชาญที่ เป็นผู้ปกครอง  
หัวหน้าบ้าน ผู้อ านวยการ คณะบริหาร สถานสงเคราะห์รัฐบาล จ านวน 5 คน (3) กลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้อ านวยการ ผู้จัดการ คณะผู้บริหารสถานสงเคราะห์เอกชนที่สังกัดสมาคมและ
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มูลนิธิต่างๆ จ านวน 6 คน (4) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่เป็นนักวิชาการ อาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิสถาน
สงเคราะห์เด็กและการสังคมสงเคราะห์เด็ก โดยมีคุณสมบัติคือ มีประสบการณ์ในด้านงานสถาน
สงเคราะห์เด็กและงานด้านสังคมสงเคราะห์เด็กไม่น้อยกว่า 10 ปี และยินดีให้ความร่วมมือใน
การวิจัย 

ขั้นตอนที่ 3: การรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญมาการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์เพ่ือสร้างเครื่องมือในการวิจัยโดยน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เ ชี่ยวชาญมา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ด้วยเทคนิค การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และใช้กรอบที่ได้
จากการศึกษาเอกสารเป็นกรอบในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ผู้วิจัยท าการรวบรวมข้อมูลที่ได้จาก
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดเพ่ือท าแบบสอบถาม 

ขั้นตอนที่ 4: การน าแบบสอบถามไปสอบถามความเห็นมีความสอดคล้องของ
ผู้เชี่ยวชาญ (การท า EDFR รอบที่ 2) และน าผลจากแบบสอบถามของผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์
ด้วยสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่าง ควอไทล์ ค่าฐานนิยมและ
ค านวณหาค่าความแตกต่างระหว่างควอไทล์ คัดเลือกแนวโน้มความเป็นไปได้ในระดับ “มาก
ที่สุด” และระดับ “มาก” โดยมีเกณฑ์ คือ เป็นแนวโน้มที่มีค่าฐานนิยม ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และ
เป็นแนวโน้มที่เป็นไปได้ที่มีความสอดคล้องกันในความคิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทั้ง 18 คน  
ซึ่งมีขอบเขตพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ ไม่เกิน 1.50 รวมถึงแนวโน้มที่มีระดับคะแนนความพึง
ประสงค์ค่าคะแนนความถี่คิดเป็นร้อยละ 80 และ 90 ขึ้นไป เพ่ือจ าแนกข้อมูลและเพ่ือหาฉันทา
มติ  

ขั้นตอนที่ 5: ขั้นตอนการเขียนภาพอนาคตการบริหารจัดการสถานสงเคราะห์เด็กใน
ทศวรรษหน้า  
 
4. สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยเรื่องอนาคตภาพการบริหารจัดการสถานสงเคราะห์เด็กในทศวรรษ
หน้า (พ.ศ.2560-2570) สามารถสรุปผลการวิจัยเป็นรายด้าน ทั้ง 3 ด้านดังนี้  

 ด้านที่ 1 ด้านยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสถานสงเคราะห์เด็กที่มีแนวโน้มเป็นไปได้ 
“มากที่สุด” มี 9 แนวโน้ม จาก 30 แนวโน้มคือ (1) มีระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานของสถาน
สงเคราะห์เด็กที่สอดคล้องกับบริบทสถานสงเคราะห์แต่ละแห่ง (2) สัดส่วนบุคลากรที่ดูแลเด็ก
หรือพ่ีเลี้ยง มีความเหมาะสมกับจ านวนเด็ก (3) สร้างความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรทุกคนใน
สถานสงเคราะห์ในการด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน  (4) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในด้าน
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ต่างๆที่เก่ียวกับการดูแลเด็กอย่างลุ่มลึกและต่อเนื่อง (5) สร้างจิตส านึกให้บุคลากรมีความผูกพัน
กับองค์กร (6) สร้างค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร ที่เอ้ือต่อผลประโยชน์เด็กเป็นส าคัญ (7) มีระบบ
การบริหารจัดการงบประมาณและสิ่งของบริจาคที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อเด็กสูงสุด 
(8) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชนและชุมชน (9) ใช้  
Social Media เช่น Facebook, Line และ Instagram ในการประชาสัมพันธ์งาน กิจกรรมและ
ใช้ติดต่อสื่อสารกับคนทั่วไปมากขึ้น  
 ด้านที่ 2 ด้านการช่วยเหลือและประสานงานที่มีแนวโน้มเป็นไปได้ “มากที่สุด”  
มี 9 แนวโน้ม จาก 13 แนวโน้มคือ (1) ใช้เครือข่ายในการคัดกรองในการช่วยเหลือเด็ก (2) 
ประวัติและข้อมูลเด็กมีความครบถ้วน ไม่ปิดบังข้อมูลในการส่งต่อ (3) การติดตามเอกสารต่างๆ
ของเด็กในสถานสงเคราะห์ได้รับการอ านวยความสะดวกและรวดเร็วเป็นกรณีพิเศษ (4) การ
ช่วยเหลือเด็กจะต้องมีการเยียวยาครอบครัวและชุมชนไปพร้อมๆกัน โดย ชุมชน สังคม ท้องถิ่น
ให้การยอมรับและเชื่อมั่นในศักยภาพของเด็กในสถานสงเคราะห์ (5) มีหน่วยงานเกี่ยวกับเด็ก 
เช่น แผนกจิตเวชเด็ก แผนกนิติวิทยาในโรงพยาบาลทุกจังหวัดเพ่ือสะดวกต่อการปฏิบัติงานของ
สถานสงเคราะห์ (6) ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือหรือเบี้ยช่วยเหลือ 
(7) จัดสรรงบประมาณเพียงพอในการช่วยเหลือและประสานงาน (8) จัดสรรงบประมาณ
เพียงพอกับขอบเขตของงานที่ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ (9) สถานสงเคราะห์ที่ตั้งในบริเวณ
ใกล้เคียงกันช่วยเหลือสนับสนุนในการช่วยเหลือและประสานงาน (10) สถานสงเคราะห์ที่ตั้งใน
บริเวณใกล้เคียงกันช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องบุคลากรและสิ่งจ าเป็นที่สถานสงเคราะห์อ่ืนขาด
แคลน (11) ส่งเสริมให้องค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในสถานสงเคราะห์ 
(12) บุคลากรมีการเสียสละตัวเองมากข้ึนในการร่วมท างานกับหน่วยงานอ่ืน (13) เด็กที่จะมาอยู่
ในสถานสงเคราะห์มีแนวโน้มที่จะเพ่ิมมากข้ึน  

ด้านที่ 3 ด้านงานสวัสดิการและบริการที่มีแนวโน้มเป็นไปได้ “มากที่สุด” มี 16 
แนวโน้ม จาก 13 แนวโน้มคือ (1) ส่งเสริมการจัดหาครอบครัวทดแทน  ครอบครัวอุปถัมภ์ 
ครอบครัวบุญธรรมให้เด็กมากขึ้น   (2) ขั้นตอนในการจัดหาครอบครัวทดแทน  ครอบครัว
อุปถัมภ์ ครอบครัวบุญธรรมให้เด็กมีขั้นตอนและระยะเวลาสั้นลง (3) ส่งเสริมสนับสนุนความ
ถนัดของเด็กในด้านที่ชอบและถนัด (4) เด็กในสถานสงเคราะห์ฝึกฝนที่จะเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ 
(5) เด็กในสถานสงเคราะห์รู้จักพ่ึงตนเองมากกว่าพึ่งพิงผู้อื่น (6) สร้างเด็กในสถานสงเคราะห์ให้มี
คุณภาพเพ่ือเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต (7) ปรับทัศนคติเด็กไม่ให้รู้สึกมีปมด้อยเมื่อ
อาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์ (8) ใช้กิจกรรมต่างๆในการพัฒนา บ าบัด เสริมสร้างทักษะชีวิตแก่
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เด็กในสถานสงเคราะห์ (9) จัดหากิจกรรมที่สร้างสรรค์ส าหรับเด็กมาเสริมสร้างพัฒนาเด็ก (10) 
มีการประสานงานมากขึ้นกับท้องถิ่น เทศบาล วัด และชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนรอบๆสถาน
สงเคราะห์ (11) เน้นมิติของความรัก ความเอาใจใส่ ความอบอุ่นให้มีในทุกบริการที่จัดให้แก่เด็ก 
(12) เด็กที่สถานสงเคราะห์ช่วยเหลือสงเคราะห์ให้อยู่และดูแลโดยญาติพ่ีน้องมีแนวโน้มที่จะมี
คุณภาพมากกว่าอยู่ในสถานสงเคราะห์ (13) สร้างจิตส านึกให้เด็กในสถานสงเคราะห์เป็นส่วน
หนึ่งของสังคมไม่แปลกแยก (14) สร้างจิตส านึกให้เด็กในสถานสงเคราะห์รู้จักพ่ึงตนเอง ช่วย
ตัวเอง มีความกล้าและมั่นใจในตนเอง (15) สร้างทางเลือกให้เด็กได้เลือกในชีวิตมากขึ้น (16)  
มีการติดต่อสัมพันธ์กับญาติ พ่ีน้อง ชุมชนอยู่เสมอๆ  
 
5. อภิปรายผลการวิจัย 

    5.1 อนาคตภาพการบริหารจัดการสถานสงเคราะห์เด็กในทศวรรษหน้า (พ .ศ. 
2560-2570) ในด้านยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสถานสงเคราะห์เด็ก โดยภาพรวมของอนาคต
ภาพการบริหารจัดการสถานสงเคราะห์เด็กในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2560-2570) ในด้าน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสถานสงเคราะห์เด็ก จะเป็นภาพที่ให้ความส าคัญกับบุคลากรที่มา
ท างานกับเด็กเป็นส าคัญ เช่น พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในด้านต่างๆที่เกี่ยวกับการดูแลเด็ก
อย่างลุ่มลึกและต่อเนื่อง สร้างความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรทุกคนในสถานสงเคราะห์ในการ
ด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกันและสร้างจิตส านึกให้บุคลากรมีความผูกพันกับองค์กร ทั้งนี้การที่
จะบริหารคนให้เกิดประสิทธิภาพและให้งานเกิดประสิทธิผลนั้นเป็นเรื่องที่ควรให้ความส าคัญ  
ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ PhraMahaKampol Khunkaro (2016) ที่สรุปว่าทรัพยากร
มนุษย์ในกระบวนการพัฒนาองค์การมีองค์ประกอบ 3 ส่วนคือ การศึกษา การพัฒนา และการ
อบรม ซึ่งสอดคล้องกับผู้เชี่ยวชาญ 3 ที่กล่าวว่า “กรอบการท างานที่ได้รับมอบมานั้นในความ
เป็นจริงแล้ว เนื้องานจริงมันกว้างและมีรายละเอียดมากกว่าสิ่งที่ได้รับมอบมา ฉะนั้นบุคลากรที่
ท างานในสถานสงเคราะห์เด็กจะต้องเสียสละตนเองเป็นอย่างมากถ้าเปรียบกับค่าตอบแทนที่ได้ 
จะท าอย่างไรให้บุคลากรเหล่านี้รู้สึกว่าสิ่งที่พวกเขาท ามีคุณค่าและผู้ที่อยู่ในระดับสูงเห็นคุณค่า
และให้ความส าคัญกับพวกเขา เพราะคนที่เก่งมีความสามารถและมีใจรักพอท างานไปถึงจุดหนึ่ง
พวกเขาก็ลาออก เพราะถ้ามีงานท่ีดีกว่าและผลตอบแทนที่ดีกว่าพวกเขาก็จ าใจที่ต้องเลือกเพราะ
พวกเขามีคนที่ต้องดูแลไม่ว่าจะเป็นครอบครัว พ่อ แม่ หรือลูกๆที่พวกเขาต้องดูแลและ
รับผิดชอบ 
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5.2) อนาคตภาพการบริหารจัดการสถานสงเคราะห์เด็กในทศวรรษหน้า (พ .ศ. 2560-
2570) ในด้านการช่วยเหลือและประสานงาน โดยภาพในอนาคตของการช่วยเหลือและประสานงาน
ของสถานสงเคราะห์เด็กในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2560 -2570) จะเป็นภาพการมีเครือข่ายที่ทุก
หน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ชุมชน และองค์กรต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและ
ประสานงานกับสถานสงเคราะห์เด็ก และทุกหน่วยงานจะตระหนักร่วมกันว่าปัญหาที่เกิดไม่ใช่
ปัญหาของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นปัญหาของทุกๆคนที่อยู่ในสังคมที่จะต้องร่วมกันแก้ไขปัญหา ซึ่ง
สอดคล้อง Theeravich Chantakul (2014) ที่ค้นพบว่า ภาคีเครือข่ายนั้นต้องมีความยืดหยุ่น แต่ยัง
คงไว้ซึ่งความเป็นระบบ มีความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างแบบผสมผสานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ ซึ่งประกอบด้วย (1) กระบวนการขับเคลื่อนงานโดยผ่านผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ สะท้อน
ปัญหา ความต้องการของทุกภาคส่วน และทุนทางสังคม รวมทั้งการท างานเป็นทีม (2) การมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งชุมชน ท้องถิ่น ภาครัฐและภาคีต่างๆรวมเป็นกลไกในการขับเคลื่อน  
(3) การคัดเลือกและเชื้อเชิญภาคีที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีการติดต่อประสานงานอย่างสม่ าเสมอ มีการ
ขยายผลจากการร่วมมือของภาคีเครือข่ายในงานของตนเอง ทั้งนี้ปัญหาที่เกิดกับเด็กที่ถูกส่งตัวมาอยู่
ที่สถานสงเคราะห์นั้นเริ่มจากสถาบันครอบครับซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดในสังคม  

    5.3 อนาคตภาพการบริหารจัดการสถานสงเคราะห์เด็กในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 
2560-2570) ในด้านงานสวัสดิการและบริการ  โดยภาพในอนาคตของการบริหารจัดการสถาน
สงเคราะห์เด็กในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2560-2570) ในด้านงานสวัสดิการและบริการจะเป็นภาพ
อนาคตที่ยึดเอาตัวเด็กเป็นศูนย์กลาง กล่าวคือ ภาพอนาคตของสวัสดิการและบริการที่จะจัดเพ่ือ
เด็กจะค านึงถึงผลประโยชน์ที่เด็กจะได้รับแล้วน ามาพิจารณาเป็นอันดับแรก ไม่ว่าจะเป็นความ
รัก ความอบอุ่นที่สถานสงเคราะห์มอบให้ การหาครอบครัวทดแทน  ครอบครัวอุปถัมภ์ 
ครอบครัวบุญธรรมให้เด็กมากขึ้นเพ่ือเป็นการชดเชยสิ่งที่เด็กในสถานสงเคราะห์ควรที่จะได้รับ
ตามสภาพที่เด็กคนหนึ่งพึงจะได้รับ การส่งเสริมให้เด็กได้ท าในสิ่งที่ตนเองชอบและถนัดมากกว่า
ในสิ่งที่พ่ีเลี้ยงหรือผู้ที่ดูแลเด็กต้องการให้ท า ซึ่งสอดคล้องกับ Jintana Kadmanee. (2012) 
 ที่พบว่าการจัดสวัสดิการชุมชนโดยภาคประชาชน ต้องค านึงถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของคน
ในชุมชนให้ดีขึ้น เกิดการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนและสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชาชน ดังนั้น
ทุกชุมชนในเครือข่ายจึงตระหนักถึงความส าคัญในการร่วมมือร่วมใจสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน การสร้างสวัสดิการชุมชนเพ่ือก่อให้เกิด การช่วยเหลือเกื้อกูล พ่ึงพากันของคนในชุมชน 
และการป้องกันชุมชนจากภัยภายนอกที่เป็นผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้าน น าไปสู่
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ความเข้มแข็งให้คนในชุม ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ Khaled Hosseini (2013) ที่ว่า 
“Children aren't coloring books. You don't get to fill them with your favorite 
colors.” กล่าวคือ “เด็กไม่ใช่สมุดระบายสี คุณไม่สามารถระบายสีที่คุณชื่นชอบลงไปได้” ซึ่งข้อ
ค้นพบดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับการบริหารจัดการล าดับความส าคัญว่า สิ่งไหนควรมาก่อน ซึ่ง
ค าตอบที่ได้ก็คือ เด็ก ต้องมาก่อนเป็นอันดับแรกเสมอ  
 

6. ข้อเสนอแนะ 

6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1) สถานสงเคราะห์เด็กทั้งภาครัฐและเอกชนควรให้ความส าคัญกับบุคลากรที่มา

ท างานในสถานสงเคราะห์เด็กตั้งแต่กระบวนการคัดเลือก การฝึกฝนทักษะ ทัศนะเจตคติในการ
ท างาน แนวทางในการท างานที่มีแนวทางเดียวกัน ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆที่เหมาะสม
เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการท างาน มีการช่วยเหลือและประสานงานที่มีการสร้างเครือข่ายการ
ท างานในด้านเด็กที่เข้มแข็งและเอ้ือต่อการด าเนินงาน การลดขั้นตอนที่ใช้ระยะเวลานานและมี
ความยุ่งยาก การอ านวยความสะดวกในเรื่องเอกสารและประสานงานติดต่อกับทางราชการ 
งบประมาณในการสนับสนุนในการด าเนินงานที่เพียงพอในการด าเนินงานด้านเครือข่าย และมี
การจัดสวัสดิการและงานบริการควรค านึงถึงเด็กเป็นส าคัญและน ามาพิจารณาเป็นอันดับแรก 
เปิดโอกาสให้เด็กได้มีสิทธิในการเลือกและลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองมากขึ้น  

 2). สถานสงเคราะห์ควรมีการตื่นตัวในการท า แผนยุทธศาสตร์การวิเคราะห์สถาน
สงเคราะห์ตนเองโดยพิจารณาจากฐานข้อมูล 4 อย่างด้วยกันคือ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค เพ่ือแก้ไขปัญหาภายในและภายนอกขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพ่ือให้ได้ 
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) และเตรียมตัวรับมือกับแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตไม่ว่าแนวโน้มที่จะเกิดข้ึนนั้นพึงประสงค์หรือไม่พึงประสงค์ 

 3) จากผลของการวิจัยครั้งนี้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานสงเคราะห์ควรมีการ
ปรับเปลี่ยนการด าเนินงานของตนเองเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวโน้มอนาคตการบริหารจัดการ
สถานสงเคราะห์เด็กในทศวรรษหน้า (พ.ศ . 2560-2570) ในการท างานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ และยังประโยชน์สูงสุดแก่เด็กที่ตกเป็นเหยื่อของสังคม 
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6.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 1)  ควรสร้างแรงจูงใจ ขวัญก าลังใจและความรู้สึกมั่นคงในอาชีพแก่บุคลากรที่ท างาน

ในสถานสงเคราะห์เด็ก โดยมีการกระบวนการคัดเลือกบุคลากรอย่างมีมาตรฐาน  
 2) ควรมีการสร้างเครือข่ายขยายวงออกไปให้ครอบคลุมในเขตพ้ืนที่ๆสถานสงเคราะห์

ดูแล และรวมถึงเครือข่ายที่อยู่นอกพ้ืนที่ด้วย ทั้งนี้เครือข่ายจะเป็นหน่วยหน้าที่การคัดกรอง 
ท างานเชิงรุกเพ่ือป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดข้ึนกับเด็กจนต้องถูกส่งตัวมาที่สถานสงเคราะห์ 

 3) ผู้บริหารและคณะผู้บริหารสถานสงเคราะห์เด็กควรพิจารณารูปแบบการบริหาร
จัดการสถานสงเคราะห์ให้ค านึงถึงตัวเด็กที่อยู่ในสถานสงเคราะห์เป็นส าคัญ โดยเฉพาะเรื่องของ
จิตใจ การดูแลเอาใจใส่ การให้ความรักความอบอุ่นแก่เด็กเปรียบเสมือนครอบครัวๆหนึ่ง 

6.3 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1) ควรน าผลวิจัยไปเป็นแนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการบุคลากรที่

ท างานในสถานสงเคราะห์เด็กที่มีประสิทธิภาพที่สอดคล้องกับภาพอนาคตในด้านยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการสถานสงเคราะห์เด็กที่ให้ความส าคัญกับบุคลากรที่มาท างานสงเคราะห์ช่วยเหลือ
เด็ก 

 2) ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายของสถานสงเคราะห์เด็กที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงเป็นท่ีสอดคล้องกับภาพอนาคตในด้านการช่วยเหลือและ
ประสานงาน 

 3) ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและบริการที่ค านึงถึงผลโยชน์ที่
เด็กในสถานสงเคราะห์เด็กจะได้รับเป็นส าคัญและสอดคล้องกับภาพอนาคตในด้านการจัด
สวัสดิการและบริการ 
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ความเชื่อในพิธีอรังกิตรัมในนาฏยศิลป์อินเดียภารตะนาฏยัม 
BELIEFS ON THE ARANGETRAM CEREMONY IN BHARATANATYAM  

 INDIAN CLASSICAL DANCE 
 

ฤตพชรพร ทองถนอม นราพงษ์ จรัสศรี 
Rittapotcharaporn Thongtanorm, Naraphong Charassri 

 
บทคัดย่อ 

 บทความนี้ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเชื่อในพิธีอรังกิตรัม (Arangetram) ของ
ผู้เรียนนาฏยศิลป์อินเดียภารตะนาฏยัม (Bharatanatyam) และน ามาสร้างเป็นงานนาฏยศิลป์
สร้างสรรค์ โดยเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญนาฏยศิลป์อินเดียภารตะนาฏยัม  ประกอบ
กับความรู้ และประสบการณ์ ที่ผู้วิจัยได้รับ เมื่อครั้งเดินทางไปศึกษาภารตะนาฏยัม ณ มหาวิทยาลัย
บาณารัสฮินดู (Banaras Hindu University) เมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย ผลจากการวิจัยพบว่า
พิธีอรังกิตรัมเป็นพิธีเก่าแก่ท่ีมีขนบตามความเชื่อแต่โบราณ เป็นประเพณีหรือธรรมเนียมที่ผู้เรียนภา
รตะนาฏยัม ถือปฏิบัติ และยังไม่เป็นที่รู้จักเท่าที่ควรในประเทศไทย เป็นที่น่าเสียดายมรดกทาง
วัฒนธรรมที่ปรากฏในพิธีกรรมอันทรงคุณค่านี้เป็นอย่างยิ่ง ท าให้ผู้วิจัยเกิดแรงบันดาลใจ และ
แนวคิดท่ีจะน าเรื่องราวมาเผยแพร่เพ่ือเป็นความรู้แก่ผู้ที่สนใจเพื่อน าไปปรับใช้ในโอกาสต่อไป 
ค าส าคัญ: ความเชื่อ พิธีอรังกิตรัม ภารตะนาฏยัม 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research was to study beliefs on the Arangetram 
Ceremony of students learning Bharatanatyam Indian classical dance in order to 
deliver creative dancing arts.  The data had been collected by interviewing the 
experts in Bharatanatyam Indian classical dance.  The knowledge and experience 
gained by the researcher while studying Bharatanatyam classical dance at Banaras 
Hindu University, Varanasi City of India have also been used for data analysis.  The 
result reveals that the Arangetram is an Indian ancient and classical ceremony 
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conventionally undertaken by students of Bharatanatyam.  As this ceremony has 
not yet well known in Thailand, it should be promoted as one of the cultural 
heritage of all mankind.     
Keywords:  belief, Arangetram Ceremony, Bharatanatyam 
 
 
1. บทน า 
 ความเชื่อเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกรูปทุกนาม ทุกชาติทุกภาษา สิ่งใดที่มนุษย์
ได้พบเห็น ได้สัมผัสย่อมเป็นพ้ืนฐานและเป็นต้นเหตุแห่งความเชื่อด้วยกันทั้งสิ้น ประกอบกับการ
บอกเล่าจากบรรพบุรุษท่ีเราให้ความเคารพนับถือ หรือจากประสบการณ์ที่ตัวเราได้รับโดยตรง ล้วน
แล้วแต่เป็นแรงเสริมให้มนุษย์เรามีความเชื่อเพ่ิมมากขึ้น และเมื่อใจคิดความเชื่อ (นามธรรม) ก็
บังเกิดท้ังที่เป็นรูปร่าง หรือเป็นสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง (รูปธรรม) จึงสรุปได้ว่าความเชื่อมีอยู่ 2 
ประการ คือ ความเชื่อท่ีเป็นนามธรรม และความเชื่อที่เป็นรูปธรรม เช่นเดียวกันกับผู้ที่เรียนภารตะ
นาฏยัมก็มีความเชื่อ ความศรัทธาในกิมกินี (Kimkini) และพิธีอรังกตรัม (Arangetram) 
 กิมกินี (Kimkini) คือ กุงรู (ghungroo) หรือกระพรวนทองสัมฤทธิ์ที่เรารู้จักกันดี กุงรู ถือ
เป็นเครื่องประดับที่ส าคัญท่ีสุดของการแสดงภารตะนาฏยัม (Bharatanatyam) นักแสดงหรือศิลปิน    
ทุกคนจะต้องสวมกุงรูทุกครั้งที่ท าการแสดงต่อหน้าผู้ชมซึ่งถือว่าเป็นขนบหรือธรรมเนียมปฏิบัติที่
เคร่งครัดมาแต่โบราณ นักแสดงหรือศิลปินไม่สามารถท าการแสดงได้ถ้าไม่สวมกุงรูเพราะจะถือว่า
เป็นอัปมงคล กุงรูนั้นนอกจากจะเป็นเครื่องประดับท่ีส าคัญแล้วยังเป็นสิ่งมงคลที่นักแสดงหรือศิลปิน
ทุกคนให้ความส าคัญเพราะเชื่อว่ากุงรูนั้นเปรียบเสมือนมนตราหรือวิชาความรู้ที่เทพเจ้าและบูรพ
คณาจารย์ประทานให้เพ่ือเป็นสิริมงคลติดตัวจะช่วยให้การแสดงประสบความส าเร็จไม่มีอุปสรรค
หรือติดขัดใดๆ และยังเป็นเครื่องรางที่ปกป้องตัวเองจากสิ่งไม่ดีสิ่งที่เป็นอัปมงคลที่จะมาเข้าตัว
ในขณะแสดงอีกด้วย ได้มีการก าหนดคุณลักษณะของกุงรู ไว้อย่างชัดเจน (Potcharaporn 
Thongtanorm, 2008) 
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ภาพที่ 1 กิมกินี (KIMKINI) 
ที่มา : ผู้วิจัย 

 พิธีอรังกิตรัม (Arangetram) เป็นพิธีรับมอบกรุงรู (Worship of Ankle Bells) หรือกิม
กินี (Kimkini) หมายถึงกระพวนข้อเท้าที่ท าด้วยทองสัมฤทธิ์เป็นเครื่องประดับส าคัญในการแสดง
นาฏยศิลป์อินเดีย พิธีอรังกิตรัมเป็นพิธีเก่าแก่ที่มีขนบตามความเชื่อแต่โบราณ เป็นประเพณีหรือ
ธรรมเนียมที่ผู้เรียนภารตะนาฏยัม (Bharatanatyam) ถือปฏิบัติ เป็นพิธีที่แสดงถึงความสามารถ
และเพ่ือประกาศให้ผู้คนรับรู้และร่วมกันเป็นสักขีพยานว่าศิษยา (Shishya) ผู้นั้นได้ผ่านขั้นตอนการ
เรียนรู้ ฝึกฝน และอบรมสั่งสอนจากครูหรือกูรู (Guru) หรือผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาอย่างครบถ้วน
และดีเย่ียมจนสามารถน าวิชาความรู้ความสามารถไปประกอบอาชีพได้คือเปลี่ยนจากสถานะ
นักเรียนขึ้นไปอยู่ในท าเนียบของศิลปินนั่นเอง ตามที่ เปรมจันทร์ ฮัมบา (Premchand Hombal, 
ได้กล่าวไว้ว่า “สิ่งส าคัญในพิธีอรังกิตรัมคือกระพวนข้อเท้าที่ท าด้วยทองสัมฤทธิ์เป็นเครื่องประดับ
ส าคัญในพิธีอรังกิตรัมและยังเป็นเครื่องประดับท่ีนักแสดงทุกคนขาดไม่ได้ในการแสดงภารตะนาฏยัม
ทุกครั้ง ถือเป็นสิ่งมงคลเปรียบเสมือนมนตราหรือวิชาความรู้ที่เทพเจ้าและบูรพคณาจารย์ประทาน
ให้เพ่ือเป็นสิริมงคลติดตัว เป็นเหมือนขวัญและก าลังใจในขณะแสดงช่วยให้การแสดงนั้นประสบ
ความส าเร็จเป็นที่ชื่นชมชื่นชอบ กรุงรูยังถือเป็นเครื่องรางที่ปกป้องตนเองจากสิ่ง ไม่ดีสิ่งที่เป็น
อัปมงคลที่จะมาเข้าตัวในขณะแสดงอีกด้วย” (P.C. Hombal, Interview, 25 April 2015) ตามที่ 
มาลา ฮัมบา (Mala Hombal, ได้กล่าวไว้ว่า การที่นักแสดงหรือศิลปินจะมีกุงรูได้นั้น จะต้องเรียนรู้
กระบวนท่าร าจนครบหลักสูตรต้องฝึกฝนและ ขยันหมั่นเพียรอย่างหนักเป็นเวลานาน จนครูผู้สอน
พิจารณาว่าเห็นสมควรอนุญาตให้เข้าพิธีอรังกิตรัม(Arangetram) หรือ Worship of ankle bells 
ได้ ถ้าศิษยาพร้อมที่จะแสดงเดี่ยว ผู้ปกครองจะได้รับอนุญาตจากครูให้จัดพิธีอรังกิตรัม ในโรงละคร
ตามวันเวลาที่ต้องการ (Mala Hombal, Interview, 25 April 2015) 
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 เมื่อศิษยาได้รับอนุญาตให้เข้าพิธีอรังกิตรัมได้นั้นจึงต้องปฏิบัติตามขั้นตอนหรือท าเนียม
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เริ่มด้วยการฝึกที่ส าคัญก่อนการแสดง จะต้องท าโดยไม่ผูกกรุงรูหรือกระพรวน
ที่ข้อเท้าเพราะการท างานของเท้ากับกระพรวนอาจยังไม่แน่นอน ไม่พอดีกับจังหวะและขัดแย้งกัน
เนื่องจากเสียงของกระพรวน การฝึกซ้อม ศิษยาจะแต่งกายชุดธรรมดา เมื่อครูรู้สึกว่านักแสดงพร้อม 
ครูก็จะก าหนดวัน และเวลาที่ฤกษ์งามยามดีที่จะท าการแสดง จะมีการส่งการ์ดเชิญไปยังผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้รักการแสดง เพ่ือนฝูงและญาติมิตร โดยก่อนวันแสดงศิษยาจะต้องน ากระพรวนไปมอบให้ครูเพ่ือ
ท าพิธีสวดมนตราไปท่ีกระพรวนเป็นเวลา 7 วัน พอถึงในวันแสดงจริงตามฤกษ์ท่ีก าหนดนักแสดงจะ
แต่งกายด้วยชุดการแสดงที่ท าด้วยผ้าไหมเนื้อดีมีราคา เคร่ืองประดับถูกต้องตามขนบธรรมเนียม
จารีตประเพณี พร้อมทั้งประดับศีรษะดอกไม้และเครื่องประดับส าหรับการแสดงภารตะนาฏยัม
อย่างสวยงามมาในพิธี แล้วสวดมนต์เพ่ือขอพรต่อพระศิวะ (Shiva Natraja) เทพเจ้าแห่งการฟ้อนร า 
ขอพระจากบิดามารดา ผู้อาวุโสและครูพร้อมแสดงความเคารพต่อครู (Guru Dakshina) ด้วยการ
ก้มเอามือขวาไปแตะที่เท้าของครู พร้อมทั้งมอบเงิน ของขวัญ ผลไม้และดอกไม้ให้กับครู ครูจะมอบ
กระพรวนเพ่ือผูกที่ข้อเท้าขณะแสดง เมื่อรับกระพรวนจากครูก็ผูกที่ข้อเท้า ต่อจากนั้นก็จะมอบ
ผลไม้ พวงมาลัยและของขวัญให้กับนักดนตรี คารวะผู้ชมและผู้แสดงเริ่มการแสดงด้วยอลาริปปู 
และท าการแสดงให้ครบ 7 หรือ 9 ชุดการแสดงตามขนบแบบแผนโดยใช้เวลาประมาณ 2 ถึง 2 
ชั่วโมงครึ่ง โดยมีช่วงพักประมาณ 15 นาที และนี่เป็นเพียงขั้นตอนแรกของนักแสดงบนเวทีในฐานะ
นักแสดงเด่ียว โดยเรียงตามล าดับของการแสดงดังนี้ ต่อหน้าศิลปินที่มีชื่อเสียงและครูผู้เชี่ยวชาญ
เพ่ือรับมอบกุงรูและแสดงภารตะนาฏยัมแบบเต็มรูปแบบ ซึ่งประกอบด้วยปุชปัญชลี (Pushpanjali) 
อลาริปปู (Alarippu) จัตติสวารัม (Jatiswaram) ชับดัม (Shabdam) วารนัม  (Varnam) ปาดัม 
(Padam) ตินลนา โศลก (Sloka) หรือ การแสดงเบ็ดเตล็ด (Tillana) (Potcharaporn 
Thongtanorm, 2008: 96) ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์เป็นการประกาศตัวว่าตนนั้นเป็นศิษย์มีครู พร้อม
และเหมาะสมที่จะเป็นศิลปินที่เป็นที่ยอมรับให้เป็นผู้สืบทอดเผยแผ่ภารตะนาฏยัมต่อไป ถ้าเป็น
นาฏศิลป์ไทยก็จะเปรียบได้กับพิธีมอบเมื่อครูผู้สอนพิจารณาว่า ศิษย์คนใดมีความรู้ความสามารถใน
วิชานาฏศิลป์มีฝีมือในการร ายอดเยี่ยม จนถือเป็นแบบแผนที่ดีได้ และมีความประพฤติเรียบร้อย
เหมาะสมที่จะเป็นครูสืบทอดความเป็นผู้รู้ให้กับผู้อื่นได้ต่อไป 
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ภาพที่ 2 ท่าศิวะนาฏราช (SHIVA NATRAJA) 
ที่มา : ผู้วิจัย 

 จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาและค้นคว้าพบว่า ในประเทศไทยผู้ที่มีความรู้เรื่องพิธีอรังกิตรัม
ส าหรับผู้ที่เรียนภารตะนาฏยัมยังมีจ านวนน้อย อีกทั้งต าราที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันยังมีไม่มาก ทั้งที่
เป็นพิธีเก่าแก่ที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีตามความเชื่อแต่โบราณของอินเดีย ซ่ึงถือว่าเป็นต้นก าเนิด
ของนาฏยศิลป์ในแถบอาเซีย ในประเทศไทยก็มีพิธีที่คนไทยที่เรียนทางด้านนาฏยศิลป์ไทยมีความ
เชื่อและถือปฏิบัติกันมากยาวนานอย่างพิธีไหว้ครู และครอบครูนาฏยศิลป์ไทย ที่มีความเชื่อกันว่า
ก่อนจะฝึกหัดทางด้านนาฏยศิลป์ไทยจะต้องมีการไหว้ครูเสียก่อน และถ้ายังไม่ได้ท าพิธีไหว้ครูและ
ครอบครูแล้ว ครูผู้สอนจะไม่กล้าต่อท่าเพลงหน้าพาทย์ชั้นสูง หรือท่าร าบางท่าให้ เพราะถือว่าเป็น
ของศักดิ์สิทธ์ จะผิดครูได้ ซึ่งอาจจะเป็นผลร้ายทั้งครูผู้ถ่ายทอดและตัวของศิษย์เอง ที่เรียกกันว่า 
“แรงครู” พิธีไหว้ครู และครอบครูนาฏยศิลป์ไทยมีประเพณีและธรรมเนียมที่ถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัดตามขั้นตอนคือ สวดมนต์เย็น (ก่อนวันไหว้) แล้วฉันเช้า จากนั้นท าพิธีไหว้ครู และพิธีครอบ
ครูตามล าดับ  
 
 
 
 

ภาพที่ 3 พิธีไหว้ครู และครอบครูนาฏยศิลป์ไทย 
ที่มา : ผู้วิจัย 
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ดังนั้นจากการศึกษาความเชื่อพิธีอรังกิตรัมในนาฏยศิลป์ภารตะนาฏยัม จนน ามาเป็นแรง
บันดาลใจให้สร้างงานในรูปแบบนาฏยศิลป์สร้างสรรค์ พบว่าจากความเชื่อความศรัทธาอันแรงกล้า
ของผู้ที่ถือปฏิบัตินับจากรุ่นสู่รุ่น ก็อาจท าให้ประเพณีอันดีงามถูกจ ากัดวงแคบส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง
เท่านั้น ซึ่งโดยเนื้อแท้ของประเพณีมีขั้นตอนขนบความเชื่อที่ถือปฏิบัติที่อบอุ่นสวยงามมีคุณค่าควร
ค่าแก่การเผยแพร่และรับรู้โดยทั่วกันอย่างยิ่ง จึงเกิดแรงบันดาลใจและแนวคิดในการสร้างสรรค์งาน
ขึ้นใหม่ ซึ่งการสร้างสรรค์งานเป็นการน าเสนอขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมเป็นประเด็นหลักและ
การถ่ายทอดประเพณีในรูปแบบงานสร้างสรรค์เพ่ือให้เกิดความเข้าใจเป็นประเด็นรอง ซึ่งยังไม่เคยมี
ผู้ใดท ามาก่อน ด้วยการน าแนวคิดทางศิลปะมาบูรณาการร่วมกับแนวคิดทางนาฏยศิลป์ โดยการใช้
ความเชื่อ พิธีกรรม ศาสนา สังคม วัฒนธรรมมาเป็นโครงสร้าง และการใช้สัญลักษณ์ (Symbolism) 
มาเป็นองค์ประกอบในการออกแบบภายใต้โครงเรื่องโดยแบ่งเป็น 3 องก์ ได้แก่ องก์ที่ 1 มุ่งมั่น และ
ตั้งใจ องก์ท่ี 2 ความเชื่อ ความศรัทธาน ามาซึ่งความส าเร็จ และองก์ที่ 3 ปฏิหาริย์... มีอยู่จริง 
 
2. วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
 2.1 เพ่ือหาแนวคิดในการสร้างงานการแสดงนาฏยศิลป์สร้างสรรค์ตามความเชื่อในพิธีอ
รังกิตรัมของภารตะนาฏยัม 
 2.2 เพ่ือสร้างสรรค์การแสดงนาฏยศิลป์รูปแบบใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครท ามาก่อน ชุด
นาฏยศิลป์สร้างสรรค์ในพิธีอรังกิตรัมในภารตะนาฏยัม 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในข้ันตอนการด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้น าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์เพ่ือศึกษาค้นคว้าถึง
ประเด็นต่างๆ แล้วจึงเริ่มท าการทดลองปฏิบัติการสร้างสรรค์ ตามท่ีได้วางแผนไว้ ดังนี้ 
 3.1 น าข้อมูลจากประสบการณ์ที่เคยไปศึกษาภารตะนาฏยัมที่ มหาวิทยาลัยบาณารัส
ฮินดู (Banaras Hindu University) เมืองพาราณสี ประเทศอินเดียด้วยตนเอง เป็นเวลา 5 ปี 
 3.2 ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลเอกสารทางวิชาการ ต ารา งานวิจัย บทความ 
วารสาร สื่อสารสนเทศอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 3.2 ศึกษาข้อมูลและสังเกตการณ์รูปแบบและลักษณะของการแสดงนาฏยศิลป์ร่วมสมัย 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 3.3 สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน นาฏยศิลป์ไทย นาฏยศิลป์อินเดีย และนาฏยศิลป์ร่วม
สมัย เกี่ยวกับแนวคิด มุมมอง และการสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ เป็นต้น 
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 3.4 วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทั้งหมดเพ่ือหาค าตอบงานวิจัย นาฏยศิลป์สร้างสรรค์
พิธีอรังกิตัมในภารตะนาฏยัม 
 3.6 ท าการทดลองปฏิบัติการออกแบบลีลาท่าเต้นกับนักศึกษาที่มีทักษะทางนาฏยศิลป์
อินเดีย นาฏยศิลป์ไทย และนาฏยศิลป์ร่วมสมัย 
 3.7 เรียบเรียงข้อมูลและข้อคิดเห็นจากแหล่งต่างๆ เพ่ือหาค าตอบงานวิจัย 
 3.8 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษารูปแบบและองค์ประกอบส าหรับการแสดง อาทิ โครงเรื่อง 
ดนตรี ลีลาและสัญลักษณ์ นักแสดง เครื่องแต่งกาย อุปกรณ์การแสดง เวที แสงและเทคนิคพิเศษ 
เป็นต้น 
 3.9 พัฒนางานวิจัยขั้นสุดท้ายเพ่ือเตรียมจัดพิมพ์และจัดท ารูปแบบรายงานการวิจัย 
 3.10 จัดพิมพ์และจัดท าเอกสารการวิจัยเพ่ือน าเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและท าการ
เผยแพร่ต่อไป 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยผู้วิจัยได้เลือกใช้เครื่องมือในการวิจัย ดังนี้ 
 1. ประสบการณ์ส่วนตัว เป็นการน าประสบการณ์ทางด้านนาฏยศิลป์ที่ผู้วิจัยได้มีโอกาส
ไปศึกษานาฏยศิลป์อินเดีย (ภารตะนาฏยัม) ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรอนุปริญญาทางนาฏยศิลป์
ภารตะนาฏยัม (Diploma in Dance Bharatanatyam), ประกาศนียบัตรปริญญาขั้นสูงทาง
นาฏยศิลป์ภารตะนาฏยัม (Post-Graduation Diploma in Bharatanatyam), ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิตทางภารตะนาฏยัม (Master of Education (Bharatanatyam) ที่ มหาวิทยาลัยบา
รารัณฮินดู (Banaras Hindu University) เมืองพาราณสี ประเทศอินเดียเป็นเวลา 5 ปี อีกทั้งยังได้
มีส่วนร่วมในฐานะผู้ออกแบบ และนักแสดงนาฏยศิลป์ไทย และนาฏยศิลป์อินเดีย(ภารตะนาฏยัม) 
จึงเลือกท่ีจะน าประสบการณ์ตรงของผู้วิจัยเกี่ยวกับพิธีอรังกิตรัมมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 2. การส ารวจข้อมูลเชิงเอกสาร ศึกษาข้อมูลเอกสารจากหนังสือ ต าราและบทความทาง
วิชาการต่างๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ นาฏยศิลป์สร้างสรรค์ในพิธีอรังกิตรัมในภารตะนาฏยัม ทั้งนี้
เอกสารเกี่ยวกับห้วข้องานวิจัยมีน้อยมาก ผู้วิจัยจึงได้หาข้อมูลเพ่ืมเติมด้วยวิธีการสัมภาษณ์ วิธีการ
ทดลอง วิธีสังเกตจากสถานที่จริง 
 3. การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิจัยซึ่งมีอยู่หลากหลายสาขาทั้งในด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับพิธีอรังกิตรัมในภีารตะนาฏยัม 
และศิลปะการแสดงในแต่ละด้าน ทั้งการสัมภาษณ์แบบรายบุคคล และการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม โดย
ใช้ประเด็นการสัมภาษณ์ทั้งแบบปลายเปิด และแบบปลายปิด 
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 4. สื่อสารสนเทศอ่ืนๆ เลือกศึกษาสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ นาฏยศิลป์สร้างสรรค์ และ
พิธีอรังกิตรัมในภารตะนาฏยัม ทั้งในและต่างประเทศ 
 5. เกณฑ์มาตรฐานศิลปิน ผู้วิจัยได้น าผลงานวิจัยในเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานศิลปินแห่งชาติ
ของ อาจารย์ ดร.วิชชุตา วุธาทิตย์ ที่ได้ศึกษาการประเมินคุณภาพของงานศิลปะอย่างเป็นธรรมใน
กลุ่มกรรมการสรรหาศิลปินทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับชาติ มาเป็นเครื่องมือที่จะน าไปสู่การ
สร้างมาตรฐานในงานสร้างสรรค์ครั้งนี้ 
 6. การส ารวจข้อมูลภาคสนาม เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการลงพ้ืนที่ที่จัดแสดง
ต่างๆ เช่น ซาโลเม่ นางผู้เต้นระบ าเพ่ือขอหัว (Salome Dancing for the Head), นางระบ าปลาย
เท้าผู้น่าเวทนา (Ballerina: The pathetic creature), เกอิชา (Geisha), นาฏยศิลป์สร้างสรรค์
เกี่ยวกับครูโนรา เพ่ือสะท้อนความเชื่อหลังความตายของครูโนราเป็นต้น โดยใช้กระบวนการตาม
ระเบียบวิธีสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมคือ การสังเกต การสัมภาษณ์ การบันทึก เพ่ือรวบรวมเป็น
ข้อมูลในด้านการปฏิบัติแล้วน ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพ่ือน าไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 
4. ผลการวิจัย 
 จากการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้รับผลจากการศึกษาค้นคว้าโดยมีหัวข้อ ดังต่อไปนี้ 
 4.1 แนวคิดในการออกแบบและสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์สร้างสรรค์พิธีอรังกิตรัมในภา
รตะนาฏยัม ได้แก่ แนวคิดในการใช้ภาวะ รส ในต ารานาฏยศาสตร์ แนวคิดในการเคลื่อนไหวของ
ร่างกาย แนวคิดในการใช้ทฤษฎีทางทัศนศิลป์ แนวคิดในการใช้ทฤษฎีการสื่อสารในการแสดงทาง
นาฏยศิลป์ แนวคิดในการใช้ทฤษฎีการใช้พื้นท่ี แนวคิดเรื่องการใช้สัญลักษณ์ในการแสดงนาฏยศิลป์ 
 4.2 รูปแบบของการแสดงนาฏยศิลป์สร้างสรรค์ ได้แก่ การวางโครงเรื่องหรือบทที่ใช้ใน
การแสดง การออกแบบดนตรีและเสียงที่ใช้ประกอบการแสดง การก าหนดคุณลักษณะของนักแสดง 
การออกแบบลีลาท่าร าที่ใช้ในการส่ือความหมายของการแสดง การออกแบบเครื่องแต่งกายที่ใช้ใน
การแสดง การออกแบบอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดง การก าหนดและออกแบบพ้ืนที่ที่ใช้ในการแสดง 
การออกแบบแสงและเทคนิคพิเศษส าหรับใช้ในการแสดง 
 

5. อภิปรายผลการวิจัย 
 หลังจากการศึกษาค้นคว้าและท าการทดลองเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานในหัวข้อ นาฏยศิลป์
สร้างสรรค์พิธีอรังกิตรัมในภารตะนาฏยัม ผู้วิจัยพบว่าจากความเชื่อความศรัทธาอันแรงกล้าของผู้ที่
ถือปฏิบัตินับจากรุ่นสู่รุ่น อาจท าให้ประเพณีอันดีงามถูกจ ากัดอยู่ในวงแคบส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง



  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์    239  
 

 

เท่านั้น ทั้งที่ประเพณีมีขั้นตอนของขนบความเชื่อที่ถือปฏิบัติที่อบอุ่นสวยงามและมีคุณค่าควรแก่
การเผยแพร่และรับรู้โดยทั่วกันอย่างยิ่ง ดังนั้นผู้วิจัยจึงเกิดแรงบันดาลใจและแนวคิดในการ
สร้างสรรค์งานขึ้นใหม่ ภายใต้โครงเรื่องโดยแบ่งการแสดงออกเป็น 3 องก์ ดังนี้ องก์ที่ 1 มุ่งมั่น และ
ตั้งใจ องก์ที่ 2 ความเชื่อ ความศรัทธาน ามาซึ่งความส าเร็จ และองก์ที่ 3 ปฏิหาริย์... มีอยู่จริง โดย
ค านึงถึงโครงเรื่องและบทที่ใช้ในการแสดงที่เกี่ยวกับความเชื่อในพิธีอรังกิตรัมของภารตะนาฏยัมเป็น
หลักซ่ึงจะปรากฏอยู่ในองก์ท่ี 1 องก์ที่ 2 และองก์ที่ 3 ของการแสดง และการค านึงถึงประเพณีที่ถือ
ปฏิบัติในพิธีอรังกิตรัมของภารตะนาฏยัม เช่น การรับกุงรูเพ่ือน าไปท าพิธีสวดมนตราของครู การ
มอบกุงรูให้ศิษย์ในวันพิธี ดังจะปรากฏอยู่ในองค์ท่ี 2 และ องค์ท่ี 3 ของการแสดง  
 

 
 
 
 

ภาพที่ 4 พิธีอรังกิตรัมของภารตะนาฏยัม 
ที่มา : ผู้วิจัย 

นอกจากนี้ยังค านึงถึงสัญลักษณ์รวมถึงลีลาท่าร า การใช้ภาวะ รสของภารตะนาฏยัมเพ่ือ
ใช้ในการสื่อความหมายความเข้าใจเพ่ือบอกเล่าเรื่องราวดังจะเห็นได้จากองก์ที่ 1 องก์ที่ 2 และองก์
ที่ 3 ของการแสดง 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 การใช้ลีลาท่าร าและสัญลักษณ์ของภารตะนาฏยัม 
ที่มา : ผู้วิจัย 
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ภาพที่ 6 การใช้ภาวะ รสของภารตะนาฏยัม 
ที่มา : ผู้วิจัย 

การค านึงถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบการแสดงนั้นเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญซึ่งจะท าให้คนดู
เข้าใจถึงความส าคัญและหัวใจของพิธีกรรมดังจะเห็นได้จากองก์ท่ี 2 และองก์ท่ี 3 ของการแสดง 

 
ภาพที่ 7 กุงรูและเครื่องบูชา 

ที่มา : ผู้วิจัย 
การค านึงถึงความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบการแสดง นั้นเป็นวัตถุประสงค์หลักท้ังนี้

เพ่ือต้องการน าเสนอเรื่องราวที่เก่ียวข้องกับความเชื่อของคนเฉพาะกลุ่ม จึงต้องออกแบบสร้างสรรค์
งานเพ่ือให้คนทั่วไปสามารถเข้าใจและเข้าถึงในสิ่งที่ผู้วิจัยต้องการจะน าเสนอ จึงมีรูปแบบที่เน้นไป
ในทางนาฏยศิลป์อินเดียภารตะนาฏยัมเสียส่วนใหญ่ เนื่องจากผู้วิจัยมีความเชี่ยวชาญนาฏยศิลป์
อินเดียภารตะนาฏยัม แตย่ังมีการน านาฏยศิลป์ตะวันตกและนาฏยศิลป์ไทย เช่น การพ้อยเท้า การ
กระโดด การยกตัว การก้าวเท้ายกหน้า กระดกหลัง ตั้งวง เป็นต้น เข้ามารังสรรค์ผสมผสานเพื่อให้
เกิดความร่วมสมัยในการถ่ายทอดเรื่องราว ดังปรากฏอยู่ในการแสดง 
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 ภาพที่ 8 การออกแบบการแสดง 

ที่มา : ผู้วิจัย 
    ภาพที่ 9 การออกแบบการแสดง 

ที่มา : ผู้วิจัย 
 การค านึงถึงบริบททางสังคม ด้วย “อารยธรรม” คือความเจริญทางสังคม รวมไปถึง 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองของมนุษย์ ซึ่งดูได้จากการด ารงชีวิตของคน
ในสังคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน “อารยธรรมอินเดีย” ถือได้ว่ามีอิทธิพลอย่างมากต่อสังคมในแถบ
เอเชีย โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และความเชื่อซึ่งสังคม
บางแห่งก็ยังคงรักษาและยึดถือปฏิบัติอย่างมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลง เช่น การบูชาเทพและสิ่งศักดิ์ การ
บูชาและระลึกถึงพระคุณครผูู้ให้วิชาความรู้ การต้อนรับและอ านวยอวยพรแด่บุคคลอันเป็นที่รัก ดัง
จะได้เห็นในองก์ที่ 2 และองก์ที่ 3 ของการแสดง  

ภาพที่ 10 การบูชาเทพและการบูชาครูผู้ให้วิชาความรู้ 
ที่มา : ผู้วิจัย 
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ภาพที่ 11 การการต้อนรับและอ านวยอวยพร 

ที่มา : ผู้วิจัย 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
  จากการที่ได้ศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อในพิธีอรังกิตรัม ของผู้ที่เรียน
นาฏยศิลป์อินเดียภารตะนาฏยัม ท าให้เห็นมุมมองและรับรู้ได้ถึงความเชื่ออันเก่าแก่ที่ถือปฏิบัติมาช้า
นาน ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาค้นคว้า และท าวิจัยในอนาคต ดังนี้ 
  6.1 ควรมีการสร้างสรรค์เพ่ือให้เกิดการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมต่อไป 
  6.2 น าผลที่ได้จากการวิจัยฉบับนี้  ไปต่อยอดเพ่ือพัฒนาศักยภาพทางความคิด
สร้างสรรค์ อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นแนวทางในการเพ่ิมศักยภาพให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ใช้เป็น
แนวทางในการคิดสร้างสรรค์ต่อไปในอนาคต 
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การคิดเชิงระบบและการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนสังคมความรู้ 
SYSTEMATIC THINKING AND THE DEVELOPMENT OF LEARNING 
ORGANIZATION TO DRIVE  FOR KNOWLEDGE BASED SOCIETY 

 
จันทนา  อุดม  หะริน  สัจเดย์   
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บทคัดย่อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์พลวัตแวดล้อมเชิงระบบกับ  แนวทางการ
พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มรัตนโกสินทร์ ด้วยแนวคิด
การบูรณาการศาสตร์และศิลป์ โดยการมองโลกในมุมมองใหม่อย่างเป็นระบบ วิธีด าเนินการศึกษา
เป็นการบูรณาการระหว่างข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามกับฐานคิดการวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนและตัว
แปรระบบแวดล้อมทางสังคมกับทิศทางการปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษากับการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ-สังคมความรู้ 

ผลการศึกษาพบว่า แผนภาพรูปแบบจ าลองทางความคิดเชิงระบบ สามารถค้นหาและ
สะท้อนให้เห็นภาพความสัมพันธ์พฤติกรรมของตัวแปรการศึกษาการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จาก
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงระบบ องค์ประกอบและปัจจัยการเรียนรู้ภายในขององค์กรกับ
ความสัมพันธ์ปัจจัยพลวัต และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เพ่ือน าไปสู่การเห็นกระบวนความ
เชื่อมโยงเชิงระบบ และ ความเข้าใจโลกทัศน์ของสถาบันอุดมศึกษาให้มีกระบวนทัศน์ใหม่ และ
ยกระดับทักษะการบริหารจัดการองค์กรทั้งในระดับปัจเจก และระดับสถาบันอุดมศึกษา  
ค าส าคัญ: การคิดเชิงระบบ, กระบวนทัศน์, องค์กรแห่งการเรียนรู้, สังคมความรู้ 
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ABSTRACT 
 The purpose of this research was to study the relationship between 
dynamic system and development strategy towards knowledge-based society, the 
study of Rajabhat University; Rattanakosin Group. The methodology of research was 
the integration between the questionnaires and the analytic concept of driving 
force and the variable of social environmental system and the ways of self-adjust 
of higher educational institutions with the drive of economic and the knowledge 
based society.  

The result revealed that profile of archetypal model was able to find out 
findable and reflected the relationship of variation behavior. Model of systematic 
thinking was able to find out and the perfection to see the relationship with 
educational factor of knowledge based society. From the analysis of relationship 
system, composition and internal factor of learning with the systematic relationship 
and social change lead to the seeing of the linkage system and understanding the 
world views higher educational institutions to a new paradigm and enhancing the 
skills of organizations. Additionally, the study of knowledge-based society was study 
through the systematic relationship analysis, composition and internal learning 
factor and relative dynamic factor. Social change or external social factor leads to 
systemic interacting, world view of university education and also paradigm shift of 
learning, in order to enhance management skills of organization in individualism 
level and organization level or university level.  
 Keywords:  Systematic Thinking, Paradigm; Learning Organization; Knowledge- 
  Based  Society.  
  



246    ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2561  
 

1. บทน า 
ภายใต้พลวัตการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อน และรวดเร็วของสังคมโลก องค์กรทุกประเภท

จ าเป็นต้องสร้างทักษะ และศักยภาพ ภายใต้แนวคิดเชิงระบบ (Forrester, 1968)  ประกอบกับ
แนวทางการปรับตัวระยะยาวภายใต้แรงขับเคลื่อนที่มีอิทธิพลของสังคมโลก ทั้งในปัจจุบัน                
และที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต เพ่ือความอยู่รอดที่ครอบคลุมทั้งเรื่องการแข่งขันทางธุรกิจ  
การปรับเปลี่ยนทางระบบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และนวัตกรรมข้อมูลข่าวสาร 

นักพัฒนาองค์กรหลายท่านได้เสนอกรอบแนวคิด ทฤษฏี และแนวทางการปฏิบัติ                 
เพ่ือการสร้างกระบวนการเรียนรู้ การปรับตัว การสังเคราะห์วิสัยทัศน์ การพัฒนาเป็นองค์กร
ความรู้  Gravin (2008) อ้างว่า การพัฒนาองค์กรจ าต้องค้นหาปัจจัยความส าเร็จทั้งจากภายใน 
และแรงกดดันจากภายนอก จากกระบวนการวิเคราะห์ การวิ เคราะห์โครงสร้างเชิงระบบองค์กร 
ขณะที่ Daft (2008); Ivancevich et al., (2008) เสนอว่า การเรียนรู้ และการปรับตัวขององค์กร 
มีความเชื่อมโยงกับการสร้างคุณค่าองค์กรการบริหารจัดการความไม่แน่นอน ความเสี่ยง เพ่ือการ
ปรับตัวต่อสถานการณ์ในอนาคต และพลวัตของการเปลี่ยนแปลงของสังคม ขณะที่นักพัฒนา
องค์กร Senge (1994) ได้เสนอกรอบแนวคิดการเปลี่ยนแปลงองค์กร (Blue print of change 
for organization) โดยให้ความส าคัญกับการก าหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ การสร้าง              
องค์ความรู้เชิงระบบจากกระบวนการสร้างทักษะ การเรียนรู้ของบุคลากร การสร้างทีมงาน และ
กระบวนการสังเคราะห์วิสัยทัศน์ร่วม เพ่ือให้สมาชิกในองค์กรมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทาง   
การเรียนรู้ด้วยตนเอง และระหว่างสมาชิกในองค์กรอย่างต่อเนื่อง การมีวัฒนธรรมองค์กรที่ให้
ความส าคัญต่อคนท างาน มีนโยบายในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม มีกระบวนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตการท างานที่เหมาะกับองค์กร เพ่ือให้คนในองค์กรอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และ
คนท างานมีความสุขในการท างาน ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ก าหนดนโยบายว่าได้ให้ความส าคัญกับ
คุณภาพชีวิตของบุคลากรไปพร้อมกับคุณภาพของงาน ซึ่งแนวคิดนี้จะเป็นแนวทางการน าไปสู่การ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวต่อแรงขับเคลื่อน (driving forces) 
ของสังคมได้อย่างเหมาะสม(Brown and Harvey, 2006)  

สถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็นสถาบันทางสังคมที่ทรงพลังในการสร้าง และพัฒนาทุนมนุษย์
ในสังคมให้ เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ จึงมีภารกิจที่ ส าคัญยิ่ ง ในการด า เนินการดังกล่ าว               
และมีความเหมาะสมที่จะต้องพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มากกว่าองค์กร                   
รูปแบบอ่ืน ทั้งนี้การที่สถาบันอุดมศึกษาจะก้าวไปสู่ทศวรรษใหม่นั้น สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการ
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ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์เพ่ือให้สอดรับกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และปรับเปลี่ยนไปสู่การ
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ในอนาคต (Prasert  Thilao,2018) 
  จากความส าคัญที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยตระหนักว่า มหาวิทยาลัยราชภัฎซึ่งเป็น
สถาบันอุดมศึกษาหลักในการพัฒนาสังคมไทยที่ส าคัญแห่งหนึ่งของประเทศ จ า เป็นต้องมีการ
พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้วยกระบวนวิธีศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยการเรียนรู้ขององค์กร
เชิงระบบ ด้วยการเชื่อมความสัมพันธ์เชิงระบบปัจจัยภายในขององค์กรกับระดับแวดล้อมสังคม
หรือปัจจัยภายนอกองค์กร โดยการพิจารณาความสัมพันธ์ปัจจัยระบบแวดล้อมขององค์กร                  
ให้ความส าคัญกับเงื่อนไข การปรับตัวภายใต้การก ากับ ควบคุม หรือเงื่อนไขจากการบริหารจัดการ
ขององค์กรเอง และการปรับตัวสู่ความยืดหยุ่น เพ่ือการปรับตัวสู่การเรียนรู้ขององค์กร จากเงื่อนไข
แรงขับเคลื่อนระบบแวดล้อมของสังคมกับทิศทางการเรียนรู้ การพัฒนายุทธศาสตร์การปรับตัวสู่
สังคมความรู้ขององค์กรและของมหาวิทยาลัยอันเป็นประโยชน์แก่สังคมไทยต่อไป    

 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์พลวัตแวดล้อมเชิงระบบกับแนวทางการพัฒนาสู่การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มรัตนโกสินทร์ 
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี  (Mixed  Method Research) ระหว่างการวิจัย 
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  เกี่ยวกับ
คุณลักษณะการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภายในและระบบแวดล้อม
องค์กรที่มีส่วนส าคัญในการก าหนด หรือการพัฒนายุทธศาสตร์การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
เพ่ือเข้าสู่สังคมความรู้ รูปแบบและมิติทางวัฒนธรรม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  ที่สอดคล้อง
กับทรัพยากร โครงสร้าง วัฒนธรรมการบริหารจัดการ และแรงขับเคลื่อนระบบแวดล้อมสังคม และ
การวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม(Questionnaire) เป็นเครื่องมือ
ในการเก็บข้อมูล ประกอบด้วย แบบสอบถามด้านองค์ประกอบหลักและปัจจัยส าคัญการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ รูปแบบและมิติทางวัฒนธรรม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
 3.1 ขอบเขตการศึกษา 
  3.1.1) ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและการประยุกต์ในทางปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องกับการคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์พฤติกรรมตัวแปรระบบแวดล้อมองค์กร 
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และพลวัตการเปลี่ยนแปลงทางสังคม องค์ประหลัก และปัจจัยส าคัญต่อการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ คุณลักษณะและมิติทางวัฒนธรรม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร  
  3.1.2) ขอบเขตด้านประชากร และกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรในการศึกษานี้ได้ก าหนด เป็นผู้บริหาร และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  และได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างการศึกษาเป็น 2 กลุ่มหลัก 
ประกอบด้วย 1) ผู้ตอบแบบสอบถามด้านองค์ประกอบหลัก และปัจจัยการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ จ านวนทั้งสิ้น 312 คน โดยใช้วิธีการค านวณกลุ่มตัวอย่างที่มีความเชื่อมั่นร้อยละ 95                  
จากตารางของ Yamane (1973) และท าการคัดเลือกแบบแบ่งชั้น 2) ผู้ให้สัมภาษณ์ก าหนดเป็น
ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย ระดับหน่วยงาน จ านวน 5 คน ด้วยวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง  

3.2 การวิเคราะห์ผลการศึกษา 
การวิเคราะห์แผนภาพ (profile) ความสัมพันธ์วงจรย้อนกลับ (Casual Loop Diagram: 

CLD) ด้วยโปรแกรม VENSIM® และอธิบายผลการศึกษาเชิงพรรณนา อภิปรายผลปัจจัย 
ความสัมพันธ์ระบบแวดล้อมองค์กร และพลวัตการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของกลุ่มเป้าหมายและ 
ข้อมูลการศึกษา (องค์ประกอบการเรียนรู้ คุณลักษณะ  และมิติทางวัฒนธรรมและประสิทธิผล
องค์กร) ประกอบกับผลการศึกษาจากการทบทวนวรรรณกรรมด้านการปรับตัวเพ่ือยกระดับการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้และการขับเคลื่อนสังคมความรู้ เพ่ือเป็นแนวทางการสร้างแผนภาพ (profile) 
เชิงระบบด้วยการวิเคราะห์วงจรย้อนกลับ (casual loop diagram me) จากผลการศึกษาวิเคราะห์
ปัจจัยการเรียนรู้ขององค์กร ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยภายในขององค์กรกับความสัมพันธ์ปัจจัยระบบ
แวดล้อมสังคม หรือปัจจัยภายนอกองค์กร  

การวิ เคราะห์ผลการศึกษาด้วยการวิ เคราะห์ตัวแบบเชิงระบบ วิ เคราะห์ตัวแบบ
ความสัมพันธ์เชิงระบบ (archetypal)  เชิงพรรณนา (Descriptive analysis) ความสัมพันธ์ของ  
ตัวแปรการศึกษาด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ภายใต้ปัจจัยระบบองค์กร และพลวัตการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เพ่ือให้องค์กร ผู้บริหารได้ท าความเข้าใจ  และอธิบายถึงพฤติกรรมของ                 
ตัวแปรการศึกษากับการยึดโยงพลวัตระบบแวดล้อมที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการ
ยกระดับการเรียนรู้ขององค์กร ทิศทางหรือแนวโน้มการปรับตัวขององค์กรกับการยกระดับ                   
การเรียนรู้ โดยการอภิปรายผลความสัมพันธ์ ตัวแปรทั้งด้านทฤษฎี และการประยุกต์ปฏิบัติ                   
ที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนายุทธศาสตร์การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  เพ่ือขับเคลื่อนสู่สังคมความรู้ 
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ของสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวมกับการเทียบเคียงการปรับตัวของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม
รัตนโกสินทร์ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับองค์กร 
 
4. สรุปผลการวิจัย 

ผลการการวิเคราะห์และอภิปรายแผนภูมิความสัมพันธ์เชิงระบบพลวัตสังคมกับการปรับตัว
ขององค์กร อธิบายได้ดังนี้ 
 ความสัมพันธ์เชิงระบบด้านพลวัตสังคม (CLD1) 
 จากวงจรความสัมพันธ์เชิงระบบ (CLD1) แสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่มีนัยส าคัญของ
สภาพแวดล้อมทางสังคมทั้งทางตรง และทางอ้อมมีผลต่อการพัฒนายุทธศาสตร์สถาบันอุดมศึกษา 
เพ่ือท าความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของตัวแปรจากปัจจัยแวดล้อมคือ การท าความ
เข้าใจมุมมองความเกี่ยวข้องขององค์กรกับสภาพแวดล้อม (External view and Involvement) 
กับทิศทางพลวัตระบบแวดล้อม สภาพการณ์และการก่อตัวของสังคมที่มีผลกระทบต่อองค์กร                
โดยเป็นการท าความเข้าใจพลวัต การเปล่ียนแปลงท่ีซับซ้อนไร้ระเบียบ และแบบแผนที่ชัดเจน อีก
ทั้งมีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกันหลายปัจจัย 

 
ภาพที่  1 ความสัมพันธ์เชิงระบบด้านพลวัตสังคม 
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ภาพที่ 2 แรงขับเคลื่อนและปัจจัยด้านพลวัตสังคม 
 

 วงจรความสัมพันธ์เชิงระบบ เพ่ือให้องค์กรได้เข้าใจและพิจารณาประเภทและมิติ
สภาพแวดล้อมขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย สภาพแวดล้อมที่ท าการศึกษาเฉพาะ (system of 
interest or specific environment) เช่น การศึกษาถึงสถานการณ์ หรือสภาพแวดล้อมของ
องค์กรเฉพาะด้าน เช่น การก าหนดวิสัยทัศน์ แผนการจัดการการศึกษา การส่งเสริมการเรียนรู้ของ
องค์กร เป็นต้น โดยสภาพแวดล้อมนี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้  
  1. สภาพแวดล้อมภายใน (internal environment) เป็นแรงผลักดันภายในองค์กร   
ที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการ การควบคุม การจัดการสภาพแวดล้อมภายใต้เป้าหมายที่ต้องการ
ขององค์กร เช่น  
   1) การวิเคราะห์ศักยภาพ ประสิทธิผลการบริหารจัดการขององค์กรในประเด็นต่างๆ 
เช่น ยุทธศาสตร์องค์กร (organization strategy) เป็นการท าความเข้าใจ และพิจารณาทางเลือก
ยุทธศาสตร์ (strategy options) การก าหนดวิสัยทัศน์ การสร้างคุณค่า (values) ขององค์กร และ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง (stakeholders) เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนองค์กร แนวทางการก าหนดยุทธวิธี 
(strategic) ทิศทางแผนบริหารจัดการ เทคนิคการจัดการ (technique) ต่อสภาพแวดล้อมองค์กร
และปัจจัยระบบแวดล้อมสังคม 
   2) โครงสร้างองค์กร (organization structure) โครงสร้างขององค์กรจะเป็น
ตัวก าหนดทิศทางการด าเนินกลยุทธ์องค์กรในมิติต่างๆ เช่น โครงสร้างการบริหารจัดการ กฎระเบียบ 
การสื่อสาร โดยเป็นการท าความเข้าใจเพ่ือสะท้อนแนวโน้ม หรือปฏิกิริยาจากภายนอกสู่ระดับการ
จัดการขององค์กร การเรียนรู้  เพ่ือตามทันสถานการณ์ การวิเคราะห์ปัญหา (ทางเลือกการจัดการ)  
การปรับปรุงแก้ปัญหา สู่การรับรู้ เรียนรู้ และการปรับตัวขององค์กร  
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   3) วัฒนธรรมองค์กร (organization culture) โดยกระบวนการเรียนรู้ การปรับตัว
ด้านคุณลักษณะและมิติวัฒนธรรมองค์กร รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงค่านิยม (core values) หรือ
อุดมการณ์ เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีอาจเกิดจากการปลูกฝังของผู้น า ผู้บริหาร
องค์กร การสร้างประสิทธิภาพจากการปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กร 
   4) ปัจจัยการเรียนรู้ขององค์กร (learning factors) เพ่ือค้นหา ท าความเข้าใจ                   
แรงขับเคลื่อน หรือปัจจัยที่มีอิทธิพล เพ่ือการเรียนรู้แนวทางการสร้างศักยภาพของบุคลากร 
(human resource and ability) หรือการยกระดับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
ขององค์กรที่มีคุณภาพ  

5) ปัจจัยเสริม (support factors) เช่น การบริหารจัดการด้านทรัพยากร  
การสื่อสาร การพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารองค์กร เป็นต้น  
  2. สภาพแวดล้อมสังคม หรือสภาพแวดล้อมภายนอก (social or general 
environment) จากวงจรความสัมพันธ์เชิงระบบ แสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่มีนัยส าคัญการเรียนรู้ของ
องค์กรกับการคาดการณ์ เรียนรู้ ระบบ และสภาพการณ์ทางสังคมให้ไปในทิศทางการเรียนรู้                  
ที่ต้องการ การก าหนดขอบเขตระบบแวดล้อม (system boundary) กับความเชื่อมโยง
สภาพแวดล้อมที่ท าการศึกษาเฉพาะ (system of interested or task environment)                    
เพ่ือวิเคราะห์พลวัตปัจจัย (สภาพแวดล้อม พฤติกรรม) ที่น่าจะมีอิทธิพลหรือมีผลกระทบต่อปัจจัย
ภายในองค์กร ซึ่งอาจมีพลวัต และเปลี่ยนแปลงองค์กรในมิติเสริมแรง (ปัจจัยบวก) หรือเป็น                
แรงหน่วง (ปัจจัยลบ) ต่อระบบสภาพแวดล้อม พฤติกรรม การก าหนดเป้าหมาย รูปแบบการเรียนรู้
และการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษา ดังตัวอย่างต่อไปนี้   
    1) ปัจจัยด้านสังคม-วัฒนธรรม (Socio-Cultural factors) การเปลี่ยนแปลงทางด้าน
ประชากร เพศ และอายุ ระดับการศึกษา ค่านิยม ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ตลอดจน
รูปแบบการด าเนินชีวิตของคนในสังคม เป็นต้น  
   2) ปัจจัยด้านนโยบาย กฎหมายและการเมือง (political and legal factors) เช่น 
นโยบาย เสถียรภาพ การเปลี่ยน/แก้ไขข้อกฎหมาย (legal) การสนับสนุนเงินทุนจากภาครัฐ  
(ปัจจัยภายในประเทศ) หรือนโยบายการพัฒนาสังคมภายใต้เงื่อนไขแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ที่มีอิทธิพลจากปัจจัยระหว่างประเทศ เช่น การขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจ-สังคมคาร์บอนต่ า เป็นต้น  
   3) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (economic factors) ซึ่งเกี่ยวข้องกับทิศทางการปรับตัว
ของสถาบันอุดมศึกษา เช่น ภาวะเงินเฟ้อ รายได้และอัตราการว่างงาน การเปิดเสรีทางการค้า  
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การเคลื่อนย้าย ทุน แรงงาน ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย 
อัตราภาษี และอัตราการว่างงาน เป็นต้น 
   4) ปัจจัยด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (Technological factors) เช่น การผลิต
คิดค้นทางเทคโนโลยีต่างๆ เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม เครื่องจักรสมองกล และเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นต้น  
   5) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม (Environmental) ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
สภาพแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กร ทั้งในระดับท้องถิ่น ชาติ และบริบทสากล เช่น กระแส
โลกาภิวัฒน์ ปัญหามลพิษ พลังงาน แรงกดดันของสังคมด้านวิกฤติทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  ความสัมพันธ์เชิงระบบที่กล่าวมา จะพบว่า ปัจจัยต่างๆ ทิศทางการปรับตัวขององค์กร 
(organization reforms) จะมีบทบาทต่อการเรียนรู้และการปรับตัวขององค์กรใน 2 ประเด็นหลัก
คือ การท าความเข้าใจสภาพแวดล้อมขององค์กรเอง (organization environment) และมุมมอง
สภาพการณ์แวดล้อมระบบภายนอก และระบบแวดล้อมสังคมกับความเชื่อมโยงการบรรลุเป้าหมาย
ต่อสภาพแวดล้อมเฉพาะขององค์กร 
 ความสัมพันธ์เชิงระบบ สังคมความรู้กับการปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษากับพลวัต
สังคม ทิศทางการพัฒนาประเทศกับการปรับตัวขององค์กร (CLD2) 
 

 
ภาพที่ 3  ความสัมพันธ์เชิงระบบด้านพลวัตสังคม-เศรษฐกิจความรู้ 
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ภาพที่ 4  แรงขับเคลื่อนและปัจจัยด้านพลวัตสังคม-เศรษฐกิจความรู้ 
 จากความสัมพันธ์เชิงระบบ (CLD2) ทิศทางการปรับตัวขององค์กร (Organization 
reforms)  แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการก่อตัวของสังคม (CLD1) กับปัจจัยแวดล้อม    
การเข้าสู่สังคมความรู้ (Knowledge-based Economy: KBS) กับมุมมองการสร้างนวัตกรรม                      
การเรียนรู้ และการบริหารจัดการขององค์กร (Innovation) โดยเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ 
(Innovation and KBS) ทักษะ ประสบการณ์ (ปัจจัยเสริม ปัจจัยหน่วง) จากองค์กร สถาบัน หรือ
หน่วยงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ (Institution Knowledge) โดยเฉพาะเศรษฐกิจความรู้ 
ด้านโครงสร้างเศรษฐกิจ-สังคม (Social Knowledge Infrastructure) กับความสัมพันธ์ และ
เป้าหมาย (ปัจจุบันและอนาคต) กับทิศทาง หรือแนวโน้มการปรับตัวจากปัจจัยเศรษฐกิจฐานความรู้ 
(Knowledge Economy) เศรษฐกิจ-การเมือง (Political Economy) และแนวทางการขับเคลื่อน
สังคมบนฐานคิดเชิงขอบเขต และปัจจัยทางภูมิศาสตร์ นิเวศแวดล้อม และทรัพยากรขององค์กร                
ทั้งระดับท้องถิ่น ประเทศ หรือระดับสากล (Environment geographical)   
  ความสัมพันธ์เชิงระบบ (CLD2) แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการเรียนรู้ของสถาบันอุดมศึกษากับ
การปรับตัวขององค์กร และร่วมผลักดันสังคมความรู้  ควรให้มีการวิเคราะห์ท าความเข้าใจ             
ความเชื่อมโยงกับพลวัต และการก่อตัวการเปลี่ยนแปลงซับซ้อนระบบแวดล้อมต่างๆ ของสังคม 
(Social Movement) เช่น การปรับตัวต่อปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง กฏหมาย เทคโนโลยี 
วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม (รายละเอียดCLD1) การเรียนรู้และปรับตัวขององค์กรที่สอดคล้องกับ
ทิศทางแรงกดดันสู่ระบบเศรษฐกิจ-สังคมความรู้ (KBS) การปรับตัวขององค์กร หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคส่วนการพัฒนาเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ  
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ความสัมพันธ์เชิงระบบพลวัตองค์กรแห่งการเรียนรู้ (CLD3) 

 
ภาพที่ 5  ความสัมพันธ์เชิงระบบด้านพลวัตองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 
 

ภาพที่ 6  แรงขับเคลื่อนและปัจจัยด้านพลวัตรวัฒนธรรมองค์กร 
 

 
 

ภาพที่ 7   แรงขับเคลื่อนและปัจจัยด้านพลวัตการเรียนรู้ 
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  ความสัมพันธ์เชิงระบบพลวัตการเรียนรู้ (Learning Dynamics) ขององค์กรถือว่าเป็น
ระบบส าคัญ (CLD3) เพ่ือท าความเข้าใจทิศทางการปรับตัวขององค์กร (Organization reforms) 
กับความสัมพันธ์เชิงระบบ การก่อตัวของสังคม (CLD1) และทิศทางการพัฒนาประเทศ (CLD 2) 
โดยอธิบายได้ว่า พลวัตการเรียนรู้ขององค์กรเป็นความสัมพันธ์เชิงระบบของปัจจัยเสริมแรงของ
ปัจจัยต่างๆ ประกอบด้วย วัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กร (Organization culture) กับความ
เชื่อมโยงการก าหนดวิสัยทัศน์ในศตวรรษที่ 21 (Visioning 21st Century) ในการก าหนด
ยุทธศาสตร์ขององค์กร (Strategy)  การปรับตัวด้านโครงสร้างองค์กร (Structure) สภาพการณ์ 
แผนปฏิบัติการและกิจกรรมองค์กร (operation and task environment) กับแรงขับเคลื่อน               
การบริหารจัดการองค์กรกับสภาพ กฎเกณฑ์ระบบแวดล้อมทางสังคม (Legitimization 
environment) เพ่ือสู่การเพ่ิมบทบาทให้บุคลากร (people empowerment) เครือข่ายต่างๆของ
องค์กรเอง ซึ่งจะส่งผลต่อการยกระดับการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพ่ือเป็น
แนวทางการแสวงหา การสร้าง การถ่ายโอน และการเผยแพร่ความรู้ให้องค์กรและสังคมความรู้ 
ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูล การประยุกต์เทคโนโลยีกับรูปแบบความร่วมมือเครือข่ายขององค์กร 
 ความสัมพันธ์เชิงระบบสถานะ เป้าหมาย รูปแบบการบริหารจัดการ (CLD 4)  

 
 

ภาพที่ 8 แสดงความสัมพันธ์เชิงระบบด้านสถานะ เป้าหมาย รูปแบบการบริหารจัดการ  
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ภาพที่ 9 แรงขับเคลื่อนและปัจจัยด้านสถานะ เป้าหมาย รูปแบบการบริหารจัดการ 

 
 จากความสัมพันธ์วงจรระบบพลวัตการเรียนรู้ (CLD1) การปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษา              
สู่สังคมความรู้ (CLD2) และพลวัตองค์กรแห่งการเรียนรู้ (CLD3) การท าความเข้าใจ เรียนรู้ สถานะ 
เป้าหมาย และรูปแบบการบริหารจัดการองค์กร (Organization regime and desired Status) ซึ่ง
มีความสัมพันธ์ระบบปัจจัยป้อนเข้า 2 ระบบคือ พลวัตการเรียนรู้ (Learning Dynamics) และ
วิสัยทัศน์ในศตวรรษที่ 21 (Visioning 21st Century) ขององค์กร มุมมองและแนวทางการปรับตัว
ต่อสภาพแวดล้อม (External view and Involvement) การตอบสนองสภาพการณ์ในปัจจุบันและ
อนาคต ต่อสภาพแวดล้อมระดับมหภาค (Environmental response) จากพลวัตรระบบแวดล้อม
เศรษฐกิจ - สังคม (Socio-economics factors) กับการยึดโยงการปรับตัวด้านวัฒนธรรมองค์กรต่อ
ค่านิยมสังคม (Organization and Social Values) กับทิศทางการปรับตัวของสังคม (Country 
and Social Movement) สู่การสร้างทุนทางความคิด ความรู้ขององค์กร (Diverse knowledge)   

การน าเสนอความสัมพันธ์เชิงระบบ ด้วยการวิเคราะห์แผนภูมิความสัมพันธ์วงจร (CLD)ใน
บทความฉบับนี้ เพ่ือน าไปสู่การเห็นกลไกความเชื่อมโยงเชิงระบบ (systemic interacting) ความ
เข้าใจและสร้างโลกทัศน์ (world view) ของสถาบันอุดมศึกษาให้มีกระบวนทัศน์ใหม่ (paradigm 
shift) การเรียนรู้ ยกระดับทักษะการบริหารจัดการขององค์กรทั้งในระดับปัจเจก และระดับองค์กร
หรือสถาบัน โดยการวิเคราะห์และอภิปรายแผนภูมิความสัมพันธ์วงจรเป็นกระบวนการท าความ
เข้าใจชุดของข้อมูลขององค์กร (ผลการศึกษาวิจัย) ปัจจัยพลวัตระบบแวดล้อม ทฤษฎีและแนว
ทางการประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการปรับตัวขององค์กร ให้เข้าใจได้อย่างมีความหมายกับ
สภาพการณ์ที่เป็นอยู่ และทิศทางการเปลี่ยนแปลงพหุสังคม และการปรับตัวในอนาคต อีกทั้งการ
ท าความเข้าใจ และอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมกับการก าหนด  ทัศนภาพยุทธศาสตร์ทั้ง 2 
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ระดับคือ ระดับปรากฏการณ์ที่อยู่ ในระดับผิวหน้าที่สามารถสังเกต เข้าใจกระบวนการ
เปลี่ยนแปลง และอธิบายความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นให้เห็นได้ และปรากฏการณ์ที่อยู่
เบื้องหลังของปรากฏการณ์ผิวหน้า เพ่ือค้นหาความสัมพันธ์ เช่น ระดับและความเกี่ยวพันกับสภาพ
ทางสังคม เป้าหมายที่ปรารถนากับทิศทางการเปลี่ยนแปลงขององค์กรกับการขับเคลื่อนสู่สังคม
ความรู้  

 แนวคิด วิธีการ และแนวทางการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นการ    
บูรณาการศาสตร์และศิลป์ ด้วยการมองโลกในมุมมองใหม่อย่างเป็นระบบ (systemic) มากกว่า   
จะเป็นการแก้ไขที่อาการ การคิดเชิงระบบเป็นกระบวนการคิดและเป็นเครื่องมือเพ่ือค้นหาความ
จริงที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆ (interactions of the 
parts) ในระบบอย่างองค์รวมที่สามารถประยุกต์ใช้กับระบบการบริหาร และการพัฒนาองค์กร 
ด้วยวิธีการค้นหา (consciously discovering) อธิบายรูปแบบทางความคิด (conceptually 
explain) ของสมาชิกและขององค์กรร่วมกัน โดยประเด็นส าคัญคือ การค้นหาความสัมพันธ์ของ
องค์กรกับสภาวะต่างๆ (patterns of thought and interaction) ในบริบทโลกภายใต้ระบบ
แวดล้อมที่มีพลวัตตลอดเวลา การขับดันให้องค์กรสามารถค้นหาปัญหา สร้างทางเลือกการบริหาร
จัดการที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพที่เหมาะสม (The greatest Leverage) โดยแนวทางการบริหาร
จัดการสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของนักพัฒนาองค์กร การพัฒนารูปแบบหรือตัวแบบจ าลอง
ทางความคิด การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมเพ่ือเป็นแนวทางสนับสนุนการก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ 
โครงสร้างและการบริหารจัดการขององค์กรที่มีประสิทธิภาพ    
 
5. อภิปรายผลการวิจัย 

การท าความเข้าใจโลกทัศน์ และการพัฒนาการเรียนรู้ของสถาบันอุดมศึกษา แสดงให้เห็น
ถึงความส าคัญการปรับกระบวนทัศน์การบริหารจัดการเชิงระบบ เพ่ือการเรียนรู้ขององค์การในมิติ
ต่างๆ เพ่ือรับมือกับพลวัตปัญหากับเป้าหมายการบริหารจัดการสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
(Carlisle & McMillan, 2002; Miller, 1992) โดยการเรียนรู้ในลักษณะดังกล่าว ควรต้อง
พิจารณาถึงการบูรณาการศาสตร์การจัดการทั้งทางรูปธรรม และนามธรรม ขณะที่การบริหาร
จัดการการเรียนรู้เชิงระบบภายใต้ความสัมพันธ์วงจรระบบที่ได้น าเสนอในการศึกษานี้ ควรได้
พิจารณาถึงการบูรณาการชุดข้อมูล แรงขับเคลื่อนและปัจจัยต่างๆ เพ่ือเป็น   ฐานคิดการก าหนด
ทางเลือกยุทธศาสตร์ วัฒนธรรมองค์การ ที่เชื่อมโยงกับปัจจัยสภาพแวดล้อมการจัดการของ
องค์การในสภาพการณ์ปัจจุบันกับความสัมพันธ์ปัจจัยระบบแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงการ
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ขับเคลื่อนสังคมความรู้ในอนาคต ซึ่งควรเป็นการก าหนดปัจจัยการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงการเรียนรู้
ระดับปรากฎการณ์ทางสังคม เพ่ือสะท้อน และลดข้อจ ากัดการก าหนดโลกทัศน์การเรียนรู้           
การก าหนดแบบแผนทางความคิดการพัฒนาองค์การ (David, 2015) 
 ทั้งนี้การศึกษาได้ก าหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มรัตนโกสินทร์ เป็นกลุ่มเป้าหมาย
ภาพรวมการศึกษาวิเคราะห์ในทางประยุกต์ปฏิบัติ เ พ่ือการปรับตัววัฒนธรรมการเรียนรู้           
เพ่ือสร้างทุนทางความคิด และทุนความรู้การบริหารจัดการสู่สังคมความรู้ (Mezirow, 2009) ควรได้
พิจารณาถึงตัวแปรความสัมพันธ์เชิงระบบ และแรงขับเคลื่อนเฉพาะด้านของแต่ละมหาวิทยาลัย     
ในมิติต่างๆ อาทิ เป้าหมาย และวิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การ การจัดการเชิงโครงสร้าง ทุนทรัพยากร 
(ทุนทางกายภาพและทุนมนุษย์) ค่านิยม และอัตลักษณ์องค์การที่สัมพันธ์กับทิศทางการพัฒนา
องค์การกับสังคมในศตรวรรษที่ 21 (Visioning 21st Century) ขณะที่การวิเคราะห์แผนภาพ 
(profile) ความสัมพันธ์วงจรย้อนกลับ และแรงขับเคลื่อนที่ได้ด าเนินการศึกษา อาจต้องมีการ
พิจารณาถึงเป้าหมายเฉพาะการเข้าสู่สังคมความรู้ของแต่ละมหาวิทยาลัย อาทิ เป้าหมาย และ
รูปแบบการเรียนรู้ขององค์การ รูปแบบการบริหารจัดการการเรียนรู้กับความเป็นพลวัตระบบ
แวดล้อมทางสังคมที่แตกต่างกัน (เศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม ค่านิยมสังคม ) ทั้งการ
บริหารจัดการเชิงภูมิ-นิเวศของพ้ืนที่ 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 6.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา 

การน าเสนอความสัมพันธ์วงจรระบบ ในลักษณะนามธรรมท่ีศึกษาวิเคราะห์ และ
อภิปรายผลในงานวิจัยนี้เป็นการเติมเต็มความเข้าใจเชิงทฤษฎีที่ท าให้ผู้บริหารได้เข้าใจภาพรวม
ปัจจัยระบบแวดล้อมขององค์กรกับหลักการบริหารจัดการองค์กรภายใต้พลวัตระบบแวดล้อมสังคม 
แม้ว่าในความเป็นจริงระบบพลวัตการเรียนรู้ของสถาบันอุดมศึกษาจะมีความซับซ้อนมากกว่าระบบ
ที่ท าได้ ผลการศึกษานี้จะท าให้ผู้บริหารได้ก าหนดรูปแบบความสัมพันธ์เชิงระบบการยกระดับ           
การเรียนรู้  และการปรับตัวขององค์กร หากย้อนดูระบบ การยกระดับการเรียนรู้ของ
สถาบันอุดมศึกษากับพลวัตระบบแวดล้อมอ่ืนๆ ซึ่งมีความซ้บซ้อนมากกว่าระบบพลวัตในทางทฤษฎี 
ดังนั้นถ้าหากผู้บริหารองค์กรมีความเข้าใจในหลักการที่ได้น าเสนอนี้จะท าให้การท าความเข้าใจ
ระบบพลวัตอ่ืนๆ ท่ีสนใจในความเป็นจริงเป็นไปได้ง่ายขึ้น และสามารถน ามาทบทวนปรับเปลี่ยน
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ความสัมพันธ์อื่นๆ ที่เห็นว่าน่าจะมีประโยชน์ในการประยุกต์ปฏิบัติในอนาคตได้ตลอดเวลา ประกอบ
กับการน าเสนอการศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระบบที่กล่าวมาจะเป็นฐานคิดในการวิเคราะห์ 
 6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

การประยุกต์ปฏิบัติในอนาคตควรน าผลการศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระบบ             
ที่น าเสนอนี้ไปใช้เป็นเป็นฐานคิดในการวิเคราะห์ทัศนภาพ และทางเลือกยุทธศาสตร์การเป็นองค์กร
แห่งเรียนรู้ เพ่ือขับเคลื่อนสังคมความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มรัตนโกสินทร์  
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การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขต 
อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภมูิ 

STRATEGIC ADMINISTRATION OF SUB-DISTRICT  ADMINISTRATIVE 
ORGANIZATION,  MUANG  DISTRICT, CHAIYAPHUM PROVINCE. 

 

ณัฐปราย์  ชัยสินคุณานนต์ วัชรินทร์  สุทธิศัย 
Natthapra  Chaiyasinkhunanon, Watcharin Sutthisai 

 
บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพ่ือศึกษาระดับการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 2)เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิโดยจ าแนกตามเพศ  ต าแหน่ง  และ
องค์การบริหารส่วนต าบลที่สังกัด 3)เพ่ือศึกษาข้อ เสนอแนะ และแนวทางในการบริหารงานเชิงกล
ยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยในเชิงปริมาณ โดยมีประชากรและกลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ในการ
วิจัย บุคลากรที่ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ   จ านวน   
943    กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 281 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบระบบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ
สมมุติฐานโดยใช้ t – test (Independent Samples) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว F – 
test ( One - way  ANOVA) และการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. การบริหารเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์อยู่ในระดับ
มาก จ านวน 1 ด้านได้แก่ด้านด้านการควบคุมและการประเมินผล อยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 2 
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ด้านได้แก่   ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ และอยู่ระดับน้อยจ านวน 1 
คือด้านการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ 
 2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  ที่มีเพศ และต าแหน่ง แตกต่างกัน พบว่า บุคลกรที่มี เพศ  ต าแหน่ง ที่
แตกต่างกัน โดยรวมและรายด้านมีทัศนคติต่อการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 บุคลากร
ที่มีสังกัดองค์การบริการส่วนต าบลแตกต่างกัน โดยรวมและรายด้านมีทัศนคติต่อการบริหารงาน
เชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3.ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ หน่วยงานควรมีการก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ขององค์หน่วยงาน ให้มี
ความชัดเจน ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลา การวางแผนงานในแต่ละส่วนของ
องค์การต้องอาศัยหลักมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ และสามารถตอบสนองความต้องการและ
แก้ไขปัญหาของประชาชนส่วนใหญ่ 
ค าส าคัญ : การบริหารงาน,กลยุทธ์,องค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 

ABSTRACT 
 This research aimed to study strategic administration, to compare strategic 
administration with different gender, position and sub-district Administration 
Organization of the personnel as well as to propose the recommendations for 
strategic administration of Sub-district Administration Organization, Muang District, 
Chaiyaphum Province.  
 Research Methodology was quantitative research. A sample of 281 people 
were selected by systematic  sampling form the  population of 943 people of Sub-
district Administrative Organization, Muang District, Chaiyaphum Province.  The 
research instrument was a rating scale questionnaire with the reliability coefficient 
of 0.95. The statistics used for the data analysis were frequency, percentage, mean 
and standard deviation. The hypothesis was tested by t-test (Independent samples).  
One-way ANOVA (or F-test) and multiple comparison test by Scheffe's method.  The 
statistical significance was at .05 level. 



262    ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2561

 The results were as follows. 
 1. Strategic administration of Sub-district Sub-district Administrative 
Organization in Muang District, Chaiyaphum Province was at the moderate level. 
When each aspect was classified, it was found that the strategic administration that 
was at the high level in the control and evaluation. There were two aspects that 
were at the medium level; strategic planning and implementation of the strategy. 
While, strategic analysis was at the low level. 
 2. The results of the comparison of strategic administration by different 
gender, position and Sub-district Administrative Organization of the personnel 
revealed that the personnel with different gender and position did not have 
statistically significant difference in overall attitude and in each aspect of strategic 
administration of Sub-district Administrative Organization, Muang District, 
Chaiyaphum, at .05 level. But the personnel with different organization had 
statistically significant difference in overall attitude and in each aspect of strategic 
administration of Sub-district Administration Organization, Muang District, 
Chaiyaphum Province, at .05 level. 
  3. The recommendations on strategic administration with different 
gender, position and Sub-district Administrative Organization were that the 
organization should set clear and up-to-date visions and missions. Also, the 
participation of all levels of personnel must be required for planning each part of 
the organization and it should meet the needs and solve most people’s problems.  
Keywords: administration organization , strategic, the sub-district administrative   
  organization 
 
1. บทน า 
 โลกได้เปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นโลกาภิวัตน์เพราะอิทธิพลของเทคโนโลยีสมัยใหม่ผลักดัน
ให้กลายเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  นิยมเศรษฐกิจแบบเสรี และเกิดกระแสประชาธิปไตยอย่างรุนแรง  
ปรากฏการณ์เช่นนี้ท าให้หลายประเทศต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งในส่วนของ
เศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง  เพ่ือคงสภาพการพัฒนาประเทศของตน  ดังนั้นระบบราชการหรือ
เอกชน แทบทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนของทุกประเทศซึ่งถือว่าเป็นกลไกท่ีส าคัญในการพัฒนา
ขับเคลื่อนประเทศ  จึงมิอาจมองข้ามกระแสของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้  และจ าเป็นต้องมีการ
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ปรับตัว  เนื่องจากระบบราชการที่มีประสิทธิภาพย่อมน าประเทศไปสู่การพัฒนา  (Voradej 
Chandarasorn,1991) ดังนั้นรัฐบาลหลายๆประเทศ จึงต้องมีนโยบายการเชื่อมโลกด้วยระบบ
ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วและท่ัวถึงระหว่างหน่วยงานของรัฐให้ง่ายต่อการสื่อสารและการเข้าถึงข้อมูล
เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ของการจัดบริการภาค รัฐต่างๆ  จึงท าให้กลายเป็นระบบบริหาร
ภาครัฐที่ไร้กระดาษ  (paperless  office)  ท าให้การบริการสาธารณะและบริหารจัดการภาครัฐมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น (Amporn Tamronglak,2010)  
 เมื่อองค์กรภาครัฐเองถูกห้อมล้อมด้วย ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดขององค์กรคือ  
การเปลี่ยนแปลงที่ต้องเผชิญกับโลกยุคใหม่ที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน
องค์การ เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านลูกค้า เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงด้านประชากร กระทั่งการ
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระบบการเงินการคลังของประเทศ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ย่อมจะมีผลกระทบต่อ
องค์การในทางดีและไม่ดี ดังนั้นเป็นหน้าที่ขององค์การและสมาชิกในองค์การว่าจะสามารถรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมเหล่านี้ได้อย่างไร องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนที่สุด จะมีแนวทางการบริหารงานอย่างไรให้สามารถก้าวทันตาม
ความเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมโลกที่มากระทบเมื่อองค์การถูกกระทบด้วยกระแสของการ
เปลี่ยนแปลง และด้วยอ านาจหน้าที่ อันตามส าคัญที่ถูกก าหนดในรูปของกฎหมายของประเทศ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กรุงเทพมหานครฯ เมืองพัทยา  องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบลที่บริหารองค์การตามหลักการกระจาย
อ านาจจะมีวิธีทางการบริหารจัดการการ ใช้เทคนิคกลยุทธ์ ใหม่ๆแบบใดที่จะสามารถรับมือกับ
กระแสโลก พร้อมกับพัฒนาองค์การและท้องถิ่นของตนให้ทัดเทียมกับหน่วยงานอ่ืนๆ และ
ประชาคมโลกได้ แต่ทั้งนี้ต้องให้มีความสอดคล้องพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 ที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง 
ที่มีบทบาทส าคัญต่อการให้บริการ และดูแลประชาชนในทุกๆด้านไม่ว่ าจะเป็นด้านสาธารณูปโภค 
โครงสร้างพ้ืนฐานและคุณภาพที่ชีวิตที่ดี  หากองค์การบริหารส่วนต าบลมีเทคนิคกลยุทธ์การ
บริหารงานที่ดี เพ่ือการแข่งขันการด าเนินงาน และการบริการสาธารณะที่ มีประสิทธิภาพ   
เพ่ือให้องค์การมีการด าเนินงานที่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การภายใต้อุปสรรค และโอกาสภายใน
สภาพแวดล้อมภายนอก ทรัพยากร และความสามารถภายในองค์การ กลยุทธ์จะให้ความเข้าใจ
พ้ืนฐานว่าองค์การจะแข่งขันอย่างไร ตัวก าหนดกลยุทธ์ขององค์การมีอยู่ 3 อย่าง คือสภาพแวดล้อม
ภายนอก สภาพแวดล้อมภายใน และวัตถุประสงค์ขององค์การ การบริหารเชิงกลยุทธ์ คือ 
กระบวนการของการก าหนดทิศทางระยะยาว การก าหนดกลยุทธ์ การด าเนินกลยุทธ์ และการ
ประเมินกลยุทธ์ขององค์การ (Somyot Navikan,2003)  
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 จังหวัดชัยภูมินับว่าเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรธรรมชาติ ที่ อุดมสมบูรณ์ มีแหล่ง
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่เก่าแก่ เป็นจังหวัดที่เป็นมีเส้นทางคมนาคมสัญจร เชื่อมระหว่างหลายๆ
จังหวัด ด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าวในข้างต้นหากองค์การบริหารส่วนต าบลส่วนต าบลที่เป็นองค์การใน
ระดับท้องถิ่นให้ความส าคัญหาวิธีการกลยุทธ์การบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพจะสามารถ 
พัฒนาทรัพยากรต่างๆเหล่านี้ให้ดีขึ้นได้ และจะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจภายในจังหวัดมีการพัฒนา 
ประชาชนมีรายได้ท่ีมากขึ้นมีคุณภาพท่ีชีวิตที่ดี   เหตุดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นความส าคัญของการ
องค์การอันเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญและเป็นหน่วยงานหลักของการขับเคลื่อนและพัฒนา 
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา  การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เพ่ือที่จะน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษา เป็นแนวทางในการพัฒนาการกล
ยุทธ์การบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหน่วยงานอื่นหรือผู้ที่สนใจที่ได้ท าการศึกษาค้นคว้าต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาระดับการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
 2.2 เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิโดยจ าแนกตามเพศ  ต าแหน่ง  และองค์การบริหารส่วนต าบลที่สังกัด 
 2.3 เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะ และแนวทางในการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาเรื่องการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิได้ศึกษาจากรูปแบบหลักการกระบวนการบริหารงานเชิงกลยุทธ์  4 ขั้นตอน  ได้แก่   
การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์    การวางแผนกลยุทธ์ การน ากลยุทธ์ปฏิบัติ การควบคุมและประเมินผล
กลยุทธ์  (David, F. R. (1995). เป็นการวิจัยในเชิงปริมาณ โดยมีประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัย บุคลากรที่ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ   
จ านวน   943    กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 281 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบระบบ เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .95 สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ t – test (Independent Samples) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว F – test ( One - way  ANOVA) และการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ ก าหนดนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05   
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  เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire ตอนที่ 1 ค าถามปลายปิดเกี่ยวกับ
ปัจจัยส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม                 
 ตอนที่ 2 ค าถามปลายปิดเกี่ยวกับการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย การวิเคราะห์เพ่ือการจัดการเชิงกลยุทธ์   
การวางแผนเชิงกลยุทธ์และกระบวนการบริหาร  การปฏิบัติตามกลยุทธ์ และการประเมินผลกลยุทธ์ 
 ตอนที่ 3 เป็นค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  
  
4. สรุปผลการวิจัย  
 4.1 ด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
จ านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 63.70 เพศหญิง จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 36.29  
ปฏิบัติงานในต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 42.70  ต าแหน่งสมาชิก
สภาฯ  จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 18.14  และต าแหน่งฝ่ายบริหาร  จ านวน 24 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.56 องค์การบริหารส่วนต าบลที่มีกลุ่มตัวอย่างการวิจัยสังกัดมากที่สุดได้แก่ องค์การ
บริหารส่วนต าบลนาฝาย  จ านวน 30  คน  คิดเป็นร้อยละ 10.68  จ านวน 8 คน  คิดเป็นร้อยละ  
2.84 
 4.2 การบริหารเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์อยู่ในระดับมาก
จ านวน 1 ด้าน คือด้านการควบคุมและการประเมินผล  อยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 2 ด้าน เรียง 
ล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ  ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และ อยู่
ในระดับน้อยจ านวน  1  ด้าน  คือด้านการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ 
 เมื่อจ าแนกการบริหารเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิเป็นรายด้าน พบว่า 
  1) ด้านการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ พบว่าการบริหารเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ด้านการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์โดยรวมอยู่นะดับน้อย 
เรียงล าดับจากมากไปน้อย 3 อันดับแรกคือ หน่วยงานของท่านมีการก าหนดพันธกิจที่ชัดเจนเพ่ือ
ก าหนดทศิทางในการปฏิบัติ งานขององค์การ  รองลงมาคือ ทุกคนในหน่วยงานรับรู้และมีวิสัยทัศน์
ร่วมอันจะก่อให้เกิดการท างานเป็นทีมและปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายเดียวกัน และล าดับสุดท้าย
ท่านมองว่าการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ขององค์การเป็นกระบวนการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ที่เป็น
กระบวนการเริ่มแรกของการบริหาร  
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  2) ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การบริหารเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
เขตอ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์  โดยรวมอยู่ ในระดับปานกลาง  
เรียงล าดับจากมากไปน้อย 3 อันดับแรกคือ หน่วยงานของท่านมีการสรรหาและใช้ทรัพยากร ได้แก่ 
คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิ ภาพเนื่องจากมีการวางแผนกลยุทธ์
ปัจจัยด้านนี้เสมอ  รองลงมาคือในการวางแผนกลยุทธ์ผู้บริหารมีการวิเคราะห์สภาพแวด ล้อม
ภายนอกขององค์การ คือปัญหา และอุปสรรค เสมอ  และหน่วยงานของท่านมีการวางแผนการ
ซ่อมแซมปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ในหน่วยงาน การพัฒนาให้ความรู้บุคลากรการปรับปรุงการบริการ
เพ่ือให้ลูกค้าและผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจเสมอ  
  3) ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ พบว่าการบริหารเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิด้านน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
เรียงล าดับจากมากไปน้อย   3 อันดับแรกคือ คือการปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่านมีความสามัคคี
และทุกฝ่ายให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี   รอลงมาคือ ในการด าเนินงานตามแผนงาน และ
โครงการ ในหน่วยงานของท่านบรรลุผลลัพธ์อย่างมาก และคุ้มค่า ทันเวลาเพราะกลยุทธ์การปฏิบัติ
ที่มีประสิทธิภาพ และผู้บริหารมีการติดตามควบคุมการปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาได้
ทันเวลา 
   4) ด้านการประเมินผล พบว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิด้านการประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไป
น้อย  3 อันดับแรกคือ อันดับแรกคือระหว่างน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ จะต้องมีการควบคุม ก ากับดูแล
ติดตามความก้าวหน้า หากพบปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ  จะได้แก้ไขได้ทันท่วงที ตลอดจนมีการ
ประเมินผลส าเร็จของแผนกลยุทธ์เป็นระยะๆ  เพ่ือเป็นข้อมูลย้อนกลับ  รองลงมาคือการควบคุมมี
การยืดหยุ่นและมีการปรับปรุงงานตามผลการประเมินเสมอเพ่ือลดปัญหาที่เกิดขึ้น และในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการได้มีการก าหนดตัวชี้วัดส าหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการ
ประเมินผลอย่างชัดเจน  
 4.3 ข้อเสนอแนะการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดชัยภูมิ พบว่า  
  1) ด้านการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์    เรียงล าดับข้อเสนอแนะจากมากไปน้อยคือ
หน่วยงานควรมีการก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ขององค์หน่วยงานให้มีความทันสมัย ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลา รงลงมาได้แก่ วิสัยทัศน์ ไม่มีความชัดเจนไม่สอดคล้องกับนโยบายที่
ได้รับในการก าหนดทิศทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และผู้บริหารเพ่ิมให้ความส าคัญกับการ
วิเคราะห์ SWOT Analysis ก่อนการก าหนด วิสัยทัศน์และ พันธกิจของหน่วยงาน 
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  2) ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์และกระบวนการบริหาร   เรียงล าดับข้อเสนอแนะจาก
มากไปน้อยคือ การวางแผนงานในแต่ละส่วนขององค์การต้องอาศัยหลักมีส่วนร่วมของบุคลากรทุก
ระดับ รองลงมาได้แก่ การวางแผนงานเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานควรเป็นแผนที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาส่วนใหญ่ และการวางแผนพัฒนาควรให้มีความ
สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศ เพ่ือการเตรียมความ
พร้อมและการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
  3) ด้านการปฏิบัติตามกลยุทธ์   มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการปฏิบัติงาน และ
แนวทางการบริหารอย่างต่อเนื่องท าให้การปฏิบัติงานของบุคลากรไม่มีความต่อเนื่อง 
  4) ด้านการประเมินผลกลยุทธ์  การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการ
ต่างยังไม่มีเครื่องมือหรือตัวชี้วัดที่เป็นมาตรฐาน 
 
5. อภิปรายผล การวิจัย 
 ผลจากการศึกษาการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดชัยภูมิ ที่ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ตามข้อ 1 เพ่ือศึกษาระดับการบริหารงานเชิงกลยุทธ์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  ผลการวิจัย พบว่า ระดับการ
บริหารงานเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  อยู่ในระดับ
ปานกลาง ซึ่งเป็นไปตามตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ในข้อที่ 1 ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่า ในการบริหารงาน
เชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น แม้ว่าปัจจุบันผู้บริหารผู้น าขององค์กรจ ามีความรู้
ความสามารถมากขึ้น หลักความรู้ทางหลักวิชาการมีการเผยแพร่เทคนิคการบริหารใหม่ๆและมี
ความหลากหลายมากขึ้นก็ตาม และด้วยกระบวนการบริหารงานเชิงกลยุทธ์นับว่าเป็นเทคนิคการ
บริหารแบบใหม่ที่ลักษณะบริบทขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ยังไม่สอดคล้องกับแนวทางการ
บริหารใหม่ๆ รวมทั้งลักษณะโครงสร้างของระบบราชการที่ต้องยึดระเบียบอย่างเคร่งครัดในการ
ปฏิบัติงาน ท าให้การบริหารงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ปัจจัยส าคัญในการ
ขับเคลื่อนองค์กรคือบุคลากร ที่ส่วนหนึ่งอาจยึดติดกับแนวปฏิบัติงานแบบเดิมๆ การปฏิบัติงานตาม
ต าแหน่งหน้าที่เฉพาะต าแหน่งของตน เมื่อมีการบริหารงานที่มีการเปลี่ยนแปลงท าให้ไม่สามารถ
ปรับตัวกับสิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นได้ การบริหารงานของหน่วยงานจึงยึดแนวทางเดิมเป็นหลักท าให้การ
บริหารงานเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลอยู่ในระดับปานกลาง  ซึ่งมีความสอดคล้องกับ 
Kitsada wattananugun (2015)  ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) 1) พบว่าการพัฒนาการบริหารตามหลัก 
ธรรมาภิบาลอยู่ในระดับปานกลาง และการศึกษาเป็นการศึกษาเพ่ือศึกษาสภาพการบริหารของ
องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 2) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ทฤษฎีและหลักพุทธธรรมที่
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เกี่ยวข้องกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และ 
3) เพ่ือน าเสนอรูปแบบการพัฒนาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การอิสระ พบว่า การ
บริหารขององค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมีบทบาทที่ส าคัญต่อกระบวนการรับฟังความ
คิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน บนหลักธรรมาภิบาล  
 รูปแบบการพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์ การอิสระ   ด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพนั้น ประกอบไปด้วยการท าหน้าที่บนพ้ืนฐานของหลักธรรมภิบาล 6 ประการ 
โดยการใช้หลักธรรมปัญญา ๓ เป็นเครื่องมือ ในการบรูณาการของการท าหน้าที่ สามารถที่จัดการ
บริหารทรัพยากรการบริหาร (4Ms) คือ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านการจัดการและด้าน
วัสดุอุปกรณ์ ด้วยความเป็นอิสระ โดยค านึงถึงประโยชน์ของสังคม ประเทศชาติรวมเป็นใหญ่ด้วย
ความซื่อสัตย์มีศักดิ์ศรีค านึงถึงหลักของสิทธิมนุษยชน ซึ่งการวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับกรบริหารทางด้าน
ธรรมาภิบาลนั้นเป็นปัจจัยที่ส าคัญและมีความจ าเป็นในการที่จะน ามาเป็นส่วนหนึ่งในการ
บริหารงานเชิงกลยุทธ์ 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการควบคุมและการประเมินผลอยู่ในระดับมากเพียง
ด้านเดียว แสดงให้เห็นว่ากระบวนการบริหรงานเชิงกลยุทธ์โดยรวมให้ความส าคัญกับการ
ประเมินผลอย่างมากเพราะระบบราชการนั้น ต้องใช้งบประมาณที่มีอย่างจ ากัดให้เกิดประสิทธิภาพ
อย่างสูงสุดจึงต้องมีการประเมินผลจากการด าเนินงาน และยังมีการประเมินผลเป็นระยะและมีการ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง ระหว่างน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ   จะต้องมีการควบคุม  ก ากับดูแลติดตาม
ความก้าวหน้าหากพบปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ  จะได้แก้ไขได้ทันท่วงทีตลอดจนมีการประเมินผล
ส าเร็จของแผนกลยุทธ์เป็นระยะๆ  เพ่ือเป็นข้อมูลย้อนกลับ ทั้งนี้การควบคุมมีการยืดหยุ่นและมีการ
ปรับปรุงงานตามผลการประเมินเสมอเพ่ือลดปัญหาที่พบ ระหว่างการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงาน
เสร็จผู้บังคับบัญชาได้รับการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับงานที่ถูกต้อง และมีความรวดเร็ว สะท้อนให้เห็น
ว่าการบริหรงานเชิงกลยุทธ์โดยรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น ประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณาถึง
ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติที่อยู่ในระดับปานกลาง หมายถึงการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ของทั้ง 2 ด้านผู้บริหารให้ความส าคัญแต่ทั้งนี้อาจไม่ประสบผลส าเร็จอย่างเต็มที่ 
เพราะขั้นตอนในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ได้มีการสรรหา ทรัพยากร ต่างๆเช่น คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ 
และมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิ ภาพเนื่องเพ่ือรองรับกับแผนกลยุทธ์ที่ได้ก าหนดไว้ ขั้นตอน
ในการวางแผนกลยุทธ์ผู้บริหารมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การ ปัญหา และ
อุปสรรค เสมอ แต่ทั้งนี้การวางแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานต้องปรับเปลี่ยนตาม สภาพแวดล้อมเชิง
ปฏิบัติการ ด้านความต้องการลูกค้า นโยบายหน่วยงานระดับสูง และแนวโน้มการได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาท าให้การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ในด้านนี้ไม่
มีประสิทธิภาพที่อยู่ในระดับมาก   
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 ส่วนประเด็นการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ในด้านการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ที่มีผลการวิจัยอยู่
ในระดับน้อยนั้นอาจมีผลมาจาการที่ ในการวิเคราะห์ปัญหาก่อนที่จะมีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การ
ก าหนด แผน แผนงานโครงการ มีเป้าหมายโครงการที่ไม่ชัดเจนเมื่อน าไปปฏิบัติท าให้ผู้ปฏิบัติขาด
ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ ในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ และ
หน่วยงานไม่ให้ความส าคัญกับบุคลากรที่มีความรู้ความสามรถ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในขั้นตอนของ
การวิเคราะห์เพ่ือวางแผนทิศทางขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งนี้ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การ
บริหารงานเชิงกลยุทธ์ด้านการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์อยู่ในระดับน้อยเนื่องจาก ผู้บริหารเองไม่มีการ
วิเคราะห์ว่าปัจจุบันองค์กรอยู่ตรงไหน มีความพร้อมในการปฏิบัติงานและสามารถรับมือกับความ
เปลี่ยนแปลงที่จะเข้ามาได้อย่างไร และไม่มีการวางแผนงานในอนาคตที่เป็นการเปลี่ยนแปลง และ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลในระยะยาว ซึ่งมีความสอดคล้องกับ Rangsan  Prasertsri   
(2006 ) การบริหารเชิงกลยุทธ์ (StrategiesManagement) เป็นศาสตร์และศิลป์ ในการ
ก าหนดการปฏิบัติการ  การประเมินผล  และการตัดสินใจตามหน้าที่นั้นมีความส าคัญอยู่ในระดับ
มาก เพราะจะช่วยให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์  หรือหมายถึงการก าหนดกลยุทธ์ที่จะต้องค้นหาสิ่ง
ที่ลูกค้าต้องการ  และจัดหาสิ่งต่างๆ  ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดภายใต้สภาวะแวดล้อม
ทางการแข่งขันที่ไม่แน่นอน  นักกลยุทธ์จะต้องพยายามสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันใน
องค์การ  ซึ่งเวลาเดียวกันกับคู่แข่งก็ต้องท าวิธีนี้เช่นเดียวกัน  การบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นขั้นตอนของ
การก าหนดและปฏิบัติตามกลยุทธ์ อาจจะประกอบไปด้วยขั้นตอนต่างๆดังต่อไปนี้   
 การก าหนดวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์  (Strategies Vision) การก าหนดวัตถุประสงค์ 
(Strategies Objectives) การก าหนดกลยุทธ์ (Strategies formulation)การปฏิบัติตามกลยุทธ์ 
(Strategies implementation)  การจัดการเชิงกลยุทธ์(Strategies management) โดยการคิด
ริเริ่ม ปรับปรุงแก้ไขแล้วปรับวิสัยทัศน์  วัตถุประสงค์  กลยุทธ์  และการบริหารให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
Sermsak Nilwilai  (2013) ได้ท าการวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์โดยใช้การประเมินผล
เชิ งดุลยภาพส าหรับสถานศึกษาในสถาบันการอาชี วศึกษาภาคใต้  1สั งกัดส านั กงาน  
คณะ   กรรมการการอาชีวศึกษาผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ประกอบด้วย 3 
องค์ ประกอบ คือ 1) การวางแผนกลยุทธ์ 2) การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ และ 3 ) การควบคุมและ
ประเมินกลยุทธ์ ทั้งนี้การประเมินผลเชิงดุลยภาพเป็นส่วนที่ใช้ในการแปลงกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติ
การโดยแบ่งเป็น 4 มุมมองได้แก่ มุมมองด้านการเงิน  และทรัพยากร มุมมองด้านการเรียนรู้และ
เติบโต   มุมมองด้านกระบวนการภายใน และมุมมองด้านลูกค้า (ผู้เรียน) ตลอดจนใช้ในการควบคุม
และประเมินกลยุทธ์ โดยมีปัจจัยสนับสนุนการใช้งานการประเมินผลเชิงดุลยภาพ ได้แก่ ผู้บริหาร
และบุคลากร การบริหารเชิงคุณภาพ การจูงใจ การติดต่อสื่อสาร และระบบสารสนเทศ   
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 เมื่อเปรียบเทียบการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิโดยจ าแนกตามเพศ  ต าแหน่ง  และองค์การบริหารส่วนต าบลที่สังกัดตามวัตถุประสงค์
ข้อที่ 2 พบว่าการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
โดยจ าแนกตามเพศ  ต าแหน่ง  และองค์การบริหารส่วนต าบลที่สังกัดที่แตกต่างกันมีทัศนคติที่
แตกต่างกัน  เป็นไปตามสมมติฐานที่ 2   
 1) บุคลากร ที่มี เพศ ต าแหน่ง และองค์การบริหารส่วนต าบลที่สังกัดแตกต่างกัน มีทัศนะ
ต่อการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ที่แตก ต่างกัน 
ซึ่งประชาชน ที่มีเพศแตกต่างกัน พบว่า โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ผลการศึกษาที่  พบไม่
เป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ของหน่วยงานที่บุคลากร
สังกัด มีลักษณะการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ที่คล้ายๆกัน เพราะต้องด าเนินงานตามพันธกิจตาม
กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด  ท าให้การที่บุคคลากรที่มีเพศแตกต่างกันระหว่างเพศชาย และเพศหญิง
นั้น มีทัศนะต่อการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ที่
แตก ต่างกัน ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ด้านการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้านการ
ปฏิบัติตามกลยุทธ์และด้านการประเมินผลกลยุทธ์   2) บุคลากรที่มีต าแหน่งแตกต่างกัน พบว่า 
ทัศนะคติต่อการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ 
โดยรวมไม่แตกต่างกัน ผลการศึกษาที่พบ ไม่เป็นไปตามสมมติฐานทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ต าแหน่ ง
ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานไม่มีผลต่อการบริหารงานเชิงกลยุทธ์  เพราะเทคนิคการบริหาร รูปแบบ 
กระบวนการต่างๆ เป็นวิธีการของผู้น าองค์การที่มีการออกแบบและน ามาบริหารหน่วยงาน
บุคคลากรผู้ปฏิบัติงานมีหน้าที่ในการรับนโยบายเท่านั้น โดยรวมและรายด้านจึงมีทัศนะคติต่อการ
บริหารงานเชิงกลยุทธ์ทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน    3) บุคลากรที่สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลที่แตกต่างกัน พบว่า ทัศนะคติต่อการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิโดยรวมและรายด้านแตกต่าง กัน ผลการศึกษาที่พบ เป็นไปตาม
สมมติฐานทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า แม้ว่าองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นองค์กรภาครัฐที่อยู่ภายใต้การ
ก ากับการดูแลของรัฐบาล ปฏิบัติงานภายใต้กฎหมายที่เคร่งครัด และด้วยบริบทขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแต่ละแห่งที่ไม่เหมือนกัน นับตั้งแต่ผู้น าซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการใช้เครื่องมือในการบริหาร 
บุคลากรที่มีความมีความรู้ความสามารถแตกต่างกัน นับว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้กลยุทธ์การ
บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลมีความแตกต่างกัน จากผลการวิจัยในข้างต้นมีความสอดคล้องกับ   
Khattlya Duangsamran (2009: Abstract) ได้ท าการวิจัยเรื่องรูปแบบการ บริหารเชิงกลยุทธ์
ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก”มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) องค์ประกอบการบริหารเชิงกลยุทธ์ส าหรับ 
โรงเรียนขนาดเล็ก และ 2) รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กการวิจัยพบว่า
องค์ ประกอบของรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กประกอบด้ วย 6 
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องค์ประกอบ คือ 1) วางแผนกลยุทธ์ 2) ประเมินกลยุทธ์ของโรงเรียน 3) ก าหนดทิศทางของ 
โรงเรียน 4) ก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน 5) การปฏิบัติตามกลยุทธ์ของโรงเรียน และ 6) ประเมิน 
กลยุทธ์ของโรงเรียน และพบว่าผู้บริหารและบุคลากร ของโรงเรียนที่แตกต่างกันมีแนวคิดทัศนคติ  
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 6.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป           
  1) หน่วยงานควรมีการก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ขององค์หน่วยงานให้มีความทันสมัย 
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลา 
     2) ผู้บริหารเพ่ิมให้ความส าคัญกับการวิเคราะห์ SWOT Analysis ก่อนการก าหนด 
วิสัยทัศน์และ พันธกิจของหน่วยงาน 
     3) วิสัยทัศน์ ไม่มีความชัดเจนไม่สอดคล้องกับนโยบายที่ได้รับในการก าหนดทิศทางการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  1) ควรท าการวิจัยการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
อ าเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ  ในเชิงคุณภาพเพ่ือให้ให้ข้อมูลในเชิงลึกมากขึ้น 
     2) ควรท าการวิจัยการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
อ าเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ เป็นรายด้านอย่างละเอียดเพ่ือให้รู้ถึงปัญหาในแต่ละด้าน และน้ า
ข้อสนเทศที่ได้น ามาพัฒนาแนวทางการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
อ าเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ ต่อไป 
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การศึกษาปัจจัยองค์ประกอบโรงเรียนวิถีพุทธต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนวิถีพุทธ 

THE STUDY FACTORS OF BUDDHIST ORIENTED SCHOOL TO ACADEMIC 
ACHIEVMENT OF PRIMARY STUDENTS IN BUDDHIST ORIENTED SCHOOLS 

 
ผกาพรรณ บุญเต็ม  เพ็ญประภา สุธรรมมา  นะฤเนตร จุฬากาญจน์ 

Phagapun Boontem, Penprapa Suthamma, Narunest Chulakarn 
 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยองค์ประกอบโรงเรียนวิถีพุทธที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา วิธีการศึกษา การศึกษาภาคตัดขวาง 
(Cross-sectional analysis) โดยท าการศึกษาในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่เรียนในโรงเรียน
วิถีพุทธ จ านวน 234 คน เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 104 คน และนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 130 คน โดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับองค์ประกอบโรงเรียนวิถี
พุทธ และรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ เชิงพรรณนา จ านวน และร้อยละ และ
สถิติเชิงอนุมาน ส าหรับวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยองค์ประกอบโรงเรียนวิถีพุทธกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยสถิติ Multiple Correlation และการวิเคราะห์ปัจจัยองค์ประกอบ
โรงเรียนวิถีพุทธที่มีผลต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยสถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบเป็นขั้นตอน 
(Stepwise Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษา พบว่าส าหรับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้แก่ ปัจจัยด้านการเรียนการ
สอน (r= 0.247, p-value< 0.05) และมีอ านาจการท านายได้ร้อยละ 6.1 (R2=0.061) ส าหรับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้แก่ ปัจจัย
ด้านพฤติกรรม (r=-0.271, p-value< 0.01) และปัจจัยด้านกิจกรรมประจ าวันพระ  
(r=-.198, p-value< 0.05)  แต่เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า มีเพียง
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ปัจจัยด้านพฤติกรรมที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ มีอ านาจการท านายได้ร้อยละ 7.3 
(R2=0.073)     สรุป ส าหรับโรงเรียนวิถีพุทธควรมีการพัฒนาองค์ประกอบด้านอ่ืนๆ เช่น ด้านการ
ส่งเสริมวิถีพุทธและด้านกายภาพ ซ่ึงจ าเป็นที่ผู้อ านวยการโรงเรียนวิถีพุทธ ควรจะต้องให้การ
สนับสนุนและส่งเสริมต่อไป 
ค าส าคัญ: โรงเรียนวิถีพุทธ, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, นักเรียนชั้นประถมศึกษา 

 
ABSTRACT 

 This research has an objective to conduct studying associated factors of 
Buddhist oriented schools affecting academic achievement of primary students.  
The study was conducted by cross-sectional analysis with 234 primary students in 
Buddhist pathway schools, classifying into 104 Prathomsuksa 4 and 130 
prathomsuksa 5 students, using questionnaires on factors associated with Buddhist 
oriented schools.  Result report and data analysis were launched using descriptive 
statistics, numbers, percentage, and inferential statistics.  To analyze factors 
associated between Buddhist pathway schools and academic achievement, 
Multiple Correlation was used; whereas, Stepwise Multiple Regression Analysis was 
used for analyzing factors affecting academic achievement.  The result was found 
that factors affecting academic achievement of Prathomsuksa 4 students were 
learning-and-teaching factors (r = 0.247, p-value < 0.05) with predictive potential at 
6.1 percentage (R2 = 0.061); meanwhile, factors affecting academic achievement of 
Prathomsuksa 5 students were behavioral factors (r = 0.271, p-value< 0.01) and 
factors upon Buddhist holiday activities (r=.198, p-value< 0.05).  When factors 
affecting academic achievement analyzed, it was found only behavioral factors 
affecting academic achievement with predictive potential at 7.3 percentage 
(R2=0.073).  In concussion, Buddhist pathway schools should have development on 
other factors such as Buddhist principles promotion and also physical means which 
administrators of these schools should have to further maintaining support and 
enhancement.    
Keywords: Buddhist Oriented School, Academic Achievement, Primary Students. 
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1.บทน า  

 พุทธธรรมหรือพุทธศาสตร์เป็นองค์ความรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้ศึกษาเข้าใจธรรมชาติ ของโลก
และชีวิตที่แท้จริง และฝึกให้ผู้ศึกษาสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตั้งแต่ระดับการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันของคนทั่วไป คือ การกิน อยู่ ดู ฟัง  จนถึงระดับการด าเนินชีวิตของนักบวชผู้
มุ่งมีชีวิตที่บริสุทธิ์  และในทุกระดับยังผลให้ผู้ศึกษาเองมีความสุขพร้อมๆ  กับช่วยให้คนรอบข้าง
และสังคมมีความสุขพร้อมกันไปด้วยอย่างชัดเจน  
             พุทธธรรมมีกรอบการพัฒนาหลักเป็นระบบการศึกษา 3 ประการ  เรียกว่า    ไตรสิกขา    
คือ  อธิสีลสิกขา  อธิจิตตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา ที่เรียกสั้นๆ ว่า ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งเป็นการ
ฝึกหัดอบรม เพ่ือพัฒนากาย ความประพฤติ จิตใจ และปัญญา ไตรสิกขานี้ เป็นการศึกษาที่
ครอบคลุมการด าเนินชีวิตทุกด้านและทุกวัย อีกทั้งมีความง่ายยาก ตั้งแต่เรื่องเบื้องต้นทั้งของเด็ก
และผู้ใหญ่จนถึงเรื่องที่ละเอียดซับซ้อนที่ยากจะหาองค์ความรู้อ่ืนใดมาเทียบได้ ด้วยคุณค่าอันอนันต์
ขององค์ความรู้ในพุทธธรรมและ ระบบไตรสิกขาที่ชัดเจนในการศึกษาพัฒนาผู้เรียนทุกวัย ทาง
กระทรวงศึกษาธิการ จึงมีแนวความคิดที่จะส่งเสริมให้สถานศึกษาน าระบบของสถานศึกษาปัจจุบัน 
เพ่ือพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามที่ พ .ร.บ. การศึกษาแห่งชาติก าหนด ที่มี
คุณสมบัติของการเป็นคนที่ดี เก่ง มีความสุขอย่างแท้จริง อันเป็นเป้าหมายแท้ของพุทธธรรมอยู่แล้ว
ให้มีความชัดเจนขึ้น โดยผ่านการด าเนินงานของ “โรงเรียนวิถีพุทธ” อันจะเป็นตัวอย่างที่จะขยาย
ผลสู่การพัฒนาในโรงเรียนอ่ืนๆ ในวงกว้างต่อไป (Viranuch Sutthiphan,19 June 2017) 

 แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน ในส่วนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยในทุกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มี
คุณภาพด้านความรู้ และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงพุทธธรรม
มาประยุกต์ กับระบบการเรียนการสอน ในการด าเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธ มีองค์ประกอบการ
ด าเนิน ทั้งหมด 5 ด้านด้วยกันและมีความน่าสนใจเกี่ยวกับปัจจัยองค์ปรกอบในการด าเนินงานมีผล
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยเฉพาะระดับชั้นประถมศึกษา ซึ่งเป็นขั้นพ้ืนฐานหรือ
ขั้นต้นในการเรียนในระดับอ่ืนต่อไป ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงท าการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ 
 
2.วัตถุประสงค์การวิจัย  

เพ่ือศึกษาปัจจัยองค์ประกอบโรงเรียนวิถีพุทธที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5  
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3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 3.1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4และ 5 ที่เรียนใน
โรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดส านักงานพ้ืนที่การประถมศึกษา จังหวัดนครนายก สุ่มคัดเลือกมาจาก 4 
อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองนครนายก อ าเภอบ้านนา อ าเภอองครักษ์ และอ าเภอปากพลี จ านวน 26 
โรงเรียน จากนั้นท าการค านวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้กฎ Rule of thumb จากจ านวนตัวแปรต้น 
ประมาณ 5 ตัวแปร คูณด้วย 20 ได้เป็นจ านวนกลุ่มตัวอย่าง ระดับชั้นละ 100 คน บวกด้วยการ
คลาดเคลื่อน 40% ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างระดับชั้น ละ 140 คน ซึ่งเมือคณะผู้วิจัยรับแบบสอบถาม
คืนพบว่า ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับแบบสอบถามคืน จ านวน 104 คน และนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับคืนจ านวน 130 คน 
 3.2) เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
 แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยน ามาจากแบบสอบถาม
องค์ประกอบโรงเรียนวิถีพุทธ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านกายภาพ 2)ด้านพฤติกรรม 3) ด้านการเรียนการ
สอน 4) ด้านกิจกรรมวันพระ และ 5)ด้าน การส่งเสริมวิถีพุทธ และมีการแปลผล ระดับคะแนนเฉลี่ย
ขององค์ประกอบทั้ง 5 ด้าน ดังนี้ 

-ระดับควรปรับปรุง ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย ระหว่าง 0.00 – 1.49 
-ระดับพอใช้ ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย ระหว่าง 1.50 – 2.49 
-ระดับดี ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย ระหว่าง 2.50 – 3.49 
-ระดับดีมาก ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย ระหว่าง 3.50 – 4.00 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผู้วิจัยศึกษาจากรายงานผลการศึกษาของนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษา โดยท าการ Blind ชื่อและโรงเรียนของนักเรียน 
3.3) สถิติที่น ามาใช้วิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยองค์ประกอบโรงเรียนวิถีพุทธที่มีผลต่อ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 มีการใช้ โปรแกรม ส าเร็จรูปทาง
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ จ านวน และ ร้อยละ เพ่ือจ าแนกระดับ
ต่างๆขององค์ประกอบโรงเรียนวิถีพุทธ ทั้ง 5 ด้าน  
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สถิติอ้างอิง หรือสถิติอนุมาน (Reference Statistics) ได้แก่ การสถิติวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ (Multiple Correlation) และ วิเคราะห์ความถดถอบเชิงพหุแบบมีขั้นตอน 
(Stepwise Multiple Regression Analysis) 

การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง  
คณะผู้วิจัย ได้ด าเนินการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ต่อคณะกรรมการพิจารณา

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWUEC 007/60 E) และได้มีการชี้แจง
วัตถุประสงค์ตลอดจนกระบวนการในการวิจัยให้กับผู้เข้าร่วมวิจัยทราบ และมีการลงลายมือชื่อ
ยินยอมโดยผู้ปกครองโดยชอบธรรมของนักเรียน    
 
4. สรุปผลการศึกษา 
ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละของปัจจัยองค์ประกอบโรงเรียนวิถีพุทธ 
ปัจจัยองค์ประกอบโรงเรียนวิถีพุทธทั้ง 5 ด้าน จ านวน ร้อยละ 

ป.4 ป.5 n=104 n=130 
1.ด้านกายภาพ     
ระดับควรปรับปรุง 8 15 7.7 11.5 
ระดับพอใช้ 40 35 38.5 26.9 
ระดับด ี 32 40 30.8 30.8 
ระดับดีมาก 24 40 23.1 30.8 
2.ด้านพฤติกรรม     
ระดับควรปรับปรุง 0 0 0 0 
ระดับพอใช้ 8 10 7.7 7.7 
ระดับด ี 28 45 26.9 34.6 
ระดับดีมาก 68 75 65.4 57.7 
3.ด้านการเรียนการสอน     
ระดับควรปรับปรุง 0 10 0 7.7 
ระดับพอใช้ 8 15 7.7 11.5 
ระดับด ี 48 40 46.2 30.8 
ระดับดีมาก 48 65 46.2 50 
4.ด้านกิจกรรมประจ าวันพระ     
ระดับควรปรับปรุง 32 45 30.8 34.6 
ระดับพอใช้ 20 20 19.2 15.4 
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ปัจจัยองค์ประกอบโรงเรียนวิถีพุทธทั้ง 5 ด้าน จ านวน ร้อยละ 
ป.4 ป.5 n=104 n=130 

ระดับด ี 36 45 34.6 34.6 
ระดับดีมาก 16 20 15.4 15.4 
5.ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ     
ระดับควรปรับปรุง 4 10 3.8 7.7 
ระดับพอใช้ 28 35 26.9 26.9 
ระดับด ี 28 30 26.9 23.1 
ระดับดีมาก 16 55 15.4 42.3 
 
ตารางท่ี 2 ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและปัจจัยองค์ประกอบโรงเรียนวิถี
พุทธ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4(n=104 คน) 
ตัวแปร ผลสัมฤทธิ์

ทางการ
เรียน 

ด้าน
กายภาพ 

ด้าน
พฤติกรรม 

ด้านการ
เรียนการ
สอน 

ด้านกิจกรรม
ประจ าวันพระ 

ด้านการ
ส่งเสริม
วิถีพุทธ 

ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

1.00      

ด้านกายภาพ .135 1.00     
ด้านพฤติกรรม .047 .489 1.00    
ด้านการเรียนการ
สอน 

.247* .490 .494 1.00   

ด้านกิจกรรม
ประจ าวันพระ 

.107 .542 .260 .672 1.00  

ด้านการส่งเสริม
วิถีพุทธ 

.095 .678 .619 .771 .628 1.00 

*p-value< 0.05 
 
ตารางท่ี 3 ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและปัจจัยองค์ประกอบโรงเรียนวิถี
พุทธ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 (n=130 คน) 
ตัวแปร ผลสัมฤทธิ์

ทางการ
เรียน 

ด้าน
กายภาพ 

ด้าน
พฤติกรรม 

ด้านการ
เรียนการ
สอน 

ด้านกิจกรรม
ประจ าวันพระ 

ด้านการสง่เสริม
วิถีพทุธ 
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ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

1.00      

ด้านกายภาพ .125 1.00     
ด้านพฤติกรรม .271** .574 1.00    
ด้านการเรียน
การสอน 

.198* .559 .719 1.00   

ด้านกิจกรรม
ประจ าวันพระ 

.003 .627 .418 .647 1.00  

ด้านการ
ส่งเสริมวิถีพุทธ 

.203* .759 .740 .802 .735 1.00 

*p-value< 0.05, **p-value<0.01 
 
ตารางท่ี 4 สัมประสิทธิ์ของปัจจัยองค์ประกอบโรงเรียนวิถีพุทธต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  
โมเดล1 Coefficients t-tested p-value 

B St.d error 
 ค่าคงที่ 98.967 20.934 4.728 0.000 
ด้านการเรียนการสอน 3.197 1.243 2.571 0.012 
R2=0.061, beta= 0.247 
 
ตารางท่ี 5 สัมประสิทธิ์ของสัมประสิทธิ์ของปัจจัยองค์ประกอบโรงเรียนวิถีพุทธต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
โมเดล1 Coefficients t-tested p-value 

B St.d error 
ค่าคงที ่ 81.36 16.13 5.043 0.00 
ด้านพฤติกรรม 2.94 .92 3.19 0.00 
R2=0.073, beta = 0.271 
 จากตารางที่ 1 แสดงและร้อยละของปัจจัยองค์ประกอบโรงเรียนวิถีพุทธทั้ง 5 ด้าน 
พบว่า ในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 องค์ประกอบที่ 1) ด้านกายภาพ ส่วนใหญ่ อยู่ใน
ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 30.8 2) ด้านพฤติกรรม ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 65.4  
3) ด้านการเรียนการสอน ส่วนใหญ่ อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 46.2 4) ด้านกิจกรรมวันพระ 
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ส่วนใหญ่อยูใ่นระดับดี คิดเป็นร้อยละ 34.6 และ 5) ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ ดี 
คิดเป็นร้อยละ 26.9 และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 องค์ประกอบที่ 1) ด้านกายภาพ ส่วน
ใหญ่ อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 30.8 2) ด้านพฤติกรรม ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อย
ละ 57.7 3) ด้านการเรียนการสอน ส่วนใหญ่ อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 50 4) ด้านกิจกรรม
วันพระ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 34.6 และ 5) ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับ ดี คิดเป็นร้อยละ 42.3  
 จากตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและปัจจัยองค์ประกอบ
โรงเรียนวิถีพุทธ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ปัจจัยองค์ประกอบโรงเรียนวิถีพุทธที่มี
ผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาพบว่า องค์ประกอบด้านการเรียน
การสอนมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางเรียนในทางบวก (r= 0.247, p< .05) 

จากตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและปัจจัยองค์ประกอบ
โรงเรียนวิถีพุทธ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ปัจจัยองค์ประกอบโรงเรียนวิถีพุทธที่มี
ผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาพบว่า องค์ประกอบด้าน
พฤติกรรม และองค์ประกอบด้านการเรียนการสอนมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทา งเรียนใน
ทางบวก (r= 0.271, p< .01, r=0.198, p< .05) 

จากตารางท่ี 4 สัมประสิทธิ์ของปัจจัยองค์ประกอบโรงเรียนวิถีพุทธต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า องค์ประกอบด้านการเรียนการสอนมีอ านาจ
ในการท านายผลสัมฤทธิ์ทางเรียน และมีอ านาจในการท านายได้ 6.1 % (R2 = 0.061) ซึ่งสามารถ
เขียนสมการการอธิบายได้ดังนี้ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนระดับชั้น ป. 4 = 98.967 + 3.197 ด้านการเรียนการสอน 
(t-tested = 2.57, p< .05)  

 จากตารางที่ 5 สัมประสิทธิ์ของปัจจัยองค์ประกอบโรงเรียนวิถีพุทธต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า องค์ประกอบด้านพฤติกรรมมีอ านาจในการ
ท านายผลสัมฤทธิ์ทางเรียน และมีอ านาจในการท านายได้ 7.3 % (R2 = 0.073) ซึ่งสามารถเขียน
สมการการอธิบายได้ดังนี้ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนระดับชั้น ป. 5 = 81.36 + 2.94 ด้านพฤติกรรม (t-tested 
= 3.19, p< .01)  
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5. อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาสามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังนี้ 
 ปัจจัยองค์ประกอบโรงเรียนวิถีพุทธที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า โรงเรียนวิถีพุทธทุกโรงเรียนมีการด าเนินงานตามองค์ประกอบ
ทั้ง 5 ด้าน  และส่วนใหญ่อยู่ ในระดับดีขึ้นไป และเมื่อน ามาวิ เคราะห์ความสัมพันธ์พบว่า 
องค์ประกอบด้านการเรียนการสอนมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทางบวก อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ท าให้คณะผู้วิจัยท าการวิเคราะห์อ านาจการท านายต่อโดยใช้ สถิติ Stepwise 
Multiple Regression Analysis พบว่า องค์ประกอบด้านการเรียนการสอนมีอิทธิพลสามารถ
ท านายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ดังนั้น ในประเด็นนี้ผู้บริหาร
ของโรงเรียนควรให้ความส าคัญต่อการน าแนวคิดโรงเรียนวิถีพุทธมาปรับใช้และน าไปขยายผลต่อไป
ยังโรงเรียนอ่ืนๆ ซึ่งผลที่ได้ก่อให้เกิดแนวคิด ดังนี้ 
 1.โรงเรียนวิถีพุทธ มีการน าหลักธรรมค าสอนทางพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนให้
ครบตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดเท่านั้น  

2.ในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งเป็นระดับชั้นที่เป็นการเริ่มต้นช่วงชั้นการเรียน
ที่สอง ควรมุ่งเน้นในส่วนการเรียนการสอนเพราะเมื่อพิจารณาในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
องค์ประกอบด้านการเรียนการสอนมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเป็นไปดังแผนภาพสรุป 
ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
        
 

แผนภาพที่ 1 

ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

องค์ประกอบด้าน
การเรียนการสอน 

องค์ประกอบด้าน
กายภาพ 

องค์ประกอบด้าน
พฤติกรรม 

องค์ประกอบด้านการ
สง่เสริมวิถีพทุธ 

องค์ประกอบด้าน
กิจกรรมวนัพระ 
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ปัจจัยองค์ประกอบโรงเรียนวิถีพุทธที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า โรงเรียนวิถีพุทธทุกโรงเรียนมีการด าเนินงานตามองค์ประกอบทั้ง 5 ด้าน
และส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีขึ้นไป และเมื่อน ามาวิเคราะห์ความสัมพันธ์พบว่า องค์ประกอบด้านการ
เรียนการสอนและด้านพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทางบวก อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ท าให้คณะผู้วิจัยท าการวิเคราะห์อ านาจการท านายต่อโดยใช้ สถิติ Stepwise 
Multiple Regression Analysis พบว่า องค์ประกอบด้านพฤติกรรมมีอิทธิพลสามารถท านาย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ดังนั้น ในประเด็นนี้ผู้บริหารของ
โรงเรียนควรให้ความส าคัญต่อการน าแนวคิดโรงเรียนวิถีพุทธมาปรับใช้และน าไปขยายผลต่อไปยัง
โรงเรียนอ่ืนๆ ซึ่งผลที่ได้ก่อให้เกิดแนวคิด ดังนี้ 1.การด าเนินการตามองค์ประกอบโรงเรียนวิถีพุทธ 
ควรมีการด าเนินงานให้ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ 2. ในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งเป็น
ระดับชั้นที่เป็นการเริ่มต้นช่วงชั้นการเรียนที่สอง ควรมุ่งเน้นในด้านพฤติกรรมเพราะเมื่อพิจารณาใน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน องค์ประกอบด้านพฤติกรรมมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเป็นไป
ดังแผนภาพสรุป ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

      
 

แผนภาพที่ 2 
6. ข้อเสนอแนะ  

6.1 โรงเรียนวิถีพุทธมีองค์ประกอบในการด าเนินงานทั้งหมด 5 ด้านซึ่งโรงเรียนวิถีพุทธควร
ควรได้มีการส่งเสริมนโยบายน ามาสู่การปฏิบัติให้เหมาะสมกับนักเรียนและควรมีการเน้น
องค์ประกอบต่างๆ โดยเฉพาะองค์ประกอบด้านกิจกรรมวันพระ 

องค์ประกอบ
ด้านการสง่เสริม
วิถีพทุธ 

ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการ
เรียน 

องค์ประกอบ
ด้าน
พฤติกรรม 

องค์ประกอบ
ด้านกายภาพ 

องค์ประกอบ
ด้านการเรียน
การสอน 

องค์ประกอบ
ด้านกิจกรรม
วนัพระ 
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6.2 โรงเรียนวิถีพุทธควรด าเนินงานให้ควบคู่ไปกับ การส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาซึ่งถือว่าเป็นขั้นพ้ืนฐานของการเรียน ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะพัฒนาด้านพฤติกรรมของครู และการเรียนการสอน 
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ศึกษาโครงสร้างองค์การเพื่อการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย 
สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร 

A STUDY OF THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE FOR THE OPERATIONS OF 
PUBLIC UNIVERSITY GRADUATE SCHOOLS IN BANGKOK METROPOLIS 

 
ปรมต   วรรณบวร 

Poramat  wanabaworn 
 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาลักษณะโครงสร้างองค์การและการด าเนินงานของ
บัณฑิตวิทยาลัย 2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบลักษณะโครงสร้างองค์การของบัณฑิตวิทยาลัยสังกัด
มหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาและ
ต าแหน่ง  3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินงานกับลักษณะโครงสร้างองค์การของ
บัณฑิตวิทยาลัยสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ (4) เพ่ือหาแนวทางการจัด
โครงสร้างองค์การเพ่ือการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐในเขต
กรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยนี้ใช้ระเบียบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน 400 ชุด และศึกษาจากเอกสาร ต ารา 
งานวิจัยต่าง ๆ พร้อมเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาและอุปสรรคที่เหมาะสม 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรผู้เกี่ยวข้องในบัณฑิตวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐในเขต
กรุงเทพมหานครใน 8 แห่งได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม และมหาวิทยาลัย
รามค าแหง รวมจ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ .945 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และสถิติ
สหสัมพันธ์เพียรสัน 

  
                                                                        


 Faculty of Graduate schools, Ramkhamhaeng  University 
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ผลการวิจัยพบว่า 
 ลักษณะโครงสร้างองค์การของบัณฑิตวิทยาลัยสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐในเขต
กรุงเทพมหานคร ภาพรวมอยู่ในระดับดี ปัจจัยทั้ง 4 ด้าน พบว่า ด้านที่อยู่ในระดับดี ได้แก่ ด้านการ
บังคับบัญชา และด้านการจัดองค์การ ส่วนด้านที่อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการมอบหมาย
อ านาจหน้าที่ และด้านการกระจายอ านาจ  
 การด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร 
ภาพรวมอยู่ในระดับดี ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ หากมีการปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
ต่างๆ ให้เอื้ออ านวยต่อระบบโครงสร้างการบริหารจัดการใหม่ จ าเป็นต้องมีการประสานงานระหว่าง
ทุกฝ่ายหรือทุกกลุ่มงานก่อนทุกครั้ง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ในการสนับสนุนงบประมาณด้าน
ต่าง ๆ ที่มีความจ าเป็นเพื่อให้บุคลากรเกดิการพัฒนาตนเอง หัวหน้างานสามารถด าเนินการได้เลย  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  บุคลากรผู้ เกี่ยวข้องในบัณฑิตวิทยาลัย สังกัด
มหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศ สถานภาพ และระดับการศึกษาต่างกันมี
ความคิดเกี่ยวกับลักษณะโครงสร้างองค์การของบัณฑิตวิทยาลัย ภาพรวมแตกต่างอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ .05 แต่บุคลากรผู้เกี่ยวข้องในบัณฑิตวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีอายุ และต าแหน่งต่างกันมีความคิดเกี่ยวกับลักษณะโครงสร้างองค์การของ
บัณฑิตวิทยาลัย ภาพรวมแตกต่างอย่างมีนัย ส าคัญทางสถิติ .05 และลักษณะโครงสร้างองค์การของ
บัณฑิตวิทยาลัยในภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยสังกัด
มหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานครที่นัยส าคัญทางสถิติโดยมีความสัมพันธ์กันค่อนข้างต่ า  
 ส่วนแนวทางการจัดโครงสร้างองค์การเพ่ือการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยสั งกัด
มหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร ควรประกอบด้วย 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) กลุ่มภารกิจ
ด้านการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มคณะกรรมการต่างๆและ
เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย  และ (2) กลุ่มภารกิจด้านการปฏิบัติการและการให้บริการ ประกอบด้วย 
กลุ่มงานเกี่ยวกับบริหารด้านงานทั่วไป กลุ่มงานเกี่ยวกับบริหารด้านวิชาการและกลุ่มงานเกี่ยวกับ
การประสานงาน โดยมีส านักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่คอยอ านวยความ
สะดวก ประสานงานเพ่ือให้การด าเนินงานทั้งสองกลุ่มงานส าเร็จลุล่วง 
 ข้อเสนอแนะผลการวิจัย 
 1. มหาวิทยาลัยของรัฐ ควรจัดโครงสร้างบัณฑิตวิทยาลัยให้เป็นระบบ และปรับให้เล็กลง 
ไม่ผูกโครงสร้างองค์การไว้กับตัวคน มีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการบัณฑิตวิทยาลัยให้มีล าดับชั้น
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น้อย แบ่งสายงานชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อนหรือไม่ทับซ้อนทั้งคนและต าแหน่งงาน มองเห็นภาพโครงสร้าง
หลักท่ีชัดเจน 
 2. ควรน าเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือไอที (IT) มาเน้นการให้บริการในการติดต่อสื่อสารให้มี
ประสิทธิภาพ และพัฒนาปรับข้อมูลในการบริการให้ทันสมัยตลอดเวลา 
ค าส าคัญ: บัณฑิตวิทยาลัย, องค์การ, การด าเนินงาน 
 
 

ABSTRACT 
In this research, the objectives were as  follows; (1) to examine the 

characteristics of organizational structure and the effects of the operational 
conditions of graduate schools, (2) to compare the characteristics of organizational 
structure of graduate schools in Bangkok Metropolis (BM) as classified by gender, 
age, marital status, and position, (3) to study the relationship between the 
characteristics of organizational structure and the operations of graduate schools in 
BM, and (4) to establish the guidelines for the organizational structure suitable to 
the operations of public university graduate schools in BM.  
 The sample consisted of 400 personnel from the graduate schools of 
eight public universities. These public universities were Chulalongkorn University, 
Kasetsart University, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, 
Srinakharinwirot University, Suan Sunandha Rajabhat University, Suan Dusit Rajabhat 
University, Chandrakasem Rajabhat University, and Ramkhamhaeng University.  

A questionnaire was used as a research instrument for collecting germane 
data. The reliability of the questionnaire as a whole was found to lie at 0.945.  

Using techniques of descriptive statistics, the researcher analyzed the data 
collected in terms of frequency, percentage, mean (M), and standard deviation (SD). 
A t test technique and the one-way analysis of variance (ANOVA) technique were 
also employed by the researcher in addition to Pearson’s product moment 
correlation coefficient (PPMCC) method.  
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 Findings are as follows:  
 The operational conditions for these graduate schools were shown 
overall to be at the good level. The item carrying the highest M was the case 
involving making adjustments in rules, regulations, and announcements so as to 
accommodate a management structure in which there shall always be coordination 
by all parties concerned. The item showing the lowest M involved budgetary 
support in the aspects necessary for allowing prompt operations by subdivision 
heads in respect to the self-development of personnel.  
 The characteristics of the organizational structure of public university 
graduate schools in BM were overall found to be exhibited at a good level. In 
regard to the four aspects examined, it was found that supervision and organization 
were evinced at a good level, while delegation of authority and decentralization 
were displayed at a moderate level.  

In regard to hypothesis testing, it was found that the personnel with 
different demographical characteristics of gender, marital status, and educational 
level did not exhibited concomitant differences overall in their opinions concerning 
the characteristics of the organizational structure of the graduate schools at 0.05 
level. The personnel with different age and marital status position had different 
overall in their opinions concerning the characteristics of organizational structure at 
the statistically significant, at 0.05 level. Moreover, the characteristics of the 
organizational structure of the graduate schools were overall positive correlated 
with the operations of the graduate schools.  
 The guidelines for the organizational structure for the operations of the 
graduate schools under study should consist of two major groups:  

(1) In the aspects of planning and strategies, the mission group should 
consist of administrators, committee members, and the secretaries of the graduate 
schools.  

(2) The mission group involved with operations and services should consist 
of work units engaged in general administration, academic administration and 
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coordination. The offices of the Secretary of the graduate schools should function 
as coordination facilitators ensuring that the operations of both mission groups are 
successful.  

Recommendations on the basis of research findings are as follows:  
 1. Public universities should systemize and simplify the structures of the 
graduate schools. The structure should not be tied to individual persons. The 
organizational structures of the graduate school should be less hierarchical. Work 
tasks must be clearly differentiated such that overlapping in respect to personnel 
and work positions are avoided. The major structural features must be clearly 
delineated.  
 2. Information and communication technology (ICT) should be used in 
providing communication services so as to ensure their effectiveness. Data should 
be developed in a fashion such that it is ensured that they are always up to date. 
Keywords: Graduate School, Organizational Structure, Operations. 
 
1. บทน า 

องค์การถือเป็นหน่วยงานทางสังคม ประกอบไปด้วยบุคลากรมากกว่าหนึ่งคนมารวมกันท า
กิจกรรมอย่างเป็นระบบด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันอย่างจริงจังเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ อาจ
เปรียบองค์การว่าเป็นกายภาพซึ่งเป็นโครงสร้างที่อยู่คงที่และมีแบบแผน ดังนั้น องค์การจึงต้องมี
โครงสร้าง จัดตั้งขึ้นตามหลักการจัดองค์การอย่างมีระเบียบ หลักการต่าง ๆ เหล่านี้ ได้แก่ วิธีการ
จัดแบ่งแรงงานและหน้าที่ตามสายงานที่ก าหนด ล าดับชั้นของอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ 
โครงสร้างองค์การเปรียบประดุจกายภาพของร่างกาย ทุกองค์การต้องประกอบไปด้วยมิติโครงสร้าง
ซึ่งเกิดขึ้นโดยอาศัยหลักการจัดการองค์การ เช่น มีนโยบายหรือเป้าหมายที่ชัดเจนแน่นอน มี
แนวความคิดเก่ียวกับการจัดโครงสร้างองค์การ (Soitrakool (Teuvayanonda) Attamana, 2002, 
p. 384)  

 สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นองค์การหนึ่งในสังคมที่มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมและ
เกื้อหนุนต่อการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด โดยเฉพาะด้านการผลิตบัณฑิตซึ่งเป็นการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์หรือการพัฒนาก าลังคนระดับกลาง และระดับสูงเพ่ือน าไปพัฒนาประเทศ  ในอดีต 
สถาบันอุดมศึกษา มีปรัชญาการอุดมศึกษาที่มุ่งเฉพาะด้านปัญญา และการปลูกฝังคุณธรรมเป็น
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แหล่งชุมนุมของผู้อยากรู้อยากเห็น ที่ต้องการหาความจริงที่เป็นสากลและนิรันดร โดยมุ่งผลิต
ก าลังคนสนองความต้องการของสังคม การเมือง เศรษฐกิจ เป็นส าคัญ  ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษา มี
ปรัชญาในการมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการที่ให้สอดคล้องกับโลกในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง 
กล่าวคือ แม้ สถาบันอุดมศึกษาจะมีหน้าที่ที่จะถ่ายทอดความรู้วิชาการให้เป็นเลิศแล้ว แต่ในการ
พัฒนาในปัจจุบันต้องอาศัยปัจจัยอ่ืนเพื่อให้ก้าวทันหรือให้มีความเป็นทันสมัยทางวิชาการตลอดเวลา  

ดังนั้นมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งในประเทศไทย จึงถือเป็นองค์การในสังกัดอุดมศึกษา ที่ต่างก็
มีหน้าที่ในการถ่ายทอด วิชาการด้านการสอนวิชาชีพชั้นสูงเพ่ือที่ให้ผู้ที่จบออกไปเพ่ือช่วยพัฒนา
ประเทศ มหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษาปัจจุบันจัดตั้งเพ่ิมขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
อย่างมากมายเพ่ือผลิตก าลังคนให้กับส่วนราชการและเอกชน เพราะถือว่ามหาวิทยาลัยใน
สถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งผลิตก าลังคนระดับสูงตามความต้องการของรัฐเพ่ือพัฒนาประเทศ 
โดยเฉพาะการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีหน้าที่โดยตรงในการพัฒนาวิชาการและสร้างองค์ความรู้
ให้แก่สังคม ซึ่งในมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะมีหน่วยงานที่
รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คือ บัณฑิตวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง 
บัณฑิตวิทยาลัยจึง เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีความส าคัญ ที่มีลักษณะโครงสร้างองค์การในการ
ด าเนินงานในมหาวิทยาลัย ที่สังกัดอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาที่มีระดับการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 
คือ เป็นการศึกษาที่สูงกว่าระดับปริญญาตรี การศึกษาระดับนี้ปัจจุบันเป็นทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ
และมหาวิทยาลัยของเอกชน โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร มีภารกิจส าคัญ
ที่ต้องด าเนินการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และเพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัย มีคุณภาพและสนองความต้องการของสังคม จึงได้จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยขึ้นเพ่ือท า
หน้าที่ประสานงานและก ากับดูแลการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมและ
สนับสนุนงานวิจัยที่ท าให้เกิดนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ ตลอดจนการให้บริการทางวิชาการแก่
สังคมอย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

จากความส าคัญของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยใน
มหาวิทยาลัย ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างองค์การเพ่ือการด าเนินงานของ
บัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการ และแนวทางการจัดโครงสร้างองค์การ
เพ่ือการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร เพราะ
โครงสร้างองค์การมีความส าคัญต่อการด าเนินงานซึ่งเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันทั้งระบบ ท าให้เกิดการ
ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือประโยชน์ในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนาการบริหาร
จัดการศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษาของมหาวิทยาลัยของรัฐในอนาคตต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาลักษณะโครงสร้างองค์การและการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยสังกัด
มหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.2 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบลักษณะโครงสร้างองค์การของบัณฑิตวิทยาลัยสังกัด
มหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาและ
ต าแหน่ง 

2.3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินงานกับลักษณะโครงสร้างองค์การของ
บัณฑิตวิทยาลัยสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.4 เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดโครงสร้างองค์การเพ่ือการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย
สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 เป็นการวิจัยนี้ใช้ระเบียบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน 400 ชุด และศึกษาจากเอกสาร ต ารา 
งานวิจัยต่าง ๆ พร้อมเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาและอุปสรรคที่เหมาะสม 

3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ศึกษาโครงสร้ างองค์การของบัณฑิตวิทยาลัยสั งกัดมหาวิทยาลัยของรัฐในเขต

กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านการบังคับบัญชา ด้านการมอบหมายอ านาจหน้าที่ 
ด้านการกระจายอ านาจ และด้านการจัดองค์การ 

3.2 ขอบเขตด้านตัวแปร 
1) ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา และต าแหน่ง 
2) ตัวแปรตาม คือ ลักษณะโครงสร้างองค์การเพ่ือการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย 

สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร 
3.3 ขอบเขตด้านประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
 1) ประชากรในการวิจัยครั้งนี้  คือ บุคลากรผู้เกี่ยวข้องในบัณฑิตวิทยาลัย สังกัด

มหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
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ประสบการณ์บริหารบัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย หรือคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา คณาจารย์มหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย 8 มหาวิทยาลัย 

 2) กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง โดยสุ่มแบบชั้นภูมิ (stratified 
random sampling) แบ่งสัดส่วนตามประเภทบุคลากรในแต่ละชั้นภูมิจากประชากรในแต่ละกลุ่ม
ของแต่ละมหาวิทยาลัย แล้วก าหนดอัตราส่วนของกลุ่มตัวอย่างของจ านวนประชากรได้กลุ่มตัวอย่าง 
จากมหาวิทยาลัยแห่งละ 50 คน 8 มหาวิทยาลัย รวมจ านวน 400 คน 

3.4 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 
การวิจัยครั้ งนี้ศึกษาหน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐในเขต

กรุงเทพมหานคร จ านวน 8 มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม และ
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
4. ผลการวิจัย 
 4.1 ลักษณะโครงสร้างองค์การของบัณฑิตวิทยาลัย 
 ลักษณะโครงสร้างองค์การของบัณฑิตวิทยาลัยสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐในเขต
กรุงเทพมหานคร ภาพรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาปัจจัยทั้ง 4 ด้าน พบว่า ด้านที่ลักษณะ
โครงสร้างองค์การในระดับดี ได้แก่ ด้านการบังคับบัญชา และด้านการจัดองค์การ ส่วนด้านที่
ลักษณะโครงสร้างองค์การในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการมอบหมายอ านาจหน้าที่ และด้านการ
กระจายอ านาจ ตามล าดับ 
 4.2 การด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ 
 สภาพการด า เนินงานของบัณฑิตวิทยาลั ยสั งกัดมหาวิทยาลั ยของรั ฐ ใน เขต
กรุงเทพมหานคร ภาพรวมอยู่ในระดับดี ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ หากมีการปรับปรุง ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ ให้เอ้ืออ านวยต่อระบบโครงสร้างการบริหารจัดการใหม่ จ าเป็นต้องมี  
การประสานงานระหว่างทุกฝ่ายหรือทุกกลุ่มงานก่อนทุกครั้ง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ในการ
สนับสนุนงบประมาณด้านต่าง ๆ ที่มีความจ าเป็นเพ่ือให้บุคลากรเกิดการพัฒนาตนเอง หัวหน้างาน
สามารถด าเนินการได้เลย  
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 4.3 แนวทางการจัดโครงสร้างองค์การเพื่อการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย 
 1) ด้านการบังคับบัญชา พบว่า ควรลดระดับชั้นการบังคับบัญชาให้สั้นลง ขั้นตอนในการ
สื่อสารไม่ควรมีมากเกินไป เพ่ิมการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานให้มากขึ้น 
ควรมีการจัดประชุมเพ่ือพบปะพูดคุยบ่อย ๆ ท าให้มีความเป็นกันเองในการท างานเข้าใจตรงกัน รู้
เขา รู้เรา เพ่ิมมากข้ึน ควรมีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย  เช่น โทรศัพท์ภายใน ไลน์ อีเมล์ และ
โซเซียลมีเดีย เป็นต้น  
 2) ด้านการมอบหมายอ านาจหน้าที่ พบว่า ควรให้อ านาจในการตัดสินใจการท างานได้ใน
บางเรื่อง ให้อ านาจในงานที่มีความเชี่ยวชาญ แต่ถ้าเป็นเรื่องส าคัญ ๆ ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ด้วย และการมอบหมายอ านาจต้องสอดคล้องกับต าแหน่งที่รับผิดชอบ ควรก าหนดและระบุขอบเขต 
ควรมีคู่มือการปฏิบัติงาน(Work Manual) ประจ าทุกต าแหน่ง มีรายละเอียดของภาระหน้าที่สิทธิ
อ านาจของผู้ปฏิบัติงานระดับล่างให้ชัดเจน และตรงตามความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานด้วย 
 3) ด้านการกระจายอ านาจ  พบว่า ควรกระจายอ านาจให้หน่วยงานระดับรองได้ตัดสินใจ
ภายใต้อ านาจและหน้าที่ของตน แต่ถ้าเป็นงานส าคัญผู้บังคับบัญชาควรตัดสินใจด้วยตนเองแต่ต้อง
ฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานด้วยโดยให้อยู่บนพ้ืนฐานข้อมูลที่ผู้ปฏิบัติงานระดับล่างให้มา  
 4) ด้านการจัดองค์การ พบว่า ควรมีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาเน้นการให้บริการ เพ่ือ
ตอบสนองต่อทิศทางการศึกษาท่ีเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว หัวหน้างานควรจัดท าค าอธิบายลักษณะงาน
ที่ชัดเจน เข้าใจง่าย ควรปรึกษาหารือกันในหน่วยงานและภายนอกนอกหน่วยงาน เพ่ือให้เกิ ด
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรย่อยหรือเกิดความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันระหว่างบุคลากรแต่ละหน่วยงาน 
 
5. อภิปลายผลการวิจัย 

5.1 ลักษณะโครงสร้างองค์การของบัณฑิตวิทยาลัยสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐในเขต
กรุงเทพมหานคร   ลักษณะโครงสร้างองค์การของบัณฑิตวิทยาลัยสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐในเขต
กรุงเทพมหานคร ภาพรวมอยู่ในระดับดี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบัณฑิตวิทยาลัยที่สังกัดมหาวิทยาของรัฐ
ในเขตกรุงเทพทั้ง 8 แห่ง โดยในระยะเริ่มแรกบัณฑิตวิทยาลัยอาจรวมกับหน่วยอ่ืนภายในคณะ แต่
เมื่อมีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ เพิ่มขึ้น แต่ละแห่งจึงจ าเป็นต้องมีการจัดโครงสร้างองค์การที่ชัดเจน 
อีกท้ังมีนักศึกษาทั้งระดับปริญญาโท ปริญญาเอกมากขึ้น ท าให้สถาบันการศึกษาต่างปรับโครงสร้าง
องค์การโดยเฉพาะบัณฑิตวิทยาลัยให้ดีขึ้น ซึ่งการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยขึ้นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
หรือส านัก มีหน้าที่ในการก ากับดูแลการประสานงานกลาง การจัดการเรียนการสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษาและให้บริการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สอดคล้องกับการศึกษาของ Weeraporn 
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Soonklang (1993) ที่ศึกษาทิศทางการด าเนินการของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย ขอนแก่น 
พบว่า ควรมีบัณฑิตวิทยาลัยที่เป็นหน่วยงานในการประสานงานกลาง และจัดการเ รียนการสอนใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 
 ลักษณะโครงสร้างองค์การของบัณฑิตวิทยาลัยในภาพรวมแต่ละด้านทั้ง 4 ด้าน มีดังนี้ 
 1) ด้านการบังคับบัญชา ภาพรวมอยู่ในระดับดี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ แม้ว่าบัณฑิตวิทยาลัย
จะมีภารกิจหรืองานที่ต้องด าเนินการหลายอย่าง แต่การก าหนดล าดับชั้นในการบังคับบัญชาบัณฑิต
วิทยาลัยมองเห็นได้ว่ามีความชัดเจนระดับหนึ่ง มีการบ่งชี้ว่าต าแหน่งใดหรือหน่วยงานใดอยู่ในล าดับ
อ านาจหน้าที่ชั้นใดสูงกว่า หรือต่ ากว่าต าแหน่งใดหรือหน่วยงานใดบ้าง สอดคล้องกับ Vorapot 
Bussaracomvadee (2009, pp. 132-133)  กล่าวว่า ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันระหว่าง บุคลากร
และต าแหน่งงานกับบุคลากรอ่ืนๆ ในองค์การเป็นการแสดงให้เห็นระดับการบังคับบัญชาและ
ขอบข่ายของการควบคุม อ านาจหน้าที่ ท าให้ การด าเนินงานเป็นไปได้อย่างมีระบบที่ มีการสอด
ประสานกันได้เป็นอย่างด ี
 2) ด้านการมอบหมายอ านาจหน้าท่ี ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ 
อ านาจหน้าที่หรือสิทธิในการด าเนินการในการปฏิบัติบางอย่างของผู้ปฏิบัติงานระดับล่างควรได้รับ
การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถที่เหมาะสมให้เหมาะสมกับงาน 
ตามความถนัดที่สามารถจะปฏิบัติงานทุกงานให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายได้โดยล าพัง สอดคล้องกับ 
Wichian Vitayaudom (2007, p. 69) ที่เสนอว่า การจัดให้มีการแบ่งงานกันท า ตามความถนัด 
(Division of Work) เพ่ือให้บุคคลหรือกลุ่มคนที่ท างานอยู่ในองค์การได้ท างานในหน้าที่ที่ตนมีความ
ถนัดตามลักษณะของงานเพ่ือก่อให้ เกิดความช านาญเฉพาะอย่างของบุคคล 
 3) ด้านการกระจายอ านาจ ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในขณะที่
การตัดสินใจบางอย่างผู้ปฏิบัติงานระดับล่างหรือผู้ปฏิบัติในระดับต่างๆ ควรมี  แต่กลับไม่มีอ านาจ
ตัดสินใจมีมากข้ึน ท าให้ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานช้าลงได้ สอดคล้องกับ Mongkol 
Phatorntuwanon (2006) ศึกษาการวิเคราะห์ โครงสร้างองค์การและกระบวนการบริหารจัดการ
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษยอดนิยม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร 
พบว่า การตัดสินใจส่วนใหญ่กระท าโดยฝ่ายบริหารในระดับต่ าลงมามีมากขึ้น ผู้บริหารในองค์การมี
โอกาสตัดสินใจปัญหาต่างๆ ได้ มีการตรวจสอบตัดสินใจต่างๆ น้อยลง จึงส่งผลต่อความรวดเร็วใน
การปฏิบัติงานมากขึ้น  
 4) ด้านการจัดองค์การ ภาพรวมอยู่ในระดับดี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในการก าหนด
โครงสร้าง ระบบงาน คุณสมบัติของคน และจ านวนคนในองค์การของบัณฑิตวิทยาลัย แม้จะมี
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ขอบเขตของภารกิจที่กว้าง มีความซับซ้อน แต่ยังมีการจัดแบ่งหน้าที่องค์การ ออกเป็นหน่วยงาน
ย่อยๆ ให้ครอบคลุมภารกิจและหน้าที่ขององค์การ พร้อมก าหนดอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบและ
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรย่อยไว้ สามารถประสานงานหน่วยท างานย่อยต่าง ๆ ให้สามารถบรรลุ
เป้าหมาย ขององค์การได้ดังที่ Sirivan Serirat, Somchai Hirunkiti, Suda Suwannapirom, 
Chawalit Prachawanon and Somsak Wanitchayaporn (2002, pp. 256-258)  เสนอไว้ว่า 
ความซับซ้อนของงาน (Complexity of work) หากงานที่ปฏิบัติอยู่วันนี้มีความสลับซับซ้อนมาก
งานที่จะต้องอาศัยค าแนะน ามากควรที่จะจัดแบบแคบ และสอดคล้องกับ Somkit Bangmo  
(2015, p. 114) กล่าวว่า การจัดองค์การ คือ การจัดแบ่งหน้าที่องค์การ ออกเป็นหน่วยงานย่อยๆ 
ให้ครอบคลุมภารกิจและหน้าที่ขององค์การ พร้อมก าหนดอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบและ
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรย่อยไว้ด้วย ทั้งนี้เพ่ืออ านวยความสะดวกในการบริหาร ให้ บรรลุ
เป้าหมายขององค์การ  

5.2 การด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ  สภาพการด าเนินงาน
ของบัณฑิตวิทยาลัยสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ ภาพรวมอยู่ในระดับดี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในการ
ก าหนดโครงสร้าง ระบบงาน คุณสมบัติของคน และจ านวนคนในองค์การของบัณฑิตวิทยาลัย 
สามารถด าเนินงานได้ส าเร็จตามแผนที่วางไว้ระดับหนึ่ง อีกทั้งมีการด าเนินงานที่มีการน าเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ มาเน้นการให้บริการเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือการจัดแบ่งหน้าที่องค์การ
ออกเป็นหน่วยงานย่อย ๆ สามารถครอบคลุมภารกิจและหน้าที่ขององค์กรมีการก าหนดอ านาจ
หน้าที่ ความรับผิดชอบและความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรย่อยไว้ชัดเจนสามารถเป็นศูนย์กลางในการ
ประสานงาน และก ากับดูแลการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สามารถบรรลุเป้าหมาย ของ
องค์กรได้ สอดคล้องกับการศึกษาของ Suchat Bangwiset (2010, pp. 282-283) พบว่า การ
ด าเนินงานบัณฑิตวิทยาลัยก็เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการประสานงานและก ากับดูแลการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย เพ่ือก ากับดูแลควบคุมมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
คุณวุฒิให้แก่ บุคลากรในคณะต่าง ๆ ที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาและเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
การวิจัยที่มี คุณภาพในระดับบัณฑิตศึกษาให้มีมาตรฐานระดับสากล 

5.3 แนวทางการจัดโครงสร้างองค์การเพ่ือการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยสังกัด
มหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากเอก
เอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐในเขต
กรุงเทพมหานครและจากแบบสอบถามแบบปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
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แนวทางการจัดโครงสร้างองค์การเพ่ือการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ
ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยน าปัจจัยโครงสร้างองค์การทั้ง 4 ด้าน อภิปรายผลได้ ดังนี้ 

 1) ด้านการบังคับบัญชา พบว่า โครงสร้างของบัณฑิตวิทยาลัย เกี่ยวกับการบังคับบัญชา
ไม่ควรจะมีล าดับชั้นมากหรือเยอะจนเกินไปเพ่ือให้เกิดความผูกพันทั้งในตัวบุคคลและต่อองค์การ 
แต่ไม่ควรสั้นจนเกินไปด้วย เพราะล าดับชั้นที่สายการบังคับบัญชายาวเกินไป ท าให้ระยะเวลาในการ
ติดต่อสื่อสารไม่สัมพันธ์กัน ไม่ต่อเนื่อง ล่าช้า แต่หากสั้นจนเกินไป จะท าให้ผู้บริหารหนึ่งคน
จ าเป็นต้องรับภาระงานหลายด้านจนเกินไปได้ แต่การลดระดับชั้นการบังคับบัญชาให้สั้นลง สามารถ
เพ่ิมการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานให้มากขึ้นได้ กล่าวคือ ผู้บังคับบัญชา
ควรให้ความส าคัญในการเพ่ิมความมีประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชากับ
ผู้ปฏิบัติงานระดับล่างและเพ่ือสร้างความผูกพันให้มากขึ้นด้วย สอดคล้องกับ Anchana Panich 
(2007) ได้ท าการวิจัย เรื่อง องค์ประกอบประสิทธิผลองค์การของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ผลการวิจัย 
พบว่า ความผูกพันต่อองค์การเป็นองค์ประกอบที่มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลองค์การของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ  

 2) ด้านการมอบหมายอ านาจหน้าที่ พบว่า การมอบหมายอ านาจหน้าที่ควรเป็นไปตาม
สายการบังคับบัญชา งานบางอย่างผู้ปฏิบัติงานระดับล่างควรได้รับค าสั่งผ่านผู้บังคับบัญชา
ระดับกลาง ไปสู่ผู้บังคับบัญชาระดับสูง และผู้บังคับบัญชาควรให้อ านาจในการตัดสินใจการท างาน
ได้ในบางเรื่อง คือ ให้อ านาจในงานที่มีความเชี่ยวชาญ แต่ถ้าเป็นเรื่องส าคัญ ๆ ทุกคนควรมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ สอดคล้องกับ Nuntiya Noichun (2007) ได้ท าวิจัย เรื่อง วัฒนธรรมองค์กรกับ
ประสิทธิภาพ การบริหารอุดมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า วัฒนธรรมองค์กรสถาบันอุดมศึกษา 
ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมในองค์กร การท างานเป็นทีม การมอบหมายงานการติดตาม และควรมี
การมอบหมายอ านาจที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในบัณฑิตวิทยาลัยว่า การให้สิทธิอ านาจมอบหมายตามล าดับการบังคับบัญชาควรมีความ
ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ควรมีคู่มือการปฏิบัติงาน(Work Manual) ประจ าทุกต าแหน่ง   

 3) ด้านการกระจายอ านาจ พบว่า ควรให้อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบงานบางอย่างกับ
ระดับหัวหน้างานหรือเจ้าหน้าที่ช านาญการนั้น ๆ สามารถสั่งการ พิจารณา หรือตัดสินใจในงานของ
ตนเองได้โดยไม่ต้องรอผู้บังคับบัญชาให้มากขึ้น  ให้หน่วยงานระดับรองได้ตัดสินใจภายใต้อ านาจ
และหน้าที่ของตน เพราะการให้อ านาจในการตัดสินใจในงานบางอย่างได้มากขึ้น โดยไม่ต้องรอ
ผู้บังคับบัญชา จะไม่ท าให้งานเกิดการล่าช้าได้ ดังแนวคิดของ Suwit Nongpai (2012) กล่าวว่า 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานของทุกฝ่ายด าเนินไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้ดีที่สุด  ที่เกี่ยวกับเอกสารหลักฐาน
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ในราชการและการติดต่อประสานงานกับท้ังภายในองค์กรและภายนอกองค์กรที่บางคร้ังต้องการ
ความรวดเร็ว ควรที่จะกระจายอ านาจหรือมอบหมายอ านาจหน้าที่บางอย่างหรือทั้ง หมดไปยัง
ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติในระดับหัวหน้างานที่มีความรู้ความสามารถ ร่วมตัดสินใจ  

 4) ด้านการจัดองค์การ พบว่า การจัดองค์การ ควรให้ความส าคัญของประสิทธิภาพใน
การสื่อสารโดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารงานและปฏิบัติงานมาใช้ในองค์กร เช่น 
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับทุกสิ่งในส านักงาน การสื่อสารแบบไร้สายบนเครือข่ายความเร็วสูง หรือ
การน าระบบที่เอ้ือต่อการค้นคว้า เช่น Big Data และคลาวด์คอมพิวติ้งมาใช้ สอดคล้องกับ 
Ratchanee Dharmasaroja (2012) ศึกษาเร่ือง แบบจ าลองระบบคุณภาพการบริหารงานของ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ตัวชี้วัดความส าเร็จ
ได้แก่ เทคโนโลยีและบริหารงานบนฐาน ระบบสารสนเทศ 

 
6. ข้อเสนอแนะ 

 6.1 มหาวิทยาลัยของรัฐ ควรจัดโครงสร้างบัณฑิตวิทยาลัยให้เป็นระบบ และปรับให้เล็ก
ลงและเหมาะสม ไม่ผูกโครงสร้างองค์การไว้กับตัวคน มีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการบัณฑิต
วิทยาลัยให้มีล าดับชั้นน้อย แบ่งสายงานชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อนหรือไม่ทับซ้อนทั้งคนและต าแหน่งงาน 
มองเห็นภาพโครงสร้างหลักท่ีชัดเจน 

 6.2 บัณฑิตวิทยาลัย ควรมีการด าเนินงานโดยการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาให้ บริการ
ดิจิทัลเพื่อสอดคล้องยุคไทยแลนด์ 4.0 กับกลุ่มภารกิจหรือกลุ่มงานที่จ าเป็นต้องมีในบัณฑิตวิทยาลัย  

 6.3 หัวหน้างาน ควรจัดท าค าอธิบายลักษณะงานที่ชัดเจน ไม่ทับซ้อนเข้าใจง่าย  ให้
สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบหรือการมอบหมายแบ่งงาน ต าแหน่งที่รับผิดชอบ และ
ระบุขอบเขต รายละเอียดของภาระหน้าที่สิทธิอ านาจของผู้ปฏิบัติงานระดับล่างให้ตรงตามความรู้
ความสามารถ 
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ภาวะผู้น าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ORGANIZATION IN LOWER NORTHEASTERN REGION 
 

ธิติวุฒิ  หมั่นมี 
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บทคัดย่อ 
บทความเรื่องเรื่อง “ภาวะผู้น าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น” มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่
น าไปใช้ในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 2) เพ่ือศึกษา
แนวทางในการพัฒนาภาวะผู้น าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระเบียบวิธีการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยท าการวิจัยเชิงเอกสารประกอบกับการสัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 20 คน เพ่ือให้ทราบถึงประเด็นของการศึกษาในรายละเอียดที่ส าคัญ และ
มีความครอบคลุมในเนื้อหาสาระส าคัญที่ท าการศึกษาอย่างครบถ้วน  

ผลการศึกษาวิจัย พบว่า 
องค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่น าไปใช้ในการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับผู้น า แนวคิดเกี่ยวกับการ
บริหาร ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร แนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล และแนวคิดเกี่ยวกับการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น  แนวทางในการพัฒนาผู้น าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น คือการพัฒนาภาวะผู้น าโดยใช้ “SHADED  Model ” ที่มีความสอดคล้องกับ
หลักธรรมาภิบาล ได้แก่ S-Sociability มีสังคมที่ดี  H-Human relation ผู้น าจะต้องตระหนักใน
คุณค่าและศักดิ์ศรีของตัวเอง ของลูกน้อง A-Ability มีความรู้ ความสามารถ การใช้สติปัญญานั้นๆ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ D-Director มีศิลปะในการปกครองคือมีจิตส านึกเกิดขึ้น
ในตัวของผู้น า E-Executive เป็นนักบริหารมืออาชีพ และ D-Developer เป็นนักพัฒนามืออาชีพ  
ค าส าคัญ : ภาวะผู้น า, การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

                                                           
Department of Political Science, Faculty of Social Sciences, 

Mahachulalongkornrajavidyalaya University. 
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ABSTRACT 

The objectives of this research entitled  Good Governance Leadership of  
Local Administrative Organization, were to 1) study the knowledge of good 
governance used in the administration of the local administrative organization,  
2)  study the approaches to develop the leadership in good governance of local 
administrative organizations. The research methodology is qualitative research by 
research documentary with interviews the qualitative research collected data by In-
Depth-Interview with 20 key informants, purposefully selected. 
 Findings were as follows: 
 The knowledge of good governance used for the administration of local 
administrative organizations at were leadership concepts, administration concept, 
administration theories, good governance concept and local administration 
concept. The opinions of staff and personnel about the good governance of local 
administrative organization were at high level. The highest level was the rules of 
laws, the second level was the virtues and the lowest level was the worthiness. 
The people’s opinions towards the good governance by overall were at high level; 
the highest level was the rule of laws, the second level to the highest was the 
virtues and the lowest level was the participation. The approaches to develop the 
leadership of good governance of the local administrative organization were to 
apply SHADED Model which coincides with good governance. They are S is for 
socialability. Leadership must have good social status and socialable. H is for 
Human Relations. Leadersphip must be aware of self dignity and the dignity of 
those who are under them. A is for ability. Leadersphip must be able to use their 
ability and wisdom to solve any problems. D is for Director. Leadership must be 
good directors, must have an art of directing with conscious mind. E is for Executive. 
Leadership must be professional Executive and D is for Developer. Leadership must 
be professional developers in all fields.    
Keywords:  Leadership, Good Governance. 
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1. บทน า 
 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้นจ าเป็นต้องอาศัยผู้น าที่มีคุณธรรม จริยธรรมและมี
คุณภาพในการท าหน้าที่การบริหารจึงจะสามารถน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จสูงสุดได้ และที่ส าคัญ
ผู้น าจะต้องมีภาวะความเป็นผู้น าสูงเช่นกัน กล่าวคือ ผู้น าแต่ละคนอาจจะมีคุณลักษณะความเป็น
ผู้น าหรือภาวะความเป็นผู้น าที่แตกต่างกัน ซึ่งภาวะความเป็นผู้น าถือเป็นสิ่งส าคัญส าหรับผู้น าทั่วไป 
บทความนี้ได้น าเสนอภาวะผู้น าในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในมิติต่าง ๆ ที่ผู้น าสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับการบริหารในองค์กรของตนและสามารถน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จได้ 
 
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่น าไปใช้ในการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2.2 เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้น าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น” มุ่งศึกษาผู้น าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างตอนล่าง ตามปัจจัยพ้ืนฐานส าคัญ 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ทฤษฎี
การบริหารจัดการสมัยใหม่ ทฤษฎีภาวะผู้น า งานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาตัวชี้วัด 

 

    ระเบียบวิธีการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยท าการวิจัยเชิงเอกสารประกอบกับการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 20 คน เพ่ือให้ทราบถึงประเด็นของการศึกษาในรายละเอียดที่
ส าคัญ และมีความครอบคลุมในเนื้อหาสาระส าคัญที่ท าการศึกษาอย่างครบถ้วน พร้อมกันนั้น ใน
การวิจัยเชิงคุณภาพจะท าให้ได้ทราบถึงข้อมูลเชิงลึก ที่มีรายละเอียดชัดเจนสามารถน ามาวิเคราะห์
ในเชิงอุปนัย  
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4. สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่องผู้น าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  สรุปตามประเด็นส าคัญดังต่อไปนี้ 
ส่วนที่ 1 องค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่น าไปใช้ในการบริหาร

กิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ในส่วนนี้ เป็นการศึกษาสถานความรู้ทั่วไป ได้จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปผลได้ดังนี้ 
แนวคิดเกี่ยวกับผู้น า จากแนวคิดที่นักวิชาการหลายๆท่าน ได้กล่าวไว้ในข้างต้น ผู้

ศึกษาได้กล่าวสรุป ผู้น า คือผู้มีความส าคัญต่อความส าเร็จในการบริหารงานต่าง ๆ รวมทั้งงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลด้วย เพราะผู้น ามีบทบาททั้งในฐานะผู้บริหาร  ซึ่งมีหน้าที่ต้องก าหนด
ทิศทางขององค์การและบริหารงานทั้งองค์การ บทบาทในฐานะผู้ประสาน ผู้น าจะต้องเป็นผู้
ประสานงานระหว่างพนักงาน ประสานการปฏิบัติทั่วทั้งองค์การ ประสานระหว่างองค์การกับ
ผู้รับบริการและประสานระหว่างองค์การที่ตนรับผิดชอบกับองค์การอ่ืน เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติ 
นอกจากนี้ยังมีบทบาทในฐานะผู้ให้อีกด้วย คือให้ประสบการณ์แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ขวัญก าลังใจ 
ให้โอกาสก้าวหน้า และให้น้ าใจเพ่ือสร้างความเคารพศรัทธาให้เกิดขึ้นในใจของผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่ง
สิ่งเหล่านี้ จะท าให้เกิดความสงบสุข (Busakorn Watthanabut,2018:269) จะช่วยสร้างความ
ร่วมมือความเต็มใจในการปฏิบัติงาน  ให้กับองค์การได้อย่างดียิ่ง อันจะท าให้การบริหารงานสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้
ความส าคัญสูงสุดในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จ (Key Success Factors) มีปัจจัยได้แก่ ภาวะผู้น าของผู้บริหารท้องถิ่น ที่เป็นนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนต าบล นายกเทศมนตรี ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และปลัดเทศบาล ต้องเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงอย่าง
แท้จริง ซึ่งจะท าให้ประสบความส าเร็จ นอกจากนี้แล้วต้องมีวัฒนธรรมองค์การองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีเกื้อหนุน ซึ่งประกอบด้วย วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม วัฒนธรรมแบบบูรณาการ วัฒนธรรม
คุณภาพมาตรฐานสากล วัฒนธรรมเครือข่าย วัฒนธรรมนวัตกรรม และวัฒนธรรมบริการเหนือความ
คาดหวัง ซึ่งทั้งหมดจะน าพาการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศเท่ากับ ผลรวม
ของสมองผู้น าดีเยี่ยม บวกกับ เครื่องมือครบ และบวกกับใจเกินร้อย และจากการศึกษางานวิจัยที่
เกี่ยวข้องก็พบว่าผู้น าท้องถิ่นต้องเป็นผู้น าที่มีการเปลี่ยนแปลง ต้องกล้าคิด กล้าท า กล้าเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือน าพาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศอย่างแท้จริง 
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร  การบริหาร เป็นเรื่องที่มีความส าคัญ และ
จ าเป็นอย่างยิ่งต่อการด าเนินงานขององค์กรเพราะเป็นเครื่องมืออันส าคัญในอันที่จะชี้ให้เห็นถึง
ความส าเร็จหรือล้มเหลวความมีประสิทธิภาพหรือความไร้ประสิทธิภาพของหน่วยงานการบริหารเป็น
เครื่องบ่งชี้ให้ทราบถึงความเจริญก้าวหน้า การบริหารเป็นลักษณะการท างานร่วมกันของกลุ่มบุคคล
ในองค์การมีลักษณะการวินิจฉัยสั่งการนักบริหารจะต้องค านึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่างๆเพราะการ
วินิจฉัยสั่งการเป็นเครื่องแสดงให้ทราบถึงความสามารถของนักบริหาร และการเจริญเติบโตของการ
บริหารชีวิตประจ าวันของมนุษย์ไม่ว่าในครอบครัว องค์การใดย่อมเกี่ยวข้องกับการบริหารอยู่เสมอ
ดังนั้นการบริหารจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจและจ าเป็นต่อการที่จะด ารงชีวิตของบุคคลในสังคม ส าหรับ
การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาการบริหาร (Administrative 
Development : AD) สู่การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management : NPM) โดยการ
ใช้การบริหารเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือน าพาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ความส าเร็จ และจากการศึกษา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องก็ยังพบว่าผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องประกอบด้วย
สมรรถนะย่อย 5 ด้านได้แก่ 1)สมรรถนะการคิดเชิงยุทธ์ศาสตร์ 2) สมรรถนะการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง  3) สมรรถนะการสร้างความร่วมมือ 4) สมรรถนะการสื่อสาร และ 5) สมรรถนะการ
พัฒนาบุคลากร 

แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล   ธรรมาภิบาล หรือ Good 
Governance หมายถึง การบริหารการจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือการพัฒนา
ประเทศโดยมีการเชื่อมโยงองค์ประกอบ3 ส่วนของสังคมเข้าด้วยกันคือภาครัฐภาคเอกชนและภาค
ประชาสังคมและให้การเมืองอย่างสมดุลซึ่งจะส่งผลให้สังคมด ารงอยู่ร่วมกันอย่างสันติตลอดจนมี
การใช้อ านาจในการบริหารราชการแผ่นดินให้มีความแข็งแกร่งมีประสิทธิภาพมีคุณภาพมีความ
โปร่งใสยุติธรรมและสามารถตรวจสอบได้ซ่ึงจะส่งผลให้การพัฒนาประเทศชาติเป็นไปอย่างมั่นคง
ยั่งยืนและมีเสถียรภาพซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการบริหารจัดการโดยยึด 
หลักธรรมาภิบาลที่เรียกว่า Good Governance หรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งมีหลักที่
ส าคัญ 6 ประการ ประกอบด้วย หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักความโปร่งใส  หลักการมีส่วน
ร่วม  หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า และจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องก็ยังพบว่าการ
บริหารจัดการที่ดี Good Governance กับหลักพุทธศาสนาต้องควบคู่กันไป ผู้น าต้องมีคุณธรรม
ต้องใช้อ านาจโดยมีธรรมะเป็นสรณะ ซึ่งการบริหารเป็นแนวคิดท่ีเกี่ยวกับการใช้ศาสตร์หรือทักษะใน
การบริหารจัดการที่ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจเพ่ือค้นหาวิธีที่ดีที่สุดในการด าเนินกิจกรรมและน าพา
องค์กรไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
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แนวคิดเกี่ยวการปกครองส่วนท้องถิ่นจากหลักการพ้ืนฐานทางด้านการปกครองโดย
การกระจายอ านาจ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถ่ินได้มีโอกาสในการใช้อ านาจการบริหาร และด าเนิน
กิจการต่าง ๆ ในพ้ืนที่ของตนเอง โดยเฉพาะในยุคกระแสโลกาภิวัตน์ที่ยึดถือแนวคิดในการเคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ท าให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติหมวดเฉพาะในเรื่องของการปกครองท้องถิ่น เพ่ือให้ความเป็นอิสระแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนใน
ท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ 
และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ปัญหาในพ้ืนที่ ซึ่งรัฐบาลจะก ากับดูแลเท่าที่จ าเป็น สอดคล้องและ
เหมาะสมกับรูปแบบเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น หรือประโยชน์ของประเทศ
เป็นส่วนรวม ด้วยเหตุดังกล่าวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีอ านาจที่จะด าเนินการเพ่ือประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่น มีความเป็นอิสระในการด าเนินการตามกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็นส่วนรวมตามบทบัญญัติ
ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 หมวด 14 มาตรา 281 - มาตรา 290 ซึ่ง
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องก็ยังพบว่า ปัจจัยที่เอ้ือผลต่อความส าเร็จคือการบริหารการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพโดยการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลน าไปใช้ในหน่วยงานท า
ให้องค์กรมีรายได้ที่ดีมีความไว้เนื้อเชื่อใจโดยความร่วมมือกันของประชาชนและหน่วยงานการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีการใช้ ธรรมาภิบาลในการบริหารงานให้มากข้ึน  

 

 ส่วนที่ 2 แนวทางในการพัฒนาผู้น าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ปัญหาที่ต้องการทราบคือแนวทางในการพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นอย่างไร 

 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก ทั้ง 20 ท่าน ผู้วิจัยขอสรุปผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ทั้ง 
6 หลัก ดังนี้ 

 1.หลักนิติธรรม ผู้น าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
ผู้น าต้องยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีศรัทธาและปฏิบัติตามหลักศาสนาประพฤติตนอยู่ในหลัก
ของพุทธศาสนา หลีกเลี่ยงอบายมุขทุกชนิด ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเพ่ือนร่วมงาน 
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 2.หลักคุณธรรม ผู้น าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
ผู้น าต้องมคีวามซื่อสัตย์ มีความยุติธรรม ตรงไปตรงมา คือตรงต่อเวลา ต่อหน้าที่ ตรงต่อผู้ร่วมงาน มี
ความขยัน อุตสาหะ อดทน มุ่งม่ันและรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน 

 3.หลักความโปร่งใส ผู้น าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้น ผู้น าต้องท าตัวเป็นที่ยอมรับของบุคลากร หรือผู้ใต้บังคับบัญชา ท างานแบบมืออาชีพ ไม่วิจารณ์
หรือก้าวก่ายงานผู้อื่น คิดเองได้  มีการประชาสัมพันธ์งานของตนเองให้ประชาชนได้รู้ข้อมูลข่าวสาร 

 4. หลักการมีส่วนร่วม ผู้น าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้น ผู้น าต้องมีการกระจายอ านาจหรือมอบหมายงานให้บุคลากรอย่างมีความเหมาะสม มี
ทีมงานให้เป็นสัดส่วนและต้องสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรเพ่ือให้งานออกมา
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 5. หลักความรับผิดชอบ ผู้น าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้น ผู้น าต้องเสียสละประโยชน์สุขส่วนตัวเพ่ือส่วนรวม  ต้องเป็นผู้มีความรับผิดชอบสูง 
ท างานด้วยใจอาสา มีความขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ มีการรักษาระเบียบวินัย  

 6. หลักความคุ้มค่า ผู้น าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้น ผู้น าต้องตระหนักให้ดีเกี่ยวกับการบริหารองค์กรในเรื่องของความคุ้มค่า เรื่องของงบประมาณ 
นโยบายในการวางแผนงานต้องให้คุ้มกับการลงทุนในการก าหนดนโยบายแต่ละตัว และต้องเป็นผู้
แสวงหาข้อมูลในการพัฒนาองค์กร 

 
5. อภิปรายผลการวิจัย 
 การอภิปรายผลการวิจัยนี้ กล่าวถึงผู้น าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้วิจัยขอกล่าวถึงประเด็นส าคัญ 2 ประเด็นที่น่าสนใจน ามาอธิปรายผลได้ดังนี้ 
 ประเด็นที่ 1 การศึกษาระดับความคิดเห็นของพนักงานและประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
 จากผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ต่อการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อยู่ใน
ระดับมาก  ตามล าดับดังนี้ 1)หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม  3) หลักการมีส่วนร่วม 4) หลักความ
โปร่งใส 5) หลักความรับผิดชอบ 6) หลักความคุ้มค่า 
  เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านมีประเด็นที่น ามาอภิปรายได้ดังนี้ 

1) หลักนิติธรรม พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ตอนล่าง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลสอดคล้องกันทุกข้อ โดยมี
ความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุดคือในการบริหารงาน มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่อย่างชัดเจน 
และสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลต้องบริหารงานให้สอดคล้องกับ
นโยบายจากส่วนกลาง ต้องปฏิบัติตามโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงสร้างอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภา และองค์การบริหารส่วนต าบล  นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลท าหน้าที่ก าหนดนโยบายที่ไม่ขัดต่อกฏหมายและท าหน้าที่ในการบริหาร
ราชการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลต าบล  ดังนั้นนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลหรือเทศบาลต าบล สามารถวางแผนและก าหนดนโยบายในการบริหาร ด้วยปฏิบัติ
ตามข้อบังคับและกฏหมาย โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของท้องถิ่น  และพนักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีความเห็นด้วยในระดับมาก ทั้ง 5 รายการ ดังนี้ การใช้กฎระเบียบต่างๆ มีความเป็นธรรม
และเท่าเทียมกัน โดยไม่แบ่งแยกการใช้ส าหรับระดับบริหารพนักงาน หรือลูกจ้าง  การก าหนด
กฎระเบียบหรือข้อบังคับควรค านึงถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมากกว่าประโยชน์ขององค์กร  
มีการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และมีการท า
ประชาพิจารณ ์หรือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบังคับต่างๆที่มีผลบังคับ
ใช้กับชุมชนและผลการศึกษายังสอดคล้องกับ (Nakom Theerasuwannajak, 2002 : 5) ได้วิจัย
เรื่อง “รูปแบบการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลจังหวัดราชบุรีพบว่ารูปแบบการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีขององค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดราชบุรี ประกอบด้วยหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ
โปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า  ผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดราชบุรี ตามรูปแบบการบริหารงานตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พบว่าสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลมีการประเมินการปฏิบัติงานตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามี
การปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้านตามล าดับได้แก่ หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักคุณธรรม 
หลักความคุ้มค่า หลักการมีส่วนร่วม และหลักความรับผิดชอบ และยังสอดคล้องกับ  (Naranit 
Setthaboot and Other, 2002 : 115) ได้วิจัยเรื่อง การเสริมสร้างสมรรถนะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น การกระจายอ านาจเป็นนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่ งจะเห็น
ได้จากรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 วัตถุประสงค์ประการหนึ่งของนโยบายดังกล่าว คือ 
การส่งเสริมการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดย
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การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งกรมการปกครองเป็น
หน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญในการสร้างเสริมศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการ
วางแผนพัฒนาการบริหารงานด้านการเงิน การคลัง และบุคลากร 

2) หลักคุณธรรม พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนล่าง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ด้านหลัก
คุณธรรม อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกันทุกรายการ โดยมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดคือการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานหรือการพิจารณาความดีความชอบ ควรมีหลักเกณฑ์การประเมินจาก
ผลงานที่ชัดเจนและเป็นระบบ โดยไม่ใช้ระบบอาวุโส และองค์กรไม่มีระบบพรรคพวกและเส้นสายที่
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ถึงแม้ว่าจะท าให้งานที่รับผิดชอบเสร็จเร็วขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Fayol ได้เสนอหลักการบริหาร (principles of management) ว่าผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่
ควรต้องส าคัญกว่าคนส่วนน้อย ผู้บริหารจะต้องให้ความส าคัญกับผลประโยชน์ขององค์การโดยรวม
มากกว่าผลประโยชน์ของพนักงานบางคนหรือบางกลุ่ม การให้ผลตอบแทน ( remuneration)  
พนักงานต้องได้รับค่าจ้างอย่างเป็นธรรม ความเสมอภาค (equity) ผู้บริหารควรให้ความเมตตาและ
ความเป็นธรรมแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและความมั่นคงในงาน (stability or 
renege of personnel) ผู้บริหารควรมีแผนงานและหลักเกณฑ์ในการบรรจุ แต่งตั้งและเลื่อน
ต าแหน่งหน้าที่ของพนักงานให้ก้าวหน้าขึ้นตามล าดับ และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ  weber เป็น
ผู้ พัฒนาหลักการจัดการที่ เน้นโครงสร้ างและอ านาจหน้าที่  ที่ เ รียกว่า  “หลักราชการ” 
(bureaucracy) ที่เน้นการแบ่งงานกันท า ก าหนดสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน กฎระเบียบละเอียด 
และไม่เน้นความสัมพันธ์แบบส่วนตัว รวมทั้งให้ความส าคัญกับการยึดหลักคุณธรรม (merit) ในการ
เลือกประเมินผลงานพนักงานหลักการ Bureaucracy ของ Weber เหมาะที่จะใช้ในองค์การใหญ่ 
แต่อาจไม่เหมาะส าหรับองค์การขนาดเล็กที่จ าเป็นต้องมีความคล่องตัวต่อการตอบสนองความ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  และผลการศึกษายังสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Pirasit  kamraunsil, 2003 : 
125) ได้วิจัยเรื่อง “ศึกษาการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาครั้งนี้จ าแนกศักยภาพการบริหารเป็น 2 ด้านคือศักยภาพของระบบ
สนับสนุนการบริหารจัดการและศักยภาพในการบริหารจัดการของผู้บริหาร อบต. โดยศักยภาพของ
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการประเมินจากความเข้มแข็งขององค์ประกอบการบริหาร 8 อย่าง
ได้แก่ การวางแผน การฝึกอบรม การนิเทศงาน การบริหารบุคคล การบริหารการเงิน การบริหาร
วัสดุครุภัณฑ์ การบริหารระบบสารสนเทศ และการเตรียมความพร้อมของชุมชน 
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3) หลักความโปร่งใส พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนล่างมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ด้านหลักความ
โปร่งใส อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกันทุกรายการ โดยมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดคือเจ้าหน้าที่
ในระดับต่างๆ ขององค์กร มีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา และไม่มีการขัดแย้ง
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม  มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการเนินงานของ
องค์กรให้ประชาชนได้รับทราบ โดยผ่านส่ือต่างๆ นั้นควรท าเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง องค์กรแสดง
ขั้นตอนและก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ณ พ้ืนที่ให้บริการเพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มาติดต่อ
ทราบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด (Ratchana Santiyanon, 2001) ได้วิจัยเรื่องรูปแบบใหม่ของการ
บริหารจัดการที่ดีในมหาวิทยาลัยโดยได้ให้ข้อสรุปในภาพรวมว่าการบริการจัดการที่ดีเป็นแนวทาง
ปฏิบัติที่ยอมรับในหมู่ผู้ที่ เกี่ยวข้องกับอุดมศึกษาในปัจจุบันจะเน้นความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลโดยส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติ และความโปร่งใสในขณะเดียวกันก็ยังคงให้
ความส าคัญแก่การมีส่วนร่วมการกระจายอ านาจและความยุติธรรมนอกจากนี้ข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาให้ข้อสรุปเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการมหาลัยในส่วนต่างๆที่สะท้อนองค์ประกอบ
ของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่ดีและยังสอดคล้องกับ (Ubon Yawainawichai, 2010) ได้
วิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัด
เชียงใหม่” พบว่าการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล มีแนวทางใน
การบริหารจัดการ 2 ส่วน คือ 1) การบริหารการพัฒนา (Administrative Development) เป็นการ
บริหารงานในพ้ืนที่ชุมชน หมู่บ้าน โดยมุ่งตรงไปที่ประชาชนให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข สุขภาพจิตดี สุขภาพ
กายดี สิ่งแวดล้อมดี และสังคมดี และ 2) การบริหารจัดองค์กร (Organization Administration) มุ่งเน้น
บริหารจัดการด้านบุคลากรและระบบการท างานในองค์กร เพ่ืออ านวยความสะดวกและบริการประชาชน
อย่างรวดเร็ว และสนองตอบความต้องการของประชาชน โดยบริหารงานอย่างโปร่งใส ท างานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ทุจริต ไม่คอร์รัปชั่น เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สร้างความมีส่วนร่วม เน้นการท างานเป็น
ทีม สามารถท างานแทนกันได้ มีการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะซึ่งกันและกัน 
 4) หลักการมีส่วนร่วม พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่างมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ด้านหลักการมี
ส่วนร่วม อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกันทุกรายการ โดยมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดคือมีการจัด
เวทีประชาคมในการรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนมีการกระจายอ านาจการบริหาร
จัดการสู่บุคลากรตามหน้าที ที่ได้รับมอบหมาย จะท าให้สามารถปฏิบัติภารกิจตามบทบาทหน้าที่ได้
อย่างมีส่วนร่วม องค์กรควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย แผนงาน 
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และการด าเนินงานในด้านต่างๆ รวมถึงการท าประชาพิจารณ์ให้ความรู้ความเข้าใจ และข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องเพียงพอแก่ประชาชน จะท าให้การมีส่วนร่วมมีคุณภาพ มากขึ้น ดังที่  
(Sane Chuyto and Boonsri Prommapan, 2007) ได้วิจัยเรื่อง  “แบบจ าลององค์การบริหาร
ส่วนต าบลที่มุ่งเน้นกลยุทธ์ในการด าเนินงาน โดยการน า Balanced Scorecard มาประยุกต์ใช้ ” 
จากการศึกษาวิจัยดังกล่าวพบว่า อบต. การน าแนวคิดองค์กรมุ่งเน้นกลยุทธ์องค์กรแบบใหม่ไปใช้ใน 
อบต.บ้านใหม่ ท าให้บุคลากรกระตือรือร้น พร้อมร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ และร่วม
พัฒนาให้ อบต.สู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารสาธารณะอย่างแท้จริง และสร้างผู้บริหารเป็นผู้น า
การเปลี่ยนแปลง กล้าคิด กล้าท า กล้าเปลี่ยนแปลง เพ่ือน าองค์กรไปสู่การบริการที่เป็นเลิศอย่าง
แท้จริง มีการจัดองค์กรแบบใหม่ มีการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมีการพัฒนา
บุคลากรทุกคนให้มีความรู้ความสามารถมากขึ้นโดยการฝึกอบรม  
 (5) หลักความรับผิดชอบ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ด้านหลักความ
รับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกันทุกรายการ โดยมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดคือท า
รายงานแสดงผลการด าเนินงาน ผลดีและผลเสียรวมถึงปัญหาและอุปสรรค ให้ระชาชนรับทราบ 
และเรียกดูข้อมูลได้ตลอดเวลา  บันทึกข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ และมีการรายงานผลการด าเนินการ
เกี่ยวกับข้อร้องเรียนนั้นให้ประชาชนหรือผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนา/
ปฏิรูปงานขององค์กรเพ่ือประโยชน์ของสาธารณะ สอดคล้องกับ (Ubon Yawainawichai, 2010) 
ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัด
เชียงใหม่” พบว่าการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบล มีแนวทางใน
การบริหารจัดการ 2 ส่วน คือ 1) การบริหารการพัฒนา (Administrative Development) เป็นการ
บริหารงานในพ้ืนที่ชุมชน หมู่บ้าน โดยมุ่งตรงไปที่ประชาชนให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข สุขภาพจิตดี สุขภาพ
กายดี สิ่งแวดล้อมดี และสังคมดี และ 2) การบริหารจัดองค์กร (Organization Administration) มุ่งเน้น
บริหารจัดการด้านบุคลากรและระบบการท างานในองค์กร เพ่ืออ านวยความสะดวกและบริการประชาชน
อย่างรวดเร็ว และสนองตอบความต้องการของประชาชน ส่งเสริมให้บุคลากรคิดนอกกรอบ สร้าง
นวัตกรรมและสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือสนับสนุนการท างานเพ่ือประชาชน โดยการบริหารจัดการที่ดี  
ซึ่งในการบริหารเช่นนี้จะรวมถึงการที่มี Bureaucracy Accountability และ Political Accountability 
ซึ่งมีความหมายที่มากกว่าความรับผิดชอบเฉพาะต่อผู้บังคับบัญชาหรือกลุ่มผู้เป็นฐานเสียงที่ให้การ
สนับสนุนทางการเมือง แต่จะครอบคลุมถึงพันธะความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมโดยรวม 
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 (6) ด้านหลักความคุ้มค่า พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ด้านหลักความ
คุ้มค่า อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกันทุกรายการ โดยมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดคือองค์กรมี
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สั้นหรือเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว  เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว และ
ประหยัดทรัพยากร และการถ่ายโอนงานหรือยุบเลิกงานให้หน่วยงานเอกชนรับไปด าเนินการ จะท า
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน และประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย  การ
ตัดสินใจ การวางแผน และติดตามผล แสดงถึงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร
สอดคล้องกับ(Bussabong chaicharaenwatthana and Boonmi li, 2001 : 47.) ได้วิจัยเรื่อง  
“ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล” โดยสรุปแนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาลได้รับการยอมรับว่าเป็นหลักการ
ปกครองที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมสังคมประชาธิปไตยในประเทศไทย จึงมีการเสนอแนะ
กล่าวถึงแนวคิดนี้อย่างกว้างขวางอีกทั้งมีความพยายามที่จะให้มีการน าแนวคิดธรรมาภิบาลไปสู่การ
ปฏิบัติ มีการกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และตรวจสอบการท างานของภาครัฐ  
และเป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่า ถ้าระบบบริหารราชการมีความยุติธรรม โปร่งใส  และตรวจสอบได้
และสอดคล้องกับสถาบันราชประชาสมาสัย ได้กล่าวว่าธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีหมายถึงขบวนการหรือขั้นตอนในการท างานหรือกิจกรรมใดๆที่จัดขึ้นในสถาบัน เริ่มจากงานในหน้าที่
รับผิดชอบแต่ละคนงานที่ได้รับค าสั่งให้ท าหรืองานที่ร่วมกันท าจะต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
6 หลัก 
 

7. สรุปองค์ความรู้จากการวิจัย 
 จากการศึกษาผู้น าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สรุป

ได้ว่ารูปแบบผู้น าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับการ
บริหารงานของเฮ็นรีฟาโย (Henry Fayol) ประกอบด้วย 5 ประการได้แก่การวางแผน(Planning) การจัด
องค์การ (Organizing) การบังคับการ (Commanding) การประสานงาน (Coordinating)และการควบคุม
งาน (Controlling) หรือรวมเรียกว่าพอคค์ (POCCC) เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปตามแผนที่
ก าหนดไว้ และต้องสอดคล้องกับหลักการและรูปแบบการบริหารของส านักคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน ที่สรุปหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีส าหรับหน่วยงานราชการที่
มุ่งเน้นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการให้บริการประชาชนเป็นสิ่งส าคัญ โดยน าเสนอเป็น
รูปแบบ ดังนี้ 
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ผู้น าการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

หลักคุณธรรม 
-มีความยุตธิรรม 
-ยึดมั่นในเกียรติยศและศักดิ์ศรี 
-ยึดมั่นในความถกูต้องและดีงาม 
-มีความอุตสาหะขยัน อดทน 
-ส่งเสริมสนันสนุนให้ประชาชนมี
ความซ่ือสัตย ์
 

หลักความโปร่งใส 
-มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
-มีความรู้ลึกและรู้ชอบ 
-มีความกลา้ที่จะเปลีย่นแปลง 
-เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์แก่ประชาชน 
-มีการประชาสัมพันธอ์งค์กรทั้ง
ภายในและภายนอก 

หลักการมีส่วนร่วม 
-มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทกุคน 
-มองโลกในแง่ดี 
-เปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่นร่วม 
-กล้าตัดสินใจ 
-เสนอความเห็นในการตัดสินใจ
แก้ปัญหาของประเทศ 

หลักความรับผิดชอบ 
-ต้องมีความรู้ความสามารถ 
-ส านึกในความรับผิดชอบต่อ
สังคม 
-ตระหนักในสิทธหิน้าที ่
-ใส่ใจในปัญหาของบา้นเมือง 
-เสียสละประโยชน์สุขมากกวา่
ประโยชน์ส่วนตวั 
 

หลักนิติธรรม 
-มีทักษะในการวินิจฉัยสั่งการ 
- มีความเสมอภาค 
-ตรากฏหมายและขอ้บังคับให้ทันสมัย 
-มีศิลปะในการปกครอง 
-เป็นแบบาอยา่งในการพัฒนาจิตส านึก
คุณธรรม 

หลักความคุ้มค่า 
-บริหารและใช้ทรัพยากรอยา่ง
จ ากัด 
-มีวิสัยทัศน์ในการก าหนด
นโยบาย 
-สร้างบริการที่มีคุณภาพ 
-พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้
สมบูรณ์ยั่งยืน 
-มีวิสัยทัศน์ในการก าหนด
นโยบาย 
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8. ข้อเสนอแนะ 
8.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1)  หลักนิติธรรม ควรพัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในส่วนงาน

และในระดับบุคคล โดยมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม  และน าผลการประเมินไปใช้
ประกอบการพิจารณาการจัดสรรรางวัลประจ าปี  รวมทั้งการพิจารณาความดีความชอบในระดับ
เจ้าหน้าที่ และให้มีบทลงโทษส าหรับข้าราชการที่ผลการประเมินต่ ากว่าเกณฑ์ ทั้งนี้ควรพิจารณาให้
มีหน่วยงานกลางเป็นผู้ด าเนินการประเมินผล และรายงานผลต่อสาธารณะ 

 2)  หลักคุณธรรม ควรพัฒนาศักยภาพข้าราชการ/เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเน้น
ในประเด็นส าคัญๆ คือ การท างานแบบมืออาชีพ สามารถให้ความเห็น และข้อเสนอแนะตามหลัก
อย่างตรงไปตรงมา ปลูกฝังข้าราชการให้มีจิตส านึกสาธารณะ ค านึงถึงประโยชน์ของสาธารณะ 
พร้อมรับผิดชอบต่อส่วนรวม และสามารถแยกเรื่องส่วนตัวออกจากส่วนรวม 

 3)  หลักความโปร่งใส สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการด าเนิน
โครงการ และมีการเผยแพร่ข้อมูลข้อเท็จจริงที่ถูกต้องอย่างครบถ้วน เพ่ือสร้างความเข้าใจ ให้เกิด
ความร่วมมือ และการยอมรับ 

4)  หลักการมีส่วนร่วม ควรมีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างจิตส านึกให้
บุคลากรและประชาชนเห็นคุณค่าและความส าคัญของการมีส่วนร่วม  

5)  หลักความรับผิดชอบ ควรก าหนดมาตรฐานการท างานในหน้าที่และเป้าหมายให้
ชัดเจน จัดโครงการสนับสนุน ยกย่องและส่งเสริมบุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดี ให้บุคลากรและ
ประชาชนมีส่วนร่วมในระบบตรวจสอบ และการประเมินผลที่น่าเชื่อถือ 

6)  หลักความคุ้มค่า ให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆในเรื่องของ
งบประมาณ 

 
8.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 1) หลักนิติธรรม ควรให้ความรู้เพ่ิมเติมแก่ผู้บริหาร สมาชิก และบุคลากรในองค์กร

เรื่อง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ สิทธิเสรีภาพบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคมในองค์กร ผู้ควบคุม
และผู้ดูแลควรมีมาตรการที่ชัดเจนทุก องค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลต าบล น ารูปแบบไปใช้
โดยการสร้างแรงจูงใจและเสริมแรง โดยการให้รางวัลหรือการจัดงบประมาณพิเศษให้กับองค์การ
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บริหารส่วนต าบลและเทศบาลต าบล ที่ปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมาย และควรแต่งตั้งผู้ประเมินผล
การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลต าบล   

2)  หลักคุณธรรม ควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม รณรงค์การใช้หลักคุณธรรมอย่างจริงจัง โดยเริ่มจากผู้บังคับบัญชา และรณรงค์ให้สมาชิก
และประชาชนร่วมสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานที่มีคุณธรรม จัดการอบรมศึกษาดูงาน จัดให้มีกิจกรรมยก
ย่องแก่เจ้าหน้าที่ ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีการประเมินการปฏิบัติงานแบบ 360 องศา เพ่ือ
พัฒนาการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พนักงานและการให้บริการแก่ประชาชน 

 3)  ควรจัดท าเอกสารคู่มือเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน พัฒนาระบบเอกสาร 
จัดระบบสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้สะดวกต่อการใช้งานและเพ่ือรองรับการตรวจสอบของ
ประชาชน อีกทั้งมีการประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานและด าเนินงานทั้งภายในและภายนอก
องค์กรเพื่อสร้างความเข้าใจ ให้เกิดความร่วมมือ และการยอมรับ 
  4)  หลักการมีส่วนร่วม หลักการมีส่วนร่วม สนับสนุนให้มีพ้ืนที่สาธารณะทางสังคม
เพ่ิมขึ้น เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ระดมความคิดเห็น 
ปรึกษา หารือ และร่วมติดตามตรวจสอบอย่างสร้างสรรค์ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ประเทศ และการก าหนดนโยบายสาธารณะ จัดท าคู่มือชี้แนะแนวทางการมีส่วนร่วมในกิจกรรมและ
โครงการต่าง ๆ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมสนในการจัดท าแผนพัฒนา จัดท าคู่มือและ
ช่องทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหลักการมีส่วนร่วม สนับสนุนให้มีพื้นที่สาธารณะทางสังคม
เพ่ิมขึ้น เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ระดมความคิดเห็น 
ปรึกษา หารือ และร่วมติดตามตรวจสอบอย่างสร้างสรรค์ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ประเทศ และการก าหนดนโยบายสาธารณะ 

5)  หลักความรับผิดชอบ แต่งตั้งผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน /ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลต าบล   

6)  หลักความคุ้มค่า ควรมีการรายงานผลการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าต่อผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับเพ่ือตรวจสอบ รับฟังความคิดเห็นจากบุคคลภายนอก เพ่ือน ามาปรับปรุงการท างานใน
องค์กร มีระบบติดตามประเมินผลและควรมีการประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

8.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
1)  ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรท าการศึกษาผู้น าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาคอ่ืน ๆ เพ่ือน าผลมาเป็นข้อมูลในการศึกษาเปรียบเทียบและ
พัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีต่อไป 
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2)  ควรศึกษาถึงรูปแบบการบริหารตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3)  ควรท าการศึกษาถึงภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง
เพ่ือให้ทราบถึงความเป็นผู้น าของผู้บริหารองค์กรโดยตรง เพ่ือน าพาองค์กรสู่ความส าเร็จในการ
บริหารงานสืบต่อไป 

 
 

References 
Busakorn Watthanabut. (2018). Creating a Model for Ethical Development for the 

Development of Human Capitat in the 21st Century. Journal of MCU Social 
Science Review, 7(1), 265-273. 

Nakom Teerasuwannajuck. (2011). A Management Model in Accordance With the 
Principles of Good Governance and Civil Society as Applied to the 
Ratchaburi Subdistrict Administration Organization (Doctor of Thesis). 
Human Resource Development Graduate School: Ramkamhang 
University.  

Noranithi Setthabutr and Members. (2002). Capacity Building of Thai Local 
Authorities : Thailand Japan Joint Project Research. Bangkok:  
Department of Provincial Administration. 

Peerasit Kamnuansilp and Supawatthanakorn Wongthanawasu . (2003) Management 
Potential Development of Tambon Adiministration Organizations in The 
Northeast of Thailand , Khonkean , Dhammakhun Press. 

Ratchana Santhiyanont , New Model of Good Governance in University. (2001) 
Bangkok : Chulalongkorn University Press. 

Ubol Yavainavichai . The Management According to Good Governance of Subdistrict 
Administration Organization in Chiengmai Province. (2010) (Doctor of 
Thesis). Office of Academic Administration and Development. Maejo 
University. 

Sanae Juitho And Bunsree Prommaphan.(2009). District Administrative Organization 
Chart Strategic Focus on Operations Led By Balanced Scorecard.2550.  



314    ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2561
 

Bussabong Chaicharoenwattana and Bunme Lee. The Good Governance Indicators 
(2001). (Research Report). King Prajadhipok's Institute, Bangkok: Council 
Printing House. 

Rajprachasamasai Institute.(2002).The Good Governance Drive Happiness , 
Bangkok: Press. 

 



  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์    315  

ตอบเรื่อง พ.ร.บ.คณะสงฆ์  :  
กลไกการบริหารและแก้ปัญหาคณะสงฆ์บทสรุปที่ยงัไม่มทีางออก ?  

ANSWER TO SANGHA ACT: MANAGEMENT MECHANISM AND SOLVE THE 
PROBLEM OF THE SANGHA, THE CONCLUSION IS NO WAY OUT? 

 
พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย),  พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงกโร), พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, 

พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ, พงษ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์, ดร.ประเสริฐ ธิลาว 
Phra Sutheevirabundith, Phra domsitthinayok, Phramaha  Sunun Sunundho,  

Phramaha Krisada Kittisophano, Phongphat Chittanurak, Prasert Thiloa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือ : ตอบ เรื่อง พ.ร.บ.คณะสงฆ ์
ผู้เขียน : สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต)  
ส านักพิมพ์  : ส านกัพิมพ ์แพ็ทแอนด์โฮม จ ากัด 
ปีที่จัดพิมพ์ : กรกฎาคม 2561 

  

                                                           


 Department of Political science, Faculty of Social Sciences, Mahachulalongkornrajavidyalaya University 

Books Reviews     



316    ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2561

บทคัดย่อ 
 ตอบเร่ือง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ เป็นบทสัมภาษณ์ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) 
แล้วน ามาจัดพิมพ์เป็นหนังสือเพ่ือให้ข้อคิดเห็น ความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการร่างพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ ที่ใช้เป็นกลไกในการบริหารกิจการคณะสงฆ์นับแต่อดีตกระทั่งปัจจุบัน โดยสาระในองค์
รวมท่านเสนอมุมมองว่า พ.ร.บ. เป็นเพียงกลไกการปกครอง ที่ยังไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาคน 
พัฒนาพระภิกษุในพระพุทธศาสนาให้ไปเป็นตามเป้าหมายและอุดมการณ์ ผ่านค าว่า “สิกขา” โดย
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ต้องเขาไปหนุนเสริมเพ่ือการศึกษาของผู้บวชให้ไปสู่เป้าหมายในทาง
พระพุทธศาสนาเป็นส าคัญ    

ค าส าคัญ : กลไกการบริหารและแก้ปัญหาคณะสงฆ์,พ.ร.บ.คณะสงฆ์, 
 
 
1. บทน า 
 ความขัดกันว่าด้วยเรื่องพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ และผลที่เกิดขึ้นกรณีพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ยังเป็นประเด็นทางศาสนาที่ถูกกล่าวถึง ระหว่าง พ.ศ.2560-2561 และจะยังคงมีค าถาม
เพ่ือแสวงหาค าตอบ หรือแนวทาง วิธีการปฏิบัติเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขความขัดแย้งหรือปัญหาที่
เกิดข้ึน ซ่ึงในความเป็นจริงพระราชบัญญัติควรเป็นเพียงกลไกเพ่ือการขับเคลื่อนพัฒนาและส่งต่อไป
ข้างหน้า แต่ในทางกลับกัน พ.ร.บ.ก็ยังเป็นประเด็นถกเถียงกันในวงกว้างเกี่ยวกับปัญหาเชิง
โครงสร้าง และรายละเอียดน าไปสู่การปฏิบัติและไม่ปฏิบัติที่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาในองค์รวม
ของประเทศไทย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ในฐานะที่ท่านเป็นกรรมการมหาเถร
สมาคมโดยต าแหน่ง รวมทั้งเป็นพระเถระ นักปราชญ์ ที่สะท้อนคิดเก่ียวกับพระพุทธศาสนาทั้งในเชิง
หลักการและแนวปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ รวมไปถึงองค์กรเพ่ือการปฏิบัติอันเนื่องด้วยพระราชบัญญัติใน
ต่างกรรมต่างวาระ โดยท่านเองในฐานะเป็นพระภิกษุผู้ใช้พระธรรมวินัยจึงเห็นข้อดีเด่นของพระ
ธรรมวินัย อีกมุมหนึ่งท่านเองในฐานะเป็นผู้ใช้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ด้วย จึงย่อมมองเห็นว่า
พระราชบัญญัติ ก็ยังมีข้อเด่นด้อยตามสภาพการใช้งานจริงจากการตราออกมาในแต่ละช่วงเวลานับ
แต่อดีตกระทั่งปัจจุบัน โดยสาระการสะท้อนคิดนี้เป็นการเสนอถึงข้อควรตระหนัก พร้อมเสนอ
ความเห็นในองค์รวมว่า พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ไปไม่ถึงเจตนารมณ์ของพระพุทธศาสนา ไม่
สามารถพัฒนาไปถึงการพัฒนาคนภายใต้กรอบของการศึกษา “สิกขา” ให้คนที่เข้ามาในศาสนาได้
ไปถึงเจตนารมณ์และอุดมคติในทางพระพุทธศาสนาได้  ซึ่งในการเรียบเรียง Books Reviews ใน
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วารสารฉบับนี้จะได้น าประเด็นที่เกี่ยวกับสิ่งที่ท่านตอบค าถามของ อาจารย์สุลักษณ์ ศิวลักษณ์ คุณ
กษิดิศ อนันทนาธร พร้อมท่านพระครูสังฆวิจารณ์ (พงศธรณ์ เกตุญาโณ) พร้อมคณะในครั้งนั้น ณ ที่
พักสงฆ์แห่งหนึ่งในชนบท เมื่อ 15 ธันวาคม 2560 และน ามาเรียบเรียงเผยแผ่ ร่วมกับข้อมูลค าถาม
ค าตอบที่ปรากฎในหนังสือเพ่ือยืนยันว่าสิ่งที่ท่านสะท้อนคิดจะมีแนวทางขับเคลื่อนอย่างไรต่อไปกับ
การแก้ปัญหาพระพุทธศาสนาที่เนื่องด้วยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ต่อไป    
 
2. สะท้อนคิดอันว่าด้วยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
 สมเด็จพระพุทธโฆษจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้สะท้อนคิดผ่านสิ่งที่ถูกถามและท่านก็ตอบ
ว่า   “...พ.ร.บ.คณะสงฆ์ที่พูดถึงนี้ ถึงจะดีกว่ากันบ้าง แต่ก็เลื่อนลอย...ระบบทั้งสองไม่ได้จับจุดไปที่
หัวใจหรือไปถึงเนื้อตัวของพระพุทธศาสนา...” (หน้า 1) ในความหมายนี้ ท่านคงต้องการสื่อให้เห็น
ว่าพระราชบัญญัติยังขับเคลื่อนไปให้ไม่ถึงเจตนารมณ์ของพระพุทธศาสนา รวมไปถึงแนวคิดของท่าน
ที่มองว่าการปกครองไม่ได้เป็นไปเพ่ือพัฒนาที่ว่า “...พ.ร.บ.ที่ว่านั้น ถือกันว่าเป็นเรื่องการปกครอง 
แล้วที่ว่าปกครองนั้น ปกครองเพ่ืออะไร ก็ไม่ชัดแล้ว ตอบไม่ได้แล้ว เหมือนกับมองพร่า ๆ ว่า
ปกครองเพ่ือปกครอง ปกครองเพ่ืออ านาจ เพ่ือดูแลจัดการให้เรียบร้อย...” (หน้า 1) ดังนั้นท่านจึง
เสนอแนวคิดว่าการปกครองต้องเป็นไปเพ่ือการพัฒนา แต่ในความเป็นจริงสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการ
ปกครองเพ่ือปกครอง และเมื่อปกครองนานขึ้น การปกครองนั้นจึงว่าด้วยเรื่องอ านาจและการใช้
อ านาจเป็นส าคัญดังที่ท่านสะท้อนคิดว่า  “ . . . .ปกครองกันไปปกครองกันมา เนื้อตัวของ
พระพุทธศาสนาค่อย ๆ เลือนรางลงไป...” (หน้า 1)  

จากข้อความจะเห็นว่าสิ่งที่ท่านพยายามน าเสนอคือหลักการ หรือแนวคิดที่ผ่านมาทางพระ
อุปัชฌาย์ ผ่านพระคู่สวด และการสวดรับเข้าหมู่คณะของพระสงฆ์ในองค์รวมที่มิใช่เพียงอุปัชฌาย์ 
พระคู่สวด หรือพระผู้เผดียงในการบวชนั้น ๆ โดยยึดเกณฑ์แห่งพระธรรมวินัยซึ่งควรจะเป็นการ
ปกครองตามหลักการทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง  ดังทัศนะที่ว่า “...สังฆะ ที่พระ พุทธเจ้าทรง
ตั้งขึ้นและมีการบวชกันมานี้ เป็นระบบอยู่ในตัว ถ้าพูดถึงการปกครอง เริ่มแรกก็มองกันว่าอุปัชฌาย์
เป็นผู้ปกครอง...” (หน้า 2)                                                                      
 หากพิจารณาสะท้อนคิดร่วมกับท่าน จะพบว่าสาระส าคัญของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  
จึงควรมุ่งไปเพ่ือการพัฒนา หรือควรเป็นแนวทางในการปฏิบัติไปสู่การศึกษาและรักษาพระธรรม
วินัยเป็นส าคัญ ท่านมองว่าหลักการส าคัญที่สุด การออกแบบการปกครองควรเป็นไปเพ่ือการพัฒนา
และส่งเสริมการศึกษาเพ่ือการพัฒนาคน ดังนั้นหากจับความจากหนังสือจะสะท้อนถึงแนวคิดที่
ชัดเจนว่า “หลักการ” หรือแนวทางในการ “ปกครอง” ตาม “พระธรรมวินัย” เป็นหัวใจส าคัญ
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ของการเสนอแนวคิดในหนังสือดังกล่าว โดยท่านย้อนทวนความคิดว่า พ.ร.บ.สงฆ์ในทุกฉบับ  (ร.ศ.
121/พ.ศ.2484/พ.ศ.2505/พ.ศ.2535/พ.ศ.2560) เป็นการปกครองเพ่ือปกครอง ไม่ใช่เป็นการ
ปกครองเพ่ือพัฒนา ดังที่ปรากฏในแนวคิดอันเป็นเป้าหมายและเจตนารมณ์ทางพระพุทธศาสนา 
ทีว่่า  
 “...พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ปกครองสังฆะทั้งหมด สังฆะนั้นเป็นชุมชนใหญ่ซึ่งไม่ขึ้นต่อต าแหน่งแห่งที่
ทางภูมิศาสตร์ แต่มีความเป็นหนึ่งเดียวโดยวิถีชีวิตความเป็นอยู่และการปฏิบัติกิจหน้าท่ีในระบบแบบแผนของพระ
วินัยเดียวกันอันเป็นพุทธบัญญัติ ที่จะให้แต่ละบุคคลมุ่งหน้าพัฒนาตนคือภาวนาปฏิบัติก้าวไปในการศึกษาแห่ง
ไตรสิกขา โดยมีผู้ร่วมชุมชนเป็นอุปัชฌาย์ เป็นอาจารย์ เป็นกัลยาณมิตรสั่งสอนแนะน าเกื้อหนุนกันในการศึกษานั้น
...” (หน้า 12) 
 แนวคิดท่ีปรากฏเกี่ยวกับการปกครอง จากพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ท่านยืนยันเป็นข้อคิด
ความเห็นว่า    
 “....ตรากฏหมายขึ้น โดยเอาการศึกษาเป็นหลัก มุ่งให้ไตรสิกขาพาก้าวไปในภาวนา ให้การพัฒนา
มนุษย์เป็นจุดมุ่งจุดรวม กฏหมายก็จะมีสาระ มีความหมาย ได้ประโยชน์ตรงจุด กฏหมายนั้นจะต้องมีเพื่อรองรับ
และค้ าจุนหนุนพระธรรมวินัย ช่วยก ากับส าทับให้กฏเกณฑ์กติกาของพระธรรมวินัยออกผลแน่ชัด หรือมีอ านาจ
บังคับจริงในสังคมที่อยู่ใต้กฏหมายนั้น ไม่ใช่บัญญัติกฏหมายขึ้นมาจัดตั้งวางระบบที่แปลกแยกออกไปจากพระ
ธรรมวินัย แต่ต้องเจาะตรงเข้าเนื้อตัว เริ่มตั้งแต่มาหนุนการท าหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์ให้ท่านแม่นมั่นในการ
เอื้ออ านวยการศึกษา ไม่หดหายกลายเป็นอุปัชฌาย์เป็ดอุปัชฌาย์ไก่ บวชกันไปไม่ได้เรียนอะไร...” (หน้า 14)  
 พระราชบัญญัติที่มุ่งการปกครอง โดยเป็นการปกครองที่ต้องมุ่งไปถึงเนื้อหาสาระอันเป็น
เจตนารมณ์หรือหลักการทางศาสนาเป็นส าคัญ  

“....หลักก็บอกไว้แล้วว่า เนื้อตัวของพระศาสนาคืออะไร ก็คือ สัทธรรม 3 แปลง่าย ๆ ว่า ธรรม
ที่แท้ หลักหรือแก่นพระศาสนา 3 อย่าง คือ  
 1.ปริยัตสิัทธรรม สัทธรรมคือหลักค าสอนอันจะต้องเล่าเรียน (ปริยตัทิี่น่ี ไม่ใช่การ
เล่าเรียน แต่แปลว่าสิ่งท่ีต้องเล่าเรยีน) คืออะไร คือพุทธพจน์ ก็คือหลักธรรมวินัย 

     2.ปฏิบัติสัทธรรม สัทธรรม คือการปฏิบัติ ได้แกไ่ตรสิกขา ศีล  
  สมาธิ ปัญญา 

 3.ปฏิเวธสัทธรรม สัทธรรมคือผลอันจะพึงเข้าถึงหรือบรรลุด้วยการปฏิบัติ ได้แก่ 
มรรค ผล และนิพพาน ปฏิเวธนี้วา่ไปถึงปรมตัถ์ สูงสุดเลยทีเดียว ทีนี้จะให้ครอบคลุม ก็
ลดหลั่นลงมาให้ถึงระดับฐานตามล าดับขึ้นไป ตั้งแต่ในชีวิตและสังคมของชาวบ้าน...” (หน้า 
14-15)  

 ดังนั้นสาระท่ีเป็นหลักคิดในงานของพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ต่อประเด็นอันว่า
ด้วยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ สรุปลงด้วยพุทธพจน์ที่ว่า  
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“...อุปชฺฌาเยน  ภิกขเว  สทฺธิวิหาริโก  สงฺคเหตพฺโพ  อนุคฺคเหตพฺโพ อุทฺเทเสน  ปริ
ปุจฺฉายะ โอวาเทน อนุสาสนิยา- ภิกษุทั้งหลาย อุปัชฌาย์พึงสงเคราะห์ พึงอนุเคราะห์  
สัทธิวิหาริก ด้วยอุเทศ (สอนพุทธพจน์-หลักพระธรรมวินัย) ด้วยปริปุจฉา (ชักถามสอบค้นให้รู้
เข้าใจพุทธพจน์-หลักธรรมวินัยอย่างชัดเจน ท่านเน้นอรรถกถา) ด้วยให้โอวาท (สั่งสอนว่า
กล่าวตักเตือน) และด้วยอนุสาสนี (แนะน าพร่ าสอน)...”(หน้า 4-5)  

 ดังนั้นแนวคิดในภาพรวมที่ปรากฏเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคณะสงฆ์จึงเป็นการแนวคิด
ภายใต้การยึดหลัก ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตาม และศึกษาพัฒนาภายใต้กรอบของการศึกษา และ
การจัดการศึกษาเป็นส าคัญ อันจะน าไปสู่การพัฒนาคน มากกว่าการที่จะเข้าไปส่งเสริมการพัฒนา
ในรูปแบบอ่ืน  ๆ ที่จะท าให้คนกลายเป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาตามเจตนารมณ์ของพระพุทธศาสนา 
กระทั่งก่อให้เกิดพลังขับเคลื่อนเป็นการพัฒนาพระพุทธศาสนาในองค์รวม และน าไปสู่การพัฒนา
สมาชิกในศาสนา จากพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ที่ถูกขับเคลื่อนและพยายามขับเคลื่อนให้มีอยู่ใน
ขณะที่ท่านให้ทัศนะเกี่ยวกับข้อคิดท่ีปรากฏในหนังสือนี้ด้วยเช่นกัน  
 
3. พระราชบัญญัติกับแนวทางการการบริหารคณะสงฆ์ 
 แนวทางในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ในอดีตเป็นรูปแบบ “อรัญญาวาสี” และ 
“คามวาสี” และแนวทางพัฒนาการของการปกครองนี้ ได้ส่งต่อเป็นพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ในแต่
ละช่วงเวลา นัยหนึ่งเพ่ือเป็นฐานในการบริหารอีกนัยหนึ่ง เป็นแนวทางที่ส่งเสริมพระธรรมวินัยและ
หลักการทางพระพุทธศาสนา ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์ว่า “ธรรมวินัยจะเป็นศาสนา
แทนเราเม่ือกาลแห่งเราล่วงไปแล้ว” (มหา. ที.(ไทย) 10/178/141) ซึ่งหมายถึงพระราชบัญญัติ
จะต้องรักษาพระธรรมวินัย  แต่เมื่อพิเคราะห์ไปในพระราชบัญญัติในแต่ละช่วงเวลา นับแต่ ร.ศ.
121/พ.ศ.2484/พ.ศ.2505/พ.ศ.2535/พ.ศ.2560/พ.ศ.2561 เม่ือมองโดยเจตนารมณ์แนวคิดที่
ส าคัญ จะพบว่าหลักการย่อมส าคัญกว่าสิ่งใด เมื่อจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใด ๆ อันเป็นการปกครอง 
ควรยึดโยงอยู่กับการปกครองด้วยพระธรรมวินัย เป็นส าคัญ แต่ข้อเท็จริงก็เป็นดังปรากฏใน
พระราชบัญญัติในแต่ละฉบับนั้น ๆ ย้อนกลับมาท่ีข้อเท็จจริงที่เป็นทั้งสภาพปัญหา และแนวทางออก 
โดยตามดูจากงานศึกษาเกี่ยวกับกฏหมายและการบริหารคณะสงฆ์ของมหาเถรสมาคม ดังในงาน
ของ ณัฐฐาพร จินดาสวัสดิ์ (Nattaporn Jindasawat 2015/2558) เรื่อง “การปกครองคณะสงฆ์
ในประเทศไทย กรณีศึกษา มหาเถรสมาคม” ที่เสนอผลการศึกษาว่า  

“...การปกครองคณะสงฆ์ในปัจจุบัน เป็นการพัฒนามาจากหลัก พระธรรมวินัยมาใช้
ในการปกครอง ควบคู่ไปกับความเจริญเติบโตของสังคมไทย  มีกฎหมายบ้านเมือง มี
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ข้อบังคับ ระเบียบต่าง ๆ ที่มาเกื้อหนุนพระธรรมวินัย อาทิเช่น ใน
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ด้านรูปแบบของการปกครองคณะสงฆ์ ที่ได้มีการพัฒนาขึ้นมาจากสมัยก่อน คือ การปกครอง
คณะสงฆ์ด้วยกิจการคณะสงฆ์ 6 ด้าน คือ ด้านการปกครอง ด้านการศาสนศึกษา ด้าน
การศึกษาสงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้านการสาธารณูปการ ด้านการสา
ธารณสงเคราะห์ และรูปแบบการ บริหารการปกครองมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยมีมหาเถร
สมาคมเป็นองค์กรสูงสุดของการปกครองคณะสงฆ์ มหาเถรสมาคมเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์รูปแบบการปกครองของมหาเถรสมาคมปกครองเป็นแบบผสม  
โดยรวมศูนย์อ านาจไว้ท่ีส่วนกลาง คือ มีศูนย์การปกครองและปฏิบัติภารกิจการคณะสงฆ์และ
การสั่งการอยู่ในส่วนกลาง และกระจายอ านาจไปยังทุกภาคส่วน โดยการแบ่งระเบียบการ
ปกครองคณะสงฆ์เป็น 2 ส่วน คือ ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลาง และระเบียบการ
ปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค โดยแต่งตั้งเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ าเภอ เจ้า
คณะต าบล เจ้าอาวาส รับผิดชอบดูแลปกครองพระภิกษุสงฆ์สามเณร และสมาชิกภายในวัด 
หรือภายในเขตที่ได้รับมอบหมาย มีผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็น
เลขาธิการโดยต าแหน่ง และให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นสานักเลขาธิการมหาเถร
สมาคม…”  

จากงานการศึกษานี้สะท้อนให้เห็นว่าภาพรวมของการบริหารและการปกครองอันเนื่องด้วย
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ และองค์กรปกครองที่เนื่องด้วยกฏหมายยังมีข้อพร่องที่ควรได้รับการแก้ไข
และปรับปรุงอยู่    
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ภาพที่ 1  พระราชบัญญตัิคณะสงฆ์ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2560 ท่ีถูกแก้ไขข้ึนเพื่อเป็นกลไกการบริหารกิจการคณะสงฆ์

ในหมวดว่าด้วยสมเด็จพระสังฆราช (ภาพ : ออนไลน์) 

การแก้ไขพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 เป็นการแก้ไขปัญหาภายใต้ความ
ขัดแย้งว่าด้วยสมเด็จพระสังฆราช แต่สาระของการแก้ไขพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ดังกล่าวไม่ได้
แก้ปัญหาในองค์รวม หยิบเฉพาะประเด็นการได้มาซึ่งสมเด็จพระสังฆราชที่เป็นข้อพิพาทในเรื่อง 
“อาวุโส” โดยสมณศักดิ์ กับอาวุโส โดยต าแหน่ง ดังนั้นในมาตรา 7 ของการแก้ไขพระราชบัญญัติ 
จึงไปเสนอเป็นแนวทางแก้ข้อขัดแย้งที่ว่า “พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์
หนึ่ง และให้นายกรัฐมนตรีลงนามสนองพระบรมราชโองการ”  (ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 
134 ตอนที่ 2 ก 6 มกราคม 2560)  เป็นการถวายคืนพระราชอ านาจแก่พระมหากษัตริย์  พร้อม
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แนวคิดค าอธิบายที่ว่า เป็นไปตามธรรมเนียมราชประเพณีแต่โบราณ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบับ
พุทธศักราช 2560 จึงเกิดขึ้นภายใต้แนวทางเพ่ือยุติข้อขัดแย้ง “สมเด็จพระสังฆราช” วิธีการการ
ได้มาจึงเป็นไปตามพระราชบัญญัตินั้น “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์” (ท่ีมา : มติชนออนไลน์ : 6 มกราคม 2560)   ข้อสรุปและผลได้จากพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์นั้น จึงได้ซ่ึงสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันภายใต้กฏหมายฉบับดังกล่าว แต่กลไกเชิงระบบอ่ืน 
ๆ ยังคงเดิมไม่ได้มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา เพ่ือไปสู่
เป้าหมายหรือเจตนารมณ์แต่อย่างใด  

 
ภาพที่ 2  พระราชบัญญตัิคณะสงฆ์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 ที่ถูกแก้ไขข้ึนเพื่อเป็นกลไกการบริหารกิจการคณะสงฆ์

ในหมวดว่าด้วยกรรมการมหาเถรสมาคม (ภาพ : ออนไลน์) 
 
 จนกระทั่งไปสู่การแก้ไขพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบับที่  4 พ.ศ.2561 โดยแนวทาง
การแก้ไขพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ เกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ของความผิดพลาดของกรรมการมหา
เถรสมาคม ทั้งในส่วนความไม่โปร่งใสในเรื่องการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จนน าไปสู่การล้อมปราบ
และจับพระภิกษุระดับผู้บริหารในมหาเถรสมาคม จึงเป็นที่มาหนึ่งในการแก้ปัญหาคณะสงฆ์ด้วยการ
ออกพระราชบัญญัติใหม่ “โปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ เปลี่ยนตั้งกรรมการ มส. มีผลบังคับใช้
แล้ว” (ไทยรัฐออนไลน์ : 18 กรกฎาคม 2561) และถวายคืนพระราชอ านาจให้แก่พระมหากษัตริย์
ในการแก้แต่งตั้ง หรือการคัดสรรค์เพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมการบริหารมหาเถรสมาคมว่า  
  



  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์    323  

“...มาตรา 5 ตรี เพื่อให้การอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา ตลอดจนการดูแล การ
ปกครองคณะสงฆ์เป็นไปเพื่อส่งเสริมการเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศาสนาให้เกิดการพัฒนาจิตใจ
และปัญญาแก่พุทธศาสนิกชนท่ัวไป พระมหากษัตริย์จึงทรงไว้ซึ่งพระราชอานาจในการแต่งตั้ง สถาปนา 
และถอดถอนสมณศักดิ์ของพระภิกษุในคณะสงฆ์  และแต่งต้ังกรรมการมหาเถรสมาคมตาม
พระราชบัญญัตินี้...” และ 

“...มาตรา 12 มหาเถรสมาคมประกอบด้วย สมเด็จพระสังฆราชซึ่งทรงดารงตาแหน่งประธาน
กรรมการโดยตาแหน่ง และกรรมการอื่นอีกไม่เกินยี่สิบรูปซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากสมเด็จ
พระราชาคณะพระราชาคณะ หรือพระภิกษุซึ่งมีพรรษาอันสมควร และมีจริยวัตรในพระธรรมวินัยที่
เหมาะสมแก่การปกครองคณะสงฆ์...”  

(ท่ีมา : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนท่ี 40 ก 17 กรกฎาคม 2561) 

 จากบทสรุปพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2561 จึงได้มาเพียงกลไกการได้มาซึ่ง
กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ภายใต้แนวทางของพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อย้อนกลับไปศึกษา
งานของผู้ที่เคยท าการศึกษาเก่ียวกับกลไกการบริหารผ่านพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ดังปรากฎในงาน
ของ พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ (ลักษณะจันทร์) (Phra Maha Panya Panyasiri 
(Laksanachan),2550) ที่ท าการศึกษา เรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์ก าเนิดและพัฒนาการของ
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ในสมัยรัตนโกสินทร์- A Critical Study of The Origin and 
Development of The Sangha Acts in Ratanakosin Period (Bangkok)” ที่ศึกษาก าเนิดและ
พัฒนาการของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ในสมัยรัตนโกสินทร์  โครงสร้างการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
และบททบาทขององค์กรคณะสงฆ์ที่มีความสัมพันธ์กับการเมืองการปกครองของไทย ทั้งศึกษา
วิเคราะห์เปรียบเทียบพระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 กับร่างพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์ฉบับมหาเถรสมาคม และฉบับกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร
ในประเด็นต่างๆ ผลที่เป็นข้อค้นพบจากการศึกษาพบว่า รูปแบบการจัดโครงสร้างการปกครองคณะ
สงฆ์แต่ละยุค แต่ละสมัยนั้น การรับและเลิกใช้รูปแบบการปกครองคณะสงฆ์แต่ละครั้ง ล้วนเป็นผล
จากความริเร่ิมและความพยายามของอ านาจรัฐ คณะสงฆ์มีสิทธิใช้รูปแบบการปกครองตนเองที่ไม่
ขัดหรือแย้งกับระบอบการปกครองของฝ่ายอาณาจักรในยุคนั้น ๆ  เท่านั้น  
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ภาพที่ 3 สะท้อนถึงพัฒนาการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ที่เนื่องด้วยกลไกการปกครอง และสิง่ที่แก้ไขใน
แต่ละช่วงเวลา  (ท่ีมา : ประชาไทออนไลน์)  

 
จากภาพที่ 3  สะท้อนให้เห็นว่าพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ มีพัฒนาการอย่างไร ในเชิงของ

เนื้อหาสาระอันเป็นกรอบในการพัฒนา และเปลี่ยนแปลง แต่หากมองไปที่โครงสร้างพระราชบัญญัติ 
จะมีลักษณะของการเปลี่ยนแปลง บนฐานเดิมเป็นส าคัญ กรณีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับ 2561 
มีฐานเกิดจากพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 ที่นัยหนึ่งมีนักวิชาการ จ านวนมาก อาทิ พระ
ธรรมปิฎก  (Phra Dhammapitaka [P.A. Payutto] (2523) ในงานเร่ือง “รัฐกับพระพุทธศาสนา
ถึงเวลาช าระล้างหรือยัง?”  หรือในงานของ นิธิ เอียวศรีวงศ์  (Nidhi Eoseewong.2018)  ในข้อคิด
ความเห็นเรื่อง  “รัฐ’   กับการแบ่ง  ‘นิกาย’ ของสงฆ์”  หรือ  สุรพศ ทวีศักดิ์  (Surapot 
Thaveesuk,2561) ในเรื่อง “รัฐและศาสนา : ศีลธรรม อ านาจ และอิสรภาพ” และในงานของ
พิพัฒน์ พสุธารชาติ (Pipat Pasutharachat,2010) ในงานเรื่อง “รัฐและศาสนา” และผลงานวิจัยที่
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ หรือการปกครองคณะสงฆ์ที่ยังมองว่ายังมีข้อพร่องที่ยังต้องได้รับการแก้ไข
อยู่อีก เพ่ือไปสู่ตัวเนื้อหาสาระของพระราชบัญญัติเองที่จะต้องไปให้ถึงการพัฒนาเชิงระบบและเป็น
ประโยชน์ในองค์รวมอย่างแท้จริง  ดังที่พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ (ลักษณะจันทร์) ได้เสนอเป็น
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แนวทางร่วมไว้ในงานวิจัยว่า “...ก่อนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติคณะสงฆ์แต่ละครั้ง 
รัฐควรท าวิจัยถึงผลได้ผลเสียที่จะตามมาพร้อมกับการจัดประชุมสัมมนาพระสงฆ์และคฤหัสถ์
ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือตรากฏหมายที่เหมาะสมส าหรับคณะสงฆ์ไทยต่อไป...” 
 
4. พ.ร.บ.สงฆท์างออกจากปัญหาที่ยังไมม่ีบทสรุป ?  
 บทสรุปของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ยังไม่มีความชัดเจน หรือแนวทางในการปฏิบัติที่
จะส่งผลกระทบเป็นการพัฒนาในองค์รวมได้ จนกระทั่งส่งผลในวงกว้างได้ แนวคิดประการหนึ่ง ที่
สามารถให้เกิดการพัฒนา เพ่ือแก้ปัญหาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ สู่การพัฒนาได้อย่างแท้จริงนั้น 
เป็นสิ่งที่คาดหวังและต้องการของทุกฝ่าย จากพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ เมื่อล าดับทวนย้อนในบาง
ช่วงของพระราชบัญญัติสงฆ์กับการตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ในแต่ละช่วงเวลาอาจอธิบายได้ตาม
แผนภาพที่ปรากฏในภาพที่ 4 ว่าแนวทางในการบริหารจัดการตามที่ปรากฏในภาพ ที่ได้มาจาก 
หนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์  สะท้อนให้เห็นว่า พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ที่แก้ไข ใน พ.ศ. 2535 
เน้นในเรื่องอ านาจและวิธีการได้มาซึ่งต าแหน่งสมเด็จพระสังฆราช อันเป็นเพียงกลไกหนึ่งของระบบ
การบริหาร ที่อิงอยู่กับระบบการปกครองคณะสงฆ์และรัฐ ไม่ได้มีหน้าที่หรือความเกาะเกี่ยวกับการ
ปกครองระดับล่างหรือประชาชน ทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนี้ ท าให้คณะสงฆ์วัด
ป่า ภายใต้การน าของหลวงตาบัว ญาณสมฺปนฺโน (พระธรรมสุทธิญาณมงคล,พ.ศ.2456-2554) แห่ง
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี ยื่นหนังสือถอดถอน และปรับอาบัติ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุป
เสโณ, พ.ศ. 2471-2556) วัดสระเกศ อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช (พ.ศ.
2547-2556) ในคราวได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะ อันเป็นผลได้จากพระราชบัญญัติฉบับ
ดังกล่าว จนมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ใน พ.ศ.2560 ก็เป็นแก้แก้ไขที่เนื่องด้วยต าแหน่งสมเด็จ
พระสังฆราช   รวมท้ังแก้ไข ใน พ.ศ.2561 ก็เป็นการแก้ไขในส่วนกลไกของการได้มาซึ่งกรรมการ
มหาเถรสมาคมเท่านั้นส่วนโครงสร้างอ่ืน ๆ ยังไม่ได้การแก้ไขเพ่ือการพัฒนาไปสู่เจตนารมณ์ทาง
พระพุทธศาสนาแต่อย่างใด  
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ภาพที่ 4 แนวทางในการแก้ไขพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ที่เกิดขึ้น พ.ศ.2505 สู่ พ.ศ.2535 

(ท่ีมา : Matichon Daily Graphic 29 ธันวาคม  2016)  
 

   ภาพที่ 5 สะท้อนคิดได้ว่าการตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ จึงเป็นประหนึ่งการจับ
พระสงฆ์มากักบริเวณโดยมี ชุดความเชื่อและสิ่งประดิษฐ์สนับสนุนผ่านระบบสมณศักดิ์ และ
ต าแหน่งที่มาพร้อมกับพระราชบัญญัติ ที่ท าให้พระส่วนหนึ่งกลายเป็นคนมี “ชั้น” ที่เรียกว่า “สมณ
ศักดิ์” อันเป็นศักดิ์ที่ไม่ได้มีมาแต่เดิมตามพระธรรมวินัย ท าให้พระส่วนหนึ่งมีสถานะต าแหน่งที่
เรียกว่า “เจ้าพนักงาน” แห่งรัฐตามนัยยะทางกฎหมาย เมื่อน าแนวคิดของพระพุทธโฆษาจารย์ 
(ป.อ.ปยุตฺโต) มาอธิบายประกอบ จะท าให้เห็นว่าสภาพความเป็นจริงทั้งหมดเป็นเพียงกลไกหนึ่งของ
การ “ปกครอง” ที่ควบรวมพระสงฆ์และความศรัทธาไว้กับรัฐเป็นส าคัญ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
จึงมีสถานะประหนึ่งเป็นการล้อมกรอบ ปราม และควบคุมพระสงฆ์ให้อยู่ภายใต้กลไกแบบเดิม ที่ไม่
สามารถต่อรอง หรือด าเนินการใด ๆ ได้ ทั้งยังไม่สามารถรักษาพระธรรมวินัยไว้ได้ด้วยเช่นกัน 
เพราะในข้อกฎหมายเองได้ลดทอนพระธรรมวินัย หรือไม่ได้ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามพระธรรม
วินัย เช่น ระบบอาวุโสโดยสมณศักดิ์ กับระบบอาวุโสตามพระธรรมวินัยที่เนื่องด้วยอายุพรรษา จน
กลายประเด็นถกเถียงกันในการได้มาซ่ึงสมเด็จพระสังฆราช และเป็นเหตุผลเสริมในการแก้ไข
พระราชบัญญัติเมื่อ พ.ศ.2560 ด้วย  รวมไปถึงการเป็นพระอุปัชฌาย์ที่เนื่องด้วยกฏหมาย และการ
เป็นพระอุปัชฌาย์ตามพระธรรมวิ นัย  มีพรรษา 10 และในอดีตครูบาศรีวิชัย  ( Sirasuk 
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Aphisukmontree, 2016)  ก็เคยต้องถูกกักบริเวณอันเรื่องด้วยกฏหมายคณะสงฆ์ในลักษณะดังกล่าว
ด้วย 

 

 
ภาพที่  5 ภาพจ าลองทางความคดิเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ที่นัยหนึ่งเป็นท าให้พระสงฆ์ต้องอยู่

ภายใต้การก ากับของรัฐ ท่ีไร้อ านาจต่อรอง (ภาพ : ออนไลน์) 

ดังน้ันในภาพรวมพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ยังมีประเด็นที่ต้องได้รับการแก้ไขในหลายสาระ
ประเด็น อาทิ การมีส่วนร่วมในการบริหาร วิธีการได้มา และอ่ืน ซึ่งสอดประสานกับแนวคิดใน
งานวิจัยของ พรศักดิ์ ธนพัฒนพงศ์ (Phornsak Thanapattanapongs,2541) เรื่อง “มหาเถร
สมาคมกับการยอมรับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ ในการปฏิรูปการปกครองคณะสงฆ์ ในการ
ปฏิรูปการปกครองคณะสงฆ์” ทั้งในงานของพระวิทูล วงค์อ่ิน (Phra Vitoon Vong-In,2551)  
เรื่อง “พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช 2505 (แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2535) : ศึกษา
กรณีปัญหาทางการปกครองคณะสงฆ์” และงานของพระมหาวรชัย กลึงโพธิ์ (Phra Maha 
Vorachai Kluengpho) เรื่อง “การปกครองคณะสงฆ์ไทยตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
พุทธศักราช 2484” ภาพสะท้อนทัศนะและความเห็นจากการศึกษาวิจัยยืนยันในเรื่องของ
พระราชบัญญัติมีข้อดีเด่นแตกต่างกันนัยหนึ่งใช้ได้อีกนัยหนึ่งยังต้องได้รับการแก้ไขสอดคล้องกับมติ
ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ในบางสาระดังท่ียกกรณีมาเทียบเคียงนี้  
 
5. บทสรุป  

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ตามนัยยะของการปกครองต้องเข้าไปส่งเสริมสมณะสัญญา 
สร้างภาวะตระหนักรู้ต่อความเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ไม่ใช่เป็นการส่งเสริม “อัตตา” ให้
เกิดความยึดและโยงอยู่กับความเป็นตัวบุคคล มากกว่าสิ่งใด ๆ อาตมา หรือความเป็นตัวตนของ
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ผู้ปกครอง และการปกครองนั้นได้กลายเป็นเสริมอัตตาเล็กในอัตตาใหญ่ ดังปรากฏในงานของพระ
ณรงค์ สังขวิจิตร (Phra Narong Sangkhawichit,2015/2558)เรื่อง “การปกครองคณะสงฆ์ไทย
ปัจจุบัน : ปัญหาและแนวทางแก้ไข” ที่ได้ข้อสรุปจากการศึกษาว่า คณะสงฆ์ประสบปัญหา
โครงสร้างการปกครอง ปัญหาการขาดประสิทธิภาพในการปกครอง ปัญหาหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง
ของพระสงฆ์ที่จะได้รับสมณศักดิ์  สาเหตุปัญหาการปกครองคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน มีสาเหตุมา
จากปัญหาโครงสร้างการปกครองเพราะคณะสงฆ์ที่ถูกควบคุมโดยรัฐผ่านพระราชบัญญัติการ
ปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535) สาเหตุต่อมาคือการขาดประสิทธิภาพในการ
ปกครองมาจากสาเหตุที่รวมศูนย์อ านาจการตัดสินใจไว้ที่ผู้ปกครองสงฆ์ระดับสูงซึ่งมีอ านาจและ
อิทธิพลต่อการปกครองสงฆ์จ านวนมาก ซ่ึงด้อยในประสิทธิภาพการทางานเพราะชราภาพ และยัง
ด้อยความรู้ความสามารถในการปกครองสงฆ์สืบเนื่องจากระบบกลไกคณะสงฆ์ไม่มีการพัฒนา
ประสิทธิภาพผู้ปกครองคณะสงฆ์ ต่อมาสาเหตุของหลักเกณฑ์ของพระสงฆ์ที่จะได้รับสมณศักดิ์ นั้น
จ าเพาะเจาะจงไว้ที่ต าแหน่งทางปกครองคณะสงฆ์ และมีการก าหนดหลักเกณฑ์ผ่านจ านวนเงินเพ่ือ
การสร้างศาสนวัตถุ ในการแก้ไขป๎ญหาโครงสร้างการปกครอง มีแนวทางการแยกรัฐออกจากศาสนา 
กับการปรับปรุงโครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์ใหม่  ส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาด
ประสิทธิภาพในการปกครอง รวมอยู่ในแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์แล้ว 
และต่อมาคือ การแก้ไขปัญหาหลักเกณฑ์ของพระสงฆ์ที่จะได้รับสมณศักดิ์ โดยแยกสมณศักดิ์ออก
จากต าแหน่งการปกครอง การให้พุทธบริษัทมีส่วนร่วมในการวางกฎเกณฑ์ และการก าหนด
หลักเกณฑ์ของพระสงฆ์ที่จะได้รับสมณศักดิ์โดยค านึงถึงการสร้างศาสนวัตถุที่จ าเป็นต่อการใช้สอย
และตามฐานะของวัดและก าหนดหลักเกณฑ์โดยการเน้นการสร้างศาสนวัตถุที่เป็นส่วนหนึ่งของ
ชุมชน จากข้อมูลสะท้อนเป็นข้อคิดว่ายังมีสภาพปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขผ่านการบริหารงานและ
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ เม่ือจ าเพาะไปที่เจตนารมณ์ของหนังสือที่น ามาเป็นกรณีเทียบเคียง
ศึกษาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) จะต้องย้อนกลับไปที่ว่า พระราชบัญญัติ
ต้องเป็นไปเพื่อการศึกษาและพัฒนาไปสู่อุดมคติและเป้าหมายทางพระพุทธศาสนาเป็นส าคัญถึง
จะเหมาะควร  
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ขั้นตอนการด าเนินงานวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการแก้ไข 

ผ่านไม่มกีารแก้ไข 

ผ่านโดยไม่มีการแก้ไข 

ผ่านโดยมีการแก้ไข 

มีการแก้ไข 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ประกาศรับบทความ 

รับบทความ Online 

กองบรรณาธกิารตรวจเนื้อหา 
และรูปแบบ 

ส่งผู้ทรงคุณวุฒิเพือ่พิจารณาอ่าน
บทความ  

ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ 30 วนั 

กองบรรณาธกิารสรุปรวบรวมข้อคดิเห็นจากผู้ทรงคุณวฒุิ 
เพื่อส่งคนืผู้เขียนปรับแก้ไข 

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไขตามผู้ทรงวุฒิ 

ตรวจทานบทความที่ได้รับการปรับแก้แล้ว 

ส่งกองบรรณาธิการตรวจคุณภาพ
บทความครั้งสุดท้าย 

กองบรรณาธกิารแจ้งยืนยันรับบทความตีพมิพ์ให้ 
ผู้เขียนบทความทราบ 

จัดรูปแบบและส่งโรงพิมพ ์

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไขเบื้องต้น 

แจ้งผู้เขียน 

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไข 

ออกแบบตอบรับ 

ส่งวารสารให้แก่สมาชกิ 

เผยแพร่วารสารสู่สาธารณะ 

- Web 
- OJS 
-ThaiJO 
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ค าแนะน าส าหรับผู้นิพนธ์บทความ 
 
1. สถานที่ติดต่อเกี่ยวกับบทความ 

ส านักงานวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
79 หมู่ 1 ต.ล าไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170  
โทรศัพท์ 035-248-000 ต่อ 8200-3  
 

2. ประเภทของบทความวารสาร  มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
2.1 บทความพิเศษ (Special Articles) ได้แก่ บทความทางวิชาการพิเศษ ที่เสนอเนื้อหา

ความรู้วิชาการอย่างเข้มข้น  และผ่านการอ่านและพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ  
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักวิชาการในวงการวิชาการ/วิชาชีพ 

2.2 บทความวิชาการ (Article) ได้แก่ บทความที่เสนอเนื้อหาความรู้ วิชาการ มีกลุ่มเป้าหมาย
ที่เป็นนิสิต นักศึกษาหรือประชาชนทั่วไป 

2.3 บทความวิจัย (Research Article) ได้แก่ รายงานผลงานวิจัยใหม่ที่มีองค์ความรู้อันเป็น
ประโยชน์ ซึ่งไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดๆ มาก่อน 

2.4 บทความปริทรรศน์ (Review Article) ได้แก่ บทความที่รวบรวมความรู้จากต ารา หนังสือ 
และวารสารใหม่ หรือจากผลงานและประสบการณ์ของผู้นิพนธ์มาเรียบเรียงขึ้น โดยมีการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์วิจารณ์เปรียบเทียบกัน 

2.5 ปกิณกะ (Miscellany) ได้แก่ บทความทบทวนความรู้ เรื่องแปล ย่อความจากวารสาร
ต่างประเทศ การแสดงความคิดเห็น วิจารณ์ แนะน าเครื่องมือใหม่ ต าราหรือหนังสือใหม่ที่น่าสนใจ  หรือ
ข่าวการประชุมทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ 

3. การส่งบทความต้นฉบับ 
การส่งบทความต้นฉบับ  ต้องส่งผ่านระบบเว็บไซต์เท่านั้น โดยแนบไฟล์ (Word) ของบทความ

ต้นฉบับส่งมาที่  https://www.tci-thaijo.org/index.php/jssr/index พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 
- หนังสือขอเสนอบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์   
- ใบสมัครสมาชิกวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ (กรณีต้องการสมัครเป็นสมาชิก) 

ดูรายละเอียดขั้นตอนการส่งบทความต้นฉบับเพิ่มเติมที่  เอกสารประกอบการใช้ระบบ Thai Journals 
Online 2   หน้า 84 – 105  Url:  https://www.tci-thaijo.org/index.php/jssr/index 
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4. รูปแบบการจัดเตรียมต้นฉบับบทความ 
4.1 การตั้งค่าหน้ากระดาษ  
กระดาษให้ใช้กระดาษสีขาว ไม่มีลายเส้นบรรทัด  ขนาดกระดาษ B5 (JIS) และพิมพ์หน้าเดียว 

เว้นที่ว่างริมขอบกระดาษ ดังนี้ 
 ขอบด้านบน  1  นิ้ว (2.54 ซม.)  ขอบด้านล่าง 1  นิ้ว (2.54 ซม.)  
 ขอบด้านซ้าย 1  นิ้ว (2.54 ซม.)  ขอบด้านขวา 1  นิ้ว (2.54 ซม.)  
การย่อหน้าให้เว้นระยะไปจากแนวปกติ 8 ตัวอักษรโดยเริ่มพิมพ์ที่ตัวอักษรที่ 9  ไม่ต้องใส่

หมายเลขหน้าก ากับ บทความยาวเกิน 8 – 12 หน้ากระดาษพิมพ์ โดยนับรวมภาพประกอบและตาราง  
4.2 ตัวอักษร และขนาดอักษร (Font) 
บทความต้นฉบับพิมพ์ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้รูปแบบอักษร (Font) ชนิดไทยสาร

บรรณ (TH Sarabun PSK)  ตลอดเอกสาร โดยมีระยะห่างระหว่างบรรทัดหนึ่งช่อง (Double Spacing) 
ตลอดเอกสาร  ขนาด (Font size) และรูปแบบตัวอักษร (Font style) ดังนี้ 
 - ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ขนาด 18 points. ตัวพิมพ์หนา (Bold)  
 - ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) ขนาด 17 points. ตัวพิมพ์หนา (Bold) 
 - ชื่อผู้นิพนธ์บทความ (ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ) ขนาด 16 points. ตัวพิมพ์ธรรมดา 
(Normal) 
 - หัวข้อหลัก ขนาด 18 points. ตัวพิมพ์หนา (Bold) 
 - เนื้อหาในบทความ  ขนาด 16 points. ตัวพิมพ์ธรรมดา (Normal) 
 
5. ส่วนประกอบของการเขียนบทความ 
 5.1 ส่วนบทคัดย่อ (Abstract)  
 บทคัดย่อควรมีความยาวไม่เกิน 500 ค า โดยแยกต่างหากจากเนื้อเรื่อง บทความวิจัยและ
บทความปริทรรศน์ต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ซึ่งบทคัดย่อควรเขียนให้ได้ใจความ
ทั้งหมดของเร่ือง ไม่ต้องอ้างอิงเอกสาร รูปภาพ หรือตาราง และลักษณะของบทคัดย่อควรประกอบไปด้วย 
วัตถุประสงค์ (Objective) วิธีการศึกษา (Methods) ผลการศึกษา (Results) สรุป (Conclusion) และค า
ส าคัญ (Key Words) ซึ่งควรเรียบเรียงตามล าดับและแยกหัวข้อให้ชัดเจนดังนี้  

- วัตถุประสงค์ ควรกล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการศึกษา 
- วิธีการศึกษา ควรกล่าวถึงวิธีการค้นคว้าข้อมูล ระเบียบวิธีวิจัยที่น ามาศึกษา สถิติที่น ามาใช้ 
- ผลการศึกษา ควรประกอบด้วยผลที่ได้รับจากการค้นคว้า ศึกษา และผลของค่าสถิติ (ในกรณีมี

การวิเคราะห์) 
- สรุป ควรกล่าวถึงผลสรุปของการค้นคว้าและศึกษา 
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- ค าส าคัญ  ควรมีค าส าคัญ 3-6 ค า ที่ครอบคลุมชื่อเรื่องที่ศึกษา และจะปรากฏอยู่ในส่วนท้าย
ของบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  โดยต้องจัดเรียงค าส าคัญตามตัวอักษร  และคั่นด้วย
เครื่องหมายอัฒภาค (;) 

 5.2 ส่วนเน้ือหา ควรประกอบด้วย 
-  บทน า (Introduction) เป็นส่วนกล่าวน าโดยอาศัยการปริทรรศน์ (Review) ข้อมูลจาก

รายงานวิจัย ความรู้ และหลักฐานต่างๆ จากหนังสือหรือวารสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา  และกล่าวถึง
เหตุผลหรือความส าคัญของปัญหาในการศึกษาครั้งนี้ สมมติฐานของการศึกษา ตลอดจนวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาให้ชัดเจน 

-  วิธีด าเนินการวิจัย (Methods) กล่าวถึงรายละเอียดของวิธีการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงปริ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา และวิธีการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  รวมทั้งสถิติที่น ามาใช้
วิเคราะห์ข้อมูล 

- สรุปผลการศึกษา (Results) เป็นการแสดงผลที่ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์ในข้อ 4.2 ควร
จ าแนกผลออกเป็นหมวดหมู่และสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของการศึกษา  โดยการบรรยายในเนื้อเรื่องและ
แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยภาพประกอบ ตาราง กราฟ หรือแผนภูมิ ตามความเหมาะสม 

- การอภิปรายผลการวิจัย (Discussion) เป็นการน าข้อมูลที่ได้มาจากการวิเคราะห์ของผู้นิพนธ์ 
น ามาเปรียบเทียบกับผลการวิจัยของผู้อ่ืน เพื่อให้มีความเข้าใจหรือเกิดความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
นั้น รวมทั้งข้อดี ข้อเสียของวิธีการศึกษา เสนอแนะความคิดเห็นใหม่ๆ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ  ที่ได้จาก
การศึกษาคร้ังนี้ เพื่อเป็นแนวทางที่จะน าไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์  

- ข้อเสนอแนะ  (Suggestion) เป็นการแนะแนวการน าผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
โดยให้แยกออกเป็นหัวข้อย่อยๆให้ชัดเจน 
 - เอกสารอ้างอิง (References)  การอ้างอิงต้องให้ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบของวารสาร  
 
 5.3 รูปแบบการเอกสารอ้างอิง (References)  
 รูปแบบการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมใช้แบบ APA (American Psychological. Association) 
Special Articles โดยการเขียนอ้างอิงผู้นิพนธ์ต้องเขียนอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด (กรณีภาษาไทย
ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด) ซึ่งผู้นิพนธ์บทความต้องตรวจสอบและรับผิดชอบต่อความถูกต้องของ
เอกสารการอ้างอิงทั้งหมด หากการอ้างอิง (APA) ไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงวุฒิจนกว่า
การอ้างอิงเอกสารจะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง 
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5.3.1) การอ้างอิงในเนื้อหาบทความ 
 การอ้างอิงในเนื้อหา ให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบนาม-ปี โดยระบุชื่อผู้เขียน ปีที่พิมพ์ และเลขหน้า
เอกสารไว้ข้างหลังของข้อความที่ต้องการอ้างอิง ดังต่อไปนี้ 
 1. ผู้แต่งคนเดียวหรือผู้แต่งเป็นหน่วยงาน ระบุชื่อและชื่อสกุลตามล าดับ เครื่องหมายจุลภาค  
ปีที่พิมพ์ และหน้าที่น ามาอ้างอิง โดยไม่ต้องมีค าน าหน้านาม ยกเว้นฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ สมณศักดิ์
และนามแฝง ให้ระบุไว้หน้าชื่อไม่ต้องกลับข้อความ ส่วนชาวต่างประเทศ ให้ระบุชื่อสกุลเท่านั้น 
 
   
 

 2. ผู้แต่ง 2 คน ระบุชื่อและชื่อสกุลของผู้แต่งทั้ง 2 คน โดยใช้ค าว่า “and” หรือ “&”  
เชื่อมระหว่างชื่อสกุลของผู้แต่ง ระหว่างค าดังกล่าวให้เว้นระยะด้านหน้าและด้านหลัง 1 ระยะ ส่วนชาว
ต่างประเทศ ให้ระบุชื่อสกุลเท่านั้น 

 

 
  
 
3.  ผู้แต่ง 3 คน   ระบุเฉพาะชื่อและชื่อสกุลของผู้แต่งทุกคน  ชื่อผู้แต่งแต่ละคนให้คั่นด้วย

เครื่องหมายจุลภาค “,” หน้าผู้แต่งคนสุดท้ายต้องคั่น “and” ระหว่างค าดังกล่าวให้เว้นระยะด้านหน้าและ
ด้านหลัง 1 ระยะ  และให้ใช้เคร่ืองหมายอัฒภาค (;) คั่นกลางระหว่างเอกสารท่ีน ามาอ้างอิงมากกว่า 1 
เอกสาร ส่วนชาวต่างประเทศ ให้ระบุชื่อสกุลเท่านั้น 

 
 
  
  
 

4.  ผู้แต่งมากกว่า 3 คน ขึ้นไป ระบุชื่อสกุลคนแรก เว้น 1 ระยะ แล้วตามด้วย “and others” 
หรือ “et al.”  

  
 
 

ตัวอย่างภาษาไทย :  (รัฐพล  เย็นใจมา, 2561: 16) แปลเป็น (Ratthaphon  Yenjaima, 2018:16). 
ตัวอย่างภาษาอังกฤษ : (Keown, 2003) 
 

ตัวอย่างภาษาไทย :  (รัฐพล  เย็นใจมา และ ประเสริฐ  ธลิาว,2561: 16) แปลเปน็ 
        (Ratthaphon Yenjaima and Prasert  Thilao, 2018 : 16) 
ตัวอย่างภาษาอังกฤษ :  (Hersey & Blanchard, 2000) 

ตัวอย่างภาษาไทย : (รัฐพล  เย็นใจมา,ประเสริฐ  ธิลาว,และกรกต ชาบัณฑิต,2561:16)  แปลเป็น
 (Ratthaphon Yenjaima, Prasert  Thilao, and Korakoth Chabandit,2018: 16) 
ตัวอย่างภาษาอังกฤษ :  (Keown, 2003 : 4; Hersey & Blanchard, 2000) 

ตัวอย่างภาษาไทย : (Yenjaima et al. 2018 : 16) 
ตัวอย่างภาษาอังกฤษ : (Kaiser et al., 2008) 
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5. ให้เรียงล าดับการอ้างอิงชื่อผูแ้ต่ง 
 

5.3.2) การอ้างอิงท้ายบทความ (References) 
 การอ้างอิงท้ายบทความ ให้ระบุเอกสารที่ใช้อ้างอิงไว้ท้ายบทความ โดยเรียงตามล าดับตัวอักษรใช้
รูปแบบการเขียนอ้างอิงตามระบบ APA Style 
  1. คัมภีร์พระไตรปิฎกหรือหนังสือส าคัญพิมพ์เป็นชุด  
  ผู้แต่ง. ชื่อเรื่อง. ชื่อชุดหนังสือและล าดับที่ (ถ้ามี). ครั้งที่พิมพ์ (ถ้ามีมากกว่า 1 ครั้ง) จ านวน
เล่ม (ถ้ามีหลายเล่ม). สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์,ปีที่พิมพ์. 
 
 
 

 
 
  

 2.  หนังสือทั่วไป 
   ชื่อผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง /ครั้งที่พิมพ์ (พิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป). /สถานที่พิมพ์:///
ส านักพิมพ์.   
 
 

 
 

 3. วิทยานิพนธ์/ สารนิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง/รายงานการวิจัย 
 ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์./(ปีพมิพ์)./ชือ่วิทยานพินธ์./(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต /// หรือ

วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต,/ชื่อมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา).  
 
 
 
 
  

  

ตัวอย่าง: Chapin, F.S. (1997). Social participation and social intelligence (3rded). 
New York : Longman. 
 

ตัวอย่าง:  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2539). พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณ-
ราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
แปลเป็น  Mahachulalongkorn University. (1996). Thai Tipitakas. Bangkok: MCU Press. 

ตัวอย่าง: Sirima Monmai. (2011). Educational Administration for Children's Rights 
in Secondary Schools under the UN Convention on the Rights of the Child 
(Doctor of Philosophy thesis). Graduate School: Silpakorn University. 
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 4.  วารสาร    
 ชื่อผู้เขียนบทความ./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปีที่ (ฉบับที่),/เลขหน้าที่ปรากฏ.  
 
 
 
 
 
 5.  เว็บไซต์ 
 ชื่อผู้เขียน. (ปีที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต).  ชื่อเรื่อง.  สืบค้นเมื่อวัน เดือน ปี, จากเว็บไซต์: 

///URL Address.   
 
 
 
 
 

6. สัมภาษณ์ 
ชื่อผู้ที่ได้รับการสัมภาณ์.//(ปี).//ต าแหน่ง./สัมภาษณ์.วัน เดือน. 
 
 
 

 
 
6. ส่วนภาพประกอบ (Figure) และส่วนตาราง (Table)  

ภาพประกอบและตารางควรมีเท่าที่จ าเป็น โดยพิมพ์หน้าละ 1 ภาพ หรือ 1 ตาราง ส าหรับ  
ค าบรรยายภาพและตารางให้พิมพ์เหนือภาพหรือตาราง  ส่วนค าอธิบายเพิ่มเติมให้ใส่ใต้ภาพหรือตาราง  
 
7. การตรวจสอบบทความและพิสูจน์อักษร 

ผู้นิพนธ์ควรตระหนักถึงความส าคัญในการเตรียมบทความให้ถูกต้องตามรูปแบบของบทความ  
ที่วารสารก าหนด ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องแน่นอน พร้อมทั้งพิสูจน์อักษรก่อนที่จะส่งบทความนี้
ให้กับกองบรรณาธิการ การเตรียมบทความให้ถูกต้องตามข้อก าหนดของวารสารจะท าให้การพิจารณา

ตัวอย่าง: Surapol Suyaporm. (2017 April - June). A Model of Human Resource 
Development in Accodance With The Sangha Development in Petchaboon 
Province. Journal of MCU Social Science Revier. 6(2),276. 

 

ตัวอย่าง :  Ratthaphon Yenjaima. (2018). Conflict In Society : Theory And Solution. 
Retrieved May 29, 2018, from https://www.tci-thaijo.org/index.php/jssr/ 
article/view/132734. 

ตัวอย่าง :  Ratthaphon Yenjaima. (2018). Faculty of Graduate, Studies Faculty of 
Social Sciences. Mahachulalongkornrajavidyalaya University. 29 May . 
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ตีพิมพ์มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และทางกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาบทความจนกว่าจะ
ได้แก้ไขให้ถูกต้องตามข้อก าหนดของวารสาร 
 
8. การพิจารณาและคัดเลือกบทความ 
 บทความแต่ละบทความจะได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการกล่ันกรองบทความวารสาร  
(Peer Review) จ านวน 2 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง และได้รับความเห็นชอบจาก
กองบรรณาธิการก่อนตีพิมพ์  โดยการพิจารณาบทความจะมีรูปแบบที่ผู้พิจารณาบทความไม่ทราบชื่อหรือ
ข้อมูลของผู้เขียนบทความ และผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อผู้พิจารณาบทความ (Double – Blind Peer 
Review ) 

9. ลิขสิทธิ์ 
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้นิพนธ์ทุกท่านต้องลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มใบมอบลิขสิทธิ์

บทความให้แก่วารสารฯ  พร้อมกับบทความต้นฉบับที่ได้แก้ไขครั้งสุดท้าย นอกจากนี้ ผู้นิพนธ์ทุกท่านต้อง
ยืนยันว่าบทความต้นฉบับที่ส่งมาตีพิมพ์นั้น ได้ส่งมาตีพิมพ์เฉพาะในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
เพียงแห่งเดียวเท่านั้น หากมีการใช้ภาพหรือตารางหรือเนื้อหาอ่ืนๆ ของผู้นิพนธ์อื่นที่ปรากฏในสิ่งตีพิมพ์อื่น
มาแล้ว ผู้นิพนธ์ต้องขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน พร้อมทั้งแสดงหนังสือที่ได้รับการยินยอมต่อ
บรรณาธิการ ก่อนที่บทความจะได้รับการตีพิมพ์ หากไม่เป็นไปตามข้อก าหนดเบื้องต้น ทางวารสารจะถอด
บทความของท่านออกโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น 
10. การติดต่อโฆษณาและการสมัครสมาชิก 

การติดต่อโฆษณา การสั่งซื้อ และการสมัครเป็นสมาชิกวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
กรุณาติดต่อ “วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์” ส านักงานวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย  เลขที่ 79 หมู่ 1  
ต.ล าไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 โทรศัพท์. 038-248-000 ต่อ 8203  
 https://www.tci-thaijo.org/index.php/jssr/index / E-mail : journal.mcu.soc@gmail.com 

1) อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 2) นายกรกรต  ชาบัณฑิต 
11. อัตราค่าวารสาร 

ก าหนดออกวารสารปีละ 4  ฉบับ จ าหน่ายราคาฉบับละ 199 บาท ไม่รวมค่าส่ง  
12. อัตราค่าสมาชิก 

ปีละ 300 บาท 
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ตัวอย่างรูปแบบวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ : บทความวิจัย 
 

ชื่อเรื่อง  (ภาษาไทย)  (18 pt) 
ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ตวัพิมพ์ใหญ่ (17 pt) 

 
ชื่อผู้แต่ง (ภาษาไทย, 1) ชื่อผู้แต่ง (ภาษาไทย, 2)  ชื่อผูแ้ต่ง (ภาษาไทย,3)  (16 pt) 
ชื่อผู้แต่ง (ภาษาอังกฤษ 1), ชื่อผู้แต่ง (ภาษาอังกฤษ,2) ชื่อผู้แต่ง (ภาษาอังกฤษ,3)  (16 pt) 

 
 

บทคัดย่อ (16 pt) 
....................ความยาวไม่เกิน  500  ตัวอักษร. (16 pt) ....................................................................................  
.................................................................................................................................................................................. 
ค าส าคัญ : ............................................................................................................................................................  

 
ABSTRACT (16 pt) 

............................................................................................................................. ................................. 

.................................................................................................................................................................................. 
Keywords:. (16 pt)...........................................................................................................................................  
 
1. บทน า (18 pt) 
...................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................  
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย (18 pt) 
 2.1  (16 pt)....................................................................................................................................... 
 2.2 (16 pt)....................................................................................................................................... 
 2.3 (16 pt)....................................................................................................................................... 
                                                           

 หน่วยงานทีส่ังกดั, (ภาษาอังกฤษ) (14 pt) 
 หน่วยงานที่สังกดั, (ภาษาอังกฤษ)  (14 pt) 
 หน่วยงานทีส่ังกดั, (ภาษาอังกฤษ)  (14 pt) 
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3. วิธีด าเนินการวิจัย (18 pt)  
............................................................................................................................. ................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
 
4. สรุปผลการวิจัย  (18 pt) 
 4.1   (16 pt)..................................................................................................................................... 
 4.2   (16 pt)..................................................................................................................................... 
 4.3   (16 pt)..................................................................................................................................... 
 
5. อภิปรายผลการวิจัย (18 pt) 
................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................. ................................................................................ 
................................................................................................................................................................................. 
 
6. ข้อเสนอแนะ (18 pt) 
 6.1 .................................................................................................................................................. 
 6.2 .................................................................................................................................................. 
 6.3 .................................................................................................................................................. 
 
References  (ภาษาอังกฤษ) (18 pt) 
................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................. ................................................................................ 
................................................................................................................................................................................. 
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ตัวอย่างรูปแบบวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ : บทความวิชาการ 
 

ชื่อเรื่อง  (ภาษาไทย)  (18 pt) 
ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ตวัพิมพ์ใหญ่ (17 pt) 

 
ชื่อผู้แต่ง (ภาษาไทย, 1) ชื่อผู้แต่ง (ภาษาไทย, 2)  ชื่อผูแ้ต่ง (ภาษาไทย,3)  (16 pt) 
ชื่อผู้แต่ง (ภาษาอังกฤษ 1), ชื่อผู้แต่ง (ภาษาอังกฤษ,2) ชื่อผู้แต่ง (ภาษาอังกฤษ,3)  (16 pt) 

 
 

บทคัดย่อ (16 pt) 
....................ความยาวไม่เกิน  500  ตัวอักษร. (16 pt) ....................................................................................  
.................................................................................................................................................................................. 
ค าส าคัญ : ............................................................................................................................................................  

 
ABSTRACT (16 pt) 

............................................................................................................................. ................................. 

.................................................................................................................................................................................. 
Keywords:. (16 pt)...........................................................................................................................................  
 
1. บทน า (18 pt) 
...................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................. 
2. หัวข้อหลัก (01) (18 pt) 
............................................................................................................................. ................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
  

                                                           
 หน่วยงานทีส่ังกดั, (ภาษาอังกฤษ) (14 pt) 
 หน่วยงานที่สังกดั, (ภาษาอังกฤษ)  (14 pt) 
 หน่วยงานทีส่ังกดั, (ภาษาอังกฤษ)  (14 pt) 
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3. หัวข้อหลัก (02) (18 pt) 
............................................................................................................................. ................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
4. หัวข้อหลักอ่ืนๆ (03) (18 pt) 
............................................................................................................................. ................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
5. ข้อเสนอแนะ (18 pt) 
 5.1   (16 pt).................................................................................................................................... 
 5.2   (16 pt).................................................................................................................................... 
 5.3 . (16 pt).................................................................................................................................... 
References  (ภาษาอังกฤษ) (18 pt) 
................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................. 
................................................................................................................................................................................. 
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หนังสือขอเสนอบทความเพ่ือลงตีพิมพในวารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน 
เขียนท่ี................................................................. 

………………............................................... 
................................................................. 

        วันท่ี................ เดือน.......................................... พ.ศ. ...................... 
ขาพเจาชื่อ.......................................... ฉายา................................ นามสกุล........................................... 

ท่ีอยู ..................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
โทรศัพท .............................................................. E-mail: …….………………………………………………...……….…….. 
มีความประสงคขอตีพิมพบทความ (   ) บทความวิจัย  (   ) บทความวิชาการ เรื่อง: 

(ภาษาไทย)..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

(ภาษาอังกฤษ).........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
ในวารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน ซ่ึงดําเนินการโดยคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย โดยบทความฉบับนี้ขาพเจาไดนิพนธข้ึนเพ่ือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา.......................................... 
สาขาวิชา................................................... จาก (ชื่อสถาบัน)............................................................................... 
ปการศึกษา........................ หรือไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก ......................................................................... 

เม่ือคณะบรรณาธิการของวารสารพิจารณาแลวมีมติใหแกไขปรับปรุงบทความ ขาพเจามีความยินดีรับ
ไปแกไขตามมติดังกลาวนั้นและและขาพเจาขอรับรองวา (ขีดเครื่องหมาย √ ) 

(   ) เปนผลงานทางวิชาการของขาพเจาแตเพียงผูเดียว 
(   ) เปนผลงานของขาพเจาและผูรวมนิพนธตามชื่อท่ีระบุในบทความจริง 
(   ) บทความนี้ไมเคยลงตีพิมพในวารสารใดมากอน 
(   ) บทความนี้ไมไดคัดลอกหรือดัดแปลงมาจากของผูใดท้ังสิ้น   
ท้ังนี้  ขาพเจาไดชําระคาธรรมเนียมขอตีพิมพบทความลงในวารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน   

ตามอัตราท่ีไดกําหนดไว คือ   
(   ) บทความวิชาการ  ๓,๐๐๐ บาท   
(   ) บทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ป.โท-เอก  ๕,๐๐๐ บาท  
(   ) บทความวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนทุนวิจยั       ๕,๐๐๐ บาท เปนท่ีเรียบรอยแลว 
อนึ่ง แมเม่ือขาพเจาปรับแกไขแลว แตงานยังไมเรียบรอยและไมไดรับการใหการลงตีพิมพ ขาพเจาไม

ติดใจเอาความใดๆ ท้ังสิ้น จะยอมรับการพิจารณาของคณะกองบรรณาธิการถือวาเปนท่ีสุด 
 
 

ลงชื่อ................................................................... 
 (..................................................................) 

ผูนิพนธบทความ 
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ใบสมัครสมาชิก 
 
 

 
กราบนมัสการ/เรียน บรรณาธิการวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
 
 ข้าพเจ้า (ชื่อภาษาไทย)............................................................................ 
 (ชื่อภาษาอังกฤษ)...................................................................................... 
ที่อยู่ (ที่สามารถตดิต่อได้)................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
E – Mail.............................................................................................................................................. 
เบอร์โทรศัพท์.........................................................โทรสาร................................................................ 
มีความประสงค์จะขอรับสมัครเป็นสมาชิกวารสาร มจร สังคมศาสตรป์ริทรรศน์ 
  ( )  สมาชกิประเภทรายป ี๑,๐๐๐ บาท (จ านวน ๔ เล่ม) 
  ( )  เล่มละ ๒๕๐ บาท 
พร้อมนี้ ข้าพเจ้าไดส้่ง 
  ( ) เงินสด 
  ( ) ธนาณัติ (สั่งจ่าย.....................................................) 
  ( ) ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ 
  ( ) แคชเชียร์เช็ค ในนาม.............................................................................. 
โปรดน าส่งวารสาร วารสาร มจร สงัคมศาสตรป์ริทรรศน์ 
  สถานที่ติดต่อ  ที่บ้าน    ที่ท างาน 
  เลขที่.................ถนน......................................หมู่ที่...........ต าบล/แขวง.................... 
  อ าเภอ/เขต............................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์....................... 
  โทรศัพท์...........................................โทรศัพท์เคลื่อนที่............................................. 
  โทรสาร.......................................................E-Mail...................................................  
  
 
 ลงชื่อ....................................................... 
       (                                        ) 
 
 
(ส าหรับเจ้าหนา้ที่) 
ค่าบ ารุงปี พ.ศ................................................................. เลขที่ใบเสร็จ................................................................... 
ลงวันที่............เดือน.......................พ.ศ.......................... ลงบัญชีแล้ว..................................................................... 

ปริทรรศน์

ที่......................................................... 
วันที่..........เดือน..................พ.ศ.......... 


